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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 17 september 2017

Kettinglied
Keuze van: Ria van de Leeuw
Keuzelied: Het lied van Huub Oosterhuis ‘die chaos
schiep tot mensenland ‘
Motivatie: Ieder jaar geniet ik in de vakantie van de
rust, de natuur met zijn stromende rivieren, de dieren groot en klein en de overweldigende sterrenhemel. Het wonder van de schepping.
De tekst van dit liedje met daarbij het filmpje doet
mij hieraan denken.

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.
In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. S.
Zijlstra uit Haarlem. Ouderling van dienst is Truus de
Geus en diaken van dienst is Laurens Poesiat.
Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Sikkema.
Aan het begin van de dienst zullen we herdenken
dat mevr. Daalman-Koopman 19 augustus jl. is
overleden. De ouderling v. dienst zal een in memoriam voorlezen, haar naam zal bijgeplakt worden
op de overledenenrol en als lied van verbondenheid
zingen we met elkaar: De Heer is mijn Herder.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m van
de basisschool.

Orde van dienst:
-Kettinglied: Die chaos schiep tot mensenland
-Welkom en mededelingen
-Zingen: Lied van verbondenheid: ‘De Heer is mijn
Herder’
-Zingen intochtslied: Lied 273: 1, 2 en 3
-Stil gebed
-Bemoediging en groet
-Zingen: Lied 273: 4
-Apostolische vermaning: 2 Timoteüs 6: 7-10, 17-19
-Zingen: Psalm 62: 6 en 7
-Gebed om de opening van het woord
-Zingen kaarsenlied: ‘Samen in het licht’
(hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst)
-Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
-Zingen: Lied 186: 1(v), 2(m), 3(v), 4(m) en 5 (a)
-Verkondiging: “Wie is gezien?”
-Zingen: Opwekking 70
(de kinderen keren terug in de kerkzaal)
-Dankgebed en vorbeden
-Collecte
-Zingen slotlied: Opwekking 334
-Zegen

G emeentenieuws
Er hebben ons 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.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het vredeswerk.
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!
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K orte rapportage uit kerkenraad 14-09

B evestiging nieuwe jeugdouderling

Recent is de eerste grote kerkenraad weer bijeen
geweest als start van dit nieuwe seizoen. Vele onderwerpen zijn besproken.
Hierbij enkele onderwerpen genoemd:
-Binnenkort wordt onze gemeente verblijd met een
visitatie vanuit de hogere organen van de PKN. Dit
gaat plaatsvinden op donderdagavond 12 oktober
a.s. De geplande kleine kerkenraad op die avond
wordt vervangen door een grote kerkenraad waarbij
al onze 28 ambtsdragers worden uitgenodigd. Deze
‘visitie’ bij onze gemeente gaat Ds. Hetty van Galen
doen (afgelopen juni bij ons voorgegaan in de Eredienst) met de mede-visitator Tineke Klaassen. Nadere informatie volgt nog en er is die avond ook een
kort spreekuur voor gemeenteleden die wat willen
inbrengen bij de visitators.
-We hebben stil gestaan bij het bijscholing studieprogramma van onze predikant van 2012 t/m
2017. Kennis en kunde is op vele vlakken bijgespijkerd.
Daarnaast de plannen voor de komende tijd met
studiereis naar Israël/Palestina (Centrum voor Israelstudies i.s.m. PThu). Doel: De verhouding Kerk en
Israël hiermee grondig te doordenken.
-Het inhoudelijke beheer van inhoud van onze Website is overgegaan naar Kees de Bondt. Dank aan
Gerda de Vos die dit een aantal jaren heeft gedaan.
-Alle groepen binnen onze gemeente kunnen een beroep gaan doen op onze twee ‘guest writers’, t.w.
Jaap Overbeek en Kees de Bondt. Zij zijn op afroep
bereid, na oplevering van input van commissies/kerkenraad, etc., voor het schrijven van stukjes
voor activiteiten voor bv. de plaatselijke krant,
website, nieuwsbrief, folders etc. Hiermee hopen
we de communicatie uitingen te verbeteren. Doe
een beroep op deze twee personen!
-Marian van Leeuwen gaat in vervolg per zomer 2018
de SoW wijzer maken.
-Benoeming nieuwe jeugdouderling is behandeld, zie
hieronder.
-Dit keer is langdurig stilgestaan als bespreekpunt
bij de evaluatie van onze gehouden Erediensten en
activiteiten de afgelopen tijd. Een aantal positie zaken werden gedeeld met een aantal verbeterpunten.
Ook de vooruitblik op onze diensten de komende tijd
tot de Kerst leverde een indrukwekkende lijst op.
Namens de kerkenraad, Wim Poortvliet, voorzitter

Bijzonder verheugd zijn we als kerkenraad te kunnen melden dat we ook een oplossing hebben gevonden voor deze laatste openstaande vacature
sinds 11 juni jl.
Martine Sikkema is bereid deze rol van Jeugdouderling op zich te nemen in de Jeugdraad en de Kerkenraad. Zij maakte al deel uit van de Jeugdraad als
Jeugd Pastorale medewerker.
Als kerkenraad willen haar voordragen voor deze bevestiging, deze is beoogd op zondag 29 oktober.
Zo kunnen Carin en Martine als de twee jeugdouderlingen het werk voor onze jongeren in onze gemeente optimaal voortzetten.
Mocht u of jij bezwaren hebben tegen haar benoeming dan kunnen deze worden ingediend met motivering voor 1 oktober a.s. met vermelding van naam
en adres per brief of via de email account van onze
scriba’s: scriba@sow-kudelstaart.nl
Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad.

S amen op Weg Wijzer 2017-2018
Als u of jij dit leest is de nieuwe Samen op Weg wijzer 2017-2018 bezorgd of wordt binnen de komende
weken bezorgd. Dit jaarboekje geeft een goed beeld
van onze gemeente met wat er zoal reilt en
zeilt. Dank voor alle input en degenen die het maken hebben verzorgd. Elk jaar toch weer een grote
klus.

B edankt
Hartelijk dank voor de getoonde interesse en belangstelling door middel van bezoeken, gesprekken,
kaarten, emails, etc. na mijn rugoperatie.
Ik heb dit zeer gewaardeerd. De revalidatie gaat
stap voor stap voorwaarts. Voor een aantal
restverschijnselen ben ik nog onder behandeling,
maar het gaat steeds beter en
daar
werk ik hard aan.
Wim Poortvliet

Agenda
Dinsdag 19
september

Gebedsgroep, 19.00 – 20.00 uur
in de Spil

Woensdag 20
september

Huiskring II, 20.00 uur t.h.v.
fam. Heil

Woensdag 20 september

Vergadering wijkteam Zuid,
20.00 uur in de Spil

Donderdag 21
september

Gespreksgroep voor ‘oudere
jongeren’: ‘de Afdwalers’,
20.00 uur

Vrijdag 22
september

CatJids, 19.30 uur in de Jids,
(voor jongeren tussen de 13 en
17 jaar)

Zondag 24
september

10.00 uur, dienst, voorganger
Ds. J. van Dalen, viering Heilig
Avondmaal

Zondag 24
september

Rock Solid, 19.00 uur in de Jids,
(voor tieners van 11 tot 14 jaar)
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