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zondag 1 oktober 2017
Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons
thuis voelt. Het is vandaag een ZWO-dienst, een
bijzondere dienst dus, die in het teken staat van de
zending.

Voorganger in deze dienst is dominee Snaterse uit
Vlaardingen.
Ouderling van dienst is Jan Creemer en diaken van
dienst is Rieneke de Bondt.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
De bloemengroeten uit de
dienst gaan deze zondag
naar:
De bloemengroeten worden
uit privacyoverwegingen niet
op de website geplaatst.

Allen van harte gefeliciteerd.
Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor
aflossing van ons kerkgebouw. Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor ZWO. 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!

Orde van dienst:
- De kerkenraad komt
binnen
- Welkom door de
ouderling van dienst
- Zingen: Opwekking 71
- Mededelingen namens
de kerkenraad
- Iedereen mag – zo
mogelijk- gaan staan
- Votum en groet
- Zingen: Lied 87:
1, 2, 3 en 4
- Wetslezing
- Zingen: Lied 86: 2 en 4
- Moment met de kinderen
- Lied met de kinderen: SAMEN IN HET LICHT
- Eerste Schriftlezing: Jona 3:10 - 4:11
- Tweede schriftlezing: Mattheüs 9:35 – 10:1
- Zingen: Lied 317: 1, 2 en 3
- Preek: Tekst Jona 4: 11a en
Thema: “Leven van dezelfde genade”
- Zingen: Lied 145: 2 en 3
- Kees de Bondt vertelt iets over het werk van de
stichting Twende Shule
- Orgelspel
- Kinderen komen terug van de nevendienst
- Kinderlied:
‘Thank you Lord for making me…’
(Dit lied is uitgekozen door Sven van Soest)
- Dankzegging en voorbeden
- Collecte
- De kleintjes kunnen uit de oppas worden
opgehaald voor de zegen.
- Slotlied (staande): Lied 838: 1 en 2
- Zegen

Gemeentenieuws
Het ‘persoonlijk gemeentenieuws wordt uit privacyoverwegingen niet op de website geplaatst.

Verder hebben wij geen berichten ontvangen van
gemeenteleden. We denken aan allen die ziek zijn,
thuis of in het ziekenhuis, en aan allen die het anderszins moeilijk hebben.
We bidden voor hen, dat zij kracht mogen ontvangen
van God en Zijn aanwezigheid mogen voelen.
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Missionaire ronde

Kerkvisitatie

Het is al heel snel: aanstaande maandag DV 2 oktober wordt in de Maranathakerk te Alphen aan de
Rijn (Raadhuisstraat 82-84) een avond gehouden van
de 4e missionaire ronde. Het aantrekkelijke programma gaat over de vraag hoe geloof zichtbaar
wordt in het dagelijks leven. De avond is bedoeld
voor alle geïnteresseerde gemeenteleden. In een
carrousel van drie workshops krijgen de deelnemers
(praktisch) materiaal aangereikt voor gebruik in
kleine groepen. Ook wordt een workshop aangeboden over twintigers en de kerk. Deelnemers krijgen
een boekje mee, gebaseerd op onderzoek met praktische tips over deze generatie. U kunt vanaf 19:00
binnenlopen, de avondbijeenkomst duurt van 19:30 21:30. De toegang is geheel gratis.
Vanuit onze gemeente gaan van de missionaire
werkgroep Carla van Oostveen, Joke van Leeuwen
en Anneke de Jong er heen. Dat betekent dat ze nog
een plaatsje vrij hebben in de auto. Maar als er
meer belangstelling is, kunnen er misschien meer
auto's geregeld worden. U kunt ook op eigen gelegenheid gaan. Opgeven hoeft niet.

Op donderdag 12 oktober ontvangt onze gemeente
bezoek vanuit de Classis. De visitatoren Hetty van
Galen en Tineke Klaassen zullen onze gemeente bezoeken. Niet alleen de kerkenraad, maar ook de gemeenteleden krijgen de gelegenheid om met hen te
spreken over het functioneren van de gemeente tezamen met de kerkenraad. De visitatie heeft als
hoofddoel de opbouw van de gemeente en de visitatoren zullen, als dat nodig is, adviseren en ondersteunen bij problemen.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 -19.30 uur: Gesprek met de predikant
19.30 – 20.00 uur: Spreekuur voor gemeenteleden
20.00 – 20.45 uur: Gesprek met de kerkenraad
zonder de predikant
20.45 – 21.45 uur: Gesprek met de gehele
kerkenraad

Twende Shule
De stichting Twende Shule heeft tot doel ondersteuning (financieel en materieel) te bieden voor onderwijs aan kinderen in de leeftijd tussen nul en twintig
jaar in Oostelijk Afrika, in het bijzonder in Kenia,
Oeganda en Tanzania. Verder heeft de stichting als
doel ondersteuning te bieden aan scholen in Oostelijk Afrika waar onderwijs gegeven wordt dat geïnspireerd is door of vanuit de Bijbel.
Vandaag, tijdens de dienst, zal Kees de Bondt, één
van de oprichters, hier iets over vertellen.

Inloopochtend in de Spil
Woensdag, 4 oktober a.s. is er weer inloopochtend
in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30
uur is er gelegenheid om, onder genot van een kopje
koffie of thee met wat lekkers erbij, 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. Wilt
een dagboekje voor volgend jaar laat het ons weten.
Dan bestellen wij het voor u.
Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.
De gastheer en -vrouw zijn Henk en Ria Verhoef.
Graag tot ziens in de Spil.

Zondag 1 oktober

Zondagmiddaggesprek, 16.00 uur,
in de Jids

Zondag 1 oktober

Rock Solid, 19.00 uur in de Jids

Zondag 1 oktober

Spilgroep, 19.00 – 20.00 uur, in de
Spil

Dinsdag 3 oktober

Gebedsgroep, 19.00 – 20.00 uur, in
de Spil

Woensdag 4 oktober

Inloopochtend, 10.00 – 11.30 uur, in
de Spil

Woensdag 4 oktober

Huiskring I, 20.00 – 22.00 uur, t.h.v.
Fam. Van der Wee, Robend 26

Donderdag 5 oktober

Jongerengespreksgroep “Afdwalers”
20.00 uur bij Dorien en Tom

Vrijdag 6 oktober

Catjids, 19.30 uur, in de Jids, voor
alle jongeren tussen 13 en 17 jaar

Zondag 8 oktober

10.00 uur, dienst, voorganger ds. R.
van der Weg uit Uithoorn
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