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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.
Voorganger in deze dienst is proponent L. Hoogerwerf
uit Bodegraven. Ouderling van dienst is Leo Eveleens
en diaken van dienst is Laurens Poesiat.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

- Welkom door de ouderling
van dienst
- Zingen: Lied 146: 1, 3 en 4
- Mededelingen door de
ouderling van dienst
- Stilte, bemoediging & groet
- Aansteken van de derde adventskaars
Het derde kaarsje van Kerstmis gaat aan…
Wie zullen er straks bij de kribbe staan?
Daar komen de koningen van heel ver,
de groten en rijken van her en der,
ze volgen het licht, het licht van de ster
- Zingen: Lied 444
- Leefregels
- Lied 207: 2, 3 en 4
- Gebed om de Heilige Geest
- Adventsproject
Het witte hart van vandaag
geeft Gods stralende liefde
aan waarbij de verschillende
schelpen de diversiteit van
mensen op deze wereld
weergeeft. Soms met een lelijke buitenkant maar met een
schitterende binnenkant.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen
van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is voor de Kerk.
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!

Kerstgroeten
Bij het binnenlopen passeerde u een hele haag met
gezellige planten. Deze 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

- Zingen: Projectlied “Gegrepen door Gods liefde”
- Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst
- Eerste Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10
- Zingen: Lied 608: 1
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 11: 2-10
- Zingen: Lied 534
- Preek
- Zingen: Lied 474: 1, 3, 4 en 5
- De kinderen komen terug.
- Gebeden
- Collecte
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om
straks de zegen te ontvangen
- Slotlied: Hemelhoog 145: 1, 3, 4 en 5
- Zegen
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We denken ook aan alle anderen, die ziek zijn, maar
hier nu niet met name genoemd worden. We bidden
om Gods nabijheid voor alle zieken en voor allen die
het om andere redenen moeilijk hebben.
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Muziek- en zangavond
Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben we
afgelopen zondag moeten besluiten de muziek- en
zangavond “Samen-op-Weg naar Kerst” te annuleren.
Vanavond 17 december slaan Chr. Muziekvereniging
“Sursum Corda” en Interkerkelijk Koor “Song of Joy” de
handen opnieuw inéén en nodigen wij u uit voor de uitgestelde Muziek- en Zangavond in “De Spil” aan de
Bilderdammerweg in Kudelstaart. De avond begint om
19.00 uur en de toegang is gratis (collecte bij de uitgang voor de onkosten).

Programma rond Kerst

Woensdag 20 december
14.45 - 19.00 uur in de Spil
Jaarlijkse kerstviering
Woensdag 20 december
18.30 – 19.30 uur in de Jids
Kerstfeest meisjesclub
Meisjesclub gaat van start!
Even leek het erop dat de meisjesclub dit seizoen niet
door gaan door gebrek aan leiding. Maar met 2 enthousiaste leiding gaan we nu toch eindelijk van start!
Zit jij in groep 5, 6 of 7 van de basisschool, dan ben je
van harte welkom. En natuurlijk mag je ook een vriendinnetje meenemen.
Aankomende dinsdag 19 december is de eerste clubavond. Van 18:30 – 19:30 u ben je welkom op het spetterende Kerstfeest in de Jids. Trek je mooiste kerstkleding aan voor een feestelijke avond.
Hebben jij of je ouders van tevoren nog vragen, dan
mag je contact opnemen met Martine: 06-45457645 of
martine@sow-kudelstaart.nl
Groetjes van Roli en Martine

Zaterdag 23 december
9.00 – 19.00 uur
Winkelcentrum Einsteinstraat
Uitdelen kerstnummer Elisabethbode
Wie geeft zich op om een uurtje uit te delen?
U kunt zich aanmelden via een lijst in de hal of bij Joke
van Leeuwen ( 329608. Vele handen maken licht
werk en op deze bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien van wat ons met kerst
beweegt!

Zondag 24 december
10.00 uur dienst, 4e Advent
Voorganger dhr. R.J. van Duyn

Zondag 24 december
22.00 uur Kerstnachtdienst
Thema:“Engelenverhalen”
Voorganger ds. J. van Dalen
Zondag 25 december
10.00 uur Kerstdienst
Thema:jj“Engelenlied”
Voorganger ds. J. van Dalen
Maandag 26 december
9.30 uur Kerstontbijt
(opgeven via de lijsten in de hal of telefonisch bij
Aveline Maat ( 346035)

Maandag 26 december
10.30 uur Kerstmusical
“De Moeite waard”

Programma rond oud
en nieuw
Zondag 31 december
10.00 uur, zangdienst
Voorganger ds. J. van Dalen
Het thema van deze dienst is “Achterom
kijken om vooruit te zien”. We willen deze
dienst graag vullen met zang, muziek en gedichten over hoop, dank en vertrouwen. U
kunt uw keuze opgeven op een blauw briefje
in de hal en dit ingevuld achterlaten. Of uw
keuze doorgeven aan ds. Hans van Dalen of
aan onze organist Jan Sikkema.
Het zou fijn zijn als we veel aanvragen krijgen.

Zondag 31 december
19.00 uur, Oudjaarsavonddienst
Voorganger ds. J. van Dalen
Zondag 31 december
20.00 uur, Oudejaarsavond
Wie het gezellig vindt om deze avond in huiselijke kring
door te brengen met een spelletje, kletsen, een hapje
en een drankje is van harte welkom in wijkpunt
“VOOR ELKAAR”, Nobelhof 1, Kudelstaart.
Inloop is vanaf 20.00 uur en er zijn geen kosten aan
verbonden.
Voor informatie kunt u bellen naar Joke van Leeuwen
( 329608 of Aletta Heil (322859.

Agenda:
Maandag
18 december
Dinsdag
19 december

19.30 uur, maandagavondgespreksgroep, Albrechtstraat 20
19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
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