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

zondag 3 september 2017

Welkom in deze dienst!

Orde van 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.
Ouderling van dienst is Leo Eveleens en diaken van dienst
is Janna Adema.
Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen van de
basisschool.
De bloemengroeten uit de dienst wordt niet vermeld op
internet

De opbrengst van de eerste
collecte is voor Eredienst en
Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de
Kerk. 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.

- Welkom en mededelingen
- We gedenken (staande): Jaap Benschop (1940-2017)
- Zingen (Lied van verbondenheid): Lied 909: 1, 2 en 3
‘Wat God doet…’
- Moment voor persoonlijk gebed
- Bemoediging en groet
- Gebed van toenadering
- Samen zingen: Psalm 63: 1 en 2
- Gods leefregels
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
- Kaarsenlied: ‘Samen in het licht’, alle kinderen mogen
daarna naar de kindernevendienst
- Inleiding: De tijd van Jeremia
- Eerste Schriftlezing: Jeremia 32: 6–15 en 42-44
- Zingen: Pslam 85: 1 en 3
- Tweede Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-14
- Zingen: Lied 747: 1, 3 en 8 ‘Eens komt de grote zomer’
- Verkondiging: Hoop doet handelen
‘Jullie zeggen dat dit land een woestenij is,
zonder mens of dier, en dat het in handen van de
Chaldeeën gegeven is, maar er zullen weer akkers
worden gekocht’ (Jeremia 32)
- Zingen: Lied 904: 1, 4 en 5 ‘Beveel gerust’
- De kinderen komen terug. Samen zingen we: Noach
(op verzoek van Jelmer en Levi Maas)
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied (staande): Opwekking 71/HH 728: ‘Jezus leeft
in eeuwigheid’

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Inloopochtend in de Spil
Woensdag, 6 september a.s. is er weer inloopochtend in
de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee wordt u
aangeboden namens de Prot. SOW gemeente. Vanaf 10.0011.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te
maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven
voor zieken, ouderen enz.
De boekenhoek is deze
ochtend ook geopend.
De gastvrouwen zijn Ina
Verheul en Aletta Heil.
Graag tot ziens in de Spil.

Er hebben ons verder geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn op genomen in het ziekenhuis de afgelopen periode. 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.
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Feestavond startweekend 9 september

Song of Joy

Dan opeens is het zover, na de vakantieperiode, onze
“dinnershow” in de vorm van een drankje en een buffet.
Onder het nuttigen van dit alles kunt u / jij genieten van
de talenten van gemeenteleden die al weken druk bezig
zijn geweest om er een mooie avond van te maken met
zang, sketches, gedichten en toneelspel.
Er zijn consumptiebonnen à 50 eurocent en aan het einde
van de avond vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de
bestrijding van de onkosten.
U / jij kunt zich nog opgeven, in de gang liggen intekenlijsten en tot maandagavond kunt u zich ook nog opgeven
bij Aveline.
Wij hopen er met elkaar een mooie avond van te maken
om zo met elkaar gemeente te zijn.
Commissie erediensten.

Afgelopen dinsdag, 29 augustus, is het Interkerkelijk koor
Song of Joy weer gestart met haar wekelijkse repetities in
kerkelijk centrum De Spil aan de Bilderdammerweg.
Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wordt hier geoefend op bekende en soms minder bekende liederen die
doorgaans vierstemmig worden gezongen. Houdt u van
zingen en bent u op zoek naar een (nieuw) koor, komt u
dan gerust eens langs om kennis te maken en een deel van
de repetities mee te maken. U zult de gezelligheid ervaren, maar ook het serieus oefenen op de partijen onder de
bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis en
onze pianist Jan Sikkema. Song of Joy treedt diverse keren
per jaar op in kerkdiensten in Aalsmeer/Kudelstaart en
omgeving. Daarnaast organiseert zij zelf of in samenwerking met een ander koor enkele malen per jaar een concert. Het koor begint vroeg met de repetities omdat er in
oktober zowel de medewerking aan een oecumenische
dienst in De Spil op het programma staat als een concert
in Rijnstaterwoude. Voor nadere informatie en vragen
over een eventueel lidmaatschap of over het meewerken
aan een kerkdienst kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor,
dhr. Jaap Overbeek,

Startdienst 10 september
Zondag 10 september is de startdienst, in deze feestelijke dienst zal Marja v.d. Meer bevestigd worden als pastoraal medewerker in wijk West en Koos Koelewijn zal bevestigd worden als jeugdwerker.
Verder is het een dienst voor jong en oud, dus zullen de
kinderen de gehele dienst in de kerk aanwezig zijn.
We hopen allemaal op uw aanwezigheid.

Schilderij
Vijftien jaar geleden heeft de schilderes Karin Borgman
voor onze, toen net geopende nieuwe kerk, een aantal linosneden gemaakt die samen een voorstelling zijn van het
Bijbelverhaal over de ark van Noach. Deze schilderijen
hangen in onze kerkenraadkamer op de eerste verdieping.
Pas geleden exposeerde Karin Borgman enkele olieverf
schilderijen in het Oude Raadhuis in Aalsmeer.
Een van die schilderijen heeft als titel: ‘bevrijding’. Voor
bevrijde mensen is het mogelijk om, groot en klein, zonder onderscheid, samen met elkaar om de tafel te zitten
en het ‘brood met elkaar te delen’.
Als we deze ‘bevrijding’ symbolisch interpreteren, getuigt
dit schilderij ervan, dat het voor ons allen een feest is, om
met elkaar in onze kerk de ‘tafel des Heren’ te delen,
denkend aan Jezus.
Karin heeft ons als kerk aangeboden, om dit schilderij een
jaar lang op te hangen in de kerkzaal. Het aanbod is door
de kerkenraad aanvaard. Vanaf de startzondag zal deze
symbolische voorstelling van ‘de avondmaalsviering’ daarom in de kerkzaal te zien zijn.

Actie Noodfonds
Iedere 2 jaar in september houdt de diaconie een actie
voor het Noodfonds. Waarom zult u denken ? Alweer een
actie! Het armoedebeleid van onze overheid laat al jarenlang te wensen over. Daarom wil de diaconie met het
Noodfonds van onze Protestantse Gemeente Kudelstaart
een aanvullende functie vervullen.
Gezien deze ontwikkelingen in de laatste jaren hebben wij
een streefbedrag van € 25.000,00 voor ogen. In onze aanbevelingsbrief voor deze actie, die u zult vinden bij de
nieuwe Samen op Wegwijzer, zullen wij uitgebreider op
deze actie ingaan. Met vriendelijk groet, de diaconie.

Nieuws uit de boekenhoek!
Ook al is er een tijdje geen berichtgeving geweest vanuit
de boekenhoek, wil het niet zeggen dat dit stukje kerkenwerk op non-actief heeft gestaan. Verre van.
De kasten zijn opgefrist en hele oude uitgaven van boeken
zijn eruit gehaald. Tevens zijn er velerlei artikelen afgeprijsd. Het is zeker de moeite waard om (weer) eens bij
ons langs te komen en de verschillende genres te bekijken, zeker nu er ook weer een groot aantal nieuwe boeken
zijn aangeschaft, waaronder een nieuwe uitgave van Bijbelse verhalen in de kunst met schilderijen van bekende
schilders/kunstenaars waarbij uitleg wordt gegeven. Naast
liedboek, Bijbel, studieboek etc., ook o.a. artikelen i.v.m.
huwelijk en/of geboorte.
En natuurlijk de kaartenstandaard met grote variatie aan
kaarten.
Voor 2018 liggen er wat dagboekjes (wel of niet jaar gebonden), agenda’s en kalendertjes.
Wilt u een ander dagboek of agenda, laat het ons weten.
Dan kunnen we dit bestellen, en zorgen dat u het ruimschoots op tijd binnen heeft.
Uiteraard kunt u óók bij ons terecht als u zélf een bestelling heeft.
Wij zien u en jou graag! Tot ziens bij de boekenhoek!
Gerda, Joke, Helma, Theresia, Anneke en Gusta.
P.S. Een verzoek aan u allen: mocht u de boekenhoek willen inzien, dan graag koffie en limonadebekers op een tafel plaatsen, maar niet op de boekenkast. Dit om vlekken
te voorkomen.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking in deze.

Agenda
Woensdag 6
september

Inloopochtend, 10.00-11.30 uur in
de Spil

Zaterdag 9
september

Feestavond, 17.00-21.00 uur in de
Spil

Zondag 10
september

10.00 uur, startdienst, voorganger
ds. J. van Dalen
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