K E R K N I E U W S
van de beide PKN-kerken in Sleeuwijk

week 42

Zondag 13 september 2020, 13e zondag van de zomer, 14e na Trinitatis, jaargang 35, nummer 42.
Welkom namens de kerkenraad voor u allen hier in de kerk en ook voor u met ons verbonden
via internet www.kerkdienstgemist.nl, www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl of de kerktelefoon.

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze gezamenlijke startdienst in de Ontmoetingskerk is ds. L.J. Oosterom.
Ouderling van dienst is mevr. E.J. van Es.
Organist is Niels de Klerk.
Fluitiste is Marja van Heelsum.
Koster is Cockie Slagmolen-Morée.

Uw gaven

De 1e collecte is bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk en de 2e voor groot onderhoud.
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze
creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken
ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets.
Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is nietgelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en
worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien,
zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan
met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Linda van Driel en Martina Udo.

Kindernevendienst

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

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt deze week de bloemengroet gebracht bij mevr. A.J. van Rossum,
Citadel 16 te Woudrichem.
Vorige week is de bloemengroet gebracht bij dhr. en mevr. Oosse-v.d. Koppel, Munnikenland 79.

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.

Vooruitblik

Volgende week 20 september 2020:
• is de voorganger in de morgendienst mevr. N. Rijneveld-Schep uit Lopik;
• is er jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar;
• is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud;
• is Anje de Kuiper organist;
• zijn Hans van ’t Hoff en Willem van Driel koster.

Kerk-Anders

Het programmaboekje 2020-2021 van Kerk-Anders kan binnenkort gedownload worden van de websites
van beide kerken.
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.

Spaarkubus
40-dagentijd

Destijds hebt u een spaarkubus van de 40-dagentijd ontvangen. Er is nu besloten u te vragen het
gespaarde geld over te maken aan de diaconie in plaats van het in te leveren.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk,
o.v.v. Spaarkubus 40-dagentijd.
De diaconie zal de verzamelde gelden eerlijk verdelen en afdragen aan de goede doelen.

Liturgie zondag 13 september 2020
Orgel en fluit: Andante (Siliciano) van Antonio Vivaldi (1678-1741)
Welkom
Lied 103: 1 - Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 - (Nederlandse versie) Zoekend naar licht hier in het duister
Moment voor de kinderen
Lied 783 - Voor mij is geluk
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing: Lucas 18: 18-27
Lied 843 - Wat te kiezen
Interview met de rijke man
Lied 816 - Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan
Verkondiging
Orgel en fluit: Berceuse, uit 'Dolly', op. 56, no. 1 van Gabriel Faure (1845-1924)
Gebeden
Aankondiging collecte
Lied 978: 1, 3 en 4 - Aan u behoort, o Heer der Heren
Zegen
Lied 431b
Orgelspel

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

