Nieuwsbrief
Zondag 5 november

Kettinglied
Keuze van: Bert en Marja van Duijn
Lied: Lied 871: 1, 2 en 4
Motivatie: Een mooi lied met een vrolijke melodie
waarvan wij altijd weer blij worden. Een lied dat
benadrukt hoe groot Gods liefde voor de wereld
en dus ook voor ons is.

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 ds. M. J. Zandbergen uit Waddinxveen
Ouderling van dienst is Carin Bremer en diaken
van dienst is Piet de Geus.
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 staan de bloemengroeten niet op de website
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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:
- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Lied 871: 1, 2 en 4
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen: Lied 971: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Lied 971: 3
- Gebed
- Wetslezing: Psalm 15
- Zingen: Psalm 84: 1 en 2
- Gebed
- Schriftlezing: Genesis 37: 1-20
- Zingen: Psalm 133: 1 en 3
- Verkondiging
- Zingen: Lied 906: 2, 6, 7 en 8
- De kinderen komen terug, met hen luisteren en
kijken we naar: ‘Wat was dat? Dat was Goliath’
- Dankgebed en voorbede
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Lied 885; 1 en 2
- Zegen
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is voor
de aflossing van het 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!

Gemeentenieuws

Er is vanmorgen voor alle kinderen van de basisschool kindernevendienst XL, dit betekent dat zij
vanaf 9.45 uur al welkom zijn in de Jids. Het
thema vandaag is: ‘David en Goliath’.
De tieners hebben hun eigen dienst in de Jids.

Er hebben ons deze week 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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Nieuws uit de boekenhoek!

Studieavond

In navolging op de dienst van afgelopen zondagavond over Luther en 500 jaar Reformatie, willen
wij u erop attenderen dat ook in de boekenhoek
enkele artikelen, voor zowel jong als oud, hierover
te vinden zijn. Mocht u interesse hebben in een
ander specifiek boek hieromtrent, dan horen wij
het graag, zodat wij het kunnen bestellen voor u.

Op maandag 6 november is er in Aalsmeer een
studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor
Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is: Wat heb je
toch met Israël.
De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98 in Aalsmeer. De aanvang is om
20.00 uur, toegang is gratis. U bent van harte
welkom!
Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Iedereen is van harte welkom!

Op weg naar de decembermaand en de feestdagen, hebben wij de boekenkasten weer aangepast
en de kerstartikelen en artikelen voor 2018 ingeruimd. Alle andere artikelen zijn daardoor weer
wat verplaatst, maar schroom niet om het één en
ander eens te komen bekijken, zeker als u dit nog
niet eerder hebt gedaan. Misschien ligt er toch wel
iets voor u bij wat u interesseert en graag wilt
hebben. Geen geld bij u, geen probleem voor ons:
we noteren naam en bedrag in ons boek en u kunt
het een andere keer betalen, of overmaken. Dat
hoeft u dus niet te weerhouden iets bij ons te kopen.
Wilt u een specifiek dagboekje voor 2018 (jaar
gebonden). Laat het ons weten, dan bestellen we
het voor u. De dag in dag uit dagboekjes liggen
wel in de boekenhoek. En uiteraard de niet jaar
gebonden dagboeken.
Iedereen die al een dagboek of blockalender heeft
besteld, kan het vanaf zondag ophalen bij de boekenhoek!
Cadeaus kunnen in élk gewenst cadeaupapier
worden ingepakt. U ziet, we zijn van alle gemakken voorzien en zijn u graag van dienst.

Agenda
Zondag 5 november
Maandag 6
november
Dinsdag 7
november
Woensdag
8 november
Donderdag
9 november
Zondag 12
november
Zondag 12
november

Zondagmiddaggesprek
(voor jongeren plm. 17-25
jaar), 16.00 uur in de Jids
Maandagavond Bijbelkring,
20.00 uur t.h.v.. Carla v.
Oostveen
19.00 uur, Gebedsgroep, in
de Spil
Huiskring II, t.h.v. fam. Heil
Vergadering van de grote
kerkenraad, 19.45 uur in de
Spil
10.00 uur, Spildienst, voorganger ds. J. van Dalen
Spilgroep, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Tot ziens bij de boekenhoek!
Gerda, Joke, Helma, Theresia, Anneke en Gusta.

Maandagavond Bijbelkring
De Maandagavond Bijbelkring komt op 6 november a.s. weer bij elkaar, Petra verzorgd het onderwerp.
We hopen op een fijne avond, je bent hartelijk
welkom om 20. 00 uur bij Carla van Oostveen Albrechtstraat 20. Tot ziens, Deborah en Anneke.
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