K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 50

Zondag 8 november 2020, 8e zondag van de herfst, 1e van de voleinding, jaargang 35, nummer 50.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden
via internet www.kerkdienstgemist.nl, www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl of de kerktelefoon.

Bijwonen kerkdienst

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van diensten via de website van onze kerk. Daar is ook alle
praktische informatie te vinden. Mocht u geen beschikking hebben over internet dan kunt u zich
telefonisch aanmelden via uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Na aanmelding krijgt u
vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bijwonen. Enkel als u zich heeft
ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de genodigden
behoort, kunt u zondag naar de kerk komen. Graag willen we benadrukken dat u bij
gezondheidsklachten (zoals beschreven door RIVM) niet naar de kerk moet komen.
We hopen u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten!

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. B.J. Verhoeven.
Organist is Gerard Roza.
Koster zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Alie de Man en Nathalie Vos.

Kindernevendienst

Er is kindernevendienst in zaal 3.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. D. van Helden-Vervoorn,
De Lemmenskamp, Woudrichem.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.

Vooruitblik

Volgende week 15 november 2020:
• is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
• is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
• is Niels de Klerk organist;
• is Cockie en Gerrit Slagmolen koster koster;
• is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.
• worden de kleinsten opgevangen door Lizan Zegwaard en Lisa Fricke;

Fruitactie

De fruitactie, zoals de afgelopen jaren uitgevoerd, kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan.
Er is een alternatief bedacht. Dit weekend zal er, op gepaste afstand,
een presentje aan de deur afgegeven worden. Meer hierover leest u in Projektor.

Schoolkerkdienst

In verband met de maatregelen om het coronavirus te beteugelen, gaat de geplande schoolkerkdienst
op zondag 15 november niet door!

Kerk-Anders

Alle geplande activiteiten in de maand november van de werkgroep Kerk-Anders gaan,
als gevolg van de corona-maatregelen door de overheid, niet door!
Dit betreft:
• 18 november - Filmavond ‘De beentjes van Sint-Hildegard’;
• 19 november - Bijbelstudie over het evangelie van Marcus (2de bijeenkomst);
• 24 november - Bijeenkomst over Dementie - hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om?

Liturgie zondag 8 november 2020
Orgelspel over psalm 85
Welkom
Lied 98: 1
Bemoediging en groet
Openingsgebed
Lied 98: 3
Moment voor de kinderen en kinderlied ‘Voor we gaan’
Voor we gaan, voor we gaan,
steken we een kaarsje aan.
Laat het licht maar stralen
over de verhalen
en de liedjes die wij zingen,
over alle mooie dingen
die bestaan.
Lezing: Matteüs 25: 14-29
Lied: 974: 1, 2 en 5
Verkondiging
Lied: 841: 1 en 2
Gedachtenis Geertje van Vuuren-Smits, afgesloten met lied 121: 4
Gebeden
Lied 370
Uitleg over de collecte en de alternatieve fruitbakjesactie
Slotlied: 704
Zegen
Lied 431b
Orgelspel

U allen een goede zondag gewenst.
Berichten voor Kerknieuws inleveren uiterlijk donderdagmiddag 17.00 uur.
E-mailadres: kerknieuws@ontmoetingskerksleeuwijk.nl.
Het internetadres van de kerk is: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.

