Nieuwsbrief

pagina 1

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

Zondag 14 januari 2018

Kettinglied
Keuze van: Henk Verhoef
Lied : Psalm 43 vers 3 en 4 (oude berijming)
Motivatie: In mijn kinderjaren ben ik ernstig ziek geweest. In die periode heb ik vers 3 geleerd, dat heeft
mij toen kracht en troost gegeven. Vers 4 is een vers
voor de toekomst. Waar wij allen voor de overgang
van dit leven naar het komende leven komen te staan.

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. M. v.d. Zwaag - de
Haan uit ter Aar.
Ouderling van dienst is vandaag Gerard Heijnen en
diaken van dienst is Laurens Poesiat.
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.

Orde van dienst:
- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Psalm 43: 3 en 4
- Mededelingen
- Intochtslied: Psalm 66: 1 en 3
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Kyrië-gebed
- Glorialied: Lied 154b: 1, 6, 8, 9 en 10
- Gebed voor de opening van de Bijbel
- Lied met de kinderen: Samen in het licht, hierna
mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
- Lezing: Jesaja 62: 1 t/m 5
- Zingen: Lied 489: 3
- Lezing: Johannes 2: 1 t/m 11
- Zingen: Lied 525: 1, 4 en 5
- Verkondiging
‘- Zingen: Lied 791: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (jongens), 4 (vrouwen), 5 (mannen) en 6 (allen)
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed en voorbeden, met 3x:
Heer, onze Heer, wij bidden U: verhoor ons
- Collecte, tijdens de collecte wordt er een flashmob
getoond
- Slotlied: Lied 15 uit “Het liefste lied van overzee”
deel 2, Sytze de Vries: ‘Ga maar gerust’,
3 coupletten, melodie: “Be still my soul”
- Zegen en zending

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

Er is vanmorgen voor alle kinderen van de basisschool
kindernevendienst. De tieners hebben hun eigen dienst
in de Jids.
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!

Bewogen dagen
De afgelopen week waren voor ons bewogen dagen.
Eén jaar terug veranderde ons leven definitief met het
overlijden van onze lieve Marieke. We waren gewaarschuwd door mensen die het ervaren hebben: juist deze dagen zijn extra moeilijk. Het klopte. In zulke dagen
komt er naar je gevoel niet veel uit je handen. Je gedachten dwalen telkens af naar alles wat er een jaar
geleden gebeurd is. Je spreekt, huilt, lacht met elkaar
over wat er is voorgevallen. Je hebt behoefte aan rust

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief, 14 januari 2018

pagina 2

en stilte. We werden daarbij opnieuw bemoedigd door
de vele blijken van medeleven. We voelen ons bevoorrecht dat we een warme gemeenschap rondom ons
hebben staan.
Met een hartelijke groet, mede namens Joke, ds. Hans
van Dalen

U2 Kerkdienst
Op zondag 21 januari om 19.00 uur wordt in De Spil
een kerkdienst gehouden met muziek van U2. Het is
dus geen dienst met het zingen van psalmen en gezangen en het luisteren naar een preek. Het evangelie
wordt in deze dienst uitgelegd en van commentaar
voorzien door de Ierse rockgroep U2. Met behulp van
de muziek en teksten van U2 komen we tot gebed en
bezinning, maar vooral ook tot heilzame verwarring.
U2 wil ons namelijk wakker schudden om ons aan het
nadenken te zetten: over onze wereld, onszelf en ons
geloof in God.
‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Dat zou je boven
heel wat songteksten van U2 kunnen zetten. Geen
wonder, want de teksten van U2 zijn gemaakt bij de
muziek – en niet andersom. Het moet klinken!
Maar wat er dan staat, is geen bijzaak. Bono, de leadzanger van U2, zegt, dat hij zich bij het maken van
songteksten geïnspireerd voelt. Het zijn niet zó maar
woorden, die uit zijn pen vloeien en over zijn lippen
komen. Zoals een profeet uit de Bijbel krijgt hij de
Geest. Er komt ineens iets te staan met betekenis. Als
een boodschap uit de hemel.
Op 21 januari zal ds. Hans van Dalen – zelf een fervent
U2-fan – daarvan een aantal voorbeelden laten horen.
Bekende nummers als One, Sunday Bloody Sunday en
I Still Haven’t Found maar ook minder bekende nummers als Please en The End of the World zullen te horen zijn. Via de beamers zullen de teksten met Nederlandse vertaling te volgen zijn. Meezingen mag natuurlijk.
Als thema is gekozen voor de woorden ‘Still haven’t
found,,,’. De muziek van U2 is geen oppervlakkige
‘feelgood’- muziek. De hardheid van het bestaan, de
twijfels en de vragen van ieder mens komen aan de
orde. Maar nooit zonder hoop. Eens zal zoeken ‘vinden’ worden en alle kleuren bijeen vloeien tot een
prachtige regenboog.
De toegang is gratis. Bij de uitgang zal er gecollecteerd
worden voor steun aan projecten voor kinderen in Afrika.
Verdere informatie: ds. Hans van Dalen predikant@sow-kudelstaart.nl / @dsvandalen

Week van Gebed
De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden van 21
tot 28 januari. Het thema is ‘Recht door zee’.
Door 6 kerken in Aalsmeer e.o. worden er in deze
week bijeenkomsten georganiseerd, zo ook door onze
gemeente. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om
samen met andere christenen te komen bidden voor

onze gezinnen, de jeugd, de (plaatselijke) kerken, onze
woonplaatsen, ons land en de wereld.
De avonden zijn op: Zondag 21 januari in de Aalsmeerse Cama Gemeente, maandag 22 januari in de
Levend Evangelie Gemeente, dinsdag 23 januari in de
CGK Lijnbaankerk, Woensdag 24 januari: in de SOW
gemeente Kudelstaart, donderdag 25 januari in de
Alphakerk in ’t Dorpshuis, vrijdag 26 januari in de
Dorpskerk. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en
duren tot ongeveer 21.00 uur.

Kerkbalans 2018
Binnenkort gaat de actie Kerkbalans 2018 weer van
start. Het thema dit jaar is: “Geef voor je kerk” en de
actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018. In die periode kunt u dus de enveloppe hiervan, weer in uw
brievenbus verwachten. We hopen op uw aller medewerking om “Kerkbalans 2018” succesvol te laten verlopen. Uw college van kerkrentmeesters.

Bingomiddag
Wij zijn 4 derde jaars scholieren van het Alkwin Kollege
in Uithoorn, voor het goede doel 'day for change' houden wij op 23 januari een gezellige bingo middag voor
50+'ers in het wijkpunt 'voor elkaer'. U bent van harte
welkom vanaf 14.00 en om 14.30 zullen wij de bingo
starten. Voor 10 euro spelen wij 3 rondes en hier zijn
natuurlijk prijsjes mee te winnen. Ook is er de mogelijkheid om een mini-fotoshoot te doen voor 2 euro, dan
leveren wij de 5 mooiste foto's later bij u af! Ook zal er
een donatie pot staan dus als u wat extra's wilt schenken aan het goede doel vergeet dan geen extra geld
mee te nemen! Consumptie is voor eigen rekening. Wij
zorgen wel voor wat lekkers! Day for change is een
doel die mensen in arme landen een microkrediet geeft
om een eigen bedrijfje te starten, op deze manier kunnen deze mensen toch zelf rondkomen
en gaat er minder geld verloren!
Graag vooraf reserveren
via:0297- 820979, Nobelhof 1

Agenda
Dinsdag
16 januari
Dinsdag
16 januari
Donderdag
18 januari
Vrijdag
19 januari

19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Meisjesclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Vergadering college van kerkrent
meesters, 20.00 uur in de Spil
Catjids, 19.30 uur in de Jids

Zondag
21 januari

10.00 uur dienst, voorganger ds.
J. van Dalen, viering Heilig
Avondmaal

Zondag
21 januari

U2 dienst, 19.00 uur in de Spil
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