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

week 32

Zondag 4 juli 2021, 3e zondag van de zomer, 5e na Trinitatis, jaargang 36, nummer 32.
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 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!

Mondkapjes

Vanaf 26 juni 2021 zijn mondkapjes niet langer verplicht waar minimaal anderhalve meter afstand
gehouden kan worden. Als Kerkenraad hebben we besloten dat we dit beleid overnemen.
Het is niet verboden om een mondkapje te dragen als u zichzelf hier prettiger bij voelt.
De overige maatregelen blijven wel van kracht.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is mevr. J.M. van Andel.
Organist is Niels de Klerk.
Koster zijn Hans van ’t Hoff en Frans Smits.

Uw gaven

De eerste collecte is bestemd voor binnenlands diaconaat en de tweede voor groot onderhoud.
Binnenlands diaconaat.
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben
om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra
welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in
hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede
helpt. Meer informatie kunt vinden op: www.kerkinactie.nl/vakantietas

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 4 in zaal 3.
Groep 5 t/m 8 in de Skybox.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. de Graaf.

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 11 juli 2021:
• is de voorganger in de morgendienst mevr. N. Rijneveld-Schep uit Lopik;
• is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud;
• zijn Willem van Driel en Jan van Gelder koster.

Kerknieuws in de
vakantie

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus.
Vanaf 29 augustus weer wekelijks.

Liturgie zondag 4 juli 2021
Lied: ‘Ik zoek U met gesloten ogen’ Orgelspel
tekst en melodie: Ivo de Jong
Welkom
Verkondiging
Lied 47: 1
Lied: ‘Hold on to me’ - Lauren Daigle
Bemoediging en groet
Geloofsbelijdenis - Marinus van den Berg
Lied 47: 2 en 3
Lied 675: 1
Gebed
Gebeden
Lied 975: 1 en 3
Aankondiging collecten
Gebed
Lied 837: 1, 3 en 4
Moment met de kinderen
Zegen
Kinderlied
Lied 431b
1e lezing: Matteüs 11: 2-11
Orgelspel
Lied 942
2e lezing: Kom mijn ongeloof te hulp - Seth Gaaikema
Ik zoek met gesloten ogen

Startzondag 2021
Doet u mee?

1. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

4. Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen
want vrede is een ver gezicht.
Wil, als ik val, mij levend houden
en als ik ga, wees dan mijn licht.

2. Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen
ik durf nog niet de nacht is dicht
zo ben ik met mijn ziel verlegen
de eeuwigheid valt mij niet licht.

5. Zo vaak is over U gelogen
zo anders over U gedacht –
U kent ons, U die bent bewogen,
die met ons huilt en met ons lacht.

3. Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan
ga dan met mij en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.

6. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

Op zondag 12 september a.s. geven we de aftrap voor het nieuwe seizoen 2021-2022. We zetten
het jaarthema van de PKN ‘van U is de toekomst’ in de steigers. U kunt meedoen door materiaal voor
die dienst aan te dragen. Dat materiaal willen we het hele seizoen gebruiken als bouwstenen voor een
goede toekomst voor wie na ons leven. Hier leest u hoe u kunt bijdragen.
1. Schrijf een brief van maximaal 1 velletje A-4 aan een kind dat in de nabije toekomst
geboren wordt.
2. Schrijf in die brief hoe u/jij de toekomst ziet voor het leven van dit kind.
Ziet u donkere wolken, of juist veel licht, of nog iets anders?
3. Vertel vervolgens wat u/jij vanaf nu gaat doen of nalaten, zodat er toekomst zal zijn voor dat kind.
4. Sluit af met 1 zin waarbij het kind een wens vanuit uw/jouw geloof meekrijgt.
De brief mag een vrije vorm hebben waarbij een zelfgeschreven gedicht ook welkom is.
We dagen u/jou uit tot creativiteit.
Op startzondag zullen we fragmenten van al dat ingezonden materiaal gebruiken in de dienst.
Wij ontvangen uw/jouw brief het liefst per email (flier@ontmoetingskerksleeuwijk.nl),
maar papieren post is ook welkom op: Notenlaan 71, 4254 CC Sleeuwijk.
Een creatieve zomer gewenst en we zien alle brieven met belangstelling tegemoet!
De voorbereidingscommissie,
Marianne Bouman-Stoop, Marjolein Plomp, Joke van der Beek, Peter Eveleens, Rebecca Kuijpers,
Christien Flier.

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.

