K E R K N I E U W S
van de beide PKN-kerken in Sleeuwijk
week 35

Zondag 25 juli 2021, 6e zondag van de zomer, 8e na Trinitatis, jaargang 36, nummer 35.
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.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk is mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Ouderling van dienst is dhr. H. Klop.
Organist is Gerard Roza.
Koster zijn Caroline Cornet en Huib van Andel.
Vandaag wordt Leonore Maria Elisabeth Beijen gedoopt.
Dochter van Annemaaike Beijen-Meeder en Bart Beijen.

Uw gaven

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

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 8 in zaal 3.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt deze week de bloemengroet gebracht bij mevr. M.F. Meeder-van Hof.

Vooruitblik

Volgende week 1 augustus 2021:
• is de voorganger in de gezamenlijke morgendienst vanuit de hervormde kerk ds. L.J. Oosterom;
• is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud;
• is Henk van Andel organist;
• is dhr. J. Sterrenburg koster;
• als u deze dienst wilt bijwonen kunt u zich tot vrijdag 30 juli 20.00 uur aanmelden via
Cees Reemst. E.: rfs@planet.nl of T.: 06 28 889 223.

Liturgie zondagmorgen 25 juli 2021
Welkom
Lied 139: 1 en 7
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 978: 1, 3 en 4
Onderwijzing
Doopgebed
Credo van Jan van Opbergen
Lied 79 (uit ‘Geroepen om te zingen’)
Moment met de kinderen
Kinderlied: Dank U wel voor de sterren
Schriftlezing: Psalm 139: 1-16
In my daughters’s eyes - Martina McBride
Overdenking
Lied 903: 1, 2 en 4
Gebeden
Aankondiging collecten
Slotlied: ‘Ga maar gerust’- tekst Sytze de Vries,
melodie J. Sebelius
Zending en zegen, beantwoord met lied 431b

Ga maar gerust
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist

(Het slotlied en het amen mogen ingetogen meegezongen worden)
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

