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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 29 oktober

Orde van dienst:

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 Janine van Osnabrugge en
diaken van dienst is Janna Adema.
In deze dienst zal Martine Sikkema bevestigd worden
als jeugdouderling.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Ook zal Sound of Worship muzikale medewerking
verlenen.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacy-overwegingen worden de bloemengroeten niet
op de website geplaatst.

Verder zal er vandaag een missionaire bos bloemen
bezorgd worden, want het is weer de laatste zondag
v.d. maand. Er staat dan een bloemetjes klaar voor
iemand, die geen lid is van onze gemeente, maar die
wel degelijk een opkikkertje kan gebruiken. Is er iemand bij u in de buurt, een familielid of vriend of
vriendin, die een bloemetje uit onze gemeente op prijs
zal stellen? Laat uw diaconie het even weten, nu of
vlak na de dienst. We verwachten wel, dat u zelf de
bloemengroet gaat brengen.
Uw Diaconie
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 de Hervormingsdagcollecte. Bij de uitgang wordt gecollecteerd
voor ZWO. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

- Welkom door de ouderling van dienst
- Daarna luisteren en kijken we naar een stukje muziek (nagespeeld) uit de tijd van Maarten Luther
(31 oktober 1517-2017)
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Stilte, bemoediging & groet, gebed van toenadering
-Samen zingen: Juicht, want Jezus is Heer/Hij is verheerlijkt (Opw. 174/349)
- Gebed om de opening van het woord
- 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: Psalm 32
- Zingen: Psalm 32: 1 en 2
- Tweede Schriftlezing: Marcus 2: 1-12
- Zingen: Psalm 103c: 1
- Verkondiging: ‘Wonder boven wonder’
“Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven”
(Marcus 2:5)
-Zingen: Lied 898 Een vaste burcht
- De kinderen komen terug, met hen luisteren en kijken we naar: “Ik ben…” (uitgekozen door Esmee)
- Bevestiging van Martine Sikkema als jeugdouderling:
-Inleidende woorden
-Afleggen van de belofte
-Zegen
-Opdracht voor de gemeente, die daartoe gaat staan:
Voorganger: Gemeente, dit is uw nieuwe jeugdouderling, wilt u haar in uw midden ontvangen haar hooghouden in haar ambt en haar steunen met uw gebed
en medeleven?
-Antwoord: Ja, dat willen wij van harte.
-De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met
applaus
-Samen zingen: Zegen ons, Heer (HH 410)
-Enkel woorden namens de kerkenraad
(door voorzitter Wim Poortvliet)
- Dankgebed en voorbeden, gezamenlijk bidden wij
zingend het ‘Onze Vader’ (Opw. 436)
- Inzameling der gaven, tijdens de collecte zingt
Sound of Worship: Opwekking 764 (zegekroon)
- Slotlied: Ga nu heen in vrede (HH 472)
- Heenzending en zegen

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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Uit privacy-overwegingen 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.

Postzegels Maarten Luther
In deze dienst zullen we ook afbeeldingen bekijken van postzegels en poststukken over de Reformatie en Maarten
Luther. Gerard Weststeijn heeft ze verzameld en onlangs tentoongesteld in
Apeldoorn. Hij kreeg er een zilveren en
gouden onderscheiding voor!

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

Kerstmusical
Wie schittert in de kerstmusical als herbergier Levi? Of
speelt één van zijn dochters Noa of Susanna? Op dit
moment dreigt de musical niet door te kunnen gaan
wegens te weinig toneelspelers. Er hebben zich tien
mensen aangemeld voor een rol. Daarvoor hartelijk
dank! Om dubbelrollen te voorkomen hebben we nog
vijf mensen nodig en zijn we dringend op zoek naar
volwassenen die mee willen doen. Bij Simone van
Heemskerk of Carin Bremer is meer informatie te krijgen en kun je je aanmelden voor een rol; 06 23486448
of via mail jeugdraad@sow-kudelstaart.nl
Het koor bestaat momenteel uit vijf mensen en is bedoeld voor jong en oud.
Wie vindt het leuk om vier liedjes mee te zingen tijdens
de musical?
Geef je dan snel op bij Martine Sikkema of via
jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

‘Steun theologisch onderwijs in Pakistan’
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen
hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het
vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen christenen
een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen
leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers
meer over het christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via
internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en
hindoes die meer willen weten over het christendom.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk
in Actie, zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers
kan opleiden en toerusten. Van harte aanbevolen!

Kindernevendienst XL

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

Agenda
Zondag 29 oktober

Spilplusdienst Luther en Bach,
19.00 uur in de Spil

Zondag 29 oktober

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Dinsdag 31 oktober

19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil

Dinsdag 31 oktober

Diaconievergadering, 20.00 uur

Woensdag
1 november
Woensdag
1 november
Woensdag
1 november
Woensdag
1 november
Woensdag
1 november

Inloopochtend, 10.00-11.30 uur in de
Spil
Jongensclub, 19.00-20.00 uur in de
Jids
Dankdag voor gewas en arbeid,
19.30 uur inde Spil
Huiskring I, t.h.v. fam. v.d. Wee

Donderdag
2 november

Woensdagavondgespreksgroep,
20.45 uur
Seminar Vriendelijkheid en dienstbaarheid aanleren, 20.00 uur in de
Spil
Jongerengespreksgroep
de ‘Afdwalers’, 20.00 uur

Vrijdag 3 november

CatJids, 19.30 uur inde Jids

Donderdag
2 november

Zondag 5 november
Zondag 5 november
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10.00 uur, dienst, voorganger ds.
M.J. Zandbergen uit Waddinxveen
Zondagmiddaggesprek
(voor jongeren plm. 17-25 jaar),
16.00 uur in de Jids

