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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:

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.
Het is vandaag de eerste zondag van de Advent.
Het eerste kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Er komt straks een kindje in ons bestaan
We wachten geduldig, de stal is nog dicht,
De aarde heeft nog geen blij gezicht.
Maar kijk, met één kaarsje wordt het al licht.
Voorganger in deze dienst is dominee Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is Erna Roodenburg en diaken
van dienst is Rik van Osnabrugge.
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door
Sound of Worship en het orgel zal worden bespeeld
door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
De bloemen uit deze dienst gaan naar:
Om privacyredenen worden de bloemengroeten niet op
de website geplaatst.

- De ouderling heet ons welkom
- Vooraf zingen we: Hemelhoog 136
- De ouderling geeft ons enkele mededelingen door
- Iedereen mag – zo mogelijk – gaan staan
- Moment voor stil gebed. Bemoediging & groet
- Zingen: Psalm 24: 1 en 5
Daarna mag je gaan zitten
- De eerste Adventskaars wordt aangestoken
- Zingen: Lied 433: 1, 2 en 4
- Gebed om Gods hulp bij het lezen uit de Bijbel
- Uitleg Bij het project: Gegrepen door Gods liefde
- Zingen: projectlied
Gegrepen door Gods liefde (melodie: Lied 469)
- Schriftlezing: Jona 1 (Kijkbijbel)
- Lied: Jona (Hemelhoog 83)
- Verhaal van de dominee
- Zingen: Als je veel van iemand houdt… 1, 2, 3
(Hemelhoog 125)
- Dankgebed en voorbede, af te sluiten met gezongen
“Onze Vader” (Opwekking 436)
- Inzameling der gaven; kinderen helpen daarbij
- Tijdens de collecte: zingen Van A tot Z
- De kleintjes mogen worden opgehaald
- Slotlied (staande): Lied 444: 1, 2 en 4
- Heenzending en zegen

Gegrepen door Gods liefde
Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde.
De komende adventsperiode zullen we aan de hand
van een aantal
symbolen het
leven van Jona
koppelen aan
de geboorte van Jezus. Vandaag is dat het touw gevlochten in een knoop. Een knoop als teken van Gods
verbinding en geduld.

Gemeentenieuws
Er is vanmorgen geen kindernevendienst. We starten
vandaag het kerstproject en alle kinderen blijven
daarom vandaag in de kerk.

Om privacyredenen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en de tweede collecte is voor de Diaconie.
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!
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Kerstviering in de Spil
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

Van de Diaconie
Dit seizoen zijn we van start gegaan met de vrijwilligersgroep. Inmiddels zijn er al diverse vrijwilligers bij
mensen actief geweest. Aangezien er meer en meer
een beroep wordt gedaan op de rijdiensten op de zondagen is ook daar de vrijwilligersgroep voor benaderd.
Hetzelfde geldt voor de rijdiensten met de kerstmiddag
van de diaconie. Hartstikke fijn natuurlijk dat we deze
groep hebben die op deze manier het verschil kan maken. Ook voor andere aspecten kunt u een beroep
doen op de vrijwilligersgroep. Heeft u vragen dan kunt
u die stellen aan Rieneke de Bondt. Wilt u ook zo af en
toe als vrijwilliger actief zijn voor de diaconie dan kunt
u zich bij Rieneke opgeven.

Kerstkaartenverkoop

Graag brengen wij de actie Noodfonds onder uw aandacht. Inmiddels is er € 2.750,= aan bijdragen ontvangen, waarvoor dank. Bent u er nog niet aan toe gekomen en wilt u wel een bijdrage overmaken dan kan dit
op IBAN NL10FVLB0635816504 o.v.v. Noodfonds.

Zondag
3 december
Dinsdag
5 december
Woensdag
6 december
Vrijdag
8 december
Zondag
10 december
Zondag
10 december

Als diaconie willen wij verder het volgende onder de
aandacht brengen, dat mensen, die bijna nooit op vakantiegaan, een gezinsvakantie kunnen aanvragen.
Opnieuw stelt het RCN in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl ongeveer 100 bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 75,=
(week) of € 35,= (weekend). De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen, indien uw aanvraag gehonoreerd wordt.
Tot slot verheugd het ons dat we dit jaar Stichting
Sparrow, het Ronald Mc Donald huis, Stichting De
Herberg uit Oosterbeek en Stichting tot heil des volks
Amsterdam ieder met een bijdrage van € 200,= kunnen
ondersteunen. Het is wellicht een bescheiden bedrag, maar alle beetjes helpen.

Op zondag, 3 en 10 december, zal mevrouw Willy Holling eigengemaakte kerstkaarten verkopen voor de
bouw en de inrichting van het ziekenhuis Helping
Hands van hun Nigeriaanse vrienden, de dokters Dare
en Gbemi Ogunlusi. De verkoop van de kaarten is ná
de kerkdienst in de ontmoetingshal. De gehele opbrengst komt ten goede aan het ziekenhuis.

19.30 uur, Spilgroep, in de
Spil
19.00 uur, Gebedsgroep, in
de Spil
10.00 – 11.30 uur,
Inloopochtend, in de Spil
19.30 uur, Catjids,
in de Jids
e
10.00 uur, dienst, 2 Advent,
voorganger ds. J. van Dalen
19.00 uur, Muziek- en zangavond, in de Spil

Kerstgroeten
Op Zondag 17 december a.s. staan de jaarlijkse kerstgroeten weer klaar in de hal om rond te brengen. De
kerstgroeten zijn een blijk van medeleven vanuit onze
gemeente aan ouderen en degene die het moeilijk
hebben, ziek of eenzaam zijn. Wij vragen en hopen
ook deze keer weer op uw hulp om de groeten rond te
brengen.
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