Nieuwsbrief
Zondag 26 november

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.
De eredienst van vandaag staat in het teken van het
gedenken van de overledenen uit onze gemeente in
het afgelopen (kerkelijk) jaar.
Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is vandaag mevrouw Anneke
Duinkerken en er zijn meerdere diakenen, die dienst
hebben. Het orgel wordt bespeeld door de heer Theo
Griekspoor. Ook zullen Wilma Schoenmaker en Carin
Bremer muzikale medewerking verlenen.
In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te
nemen aan de maaltijd van de Heer wordt van harte
uitgenodigd.
We zullen op deze zondag een traan in de kruik doen,
ter nagedachtenis aan hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Degenen die wij met name
noemen zijn:
-Christinus Gerrit Verhoeven, overleden op 18 januari
2017
-Sara Rebekka Looij – v. Saarloos, overleden op 19
januari 2017
-Erica Femmy Vliegenthart, overleden op 11 maart
2017
-Adrianus Johannes Izaak Visser, overleden op 20 april
2017
-Berendina Slomp – Alberts, overleden op 24 april
2017
-Huug de Vos, overleden op 7 juni 2017
-Helena Laurina Pieternella Daalman – Koopman,
overleden op 19 augustus 2017
-Jacob Jan Benschop, overleden op 30 augustus 2017
-Maria Cornelia van Dalen, overleden op 9 januari
2017
Natuurlijk is er op deze dag ook altijd verdriet om andere mensen die ons dierbaar zijn, die dit jaar of reeds
jaren geleden gestorven zijn en die in ons hart geschreven staan. Ook is er veel verdriet in de wereld om
mensen die door oorlogsgeweld, door rampen, door
onderdrukking of door terreurdaden zijn gestorven. Ieder van u wordt in de gelegenheid gesteld om voor hen
een traan in de kruik te doen.

Kopij voor de komende nieuwsbrief
kunt u inleveren uiterlijk donderdag
19.00 uur bij de scriba
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

pagina 1

Orde van dienst:
- Welkom en mededelingen
- Stilte, Onze hulp en groet
-Zingen: Psalm 62: 1 en 4
Gedachtenis van overledenen:
-Inleidende woorden
-Gezongen gebed: Heer, wij noemen nu de namen…
(tekst: Kees v.d. Zwaard/melodie: Lied 730)
-Iedereen gaat zo mogelijk staan
-Gedachtenis en het noemen van de namen
(Kaarsen worden aangestoken en tranen in de kruik
gelegd)
- Moment van stilte
-We luisteren naar: Stabat Mater (Pergolesi)
-Muziek, tijdens het musiceren kan ieder die dat wil
naar voren komen om ook een traan in de kruik te
leggen.
-Zingen: Lied 727: 1, 2, 4 en 10
-Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
-Aansteken van de kaarsen voor de kindernevendienst
-Lied met de kinderen: Samen in het licht, hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Schriftlezing: Prediker 11: 9 – 12: 7
-Samenzang: Psalm 103: 5
-Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 1 – 4
-Samenzang: Lied 512: 6 en 7
-Prediking
“Dan gaat je levensadem terug naar God die je het
leven gegeven heeft” (Prediker 12:7b)
-Samenzang: Hemelhoog 479: ‘Heer U bent mijn leven’
-De kinderen komen terug, de tafel wordt gereed gemaakt. Samen met de kinderen zingen we: Hemelhoog 524: ‘Ik zal er zijn’
-Inzameling der gaven
Viering van het Heilig Avondmaal:
-Inzettingswoorden
-Avondmaalsgebed, dankzegging en voorbede, Onze
Vader
-Nodiging
-Delen van brood en wijn
-Dankgebed
Ouders kunnen nu de kleintjes uit de oppas halen,
zodat ook zij bij de zegen aanwezig zijn…
-Slotlied: Lied 885: ‘Groot is Uw trouw…’
-Wegzending en zegen, afgesloten met zang: ‘May
the road rise to meet you…
Moge de weg je tegemoet komen
Moge de wind altijd in je rug zijn
Moge de zon warm op je gezicht schijnen
De regen zacht vallen op de velden
En – tot we elkaar weer ontmoeten –
Moge God je bewaren in de palm van Zijn hand
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Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website opgenomen.
Er is vanmorgen voor alle kinderen van de basisschool
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en diaconie en de tweede collecte is voor het
avondmaalsproject, het Adamashuis. Bij de uitgang
wordt gecollecteerd v.d. zending.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst
toe!

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. Moge zij zich gesterkt voelen door de aanwezigheid van God de Vader.

Kindernevendienstverteller gezocht
Voor de oudste groep (groep 5 t/m 8) van de kindernevendienst zijn we op zoek naar leiding zodat we als
verteller 1 keer per 4 a 5 weken aan de beurt zijn.
Denkt u of jij ik wil wel verteller worden maar dan voor
de jongere groep (groep 1 t/m 4 van de basisschool)
dan is dat ook geweldig.
Dan lossen we het tekort in de oudste groep gewoon
op door iemand van de jongste groep door te schuiven.
Lijkt u of jou het wat maar heb je geen idee wat het
precies in houdt, schiet dan gerust 1 van de leiding aan
die kan er van alles over vertellen.
Namens de kindernevendienst, Ronald Sangers

Muzikaal talent gevraagd
In de Kerstnachtdienst van vorig jaar werd de samenzang begeleid door ons eigen ‘SOW-gemeente-orkest’.
Een aantal gemeenteleden hebben hieraan mee gewerkt. De Commissie Erediensten wil dit voor de komende kerstnachtdienst nog eens een keer herhalen.
Wij doen hierbij een oproep aan alle gemeenteleden,
van jong tot oud om hier eens over na te denken, een
eventueel muziekinstrument onder een dunnere of dikke laag stof vandaan te halen, en u/je voor dit gelegenheidsorkest op te geven. Als het zover is zal er ook
een aantal keren geoefend moeten worden met elkaar.
U kunt zich opgeven en/of suggesties doorgeven aan
Jan Sikkema (tel 341425, email jsikkema@caiway.nl)
De commissie Erediensten

Kerstviering 20 december
Op woensdagmiddag, 20 december 2017 wordt er
weer de jaarlijkse kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil in Kudelstaart. Jong en oud zijn welkom vanaf 14.45 uur en de viering zal om ongeveer
19.00 uur worden beëindigd.
U wordt ontvangen met een geurig kopje koffie of thee
en daarna volgt het liturgisch gedeelte. Hierbij zal medewerking worden verleend door onze dominee Hans
van Dalen alsmede door dhr. Ruud Kooning op het orgel met zang van dhr. Piet Adema.
Na afloop is er een gezellig samenzijn en ronden we af
met een gezamenlijke (warme) maaltijd, verzorgd door
onze “huisleverancier” Gert Stronkhorst.
Als u het fijn vindt om deel te nemen aan de viering, wilt u
dat dan uiterlijk zondag 10 december even doorgeven aan
één van de onderstaand genoemde diakenen. Het mag
ook via de email diaconie@sow-kudelstaart.nl. Wij kunnen dan het aantal “eters” op tijd doorgeven aan Gert.
Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan
bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. In
dat geval graag even doorgeven gelijktijdig met uw
aanmelding.
Wij hopen op een fijne kerstviering met elkaar.
Uw diaconie: Janna Adema, ( 320935; Rieneke de
Bondt ( 347155; Piet de Geus ( 323072; Rik van
Osnabrugge ( 201225; Ans Rinkel ( 341045;
Laurens Poesiat ( 06 – 24715220

Kerstgroeten actie
Vandaag kunnen de kaarten nog ingeleverd worden in
de doos op de tafel in de hal, of uiterlijk woensdag 29
november bij Joke van Leeuwen, Geerland 73.

Agenda
Maandag 27
november
Dinsdag 28
november
Woensdag
29 november
Woensdag
29 november
Woensdag
29 november
Donderdag
30 november
Donderdag
30 november
Vrijdag 1
december

Diaconievergadering, 20.00 uur
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
Huiskring II, 20.00 uur t.h.v. fam.
Heil
Vergaderingwijkteam Zuid, 20.00
uur in de Spil
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers, 20.00 uur’
CatJids, 19.30 uur in de Jids

Zondag
3 december

10.00 uur dienst voor ‘jong en
oud’, start adventsproject.
Voorganger ds. J. van Dalen

Zondag
3 december

Spilgroep, 19.30 uur in de Spil
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