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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

Orde van dienst:

Kettinglied
De keuze van: Dorien Rinkel – van Leeuwen.
Lied: “O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Motivatie: Opwekking 407 blijf ik een mooi nummer
vinden om met de gemeente te zingen.

Welkom
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.
Voorganger in deze dienst is dominee Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is Gerard Heijnen en diaken van
dienst is Rik van Osnabrugge.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar:
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Volgende week is er weer een missionaire bos bloemen. Denkt u hier alvast over na.
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 het jeugdwerk in onze eigen gemeente. 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!

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied van Dorien Rinkel - van Leeuwen:
Opwekking 407
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Moment voor persoonlijk gebed
- Bemoediging & groet
- Gebed van toenadering
- Vreugdelied: Lied 864: 1, 2 en 4
Laat ons de Heer lofzingen
- Gods leefregels
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht
- Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst
- Eerste Schriftlezing: Exodus 22:20-26 (BGT)
- Zingen: Psalm 72:4
- Tweede Schriftlezing: Lucas 18:1-8
- Zingen: Psalm 43: 1 en 3
- Verkondiging:
RECHT!
“Ik zeg jullie dat God hun
spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?”
(Lucas 18:8)
- We gaan staan en belijden ons geloof door te
zingen: Hemelhoog 370
- De kinderen komen terug.
Met hen zingen wij: Als je bidt… (Hemelhoog 101)
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven bestemd voor: (1) Eredienst
en diaconie (2) Ons eigen jeugdwerk
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om
straks de zegen te ontvangen
- Slotlied: Lied 751: 1, 2 en 5
De Heer verschijnt te middernacht
- Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Verder denken we aan allen die ziek zijn of zorgen
hebben om anderen die ziek zijn. Ook denken we aan
allen die wachten op onderzoeken of uitslagen van
onderzoeken en zich onzeker voelen over wat dit hun
zal brengen. Mogen zij zich gesterkt voelen door de
aanwezigheid van God de Vader.
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Kerstmusical
De moeite waard !
Dat wordt het ook dit jaar weer op tweede kerstdag als
we musical opvoeren. Na de eerste oproep hebben
zich al meerdere mensen aangemeld. Bedankt ! Toch
zijn er nog genoeg rollen die ingevuld moeten worden.
Dus geef u/je snel op!
Graag ontvangen wij uw/jouw aanmelding voor een rol
uiterlijk 29 oktober. Dit kan bij Carin Bremer of Simone
van Heemskerk persoonlijk, met een appje naar 0623486448 of mail naar jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

Spilplusdienst,
29 oktober 19.00 uur
Wereldwijd is er onder protestantse én roomskatholieke christenen in oktober aandacht voor het
nieuwe begin van Europa. Op 31 oktober 2017 is het
exact vijf eeuwen geleden dat monnik Maarten Luther
op de kerkdeur van Wittenberg zijn 95 stellingen spijkerde. Luther - Superman! - ontketende een revolutie
in kerk én wereld. Tot op de dag van vandaag merken
we de gevolgen ervan. Toch zou hij zelf zeggen dat
niet hij, maar de kracht van het evangelie hem dreef.
Wat bezielde deze man? En hoe kon de Reformatie
zo'n wereldwijde beweging worden? En wat betekent
protestant zijn vandaag?
Zonder Luther zou er trouwens ook geen J.S. Bach zijn
geweest. Ze woonden in hetzelfde dorp en cantor/componist Johann Sebastiaan Bach groeide wereldwijd uit tot de Lutherse prediker bij uitstek.
Door zijn muziek zijn zeer velen op nieuwe wijze met
het evangelie in aanraking gekomen.
In deze Spilplusdienst (duur ongeveer 5 kwartier) gaan
we - in woord, beeld, muziek en dialoog op zoek naar
het geheim achter de kroongetuigen van ons Europese
christendom: Luther en
Bach.

Koorleden (kinderen en volwassenen) kunnen zich
aanmelden bij Martine Sikkema:
06 45457645 of jeugdraad@sow-kudelstaart.nl
De eerste toneelrepetitie van de musical De moeite
waard ! is op 12 november.
Op 19 november is de eerste koorrepetitie.

Agenda
Zondag 22 oktober

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Dinsdag 24 oktober

19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil

Woensdag 25 oktober
Zondag 29 oktober

Rijdienst
Beste gemeenteleden,
Wij hebben het verzoek
gekregen om voor
2 extra mensen een
rijdienst te organiseren. Omdat de groep rijders geleidelijk iets kleiner is geworden zoeken we nieuwe mensen die af en toe enkele mensen willen ophalen en terugbrengen resp. voor en na de kerkdienst. Dit jaar
proberen we het op te lossen met de bestaande rijders,
maar vanaf volgend jaar willen we dan een 3e rijdienst
toevoegen (totaal 1 in Aalsmeer en 2 in Kudelstaart).
Kunt u af en toe mede-kerkgangers meenemen naar
de Spil wilt u dat dan even doorgeven aub. U wordt
dan ingeroosterd voor de 3e rit. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen, zal aan u gevraagd worden 1
keer per 6 a 8 weken een rijdienst te verzorgen.
U kunt uw naam en gegevens doorgeven aan
jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl
of bellen naar 0297 - 343929.
Groet, Jan Vrieze, Kerkrentmeester

Zondag 29 oktober
Zondag 29 oktober

Jongensclub, 19.00 – 20.00 uur,
In de Jids
10.00 uur, dienst, voorganger ds. J.
van Dalen, bevestiging jeugsouderling Martine Sikkema
Spilplusdienst Luther en Bach,
19.00 uur, in de Spil
19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Vriendelijkheid en
dienstbaarheid aanleren
De Commissie Vorming & Toerusting organiseert op
donderdagavond 2 november 2017 om 20.00 uur, in
samenwerking met de Stichting Gezinsfundament, een
seminar. De avond zal gaan over hoe je kinderen een
vriendelijke en dienstbare houding aan kunt leren.
Meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

Kindernevendienst XL
Op zondag 5 november is er weer een kindernevendienst XL voor alle kinderen van de basisschool.
Het thema is “David en Goliath”.
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