K E R K N I E U W S

van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk / Woudrichem

week 51

Zondag 15-11-2020, 9e zondag van de herfst, 2e van de voleinding, jaargang 35, nummer 51.
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.

Bijwonen kerkdienst

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van diensten via de website van onze kerk. Daar is ook alle
praktische informatie te vinden. Mocht u geen beschikking hebben over internet dan kunt u zich
telefonisch aanmelden via uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Na aanmelding krijgt u
vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bijwonen. Enkel als u zich heeft
ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de genodigden
behoort, kunt u zondag naar de kerk komen. Graag willen we benadrukken dat u bij
gezondheidsklachten (zoals beschreven door RIVM) niet naar de kerk moet komen.
We hopen u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten!

De morgendienst
van deze zondag

Voorganger in deze dienst is mevr. ds. C. Flier.
Er is jeugd- en jongerenkerk in de Koren-Aar.
Ouderling van dienst is mevr. E.J. van Es.
Organist is Niels de Klerk.
Koster zijn Cockie en Gerrit Slagmolen.

Uw gaven

De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.

Kindercrèche

Tijdens de kerkdienst zullen de kleinsten worden opgevangen door Lizan Zegwaard
en Lisa Fricke.

Kindernevendienst

Er is kindernevendienst in zaal 3.

Bloemengroet

Vanuit de gemeente wordt de bloemengroet gebracht bij dhr. A. Ippel, Nieuwe Es 80.

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.

Vooruitblik

Volgende week 22-11-2020:
 worden de kleinsten opgevangen door Gerrie Nagtegaal en Sofie Smits;
 is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud;
 is de voorganger in de morgendienst ds. L.J. Oosterom;
 is Niels de Klerk organist;
 zijn John Popma en Willem van Driel koster.

Schoolkerkdienst

In verband met de maatregelen om het coronavirus te beteugelen, gaat de geplande schoolkerkdienst
van vandaag niet door!

Kerk-Anders

De geplande activiteiten op 18 november (film) en 24 november (bijeenkomst over Dementie) gaan niet
door als gevolg van de corona-maatregelen.
Bijbelstudie over het evangelie van Marcus (2de bijeenkomst)
Datum:
19 november
Tijd:
10.00 uur – 11.30 uur
Plaats:
Trefpunt
Leiding:
ds. Christien Flier

Liturgie zondag 15-11-2020:

M.m.v. zanggroep en blazers:
Robert Mikhout en Martijn van Driel (trombone) en Kevin van der Giessen (trompet)
Orgelspel
Welkom
Lied 711d
Lied 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 769: 1 en 5
Zingen: ‘Voor we gaan’
Lezing: Matteüs 25: 31-40
Lied 992: 1, 2 en 3
Lezing: Matteüs 25: 41-45
Lied 992: 4
Verkondiging
Muziek voor orgel en trombone
Gedachtenis van Mevr. L. Oprel-Visser met gedachtenislied 904: 1
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ lied 369b
Aankondiging collecte
Lied 416
Zegen, beantwoord met lied 415: 3

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.

