Nieuwsbrief

pagina 1

Kopij voor de komende nieuwsbrief
kunt u inleveren uiterlijk donderdag
19.00 uur bij de scriba
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

zondag 9 juli 2017

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Joost de Boer
Keuzelied: Lied 247 ‘Blijf mij nabij….’

- Kettinglied: Lied 247: ‘Blijf mij nabij…’

Welkom in deze dienst!
Hartelijk welkom in deze dienst
van de Protestantse Gemeente
Kudelstaart. In het bijzonder als u
hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.
Vandaag gaat ds. J. van Dalen in
de dienst voor.
Vandaag nemen we afscheid van het ‘oudste’ lid van de
kindernevendienst, Jade van Arkel zal ‘overstappen’ van
de kindernevendienst naar de jeugdkerk.
Ook nemen we vandaag alvast een beetje afscheid van
Joost de Boer, hij gaat 20 juli verhuizen naar Hoofddorp.

Ouderling van dienst is Aveline Maat.
Diaken van dienst is Ans Rinkel.
Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Raadgever.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.

- Welkom en mededelingen
- Zingen: Psalm 121: 1
- Moment voor stil gebed, bemoediging en groet
- Samen zingen: Psalm 121: 4
- We steken de doopkaars aan van Jade
- Jade bidt met ons om Gods hulp voor alle mensen, die
het moeilijk hebben
- We danken de Heer voor alle mooie dingen door te zingen: Opwekking 733/Hemelhoog 617a
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
- Kaarsenlied: ‘Samen in het licht’, alle kinderen mogen
daarna naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Exodus 12: 29-42
- Zingen: Pslam 81: 1, 5, 8 en 9
- Schriftlezing: Lucas 2: 41-52
- Zingen Psalm 78: 2
- Verkondiging:
Tekst: ’Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg
te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze
nacht ter ere van de HEER, elke generatie opnieuw’ (Exodus 12:42)
- Zingen: Lied 91a ‘Wie in schaduw Gods mag leven’
- Verwerking: Iedereen mag een wens, gebed of gedicht
opschrijven voor Jade. Dit zullen we haar aanbieden als
‘boek voor de toekomst’.
- De kinderen komen terug. Samen zingen we: Van A tot Z
(Opwekking voor Kids, 241)
- Gedicht ‘Groeien’, voorgedragen door mama Judith
- De kindernevendienst neemt afscheid van Jade
- Samen zingen: Opwekking 42 ‘k Stel mijn vertrouwen
- Inzameling der gaven
- Slotlied (staande): Lied 418 God, schenk ons de kracht

Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen van de
basisschool.
De bloemengroeten worden niet vermeld op internet

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en
Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het Vakantiewerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de
oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de
zegen in de kerkzaal aanwezig is.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Gemeentenieuws
Er hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn op genomen in het ziekenhuis de afgelopen
week. Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met
hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of
langere tijd geleden een dierbare hebben verloren.
Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden
door de mensen om hun heen.

Nieuwe pastorale medewerker
Bijzonder verheugd zijn we als kerkenraad te kunnen melden dat we een oplossing hebben voor deze openstaande
vacature sinds 11 juni jl.
Marja van der Meer is bereid deze rol van Pastoraal medewerker op zich te nemen in het wijkteam van Ouderling-coördinator Erna Roodenburg.
Daarnaast gaat Henriette van de Horst haar ondersteunen
bij de pastorale bezoeken aan ouderen als contactpersoon
in de wijk van Erna.
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Zo kunnen we het pastoraal werk optimaal voorzetten bij
m.n. de OTT bewoners, de ouderen en ook jongeren in dit
deel van de wijk Erna. Marja van Duyn, Paul Smit en Jaap
Overbeek zorgen als leiding van de Spilgroep voor het pastoraat van de bewoners van OTT.
Mocht u of jij bezwaren hebben tegen haar benoeming
dan kunnen deze worden ingediend met motivering voor 1
augustus a.s. met vermelding van naam en adres via
email account van onze scriba’s:scriba@sow-kudelstaart.nl
De datum van de haar bevestiging na deze zomer zal later
worden gepubliceerd.
Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad.

Bedankt allemaal !
Voor de kinderen en jongeren is het (bijna) zomervakantie. En dat betekent dat alle clubs voor dit seizoen stoppen of al gestopt zijn. Via deze weg wil ik iedereen van de
leiding van kindernevendienst, jeugdkerk, oppasdienst en
clubs heel hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme om met de jeugd van onze gemeente te werken.
Na meer dan 25 jaar heeft Anita Stronkhorst afscheid genomen bij de kindernevendienst. Anita, ook via deze weg,
bedankt voor je jarenlange inzet.
We mogen voor het nieuwe seizoen twee nieuwe mensen
verwelkomen: Jeanet Donker en Arno Maas. Fijn dat jullie
het team komen versterken.
Het is fijn voor de mensen die betrokken zijn bij het
jeugdwerk, om de taken meer te kunnen verdelen. Daarom zijn we voor het nieuwe seizoen nog op zoek naar leiding voor de jongensclub, meisjesclub, jeugdkerk en Rock
Solid.
Lijkt het u/je leuk ? Meer informatie is te krijgen bij Carin
Bremer of Martine Sikkema. Mailen kan naar
jeugdkerk@sow-kudelstaart.nl

Zangochtend in de Spil
De maanden juli en augustus zijn door de schoolvakanties
vaak wat rustig en soms wat stil voor de ouderen in onze
gemeente. Daarom organiseert het wijkteam West weer
een muzikale zangochtend in onze kerkzaal.
Het thema voor de dienst zal zijn: ”Toekomstmuziek”.
Wat ìs onze toekomst en hoe kunnen we onze verwachting
daarin, vorm geven in hoop en of troost. We zingen dus
veel liederen waarin we onze hoop en verwachting uitzingen….Maar andere liederen zijn ook welkom.
Deze ochtend wordt 2 augustus gehouden van 10.00 tot
11.30 uur.
U kunt zich opgeven en een lied aanvragen dat u graag
wilt laten zingen omdat het een speciale betekenis voor u
heeft, bij Ds. Hans van Dalen of Truus de Geus
U bent van harte uitgenodigd, zo hopen wij op een “middenweekse” dag ook even met elkaar gemeente te zijn.
Een hartelijke groet namens wijkteam West,
Truus de Geus.

Startweekend: SOW ‘Got Talent’
15 jaar Spil, 25 jaar SOW, startweekend 9 en 10 september.
Hierbij wordt u uitgenodigd om
zaterdag 9 september met elkaar
het nieuwe seizoen van ons kerkelijk jaar te starten en tevens te
vieren dat we al 25 jaar Samen op
Weg zijn en dat na 10 jaar Dorpshuis en 15 jaar in ons eigen kerkgebouw De Spil.
Wij gaan er een feestje van maken en vragen uw/jouw
medewerking om met eigen talenten er een leuke avond
van te maken.
Zang, toneelspel, sketches, poëzie alles is welkom om met
elkaar bezig te zijn, te genieten van een drankje en hapje, opgeleukt door de eigen bijdrage van onze gemeenteleden. Iedereen kan meedoen.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de avond er uit gaat
zien, dat is nog even afwachten maar zet zaterdag 9 september in de agenda en u hoort van ons….
Op de tafel in de gang worden binnenkort intekenlijsten
neergelegd. Vult u ook zo’n lijst in ? Hoe meer zielen hoe
meer vreugde.
Hartelijke groet,
Commissie erediensten.

Vakantiewerk, 2e collecte
De 2e collecte is voor het vakantiewerk: Dabar.
Dabar zendt Christelijke jongeren uit om het geloof in
Christus uit te dragen aan campinggasten in Nederland.
In Leimuiden is camping de Drecht aangesloten bij Dabar.
De diaconie wil met deze collecte graag het werk van
Dabar steunen. Het zou zonde zijn als dit mooie evangelisatiewerk zo dicht bij huis niet meer door kan gaan.
Wilt u zelf eventueel een gift doneren aan dit prachtige
werk, dan kunt u uw gift overmaken t.g.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart Samen op Weg:
Banknummer: NL10FVLB0635816504
Wij hopen op een mooie opbrengst voor dit geweldige
werk, alvast bedankt namens de diaconie.

Vakantieperiode nieuwsbrief
I.v.m. de vakantie is dit voorlopig de laatste nieuwsbrief,
waarschijnlijk verschijnt de eerstvolgende eind augustus/begin september
Wel is het zo dat als er belangrijk nieuws te melden valt
er een tussentijdse nieuwsbrief wordt uitgegeven.
We wensen u allemaal een fijne zomer toe!
Scribaat

Agenda
Zondag 16 juli

10.00 uur, dienst, voorganger
ds. A. Mak uit Bloemendaal

Woensdag 2
augustus

Zangochtend in de Spil, 10.00 –
11.30 uur
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