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Zondag 21 januari 2018

Kettinglied
Keuze van: Jeanette de Ruiter
Lied : `k stel mijn vertrouwen…Opwekking 42
Motivatie: `t vertrouwen hebben dat de Heer mijn God
ons steeds nabij is in moeilijke en fijne tijden.

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.
In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van
Dalen. Ouderling van dienst is Erna Roodenburg.
Bijna alle diakenen zijn vandaag dienstdoend, omdat
wij vandaag met elkaar het Heilig Avondmaal hopen
te vieren.
Ieder in onze gemeente, die zich geroepen voelt om
aan de Maaltijd van de Heer deel te nemen, wordt
van harte uitgenodigd dat te doen!
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.

Orde van dienst:
- Kettinglied: Opwekking 42
- Mededelingen namens de kerkenraad
- Iedereen mag zo mogelijk gaan staan;
Wij gedenken Tini Baardse
- Lied van verbondenheid: Psalm 150: 1 en 2
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Gebed om Gods Heilige Geest
- Moment met de kinderen
- Aansteken van de kaarsen en lied met de kinderen:
Samen in het licht, hierna mogen de kinderen naar de
kindernevendienst gaan
- Schriftlezing: Jesaja 25: 6-9
- Zingen: Lied 762: 1, 2 en 5
- Schriftlezing: Marcus 14: 22-25
- Zingen: Psalm 116: 1, 3, 6 en 8
- Verkondiging: Brood en wijn…voor nu en straks
“Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van
de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw
van zal drinken in het koninkrijk van God”
(Marcus 14:25)
‘- Zingen: Lied 747: 1. 5, 7 en 8
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en de Tafel voor het Heilig Avondmaal wordt gereed
gemaakt.
- Samen met de kinderen zingen we: De Tafel van
samen (Lied 385)
- De collecte wordt gehouden
- Uitleg: ‘Over het Avondmaal’
- We belijden ons geloof met de woorden van de
geloofsbelijdenis van Nicea (staande aangehoord)
- Samen zingen: Opwekking 281
- Nodiging
- Vredegroet
- Lofprijzing en instellingswoorden: Verheft uw
harten…
- Avondmaalsgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze
vader
- Gemeenschap van brood en wijn
- Dankzegging en dankgebed
- Slotlied: Lied 381: 6
- Heenzending en zegen

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en de tweede collecte is voor het Avondmaalsproject, verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer
over.
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!
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Gemeentenieuws

Week van Gebed

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

Van 21 tot 28 januari wordt de Week van Gebed gehouden met als thema ‘Recht door zee’.
Er doen in Aalsmeer 6 kerken aan mee, waaronder onze eigen gemeente. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, zowel de avond in De
Spil als in de andere kerken. Iedere dag is er een ander thema, waarvoor gebedsboekjes beschikbaar zijn.
Er zijn boekjes voor volwassenen, tieners en de kleintjes onder ons. Deze liggen op de tafel in de hal en zijn
ook geschikt om thuis te gebruiken.
De avonden zijn als volgt ingedeeld:
Zondag 21 januari:startavond door de ACG, Maandag
22 januari: door de LEG, Dinsdag 23 januari:door de
Lijnbaankerk, Woensdag 24 januari: door SOW
Kudelstaart, Donderdag 25 januari:door de Alphakerk,
Vrijdag 26 januari:slotavond door de Dorpskerk (met
veel ruimte voor dankgebeden)
Alle avonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.

Avondmaalsproject
Stap Verder
Als Avondmaalproject 2018 heeft de diaconie gekozen
voor Stap Verder Amsterdam Zuidoost.
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën ( SMA ) en Stichting Pastoraal Diaconaat Centrum Bijlmermeer ( SPDCB ).
Zij ontwikkelen activiteiten en projecten om inwoners
van Zuidoost een stap verder te brengen.
In dit stadsdeel wonen ongeveer 80.000 mensen van
135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Er zijn veel immigranten, die de Nederlandse taal niet spreken en die verdwalen tussen de
instanties .Daarnaast is er armoede en uitval op
school.
Sinds 2010 staat er midden in de Bijlmer het diaconaal
oecumenisch centrum Stap Verder en wordt gedragen
door 6 kerkelijke gemeenten in Zuidoost.
Stap Verder heeft een spreekuur, verwijst mensen
naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouderkind project. Maar vooral is het centrum een plek in de
wijk, waar de kerken diaconaal aanwezig zijn in de samenleving, Voor mensen, die nergens anders terecht
kunnen bv. Uitgeprocedeerde vluchtelingen, zoals u
vorig jaar nog hebt kunnen zien in een TV programma.
Zij bieden taallessen aan en hebben Taalmaatjes. Zij
beschikken ook over een Kenniscentrum met toegang
tot praktische voorzieningen zoals een postadres, een
plek om de was te doen, een douche te nemen en een
maaltijd koken. Stap Verder biedt ondersteuning van
ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.
Wilt u dit project steunen, dan kan dat natuurlijk door
donaties tijdens de avondmaalcollectes. Wilt u nog extra doneren, dan kunt u een bedrag overmaken naar
de Diaconie, bankrekeningnummer:
NL10FVLB0635816504 t.b.v. Avondmaalproject 2018
Verder kunt u ook op website van Stap Verder kijken.
Uw Diaconie

Nieuwe ambtsdragers
Hierbij een oproep om namen in te dienen voor de vacatures van ouderling pastoraat coördinator, ouderling
pastoraat en pastoraal medewerker. 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@sow-kudelstaart.nl.
Sluitingsdatum is zondag 28 januari a.s.

Agenda
Zondag
21 januari
Dinsdag
23 januari
Woensdag
24 januari
Woensdag
24 januari
Woensdag
24 januari
Donderdag
25 januari
Zondag
28 januari

U2 dienst, 19.00 uur in de Spil
19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Jongensclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Week van gebed, 19.30 uur in de
Spil
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v.
fam. v.d. Wee
Vergadering Wijkteam Oost,
20.00 uur in de Spil
10.00 uur dienst, voorganger
Ds. R. v.d. Weg uit Uithoorn
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