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Kettinglied
De keuze van: Hilly de Kuiper- van Lith.
Lied: “Wat de toekomst brenge moge…”
Motivatie: Dit lied hebben we gezongen in onze
trouwdienst maar ook in de dienst na het overlijden
van Piet.

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. De dienst is georganiseerd door de werkgroep
ZWO en heeft als thema “Afrika”.
Voorganger in deze dienst is dominee Ruurd van der
Weg uit Uithoorn.
Ouderling van dienst is Anneke Sikkema en diaken van
dienst is Rik van Osnabrugge.
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.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor ons eigen jeugdwerk. Bij
de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending. Alle
collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Orde van dienst:
-

Welkom door de ouderling van dienst
Kettinglied: Lied 913
Mededelingen door de ouderling
We gaan – zo mogelijk – staan en zingen:
Openingslied: “O God, nu wij hier samenkomen…”
(melodie: De dag door uwe gunst ontvangen)
- Stil gebed, bemoediging en groet
(Hierna mag u gaan zitten)
- Zingen: vers 3 van het openingslied
- Terugkoppeling Twende Shule
(door Kees de Bondt)
- Smeekgebed voor de nood van de wereld
- Zingen glorialied: Lied 657: 1 en 4
- Gebed bij de opening van het Woord
- Lied met de kinderen: “Samen in het licht”
- Aansteken van kaarsen
- Alle kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5
- Zingen: “Wij mensen blijven dromen dromen…”
(melodie: Geef Heer, de koning uwe rechten)
- Schriftlezing: Mattheüs 11:28-30
- Zingen: Lied 512: 1, 2, 3 en 4
- Preek: “De kleine hoop”
- Zingen: “Te doen gerechtigheid…”
(melodie: Gelukkig is het land)
- Kinderen komen terug uit de nevendienst
- Kinderlied: “Nieuwer dan nieuw…”
- Dankgebed en voorbeden; stil gebed;
Onze Vader (gezamenlijk hardop)
- Inzameling van de gaven
- Slotlied (staande): “lied van het beloofde land..”
(melodie: Land of hope and glory)
- Opwegzending en zegen

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

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!
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Vasten

Nieuwe ambtsdragers
Hierbij een laatste 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 de bus waar u 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:
scriba@sow-kudelstaart.nl.

Sirkelslag
Vrijdag a.s. gaan zo’n 10 jongeren (vooral van de Catjids) meedoen aan Sirkelslag dat georganiseerd wordt
door JOP. Het thema van het spel is “Onvoorwaardelijke liefde” en het verhaal gaat over Ester. Sirkelslag
is een online spel waar de jongeren opdrachten moeten uitvoeren waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. Sirkelslag wordt tegelijkertijd door wel
600 groepen in Nederland gespeeld. Britt, Eline, Jens,
Jessica, Kelly, Laura, Ruben, Shannon en Yoran gaan
hun best doen om zo hoog mogelijk te eindigen!
Koos Koelewijn

Workshop actieve werkvormen
Op donderdag 18 januari hebben wij als jeugdleiders
een inspirerende avond beleefd in de Jids. Op deze
avond was trainster Ramona van den Hoed aanwezig
om met ons aan de slag te gaan met het onderwerp
Actieve Werkvormen. Ramona is werkzaam bij JOP.
Naast een stuk theorie zijn we vooral ook zelf actief
bezig geweest met deze verschillende werkvormen.
Mooi om met elkaar 2018 in te gaan vol nieuwe ideeen en inspiratie. Debora, Jan Willem, Selma, Mirjam,
Ronald, Susanne, Kristian, Dorien, Joan: nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie betrokkenheid tijdens deze avond.
Carin Bremer

Kerkbalans
De meeste van onze gemeenteleden hebben ondertussen de enveloppe van kerkbalans 2018 wel ontvangen.
De folder, die u in de enveloppe vindt is samengesteld
door Lammy v.d. Berg en Aad Verburg. De layout is
verzorgd door Anne Verheul.
We raden u aan deze folder goed te lezen en met deze gegevens in gedachten, uw antwoord op de actie
kerkbalans 2018 in te vullen. Zorgt u alstublieft, dat
de antwoordenveloppe klaar ligt, als uw wijkcontactpersoon deze komt ophalen.
Wij danken u vast voor uw medewerking.
Uw college van kerkrentmeesters

“Moeten we vasten of is dat niet nodig? Is het alleen
voor liefhebbers of is het een must voor alle christenenen? En als je wilt vasten: hoe doe je dat dan?”
Gedurende ruim anderhalve eeuw is vasten in onbruik
geraakt in de Protestantse kerken, maar juist de laatste jaren wordt hier weer wat meer aandacht aan besteed. Toch weten velen van ons niet zo goed wat ze
hier nu mee aan moeten!
Om er meer over te weten te komen willen we de
komende tijd over het onderwerp “vasten” een leerhuis houden. In de Oecumenische dienst op 11 februari gaan onze Rooms-Katholieke broeders en zusters
ons iets vertellen over hun gebruiken rondom de vastenperiode. Op woensdagavond 21 februari zal in de
Spil een avond worden georganiseerd met als thema
“Vasten in de Bijbel” en op donderdag 1 maart met
het thema “Vasten in de praktijk”.
Zet deze datums alvast in uw agenda.
De komende tijd kunt u hier meer over lezen.
Commissie Vorming & Toerusting

Agenda
Zondag 28 januari

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Maandag 29 januari

20.00 uur, Diaconievergadering

Maandag 29 januari

20.00 uur, maandagavond
Bijbelgespreksgroep, bij de familie
van Oostveen, Albrechtstraat 20

Dinsdag 30 januari

19.00 uur, Meisjesclub, in de Jids

Dinsdag 30 januari

19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil

Woensdag 31 januari

20.00 uur, Huiskring II, bij de familie
Heil, St. Janstraat 13

Woensdag 31 januari

20.15 uur, WAG, woensdagavond
gespreksgroep

Zondag 4 februari

10.00 uur, dienst, voorganger ds. J.
van Dalen

Dominee op studiereis
Onze dominee Hans van Dalen is van 22 januari tot en
met 2 februari op studiereis naar Israël. De reis heeft
als onderwerp “Onopgeefbaar verbonden…?”
Op zondag 4 februari hoopt dominee van Dalen te
preken over dit interessante onderwerp.
U kunt de reis meebeleven via de link:
http://predikantenreisnaarisrael2018.waarbenjij.nu/r
eis/details/516458/onopgeefbaar-verbonden
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