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25 februari 2018

Orde van dienst:

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.
Vandaag zal de doop bediend worden aan Fiene de
Boer en Brent Eikelenboom. Voorganger in de dienst is
onze eigen dominee Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is Leo Eveleens en diaken van
dienst is Laurens Poesiat.
Muzikale medewerking zal verleend worden door Jan
Sikkema, Wilko Roodenburg, Kees Vermeulen en Martine 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 de
Eredienst en voor de Diaconie. Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor Kerk in Actie, met als speciale
bestemming het Binnenlands Diaconaat. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

-

Welkom en mededelingen
Stilte, bemoediging en groet
Zingen: Lied 218 “Dank u…..”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen en aansteken kaarsen
Lied met de kinderen: “Samen in het licht”
Alle kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Schriftlezing: Jesaja 49: 14-20
Zingen: Psalm 25: 2 en 3
2e Schriftlezing: Johannes 10: 14-15 en 27-30
Zingen: Lied 653: 6
Prediking: “Ik vergeet jou nooit”
(Jesaja 49: 15b-16a))
- Zingen: Lied 864: 3, 4 en 5
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Uitleg over de doop
- De dopelingen worden met het doopwater
binnengebracht, terwijl wij het dooplied zingen:
Verbonden met vader en moeder…
- Doopgebed
- Afleggen van de doopbelofte door de ouders
- Bediening van de doop aan Fiene en Brent
- Afleggen van de doopbelofte door de gemeente
(die daarvoor – zo mogelijk - gaat staan):
“Wilt u Brent en Fiene die vandaag gedoopt zijn,
dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en
naar uw vermogen helpen groeien in geloof en
voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Antwoord van de gemeenteleden:
Ja, dat beloven wij
- De gemeente zingt (staande):
Je hoeft niet bang te zijn (Lied 935)
- Bijschrijven van de namen op de dooprol
- Aansteken van de doopkaarsen
- Overhandiging van de doopkaarten
- Met de kinderen zingen wij:
God kent jou… (Hemelhoog 503)
- Dankgebed en voorbeden
- Collecte
- Slotzang (zo mogelijk staande):
Lied 425 “Vervuld van uw zegen”
- 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!

Ook denken we aan allen die hier niet genoemd zijn,
maar toch in spanning wachten op uitslagen of op een
ingreep. We bidden dat zij zich gedragen mogen voelen door de liefde van God, die hen nooit vergeet!
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Vasten in de praktijk
In de afgelopen week is op diverse gespreksgroepen
het onderwerp vasten in de Bijbel behandeld. We
kunnen terugkijken op goede en zinvolle avonden.
Op donderdag 1 maart zal hieraan een vervolg worden
gegeven. Dit keer bent u allen welkom in de Spil en
het thema is “Vasten in de praktijk”. Het onderwerp
zal worden ingeleid door dominee van Dalen en daarna komen wat mensen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met vasten. Vervolgens kunnen
we nog wat doorpraten in groepjes. De avond begint
om 20 uur en zal om ongeveer 21.30 uur afgelopen
zijn.

informeel contact in klein verband om punten wederzijds te bespreken en toe te lichten.

De bevestiging/afscheidsdienst is al vastgesteld op
zondag 17 juni a.s.
De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat we deze vacatures weer kunnen vervullen. Denk niet dat je
de kar alleen behoeft te trekken, als alle vacatures
zijn vervuld hebben als gemeente weer 28 ambtsdragers en 6 bevestigde pastorale medewerkers. Vele
handen maken licht werk tot opbouw van de gemeente.
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad.

Seniorenmidweek

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

Vacatures

Lieve allemaal. Wij kijken er naar uit, om samen met
u weer een midweek op vakantie te gaan. We gaan
van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 .
Net als verleden jaar gaan wij naar het Stadshotel
Ootmarsum, midden in het gezellige centrum van
Ootmarsum. U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 april.
Meer informatie staat in het kerkblad, maar natuurlijk
kunt u ook één van ons opbellen:
Ada Mosselman
0297-325766
Klary Hooiveld
0297-328222
Ina Verheul
0297-325303
Marlene de Jong
0297-346690

Kerkenraad en pastorale medewerkers
In februari is de kerkenraad bijeen geweest en is de
groslijst vastgesteld met ingediende namen voor de
vacatures van ambtsdrager in de kerkenraad en pastorale medewerkers. De kiescommissie is gevormd vanuit de kerkenraadsleden en heeft ook in februari haar
eerste vergadering gehad. Zes leden zetten hun werk
voort als ambtsdrager in de kerkenraad of als pastoraal medewerker. Hiermee zijn wij bijzonder blij tot
opbouw en groei van onze gemeente.
De vacatures (totaal vijf) per juni 2018 zijn:
- 2x Ouderling coördinator-pastoraat
- 1x Ouderling-pastoraat
- 2x Pastorale medewerker
Na de voorbereiding in de kiescommissie worden er
leden uit de groslijst uitgenodigd door de kiescommissie voor een informatieavond in de Spil. Is goed om te
weten wat het inhoudt en wat er gevraagd wordt,
voordat je ingaat op het verzoek om ambtsdrager of
pastoraal medewerker te worden. Ook kan je die
avond de sfeer proeven en is er een mogelijkheid voor

Zondag 25 februari

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Maandag 26 februari

20.00 uur, Diaconievergadering

Dinsdag 27 februari

19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil

Woensdag 28 februari

19.15 -19.45 uur,
Passieronde in de Spil

Donderdag 1 maart

20 uur, avond over “vasten in de
praktijk” in de Spil

Zondag 4 maart

10.00 uur, dienst 4 lijdenszondag, in
de Spil, voorganger ds. J. van Dalen

e

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief, 25 februari 2018

