K E R K N I E U W S
van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem
week 7

Zondag 14-01-2018, 2e zondag van Epifanie, Bruiloft te Kana, jaargang 33, nummer 7.
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 waarin we de Maaltijd van de Heer vieren is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. H. de Vries.
Organist is Anje de Kuiper.
Kosters zijn Gerrit Slagmolen en Caroline Cornet-Deleu.

Uw gaven

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

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Hendrika van der Meer
Geraldine Heijblom en Renske Visser.

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. J. van der Meijden-Klop,
Altenahove te Almkerk.

Zieken

 Dhr. A.J. Slagmolen (Bijtelskil 8), is opgenomen in Altenahove.
Afdeling Guldenroede, kamer 124, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk.
 Mevr. M. van Herwijnen- van Krugten, is opgenomen in het Beatrixziekenhuis ,
afdeling 3 Oost, kamer 345, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem.

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.
Ingekomen:
Mevr. P. ter Braak, Waardhuizen 53A, 4287 LR Waardhuizen.
Verhuizing:

Dhr. D. van der Meijden, Veldweg 2, 4286 EK Almkerk
naar Kruisstraat 32, 4251 CX Werkendam.
Overleden:
Op 8 januari 2018: Dhr. M. van Andel, Abeelhof 35, 4254 BZ Sleeuwijk.
Vooruitblik

Volgende week 21-01-2018:
 worden de kleinsten opgevangen door Gerrie Nagtegaal, Anne-Wil Cornet,
Eva en Vera Westerlaken;
 worden uw gaven bestemd voor diaconie en groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. M.F. Meeder-van Hof;
 is er jeugd-en jongerenkerk in de Koren-aar;
 is er om 18.30 uur een oecumenische dienst in de hervormde kerk;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 zorgen Celie, Ineke en Joke voor de koffie.

Agenda

Maandag 15 januari 2018

40dagen
kalender

De 40dagen-kalender is dit jaar gratis verkrijgbaar door het insturen van een aanmeldingskaart.
We staan daarom de komende zondagen na de dienst in de hal met deze kaarten en met een
voorbeeld van de prachtige kalender. Wees er snel bij, want op = op.
Kunt u zelf niet komen, neem dan contact op met Hans van ’t Hoff. T.: 302091.

19.30 uur

Vergadering CvK

Collecte
Maaltijd van de Heer

Vandaag hopen wij met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren.
De avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting De Hoop in Dordrecht. Bij Stichting De Hoop
kunnen personen met diverse soorten verslavingen voor hulp aankloppen. Hierbij kunnen we
denken aan alcohol- en drugsverslaving maar ook aan gok- en seksverslaving.
Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.
Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen.

Ambtswerving

Voor de ambtswerving 2018 vraagt de commissie om namen op te geven van gemeenteleden die
in aanmerking komen voor scriba, jeugdouderling, wijkouderling, diaken of pastoraal medewerker.
De namen, adressen en functie kunt u per e-mail sturen naar jenny@branderhorst.com of
inleveren door middel van een briefje in de bus in de hal van de kerk. Vergeet daarbij niet uw eigen
naam te vermelden. Graag inleveren voor maandag 15 januari 2018.

Oecumenische
dienst en
Week van Gebed

Met een oecumenische dienst start zondagavond 21 januari 2018 de Week van Gebed voor de
eenheid. De oecumenische dienst heeft dit jaar als thema ‘Recht door zee’.
De opzet van de dienst is aangedragen door de kerken uit het Caribisch gebied. Het lied van
bevrijding van het volk Israël uit de slavernij klinkt door in het lied ‘De rechterhand van God’,
geschreven door een werkgroep van de Caribische Raad van Kerken in 1981. In deze
oecumenische dienst staan we stil bij diverse vormen van slavernij in onze tijd.
De Week van Gebed zal iedere avond ingevuld worden door een kerkelijke gemeente van
Sleeuwijk/Woudrichem. Alle avonden worden gehouden in de Rooms Katholieke Kerk aan de
Rijksstraatweg 22 te Sleeuwijk. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een
uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.
U / jij bent van harte uitgenodigd.

Kerk-Anders

Bijbel uit
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:

de kunst: Kaïn en Abel
maandag 15 januari 2018
20.00 uur
Trefpunt
ds. Ries van der Zouwen

Kinderlied

Muziek van huis uit….Jean Sibelius
Datum:
woensdag 24 januari 2018
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Vlierdreef 21
Leiding:
ds. Coen Westerveen
Opgave verplicht.
Maximum aantal deelnemers is 15
Geef dat wij die kracht gebruiken
om er voor elkaar te zijn.
Om te delen, om te helpen,
in het groot en in het klein.
Goede God, wees in ons midden.
Zegen ons en al wat leeft.
Dank U wel voor deze woorden
en de kracht die U ons geeft.

Liturgie zondag 14 januari 2018:
Lied 107: 1
Lied 107: 3
Lied 107: 4
Kinderlied
Lezing uit Johannes 2: 1-11
Lied 525: 1, 2, 3 en 4
Lied 526: 3 en 4
Lied 404e
Lied 276: 3
Slotlied 791: 1, 2 en 5
Lied 431b
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.

