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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 7 januari 2018

Orde van dienst:

Kettinglied
Keuze van: Gerrit Harting.
Lied : Gezang 44: Dankt, dank nu allen God.

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. Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is vandaag Aveline Maat 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.
De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar:
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 de tweede collecte is voor de onze eigen
diaconie.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd v.d. zending.
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!

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Dankt, dank nu allen God
- Mededelingen
- Zingen: Psalm 68: 7
- Stilte, bemoediging en groet
- Gebed om Gods vergeving
- Samen zingen: De rivier... (Opwekking 642/HH
294a)
- Gods leefregels
- Gebed
- De kinderen mogen naar voren komen
- Aansteken van de kaarsen
- Lied met de kinderen: Samen in het licht, hierna
mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
- Eerste lezing: Genesis 8: 6-14
- Zingen: Lied 350: 1, 2, 3, 5 en 7 Het water van de
grote vloed
- Tweede lezing: Marcus 1:1-11
- Zingen: Lied 526:2 Hij daalt ootmoedig in het water
- Prediking
‘Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam,
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een
duif op zich neerdalen’ (Marcus 1:10)
- Zingen: Lied 524 Nu Gij de doop ontvangt…
- De kinderen komen terug
Samen met hen zingen wij: Heer, U kent mij als geen
ander… (filmpje)
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Lied 654: 1 en 5 Zing nu de HEER…
- Wegzending en zegen, afgesloten met Amen,
amen, amen!
Hierna: Nieuwjaarsontmoeting!

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.
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Vanuit de kerkenraad
Afgelopen donderdag 4 januari zijn we alweer in vergadering bijeen geweest met alle ambtsdragers. Dit
keer van 19.30 tot 21.00 uur. Na afloop was er voor alle ambtsdragers en pastorale medewerkers nog een
informele nieuwjaarsbijeenkomst in de Jids met de
partners.
Hierbij de korte rapportage van de kerkenraad:
Zichtbaarheid van onze gemeente mogelijk verbeteren (hoofdagendapunt)
Dit keer in de vorm van brainstormen. Inhoudelijk toegelicht en begeleid door Carin Bremer met assistent
Laurens Poesiat. Doel is te brainstormen over ideeën
voor een missionair/diaconaal “Open Huis”, dit in het
kader van hoofdstuk 7 van ons beleidsplan ‘Een stad
op een berg’: De zichtbaarheid. Nadere uitwerking in
de kerkenraad volgt.
Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per
juni 2018
11 ambtsdragers/pastorale medewerkers zijn mogelijk
aan het einde van hun ambtstermijn.
Te herbevestigen en herkiesbaar zijn:
- Rik van Osnabrugge voor 4 jaar als diaken
- Piet de Geus voor 2 jaar als diaken
- Truus de Geus voor 2 jaar als ouderling-pastoraat
- Anneke de Jong voor 4 jaar als pastoraal medewerker.
Daarnaast maken Ans Creemer als ouderling-pastoraat
en Aveline Maat als ouderling in de rol van scriba beiden hun huidige termijn van 4 jaar vol. Wij zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten ter opbouw van
onze gemeente.
Aftredend per juni 2018 zijn:
- Marjolein van der Zwaard als ouderling-coördinator
- Erna Roodenburg als ouderling-coördinator
- Leo Eveleens als ouderling-pastoraat
- Henny de Jeu als ouderling-pastoraat
- Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester
De vacatures (totaal 5) per juni 2018 zijn:
- 2x Ouderling coördinator-pastoraat
- 1x Ouderling-pastoraat
- 2x Pastorale medewerker
Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers
Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze
vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal
en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in
kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam
voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen
naar onze scriba’s per email naar de scriba@sowkudelstaart.nl. Sluitingsdatum is zondag 28 januari
a.s.
Volgende kleine kerkenraad (KKR) 8 februari
Op deze vergadering zal de groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures
komende juni 2018.
De kiescommissie is benoemd in deze kerkenraadsvergadering van 4 januari met leden uit de kleine kerkenraad en pakt dit dan voortvarend op na 8 februari.

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen: ‘Bloeien in Gods licht’.
Vele handen maken licht werk.
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Maandagavond Bijbelkring
De Maandagavond Bijbelkring komt weer bij elkaar op
maandag 8 januari 2018. Marieke Millenaar en Anneke
Faber doen het onderwerp deze avond, als u nieuwsgierig bent, bent u van harte welkom bij Carla van
Oostveen, Albrechtstraat 20 aanvang 20.00 uur.
Deborah en Anneke

Inzamelingsactie
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of
cartridge. Met elkaar in actie komen voor de naaste,
dichtbij en ver weg. Ook ú kunt in actie komen door
simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridges, ansicht- en geboortekaartjes én postzegels in te leveren
in onze kerk. Op de tafel in de gang bij de ingang van
de kerkzaal staat een doos: hier kunt u de bovengenoemde zaken in doen.
Even wat huishoudelijke mededelingen:
-Knip de postzegels ruim van de enveloppe, maar knip
géén postzegels van de ansichtkaarten
-Lever alleen ansichtkaarten in. Géén dubbele kaarten
of gescheurde ansichtkaarten, die hebben geen verkoopwaarde en gaan bij het oud papier.
-Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck.
Wist u trouwens, dat deze inzamelingen rond de
25.000 euro per jaar opleveren ? Toch iets om over na
te denken.
Alvast dank voor uw medewerking.
Uw Diaconie.

Agenda
Maandag
8 januari
Dinsdag
9 januari
Woensdag
10 januari
Woensdag
10 januari
Woensdag
10 januari
Woensdag
10 januari
Donderdag
11 januari
Zondag
14 januari

Maandagavondbijbelkring, 20.00
uur t.h.v. Carla van Oostveen
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
Woensdagavondgespreksgroep,
20.15 uur
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers’, 20.00 uur
10.00 uur dienst, voorganger ds.
M. v.d. Zwaag - de Haan uit Ter
Aar
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