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Zondag 12 november

Kettinglied
Keuze van: Joke van Borstelen
Lied: ‘Wat de toekomst brengen moge..’

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. J. van Dalen.
Ouderling van dienst is Wim Poortvliet en diaken van
dienst is Ans Rinkel.
De dienst van vandaag is voorbereid door de Spilgroep
De samenzang wordt begeleidt door Johan v.d.
Zwaard op het orgel en Marcel Spaargaren op de
trompet.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Vanuit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen voor alle kinderen van de basisschool
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en de tweede collecte is voor onze eigen Diaconie. Bij de uitgang wordt gecollecteerd v.d. zending:
‘Geloven in Spangen’.

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: Wat de toekomst brengen moge
- Mededelingen door Fred Schiering
- Intochtslied: Heer God U loven wij (HH 590/Opw. 7)
- Bemoediging en groet
- Gebed om toenadering
- Zingen: Heer ik kom tot U (HH 275/Opw. 125)
- Genadeverkondiging
- Vreugdelied: Genade zo oneindig groot
(HH 298/Opw. 428)
- Gods leefregels door Helma uit Matteüs 22: 37-40
- Zingen: Liefde was het (HH 602/Opw. 400)
- Gebed om de Geest van God
- Gesprek met de kinderen over verleidingen:
Wanneer vind jij het moeilijk om ‘nee’ te zeggen?
- Gedicht door Wendy: ‘De kaars’
- De kaarsen worden aangestoken en samen zingen
we: Samen in het licht, hierna gaan de kinderen naar
de kindernevendienst
- Schriftlezing door Joke: Matteüs 4: 1-11
- Zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God
(HH 88/Opw. 40)
- Verkondiging
- Zingen: Een mens te zijn op aarde (Lied 538)
- De kinderen komen terug en zingen het kinderlied
- Gedicht door Hans: ‘Duisternis’
- Dankgebed en voorbede door ds. Hans v. Dalen en
Marja
- Fred zingt: Mijn gebed, begeleid door orgel en trompet (Mijn gebed door DC Lewis)
- Inzameling der gaven
- Maria speelt een klassiek stuk
- Slotlied: Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
(Opw. 249) met Maria op accordeon
- Heenzending en zegen

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

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 toe!
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Rapportage vanuit de kerkenraad
Donderdag 9 november is de grote kerkenraad met alle
ambtsdragers bij elkaar geweest.
Vele zaken zijn besproken, toegelicht en besloten.
Enkele hoofdpunten noemen we hierbij:
- Rooster van mogelijk aftredende ambtsdragers en
pastorale medewerkers per juni 2018 is vastgesteld.
Gesprekken volgen nu wie herkiesbaar wil zijn of afscheid neemt van zijn/haar taak. De vacaturelijst per
juni 2018 kan dan in januari vergadering van de kerkenraad worden vastgesteld.
- Met vreugde stonden we stil bij de resultaten van het
jaargesprek met predikant en delegatie van de kerkenraad.
- De werkwijze van de kerkenraad groot en klein met
het vergaderschema gaan we nader evalueren op verbeteringen in de kleine kerkenraad van februari.
- Het collecte rooster 2018, updates op het preekrooster 2018 en de begrotingen van Kerk en Diaconie/ZWO
zijn besproken en goedgekeurd.
Enkele zaken in de begrotingen worden nog nader uitgewerkt komend voorjaar qua invulling.
- Qua bezinning hebben we ons gericht op het onderwerp missionair/diaconaal project in het kader van ons
beleidsplan en ons thema dit jaar ’Een Open Huis’. Afgesproken is dat we uitgebreid gaan ‘brainstormen’
over dit onderwerp in de komende korte grote kerkenraad van 4 januari a.s.
Namens de kerkenraad, Wim Poortvliet, voorzitter

Deurcollecte:
‘Geloven in Spangen’
De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS)
werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op
een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar.
De mensen die betrokken zijn bij GIS vormen samen
een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich
met Woord én daad inzetten voor de ander die geliefd
is door God.
GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties
staan centraal.
Jaarlijks is voor deze activiteiten € 30.000,- nodig.
Fatimah is een jonge moeder van Marokkaanse komaf.
Ze had nauwelijks contacten, sprak de Nederlandse
taal slecht en verveelde zich. Dit veranderde toen ze
naar het Wijkontbijt ging. Fatimah werkt nu actief mee
en zegt trots: “Ik kan en mag helemaal mezelf zijn en
geniet van de andere mensen om me heen.”
Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over
op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v.
NL.2.301 - Geloven in Spangen. Hartelijk dank!

Stuur een Kerstgroet
Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om mee te doen
met de Ark Mission Kerstkaartenactie. In samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils
zorgt Ark Mission dat gevangenen, dak- en thuislozen
rond de Kerstdagen een persoonlijke groet ontvangen.
Op 19 november a.s. zorgen wij als commissie voor
voldoende Kerstkaarten waarop u een wens of bemoediging kunt schrijven. In het Nederlands, maar als u dat
kunt mag het ook in een andere taal. Ter inspiratie zijn
er schrijftips en voorbeeldteksten beschikbaar. Kaarten
met tekeningen van kinderen zijn ook welkom. Onderteken de kaart alleen met voornaam (en eventueel
woonplaats).Belangrijk is dat de beschreven kaart uiterlijk 26 november weer ingeleverd is in de doos die
op de tafel in de hal staat. Wij zorgen ervoor dat de
kaarten op tijd bij Ark Mission zijn. De schrijftips en
voorbeeldteksten zijn ook te vinden op de website van
Ark Mission. www.arkmission.nl/kerstkaartenactie.
Schrijft u ook weer mee?
De missionaire werkgroep.

Bedankt
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de kaarten en meeleven sinds dat ik een fiets ongeluk heb gehad.
Het gaat nu een stuk beter met mij en bijna geen pijn
meer.
Maar ik moet alleen het vertrouwen terug zien te krijgen om o.a. los te lopen. Maar ik laat mij niet op mijn
kop zitten ( ik zeg zachtjes je kan het ).
Groetjes
van Helma Bakker
( Spil )

Agenda
Zondag 12
november
Dinsdag 14
november
Woensdag
15 november
Woensdag
15 november
Donderdag
16 november
Donderdag
16 november
Vrijdag 17
november
Zondag 19
november

Spilgroep, 19.00-20.00 uur in de
Spil
19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Jongensclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Vergadering College van kerkrentmeesters, 20.00 uur in de
Spil
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers, 20.00 uur’
CatJids, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur dienst, voorganger ds.
P. Verhoeff uit Alkmaar
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