K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem
week 44

Zondag 24-09-2017, 1e zondag van de herfst, 15e na Trinitatis, jaargang 32, nummer 44.
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 (Lutherdienst) is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. of mevr. de Ronde.
Organist is Henk van Andel.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Marieke Vos,
Marieke Verhoeven en Marieke van Kapel.

Kindernevendienst

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij mevr. M. Koek-Visser, Altenahove, Almkerk.

Zieken

Thuis gekomen uit het ziekenhuis mevr. J Boxman Transvaal 17.
Tijdelijk adres: Fam. K. Beumer, De Beberis 1, 7701 WS Dedemsvaart.

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.
Voorgenomen huwelijk:
Op 29-09-2017 trouwen Rosanne Pijpelink en Daniël Grobecker.
Verhuizing:
Dhr. R.J. Zandstra, Merkusstraat 62, 2593 TN ’s-Gravenhage
naar Bonifaciusstraat 13, 3553 SP Utrecht.
Gehuwd:
Op 8 september 2017: Joëlla Ketting, Wibautstraat 8, 3371 VP Hardinxveld-Giessendam.
Belijdenis:
Mevr. M. Kamerman-Versluis, Munnikenland 73, 4254 EA Sleeuwijk.
Overleden:
Op 15 september 2017: Mevr. W. Versteeg, Larikslaan 88, 4254 BJ Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 01-10-2017:
 worden de kleinsten opgevangen door Elise van Es, Sierra van Maurik en Hannah van Arkel;
 worden uw gaven bestemd voor kerk en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. I. Verberk uit Giessenburg;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Joke, Roel, Wil en Peter voor de koffie.

Agenda

Dinsdag 26 september 2017
Woensdag 27 september 2017

Gebedskring

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

Donderdagavond, 28 september, 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.

Jaarboekje

Gemeenteleden kunnen weer een digitale versie, in pdf-formaat, van het Jaarboekje verkrijgen. Niet in
plaats van maar naast de papieren versie die ze weldra samen met de wijkbrief zullen ontvangen.
Hebt u belangstelling voor de digitale versie van het Jaarboekje 2017-2018, laat dit dan
per e-mail weten aan Ad van der Kam, apvdkam@mac.com.
Het boekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Vredesweek

Van 16 t/m 24 september 2017 is het Vredesweek. Het thema is: ‘De kracht van verbeelding’.
In de hal van de kerk vindt u een speciale uitgave van de vredeskrant met interviews
en artikelen die dieper ingaan op het thema van de vredesweek. Neem er één mee,
want de vrede mag ons toch niet koud laten. En vrede.........begint met een glimlach.

Liturgie zondag 24 september 2017:

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen we:

Lied 212: 1 en 2
V: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
God, keer U naar ons toe
A: en doe ons weer leven met hart en ziel.
V: Laat ons o Heer uw liefde zien
A: en geef ons uw heil.
V: Heer! Hoor ons gebed
A: en laat ons geroep tot U komen, amen.
Lied 195
Lied 130a
Kinderlied: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
Lied 670: Vers 1 allen, 2 vrouwen, 4 mannen, 7 allen
Lezing: Matteüs 6: 24-34
Lied ‘Wij leven van genade’ vers 1 Cantorij, 2 en 3 allen
Lied 341: Vers 1 en 2 Cantorij, 3 allen

Lied 769: 1 en 5
Lied 370
Lied 1012: 1, 4 en 5
Lied 431a
Lutherlied: ‘Wij leven van genade’
Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots
of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.
Een druppel dauw, een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus’ kruis zien.
Spreek tot ons door uw levend woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in hem leven.
©Andries Govaart

Kerk-Anders:
Verbeeld je leven-je leven verdiepen met beelden
Datum:
Maandag 02-10-2017
Plaats:
Trefpunt
Tijd:
20.00 uur
Leiding:
ds. Rianda van der Zouwen
Gesprekskring over dromen ( 6 avonden )
Datum:
Start dinsdag 03-10-2017
Plaats:
Trefpunt
Tijd:
20.00 – 21.45 uur
Leiding:
ds. Christien Flier
Bijbelstudie over het boek Job ( 6 avonden )
Datum:
Start woensdag 11 oktober
Plaats:
Trefpunt
Tijd:
20.00 – 21.45 uur
Leiding:
ds. Christien Flier
U kunt zich nog opgeven voor de diverse
gesprekskringen die in oktober van start gaan.
Zie hiervoor de Projektor van september of het
programmaboekje van Kerk-Anders.

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.

