K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 41

Zondag 06-09-2020, 12e zondag van de zomer, 13e na Trinitatis, jaargang 35, nummer 41.

Mededeling

We leven in een bijzondere tijd, waarin de wereld in de ban is van het coronavirus.
Vanwege deze situatie kunnen er tot nader order geen ontmoetingen plaatsvinden in ons
kerkgebouw. Daarnaast zijn ook alle overige kerkelijke activiteiten, die niet noodzakelijk zijn,
tot nader order afgelast. De diensten in de Ontmoetingskerk zijn via www.kerkdienstgemist.nl
en de site van onze kerk (www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl) te volgen met beeld en geluid.
Via de kerktelefoon zijn de diensten alleen te beluisteren.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is mevr. H.E. Quirijns.
Organist is Niels de Klerk.
Koster is Cockie Slagmolen-Morée.
Vandaag worden de onderstaande ambtsdragers en kerkelijk werkers bevestigd en wordt afscheid
genomen van:
Bevestigd worden:
Voor het ambt van diaken
Mevr. Corina Groeneveld, wijk 2
Mevr. Mariëlle Zwijnenburg-van der Wiel, wijk 7
Voor het ambt van ouderling
Mevr. Simone Burgers, jeugdouderling
Dhr. Wim Klootwijk, voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters
Dhr. Herman Klop, wijk 3
Dhr. Jan Luijten, voorzitter kerkenraad
Mevr. Judy Verhoeven-Koman, wijk 5
Als pastoraal medewerker
Mevr. Anneke Klop-Griffioen, wijk 3
Mevr. Jeannette van der Wel, wijk 7
Verlenging
Mevr. Annet Chamboné-van Andel, pastoraal
medewerker wijk 1
Dhr. Gerrit Bok, ouderling wijk 1
Wijziging
Dhr. Jan Staal, penningmeester diaconie

Uw gaven

Er wordt afscheid genomen van:
Diaken
Mevr. Lizeke Slob-van Doorn, wijk 2
Dhr. Roland van der Meijden,
penningmeester
Ouderling
Dhr. Cees Cornet, voorzitter commissie van
Kerkrentmeesters
Dhr. Tim Dekker, jeugdouderling
Mevr. Marry Kamerman-Versluis, wijk 7
Dhr. Adri Verhoeven, wijk 8
Dhr. Johan Visser, wijk 3
Dhr. Harm de Vries, voorzitter kerkenraad
Pastoraal medewerker
Mevr. Mariken van Ooijen-Goed, wijk 3

De 1e collecte is bestemd voor Werelddiaconaat en de 2e voor groot onderhoud.
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid.
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben,
maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de
Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast
worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen
dorp.
De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op
basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden
ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede
voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Lisette van Veen en
Marit Kurpershoek.

Kindernevendienst

Groep 1, 2, 3 en 4 in zaal 3 en groep 5, 6, 7 en 8 in de Skybox.

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 13-09-2020:
▪ worden de kleinsten opgevangen door Linda van Driel en Martina Udo;
▪ is de 1e collecte bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk en de 2e voor groot onderhoud;
▪ is de voorganger in de morgendienst (Startdienst) ds. L.J. Oosterom;
▪ is Niels de Klerk organist;
▪ is Cockie Slagmolen-Morée koster.

Kerk-Anders

Het programmaboekje 2020-2021 van Kerk-Anders kan binnenkort gedownload worden van de
websites van beide kerken.
Echter voor mensen die liever gebruik maken van een papieren versie in plaats van een digitale versie is
het ook mogelijk om het programmaboekje op te (laten) halen.
Dat kan op maandag 21 september a.s. vanaf 19.30 uur in de Koren-aar.

Liturgie zondag 6 september 2020:
Zang: Petra Dekker, Frank Verlinde, Erik de Ruiter, Pieter Swart
Orgelspel
Welkom
Lied 139: 1 en 2
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 273: 1 en 2
Lied 832 (in canon)
Lezing uit Matteüs 18: 15-20
Lied 361: 1, 2, 4 en 5
Verkondiging
Lied 672: 3 en 6
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers en pastoraal medewerksters
Lied 344
Gedachtenis van Bert Westerlaken
Zingen: ‘Ga maar gerust’, vers 3
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
(tekst: Sytze de Vries
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
melodie: J. Sibelius)
Dankgebed, voorbeden
Lied 369b
Lied 838: 1 en 2
Zegen, Lied 431b
Orgelspel: Toccata in a-klein van J.L. Krebs (1713-1780)

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.

