K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem
week 25

Zondag 20-05-2018, Pinksteren / 50e Paasdag, jaargang 33, nummer 25.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden
via internet www.audioserver.nl / www.kerkdienstgemist.nl.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar.
Ouderling van dienst is mevr. T. Klootwijk.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

Deze zondag zijn uw gaven bestemd voor zending en groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Irene van ’t Hoff,
Annika van Gelder en Lisa Fricke.

Kindernevendienst Groep 1 en 2 in zaal 3.
Groep 3 en 4 in zaal 2.
Groep 5 en 6 in de Skybox.
Groep 7 en 8 in de consistorie.
Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. M.W. Bax-Renes.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. De tweede dinsdag van de maand is er,
van 19.00-20.00 uur, zitting in de kerk. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.

Vooruitblik

Volgende week 27-05-2018:
 worden de kleinsten opgevangen door Geraldine Heijblom, Nastasja Blom en Esmee
Boterblom;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
 zijn Willem van Driel en Hans van ’t Hoff koster;
 zorgen Ad, Wil, Jan en Adrie voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 22 mei 2018

Gebedskring

Donderdagavond, 24 mei, bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te
bidden voor de mensen om ons heen die misschien op dit moment onze aandacht net iets meer
nodig hebben dan anders.
We komen bij elkaar van 19.00-20.00 uur in het Trefpunt.
Met een hartelijke groet, namens de gebedskring, Petra Visser.

Vesper 26 mei

Op zaterdag 26 mei komt een kleine groep van de Fonteinkerk in Rotterdam naar Sleeuwijk
voor het jaarlijkse dagje uit. We sluiten de middag af in de Ontmoetingskerk met een korte
orgelbespeling en een vesper, van 17.15 uur - 18.00 uur.
Wie het leuk vindt kan bij ons aansluiten.
Hartelijke groeten, Anje de Kuiper.

Kerk-anders

Het programma voor het bezoek aan Oudenbosch op zaterdag 26 mei is rond.

Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren op het
e-mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
Woensdag 23 mei 2018 19.30 uur
Redactievergadering Projektor.

10.00 uur
11.00 uur
12.15 uur
13.30 uur
14.30 uur

ontvangst met koffie en vlaai (voor de liefhebbers)
bezoek aan de kapel van Saint Louis en omgeving
lunch
bezoek Arboretum (voor de liefhebbers)
bezoek aan de Basiliek o.l.v. een gids

Het bezoek aan de Basiliek zal uiterlijk 16.00 uur worden afgerond. De consumpties en een
eventueel bezoek aan Arboretum zijn voor eigen rekening. Wilt u ook mee naar Oudenbosch?
Laat het dan z.s.m. weten. Aanmelden kan tot maandag 21 mei a.s.
Samen in de naam van Jezus:
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Liturgie zondag 20-05-2018:
Lied 672: 1 en 2
v
Onze hulp is in de naam van de Heer
a
die hemel en aarde gemaakt heeft
v
die trouw blijft, en niet loslaat wat Hij is
begonnen
a
die ons zijn Geest gezonden heeft
v
Genade voor u, en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
door de Heilige Geest
a
Amen
Lied 672: 7
Opwekking 167: 1 en 2: ‘Samen in de naam van Jezus’
Lied 683
Eerste lezing: Genesis 11: 1-9
Lied 601: 1 en 3
Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13
Lied 691 (voorzang)
Lied 686
Lied 368g
Lied 687

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.

