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

week 17

Zondag 22 maart 2020, 4e zondag van de 40 dagen, Laetare, jaargang 35, nummer 17.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen met ons verbonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Mededeling
moderamen

De komende weken zullen er geen kerkdiensten bezocht kunnen worden in de Ontmoetingskerk.
De morgendiensten zullen wel te beluisteren zijn om 10.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit zal voorlopig gelden t/m de paasdienst op 12 april. Ook de paastrilogie zal via internet uitgezonden worden.
Mocht de situatie tussentijds veranderen dan kunnen we wellicht diensten alsnog door laten gaan.
De geplande vesper van vandaag en het concert van Con Amore op zondagavond 5 april vervallen.
Voor het laatste nieuws zie onze website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. H.E. de Vries.
Organist is Anje de Kuiper.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Deze dienst is uitsluitend online te beluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

Project van de week

Vakanties met aandacht (Nederland).
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim
1750 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen
bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van
Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee,
zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.
Volgende week: Nieuwe kansen voor straatmeisjes (Ghana).

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.
Verhuizing:
 Mevr. Viveen-van Noorloos en dhr. B. Viveen, Meidoornlaan 22, 4254 AP Sleeuwijk
naar Nieuwe Es 60, 4254 AX Sleeuwijk;
 Dhr. V.P.A. Vink, Rijkswal 20, 4285 AD Woudrichem
naar Hugo de Grootweg 11, 4254 EJ Sleeuwijk;
 Fam. Slagmolen-de Ruijter, Jan de Waalstraat 13, 4254 EM Sleeuwijk
naar Waterlinie 136, 4254 VA Sleeuwijk.

Vooruitblik

Volgende week 29 maart 2020:
 is de voorganger in de morgendienst mevr. ds. C. Flier;
 is Niels de Klerk organist;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster;
 vervalt het koffieconcert;
 is de dienst uitsluitend online te beluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

Agenda

Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 24 maart 2020

Kerk-Anders

In verband met het coronavirus heeft de werkgroep Kerk-Anders besloten alle activiteiten tot nader
bericht te annuleren.

- Vergadering kerkenraad - VERVALT.
- Laatste mogelijkheid om kopij voor Projektor in te leveren op het
mailadres kerkbladprojektor@gmail.com.
Woensdag 25 maart 2020 - Telefonische redactievergadering Projektor.

Liturgie zondagmorgen 22 maart 2020:

Orgelspel - Orgelkoraal Psalm 116 - Leo Terlouw - God heb ik lief
Welkom en korte inleiding op de dienst
Bemoediging en groet
Openingsgebed
Lezing: Johannes 9: 1-17
Verkondiging
Orgelspel - Orgelkoraal lied 534 met variaties - Cor de Jong - Hij die de blinden weer liet zien.
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Uitleg over de collecte
Zegen
Orgelspel - Orgelkoraal lied 415 met variaties - Wim Dalm - Zegen ons Algoede

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.

