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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 10 december

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.
Het is vandaag de tweede zondag van Advent.
Het tweede kaarsje van Kerstmis gaat
aan…
Wie zullen er straks bij de kribbe
staan?
De herders en kinderen komen het
eerst
Van hen houdt God het allermeest
Want zonder de kleinen is er geen
feest.
Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is vandaag Henny de Jeu en
diaken van dienst is Janna Adema.
Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer gepresenteerd worden.
Uit 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 diaconie en de tweede collecte is voor de
Aflossing van het kerkgebouw.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd v.d. zending.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst
toe!

Orde van dienst:
- Welkom en mededelingen
- Openinglied: Psalm 130: 3 en 4
- Stilte, bemoediging en groet
- Aansteken van de tweede adventskaars
- We zingen over Gods genade: Lied 441: 1, 4 en 5
‘ Hoe zal ik U ontvangen’
- Gods leefregels
- Gebed bij opening van de schriften
- Project: Gegrepen door Gods liefde
- Zingen: Projectlied ‘Gegrepen door Gods liefde’,
hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst
gaan
- Zingen: Lied 178: 1, 2 en 3
- Schriftlezing: Jona 2
- Zingen: Lied 178: 7, 8 en 9
- Evangelielezing: Lucas 1: 26-38
- Zingen: Lied 157a: 1 en 4
- Verkondiging: ‘Het is de HEER die redt’ (Jona 2: 10)
- Zingen: Lied 442: ‘Op U, mijn Heiland…’
- De kinderen komen terug, en we zingen samen met
hen: Jo Jo Jona
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed
-Inzameling der gaven
Ouders kunnen nu de kleintjes uit de oppas halen,
zodat ook zij bij de zegen aanwezig zijn…
-Slotlied: Opwekking 334/HH 679: ‘Heer, uw licht en
uw liefde schijnen’
- 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 uit het leven van Jona koppelen
aan de geboorte van Jezus. Vandaag heeft de vis meerdere betekenissen. Dat van een teken van redding maar ook van het uitdragen van
het geloof.

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

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 kunt zich vandaag nog
opgeven bij de diaconie.
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Kerstgroeten

Zangdienst

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.
Bij voorbaat onze dank.
Uw diaconie

Op DV 31 december (oudejaarsmorgen) willen we
graag een zangdienst houden. Met liederen kunnen
we God danken voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Ook de liederen die ons in dit jaar of in
een verder verleden tot steun zijn geweest kunnen
we samen zingen. Het thema is: 'Achterom kijken
om vooruit te zien'. U kunt daarvoor uw liederen
van hoop, dank en vertrouwen opgeven aan:
ds. Hans van Dalen (predikant@pgkudelstaart.nl)
of onze organist Jan Sikkema
(jsikkema@caiway.nl).
Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang
gebruikt kan worden zijn welkom. We proberen die
dan met onze technische hulpmiddelen te laten horen (en zien). Gedichten die u tot steun zijn geweest kunnen misschien ook een plaatsje krijgen in
het geheel.

Hulp gezocht
Op DV 23 december willen we als gemeente Kerstnummers van de Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat. In deze bladen staat
ook een uitnodiging voor de kerkdiensten die met kerst
gehouden worden. Om dit te doen hebben we 10 ploegen van 2 mensen nodig (dus 20 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun
rekening willen nemen (tussen 9.00 uur 's morgens en
19.00 uur 's avonds).
Vele handen maken licht werk en op deze bescheiden
en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien
van wat ons met kerst beweegt!

Kerstontbijt,2e Kerstdag
Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze - iedereen uitgenodigd
is. Het ontbijt begint
om 9.30 uur waarna
om ca. 10.30 uur de
kerstmusical
“De moeite waard”
opgevoerd
wordt,
voor en door jong en
oud. Om te weten
hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij
u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die vandaag en volgende week op de tafel in de
gang liggen. Telefonisch aanmelden kan ook, bij Aveline Maat, ( 346035 t/m 20 december.
De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige
bijdrage.
Commissie Erediensten

Agenda
Maandag 11
december
Dinsdag 12
december
Woensdag
13 december
Woensdag
13 december
Woensdag
13 december
Vrijdag 15
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
Woensdagavondgespreksgroep,
20.15 uur
CatJids, 19.30 uur in de Jids

Zondag
17 december

10.00 uur dienst, voorganger
Mw. Laurien Hoogerwerf uit
Bodegraven

Zondag
17 december

Spilgroep, 19.30 uur in de Spil

Nieuwsbrief kerstperiode
Zoals het er nu naar uit ziet zal volgende week,
17 december de laatste nieuwsbrief van dit jaar verschijnen.
De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar zal, mits er
geen calamiteiten zijn, waarschijnlijk verschijnen op
zondag 7 januari 2018. Kopy v.d. nieuwsbrief van 17
december kunt u nog inleveren tot donderdagavond
14 december bij scriba@sow-kudelstaart.nl
Scriba.
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