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

week 24

Zondag 9 mei 2021, 6e zondag van Pasen, Rogate, jaargang 36, nummer 24.
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. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. B.J. Verhoeven.
Organist is Niels de Klerk.
Koster zijn Willem van Driel en Jan van Gelder.

Uw gaven

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij fam. Van de Koppel.

Zieken

• Luuk Verkaik verblijft nog in het Erasmus MC Sofia kinderziekenhuis in Rotterdam.
Adres: Erasmus MC Sophia, kamer 2313, Luuk Verkaik, Postbus 2060,3000 CB Rotterdam;
• Mevr. I.M. van ’t Hoff is weer thuis uit het ziekenhuis.

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.
Geboren op 1 mei 2021: Hannah Wieringa, dochter van Sylvester Wieringa en Marlous Jacquemijns.

Vooruitblik

Volgende week 16 mei 2021:
• is de voorganger in de gezamenlijke online morgendienst in de Ontmoetingskerk ds. L.J. Oosterom;
• is er online jeugd- en jongerenkerk;
• is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud;
• is Niels de Klerk organist;
• zijn Caroline/Cees Cornet en Huib van Andel koster.

Liturgie zondag 9 mei 2021
Orgelspel
Welkom
Lied 33: 1 en 8
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 974: 1 en 5
Moment met de kinderen
Kinderlied: ‘Lees de bijbel, bid elke dag’
Lezing: Johannes 15: 9-17
Lied 791
Verkondiging: ‘Vrienden voor het leven’
Lied 838: 1 en 3
Gedachtenis mevr. R. Bakker-van der Werff
Lied 275: 3
Gebeden
Afkondiging collecte
Lied 793: 1 en 2
Zegen
Lied 431b
Orgelspel
Hemelvaartsdag
13 mei 2021

De gezamenlijke dienst vanuit de hervormde kerk begint om 9.00 uur.
Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is Martin Boot.
Organist is Henk van Andel.
Koster is Arie Berkman.

De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.
Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. Buurma, Altenahove, Almkerk.
Deze dienst is te volgen via internet www.kerkdienstgemist.nl, www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl,
www.hervormdsleeuwijk.nl en de kerktelefoon.
Liturgie Hemelvaartsdag 13 mei 2021
Orgelspel
Welkom
Lied 150
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 405: 1
Lezing: Lucas 24: 49-53
Lied 648
Verkondiging
Muzikaal moment
Lied 662: 1 en 3
Gebeden
Lied 209
Zegen
Orgelspel
Bijwonen kerkdienst

Na maanden van lockdown mag het land steeds verder open, ondanks de nog steeds zorgelijke situatie
vanwege COVID-19. Ook voor de kerken is het advies vanuit overheid en PKN aangepast.
Het advies is op beperkte schaal bezoeken van erediensten weer mogelijk maken. Vlak voor het
pinksterfeest, waarbij de leerlingen de wereld ingestuurd worden met een boodschap van geloof, hoop
en liefde, een toepasselijke stap naar een wereld waarin mensen weer samen kunnen gaan komen om
deze boodschap te vieren.
Als kerkenraad hebben we het advies van overheid en PKN omarmd en besloten om vanaf de
pinksterdienst op 23 mei 2021 weer terug te gaan naar de situatie zoals die voor de lockdown was. Dit
betekent dat we weer met 4 voorzangers zullen gaan werken en maximaal 30 bezoekers toe zullen laten
middels het aanmeldsysteem van de PKN.
U kunt zich vanaf 17 mei 2021 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 en indien er geen wijkouderling in een wijk is bij
een 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!

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.

