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

week 19

Zondag 5 april 2020, 6e zondag van de 40 dagen, Palmarum, jaargang 35, nummer 19.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen met ons verbonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Mededeling

We leven in een bijzondere tijd, waarin de wereld in de ban is van het coronavirus.
Vanwege deze situatie kunnen er tot 1 juni 2020 geen ontmoetingen plaatsvinden in ons kerkgebouw.
Daarnaast zullen alle overige kerkelijke activiteiten, die niet noodzakelijk zijn, tot 1 juni worden
afgelast. De diensten in de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl
Voor een overzicht van de geannuleerde activiteiten en het laatste nieuws zie onze website:
www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl

Morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. B.J. Verhoeven.
Organist is Gerard Roza.
Kosters zijn Petra Dekker en John Popma.
Deze dienst is uitsluitend online te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Liturgische schikking

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op! Het centrale thema in deze 40-dagentijd.
Op deze Palmzondag staat de zalving van Jezus centraal. Zalving: een gebruik dat wij in onze
protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden
gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt
dit in het teken van het zalven van Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert
dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood. De groene takjes lijken
wel een beetje op de palmtakken. Een foto van de liturgische schikking staat op onze website.

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. Drukwerk graag ruim van te voren aanleveren.
E: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl. T: 0183-302420.
Verhuizing:
Fam. G.J. Bok, Ravelijn 36A, 4285 ED Woudrichem naar Ravelijn 107, 4285 EE Woudrichem.
Overleden op 25 maart 2020: Ds. R. Akkerman.
Adres mevr. M. Akkerman-Griffioen, Koninginnelaan 2, kamer 324, 4532 BP Terneuzen.

Luisterdiensten
Stille Week

Donderdag 9 april

19.30 uur

Vrijdag 10 april

19.30 uur

Zaterdag 11 april

21.30 uur

Witte Donderdag. Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. J.M. van Andel.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.
Goede Vrijdag. Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Ouderling van dienst is dhr. A. Verhoeven.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Caroline Cornet en Huib van Andel.
Stille Zaterdag. Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is dhr. B.J. Verhoeven.
Organist is Niels de Klerk.
Kosters zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Diaconie

Om toch de diaconie en de goede doelen te kunnen blijven ondersteunen, richten wij ons tot u
met het voorstel om uw bijdrage over te maken via de bank. De diaconie stelt voor om uw giften
niet elke week apart te doen, maar samen te voegen tot één grote gift. We vragen u dan dat
totaalbedrag over te maken op bankrekening
NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk. De diaconie neemt vervolgens de
taak op zich om de verzamelde gelden eerlijk te verdelen en af te dragen aan de goede doelen.
Indien u tóch liever apart het geld voor een bepaald doel wilt overmaken, kan dat, maar dan graag
bij de overschrijving vermelden voor welk doel uw gift bestemd is.

C.v.K.

Net als voor de diaconie zijn de wekelijkse collectes voor de kerk en groot onderhoud van groot
belang om alle kosten van onze kerk te kunnen dekken. Deze kosten vallen niet weg in deze tijd,
maar lopen gewoon door. Ook wij vragen u om uw giften niet iedere week over te maken, maar
samen te voegen tot een maandelijkse gift. Natuurlijk kunt u ook achteraf een grote gift doen.
Bekijk wat u normaal bereid bent te geven bij een collecte voor de kerk en groot onderhoud en
bereken dit over de zondagen per maand of de periode dat de diensten niet door zullen gaan. We
vragen u dan dat totaalbedrag over te maken op bankrekening
NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
Het CvK zal op basis van het collecterooster de ontvangen gelden eerlijk verdelen.
Voor meer informatie kunt u de Projektor raadplegen.

Vooruitblik

Volgende week 12 april 2020 - Pasen:
 is de voorganger in de morgendienst (luisterdienst) mevr. ds. C. Flier;
 is Niels de Klerk organist;
 zijn Cockie en Gerrit Slagmolen koster.

Uw gaven

Vandaag zijn uw gaven bestemd voor JOP (Jeugdwerk Protestante Kerk) en voor groot onderhoud.
Jongeren doorleven het paasverhaal (Nederland).
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij
gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit
is het punt waarop jongeren bij de Paas-Challenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen.
In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de
Paas-Challenge mee. Hoe het deze keer zal gaan, is op moment van schrijven niet bekend.
Steun dit programma, zodat meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kunnen maken
met het paasverhaal.
Witte donderdag zijn uw gaven bestemd voor Kerk in Actie.
Overleven in een burgeroorlog (Zuid-Soedan).
In Zuid-Soedan leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 inwoners dreigen van de honger
te sterven. Grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen drogen op en voedselprijzen stijgen.
De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en
gewelddadige conflicten, waardoor hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen
bereiken. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden, maar
daarvoor is uw bijdrage van groot belang.
Wij hopen te mogen rekenen op uw bijdrage aan de collecte.
Met Pasen zijn uw gaven bestemd voor de Paascollecte van Kerk in Actie en voor groot onderhoud.
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India).
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een
kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit
de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na
schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk,
zodat jaarlijs bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Kindernevendienst

Samen met de kinderen op weg naar Pasen.
‘Een teken van leven’ is het thema van deze veertigdagentijd. Een bijzonder thema in deze periode
waarin wij elkaar door het Coronavirus maar beperkt een teken van leven kunnen geven. Ook
zonder kerkgang willen wij bij u, jong en oud, het project onder de aandacht brengen. Kind op
Zondag biedt wekelijks een nieuw bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere
activiteiten. Via onderstaande link is het materiaal gratis te downloaden:
www.kindopzondag.nl/digitaal/ Wij hopen dat veel gezinnen hier gebruik van gaan maken om zo
met de kinderen samen op weg te gaan naar Pasen.

Liturgie zondagmorgen 5 april 2020:
Orgelspel: Variaties en koraal psalm 118 - Cor Kee
Welkom en korte inleiding op de dienst
Bemoediging en groet
Openingsgebed
Lezing: Matteüs 21: 1-11
Verkondiging: Hosanna!
Orgelspel: Jesus bleibet meine Freude uit cantate 147 - J.S. Bach
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Uitleg over de collecte
Zegen
Orgelspel: Bewerking van Ik zal er zijn - Martin Mans
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.

Bijlage Kerknieuws 19 - 5 april 2020

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

Triduüm 2020
Witte Donderdag – 9 april 2020

Stille Zaterdag – 11 april 2020

Orgelspel: Psalm 116
Welkom
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die Hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid,
ook als de nacht valt
Hij is het licht van de wereld
Openingsgebed
Lezing: Matteüs 26: 30-46a
Solozang: lied 560 - Hij ging die weg zo eenzaam
Overdenking: Een stukje verder
Orgelspel: Deel 5 uit Cantate 22
Ertödt uns durch dein Güte - J.S. Bach
Informatie avondmaalscollecte
Orgelspel ter inleiding op de avondmaalsviering:
Schmücke dich, o liebe Seele - G.A. Merkel
Tafelgebed, afgesloten met gesproken Onze Vader
Vredegroet
Delen van brood en wijn (met diaken)
Orgelspel: Schmücke dich bwv 654 - J.S. Bach
We verlaten in stilte de kerk

In stilte komen we de kerkzaal binnen
Pianospel: lied 117d - laudate omnes gentes
Lezing: Genesis 1: 1-3
Lezing: Exodus 15: 1b-2
Solozang: lied 600 - Licht ontloken aan het donker
Overdenking: Daar zul je hem zien
Orgelspel: Deel 3 uit cantate BWV 4:
Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach
Gebeden, afgesloten met solo gezongen lied 369b
V: God heeft gesproken: ‘er moet licht komen’
En er was licht
Zie, het licht dat schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet gedoofd
Intocht van het licht
Tijdens het spelen van lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
draagt de diaken de nieuwe paaskaars binnen.
Aan de paaskaars worden enkele kaarsen op de
liturgietafel ontstoken. Paars antependium
en stola worden vervangen door wit.
Lezing: Matteüs 28: 1-10
Halleluja: orgelspel Marche Triomphale Nun danket alle Gott - S. Karg-Elert
Vernieuwing van de doopgelofte (bij doopvont),
afgesloten met:
V: Laat dan zijn licht over u opgaan.
Vandaag en alle dagen van uw leven,
tot in eeuwigheid.
Solozang lied 340b - Ik geloof in God de Vader
Zegen
Orgelspel: Fuga in d - Vincent Lübeck

Goede Vrijdag – 10 april 2020
V: De Heer zij met u allen, thuis en hier in de kerk
Gebed
Orgelmuziek: Variaties uit Sei gegrüsset, Jesu gütig
Lezing van het lijdensverhaal
1e lezing: Johannes 18: 1-11
Orgelspel: Koraal O grosse Lieb, o Lieb ohn alle Masse
2e lezing: Johannes 18: 12-27
Orgelspel: Koraal Petrus, der nicht denkt zurück
3e lezing: Johannes 18: 28-40
Orgelspel: Koraal Ach grosser König
4e lezing: Johannes 19: 1-16a
Orgelspel: Koraal Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn
5e lezing: Johannes 19: 16b-30

De paaskaars wordt gedoofd – stilte
Orgelspel: Koraal Christus, der uns selig macht
6e lezing: Johannes 19: 31-37
Orgelspel: Koraal In meines Herzens grunde,
dein Nam und Kreuz allein
7e lezing: Johannes 19: 38-42
Orgelspel: Koraal Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Overdenking: Ongebroken
Orgelspel: Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen - J. Brahms
Avondgebed
We verlaten de kerk in stilte

