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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 18 februari 2018

Welkom
Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder als u hier voor
het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis
voelt.

Orde van dienst:

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

- Welkom
- Zingen: Lied 140: 1 en 2
- Mededelingen
- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Kyrié gebed
- Bemoediging; Psalm 116: 1 en 6
- Zingen: Lied 116: 3
- Gedicht door Wendy en Hans
- Kindermoment
- Aansteken v.d. kaarsen en we zingen: Samen in het
licht, hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
- Bijbellezing: Johannes 10: 39-40
- Inleiding n.a.v. het landkaartje
- Zingen: Lied 910: 1
- Bijbellezing: Johannes 11: 1-44
- Zingen: Lied 799: 6
- vervolg lezing
- Zingen: Lied 942; 1
- vervolg lezing
- Zingen; Lied 910: 2
- Bijbellezing: Johannes 11: 53 en Johannes 12: 1-2
- Zingen: Lied 766: 3
- Overweging
- Meditatief orgelspel
- Zingen uit Geestelijke liederen nr. 5: 1, 2 en 3
- De kinderen komen terug in de kerkzaal
- Dank- en voorbede
- Inzameling v.d. gaven
- Zingen: Ga dan op weg…
- Zegen: Johannes 14; 3
Jezus zegt:
Als Ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb,
kom Ik terug. Dan zal Ik jullie meenemen,
en dan zullen jullie zijn, waar Ik ben.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst
toe!

- Zingen: Evangelische liedbundel nr. 501
- Zingen: 3x Amen

In deze dienst zal worden voorgegaan door pastor mw.
A. Creemer-Allard.
Janine v. Osnabrugge is vandaag ouderling van
dienst en Piet de Geus is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Johan v.d. Zwaard.
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 voor alle kinderen van de basisschool
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is voor de aflossing
van het kerkgebouw.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.
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Tijdens de dienst
Vandaag zullen tijdens de dienst enkele foto’s gemaakt
worden van ons kerkelijk “samenzijn”.
Voor of na de dienst ook nog enkel foto’s van het interieur en exterieur van de kerk.
Dit als PR om ons “naar buiten toe” te presenteren.
Ook zullen in deze dienst Wendy Baarsen en Hans
Oud een zelfgemaakt gedicht voordragen.

De 40-dagentijd
Om ons voor te bereiden op het lijden en sterven van
Jezus zal er in de 40-dagentijd iedere dag een bijbelstukje met uitleg en een gebedszin gepubliceerd worden op onze SOW-website en in de “App Protestant”.
We hopen met elkaar op deze manier een periode van
bezinning, verootmoediging en stille verwondering mee
te maken, al dan niet in combinatie met een vorm van
vasten.
Commissie Vorming & Toerusting

Afscheidsboekje
Pastor Annemiek Blonk heeft een afscheidsboekje geschreven, als u hier belangstelling voor heeft, kunt u
uw naam invullen op de intekenlijst die in hal op de
tafel ligt.
Het boekje heet 'Als voor(bij)ganger spreken over het
Woord' en het bevat 40 korte stukjes Bijbeluitleg.
Het is erg leerzaam en leuk om te lezen.
De kostprijs is 3 euro.

Maandagavond Bijbelkring
A.s. maandagavond 19 februari gaan we het hebben
over ’Vasten’ aanvang 20.00 ten huize van Carla van
Oostveen, als U zin hebt om te komen schroom niet u
bent welkom.
Groet van Deborah en Anneke.

Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken voor de kaartje, bloemen en
telefoontjes na mijn operaties, Anneke de Jong.

Doopdienst
Op 25 februari D.V. zal een doopdienst worden gehouden waarin
Fiene de Boer en Brent Eikelenboom gedoopt zullen worden.

Gespreksavond over vasten
In de komende week wordt op de diverse gespreksgroepen het onderwerp vasten behandeld. De nadruk
zal deze avonden liggen op wat de Bijbel zegt over het
vasten. Op woensdagavond 21 februari zal de woensdagavondgroep, per uitzondering, in de Spil worden
gehouden. Deze avond begint om 20.15 uur en is vrij
toegankelijk voor iedereen. Op deze avond zal dominee van Dalen aanwezig zijn om het onderwerp toe te
lichten, waarna er aan de hand van een aantal vragen
met elkaar in groepjes verder gesproken kan worden.
Op donderdag 1 maart zal in de Spil nog een avond
gehouden worden met als thema “Vasten in de praktijk”.
Commissie Vorming & Toerusting

Nieuws uit de boekenhoek!
Op weg naar Pasen, hebben wij de boekenkasten weer
aangepast en de artikelen betr. Pasen voor jong en
oud ingeruimd. Alle andere artikelen zijn daardoor weer
wat verplaatst, maar schroom niet om het één en ander
eens te komen bekijken.
Velerlei genres zijn vertegenwoordigd: romans, liedboek, bijbel, dagboekjes, opwekkingsboekjes, dvd’s,
cd’s voor volwassenen en kinderen, cadeautjes, voor
geboorte, rouw, liefde/huwelijk, enz.
Heel wat artikelen zijn in prijs verlaagd, dus zeker de
moeite waard om wat uit te komen zoeken, als cadeau
of voor uzelf.
Graag tot ziens bij de boekenhoek!

Agenda
Maandag
19 februari
Dinsdag
20 februari
Woensdag
21 februari
Woensdag
21 februari
Woensdag
21 februari
Donderdag
22 februari
Donderdag
22 februari
Vrijdag
23 februari
Zondag
25 februari

Maandagavond Bijbelkring,
20.00 uur t.h.v. Carla v. 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
Gespreksavond over vasten,
20.15 uur in de Spil
Huiskring II, t,h,v, fam. Heil
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers’, 20.00 uur
Catjids, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur doopdienst,
voorganger ds. J. van Dalen
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