pagina 1

4 februari 2018

Kettinglied
De keuze van: Leny en Wim Vermeulen.
Lied: “Groot is Uw Trouw o HEER…”
Motivatie: Een lied voor iedereen.

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 onze eigen dominee Hans
van Dalen, net terug uit Israël.
Ouderling van dienst is Carin Bremer en diaken van
dienst is Rieneke de Bondt.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.

Orde van dienst:
-

Welkom door de ouderling van dienst
Kettinglied: Lied 885
Mededelingen door de ouderling
We gaan – zo mogelijk – staan en zingen:
Openingslied: Psalm 149: 1 en 2
- Stil gebed, bemoediging en groet
(Hierna mag u gaan zitten)
- Zingen: Opwekking 245 “Hier in Uw heiligdom”
- Wat God van ons vraagt: Het Grote Gebod
- Zingen: Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5
- Gebed om de Geest van God
- Gesprek met de kinderen en aansteken kaarsen
- Lied met de kinderen: “Samen in het licht”
- Alle kinderen gaan naar de kindernevendienst
- 1e Schriftlezing: Zacharia 8: 1-8 en 18-23
- Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4
- 2e Schriftlezing: Marcus 8: 22-26
- Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4
- Verkondiging (Zacharia 8:23)

De bloemengroeten worden uit privacyoverwegingen
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 de Kerk. Bij de uitgang
wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten
worden van harte bij u aanbevolen.

-

Zingen: Hemelhoog 267: 1, 2 en 3
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Kinderlied
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Ouders mogen de kleintjes uit de oppasdienst
halen
- Zingen: Lied 868: 2 en 5
- Heenzending en zegen

Gemeentenieuws

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!

Er is vandaag geen nieuws van gemeenteleden, die in
het ziekenhuis zijn opgenomen. Wel zijn er twee bedankjes van Greet Wey en van Gerard Weststeijn. Met
hen gaat het weer goed na een spannende tijd.
Zij bedanken iedereen voor het medeleven en de bemoediging. Wij zijn blij dat zij goed mogen herstellen
en we denken met hen aan alle anderen die thuis
werken aan herstel en aan allen die nog in spanning
leven of pijn hebben van een verlies korter of langer
geleden. Moge de Here ons allen nabij zijn en dragen.
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Vasten

Inloopochtend in de Spil

“En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden,
als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon
weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en
wast uw aangezicht;
Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij
vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is.”

Woensdag, 7 februari a.s. is er weer inloopochtend
in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30
uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te
drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor
wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken,
ouderen enz.
Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.
De gastvrouwen deze ochtend zijn Aletta Heil en Ina
Verheul.
Graag tot ziens in de Spil.

Het Vakantiebureau

Het gaat geregeld over vasten in de Bijbel. Wíj doen
hier niet veel mee en weten er eigenlijk weinig vanaf.
Wat bereik je met vasten en is het nuttig?
Om hier 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

Oproep voor heren 60+
Na de start van een kleine damesgroep “OMNIDO”
(met dank aan Hendrik Groen) Willen de mannen niet
achterblijven. Daarom wil ik jullie uitnodigen om op
woensdag 14 februari om 10.15 in onze kantine
Hoofdweg 1,
op de koffie te
komen om
met elkaar de
zondagse “nabetrachting”
verder te vervolgen.
Daarna zal één
van onze
meubelmakers
de nieuwste frais copieermachine demonstreren, die
een zijkant van een keukenkastje in 30 seconde pasklaar maakt. Kortom een leuke start, maar het gaat
vooral om de ontmoeting met elkaar.
Ik zie er naar uit, met vriendelijke groet
Huib van Arkel

Zij verzorgen: Diaconale gezinsvakanties in samenwerking met RCN vakantieparken.
Ook in 2018 mogen we op de Nederlandse vakantieparken van RCN, gezinsvakanties aanbieden voor gezinnen die leven op bijstandsniveau en die anders
geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.
Bij beschikbaarheid zijn deze vakanties het hele jaar
door mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. De inschrijfdatum zal starten eind maart.
Aanmelden kan vanaf half februari via de wijk coördinator of de diaconie.
Uw Diaconie

Dinsdag 6 februari

19.00 uur, Gebedsgroep, in de Spil

Woensdag 7 februari

10.00 uur, Inloopochtend in de Spil

Woensdag 7 februari

19.00 uur, Jongensclub in de Jids

Woensdag 7 februari

20.00 uur, Huiskring I, bij de familie
van der Wee, Robend 26

Donderdag 8 februari

19.45 uur, Kleine kerkenraadsvergadering in de Spil

Vrijdag 9 februari

19.30 uur, Catjids in de Jids

Zondag 11 februari

10.00 uur, Oecumenische dienst, in
de Spil, voorganger ds. J. van Dalen

Doopdienst
Op 25 februari D.V. zal een doopdienst worden gehouden waarin Fiene de Boer en Brent Eikelenboom
gedoopt zullen. Mochten er nog meer mensen van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de dominee.
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