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

week 18

Zondag 28 maart 2021, 6e zondag van de 40 dagen, Palmpasen, jaargang 36, nummer 18.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen ons verbonden
via internet www.kerkdienstgemist.nl, www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl of de kerktelefoon.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. E.J van Es.
Organist is Gerard Roza en koster zijn Huib van Andel en Caroline Cornet.

Liturgische schikking

De doden begraven.
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ (Tobit 2:7).
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven
wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet
het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is
om te ontkiemen in een nieuw leven.

Uw gaven

De eerste collecte is bestemd voor ‘Jong Protestant’ en de tweede voor groot onderhoud.
Jong Protestant.
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in
groepen in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze de PaasChallenge spelen. Een spel dat is
ontwikkeld door Jong Protestant, jeugdwerkorganisatie van de PKN.
Voor 2021 is er een Coronaproof uitvoering. Helpt u mee?
Maak uw bijdrage over aan de diaconie onder vermelding van ‘PaasChallenge’.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij fam. Delleman.

Avonddienst

Op Palmzondagochtend vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem.
In deze avonddienst maken we de omslag naar de Stille Week waarin we zijn lijden, sterven en opstanding gedenken.
Jaap Kwakkel en Tjitske Kwakkel-Homma zullen samen met Jan Rietveld de muzikale invulling van deze dienst
verzorgen. Voorganger is ds. Christien Flier en koster zijn Huib van Andel, Caroline en Cees Cornet.
De collecte in de dienst zal zijn voor het 40dagenproject van Kerk in Actie. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt
door Con Amore. Deze Passiedienst in de Ontmoetingskerk begint om 19.30 uur.

Liturgie diensten zondag 28 maart 2021:
Morgendienst:

Avonddienst:

Orgelspel over psalm 118
Welkom
Lied 118: 1 en 7
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 118: 9
Moment met de kinderen
Projectlied: veertig dagen onderweg

Orgel en altviool - Sinfonia van Hans Boelee
Welkom
Lied 538: 1
Stilte
Bemoediging en groet
Gebed
Inleiding op het evangelie voor orgel, altviool en zang: Lied 543: 1
(uit de Marcuspassie van Jaap Kwakkel)
Lezing: Marcus 14: 1-15
Lied 556: 1, 3 en 5
Meditatie: ‘Alle dingen staan gereed’
Orgelspel met altviool (Kyrie uit Marcuspassie)
Dankgebed en voorbeden
Muziek voor orgel en altviool met zang: Lied 111: 1
(uit de Marcuspassie van Jaap Kwakkel)
Zegen
Orgel en Altviool (Agnus Dei uit de Marcuspassie)

Veertig dagen onderweg
om van Hem te leren,
om te horen wat Hij zegt
en ons te bekeren.
In de stad komt Jezus aan,
mensen staan te juichen!
Ben jij vriend door dik en dun,
blijf je trouw getuigen?
Veertig dagen onderweg
om van Hem te leren,
om te horen wat Hij zegt
en ons om te keren.

Lezing: Marcus 11: 1-11
Lied 438: 1, 2 en 4
Meditatie
Lied: Hosanna, hosanna de koning komt - https://www.youtube.com/watch?v=9zrnxsbPDv8
Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Aankondiging collecte
Lied 435: 1 en 2
Zegen en gezongen amen, lied 431b
Orgelspel

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 4 april 2021 - Pasen:
• is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
• is de eerste collecte bestemd voor Paascollecte Kerk in Actie en de tweede voor groot onderhoud;
• is Niels de Klerk organist;
• zijn Huib van Andel en Jan van Gelder koster.

Jeugd- en jongerenkerk

Op zondag 21 maart heeft de Jeugd- en Jongerenkerk in 9 teams van 2 tieners de PaasChallenge gespeeld.
De challenge bestond uit 8 onderdelen. Elk onderdeel begon met een stukje van het paasverhaal, gelezen door de
teams. Daarna hebben we met elkaar gekeken welke emotie daarbij past. Vervolgens speelden we met elkaar en
tegen elkaar een spel. Er waren verschillende spellen: een doe-, denk-, knip-, ren-, bouw-, rol-, liefdes- en geluksspel.
Tijdens de PaasChallenge leerden we dat Jezus de problemen niet wegneemt (hij haalt de oorzaak van de angst niet
weg), maar hij geeft je een geschenk om ermee om te gaan. Je krijgt in de nieuwe wereld van Jezus vrede, vergeving,
hoop, naastenliefde, gemeenschap, aanvaarding, enz.
De jongeren hebben met elkaar met veel plezier deze PaasChallenge gespeeld.
Diensten Stille week

Witte Donderdag

Donderdag 1 april 2021, aanvang 19.30 uur.
Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is mevr. J. Verhoeven.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Hans van ’t Hoff en Frans Smits.
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Kerk in Actie.
Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en
hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare
omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie
ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak. Helpt u mee?
Maak uw bijdrage over aan de diaconie onder vermelding van ‘Armoedebestrijding’.
Liturgische schikking - Witte Donderdag
Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten.
Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een
vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een
groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie
weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Goede Vrijdag

Vrijdag 2 april 2021, aanvang 19.30 uur.
Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. J.M. van Andel.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Petra Dekker en John Popma.
Liturgische schikking - Goede Vrijdag
Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak
liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt
veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons
naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs
tot in de dood?

Stille Zaterdag

Zaterdag 3 april 2021, aanvang 19.30 uur.
Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is mevr. H.E. Quirijns.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Caroline en Cees Cornet.
De collecte is bestemd voor Paascollecte Kerk in Actie
Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er
worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze
weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Helpt u mee? Meer informatie op
kerkinactie.nl/40dagentijd.
Maak uw bijdrage over aan de Diaconie onder vermelding van ‘Paascollecte Zuid-Afrika’.
Liturgische schikking - Stille Zaterdag
Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in
de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Liturgie triduüm 2021

Witte Donderdag

Stille Zaterdag

Orgelspel
Welkom
Lied 116: 1, 6 en 8
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die Hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
ook als het donker wordt en de nacht valt
Hij is het licht van de wereld
Openingsgebed
Lezing: Johannes 13: 1-15
Lied 569
Meditatie: ‘Het is tijd’
Zang: ‘Ich will dir mein Herze schenken’
(Uit de Mattheüs Passion)

In stilte komen we de kerkzaal binnen

Ich will dir mein Herze schenken,
senke dich, mein Heil hinein!
Ich will mich in dir versenken;
ist dir gleich die Welt zu klein,
ei, so sollst du mir allein
mehr als Welt und Himmel sein.
Ik wil mijn hart aan U schenken.
Vervul het, Heer, geheel van U!
Ik wil in U opgaan.
De wereld is te klein voor U,
O, wees voor mij meer dan aarde en hemel.
Voorbeden
Afkondiging Avondmaalscollecte
Lied 568a
Tafelgebed, afgesloten met gezongen Onze Vader
Vredegroet
Lied 376: 1 en 5
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Lied 118: 1
We verlaten in stilte de kerk
Goede Vrijdag
In stilte komen we de kerkzaal binnen
Bemoediging
Lied 22: 1 en 2
Gebed
Lezing van het lijdensverhaal
1e lezing: Johannes 18: 1-11
Lied 556: 1 en 5
2e lezing Johannes 18: 12-27
Lied 561: 1, 4 en 5
3e lezing Johannes 18: 28-40
Lied 558 1, 6 en 7
4e lezing Johannes 19: 1-16a
Lied 560: 1 en 2
5e lezing Johannes 19: 16b-24
Lied 576b: 1 en 6
6e lezing Johannes 19: 25-30
De paaskaars wordt gedoofd
Lied 590: 1, 2 en 5
7e lezing Johannes 19: 31-42
Lied 575: 1
Meditatie: ‘Wij hebben een wet’
Orgelspel: O welt ich muss dich Lassen - Karg-Elert
Luthers avondgebed
Lied 574: 1 en 3

Pianospel: Allemande uit de Franse suite no.4 J.S. Bach
Lezing: Genesis 1: 1-3
Lied 33: 8
Meditatie: ‘Hij is hier niet’
Meditatief orgelspel
Gebeden, afgesloten met gezongen Onze Vader
V: God heeft gesproken: ‘er moet licht komen’
En er was licht
Zie, het licht dat schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet gedoofd
Intocht van het licht
Lied 601
De diaken draagt de nieuwe paaskaars binnen.
Aan de paaskaars worden enkele kaarsen op de
liturgietafel ontstoken. Paars antependium
en stola worden vervangen door wit.
Orgelspel: Acclamations ‘Christus vincit’ uit de Suite
Medievale van Langlais
Lezing: Marcus 16: 1-8
Lied 619: 1, 2, 3 en 4
Vernieuwing van de doopgelofte (bij doopvont),
afgesloten met:
V: Laat dan zijn licht over u opgaan
Vandaag en alle dagen van uw leven,
tot in eeuwigheid.
Geloofsbelijdenis als slotlied, Lied 340b
Zegen
Orgelspel

Hulp bij vervoer.
Mensen krijgen van de huisarts of via de post bericht om
gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Bent u
zo iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk
maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar
een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger
of iemand anders heeft voor dit vervoer, dan kunt u dat
melden zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen.
Bel 06-12599710 (voorzitter diaconie)
of stuur een e-mail naar:
secretarisdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
Spaardoosjes veertigdagentijd
Traditiegetrouw worden op paasmorgen de gevulde
spaardoosjes ingeleverd. Zoals u begrijpt, is dat dit jaar
op die manier niet mogelijk. Daarom vragen we u het
gespaarde bedrag over te maken. Dat kan via het
digitaal loket op de website, of door overmaken naar
rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v.
Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem
onder vermelding van ‘Spaardoosje 40dagentijd’.
Mocht het u niet lukken om het bedrag over te maken,
dan kan het spaardoosje ook bij u thuis opgehaald
worden. Neem daarvoor contact op met
Hans van ’t Hoff. E.: j.vanthoff@hetnet.nl
T.: 06-24464834 of
Marlies van der Burg, E.: mevdburg@outlook.com
T.: 06-34142559.
Zij zorgen ervoor dat het spaardoosje bij u opgehaald
wordt. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

We verlaten in stilte de kerk
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.

