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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 11 maart 2018

Kettinglied:

Orde van dienst:

Keuze van: Alain
Lied: ‘Samen’ (Elly en Rikkert)

Welkom
Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor
het eerst komt. Het is een speciale dienst die voor een
belangrijk deel is voorbereid door leerlingen en medewerkers van de protestants christelijke basisschool in
Kudelstaart: De Graankorrel. Natuurlijk een extra
woord van welkom aan alle leerlingen, hun ouders en
grootouders en natuurlijk ook aan de personeelsleden
van de school. Wij hopen dat jullie je/u zich hier thuis
zullen/zult voelen!
In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. Hans
van Dalen. Truus de Geus is vandaag ouderling van
dienst en Janna Adema is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema en Sound
of Worship zal muzikale medewerking verlenen.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacyoverwegingen staan de bloemengroeten niet
op de website.

- Welkom door de ouderling van dienst
Daarna bekijken en beluisteren we het kettingliedje,
speciaal voor Alain, ‘Samen’
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Samen zingen (staande): Opwekking 77: God kent
jou…
- Bemoediging en begroeting namens God, hierna
mag iedereen gaan zitten
- Zingen: Psalm 62: 4 en 5
- Inleiding: Waar hoop jij op? (m.m.v. groep 8)
- Gebed (door dominee)
- Zingen: Ben je groot of ben je klein (groep 1 en 2)
- Gedichten over hoop (gemaakt en voorgedragen
door groep 7)
- Samen zingen: Kom aan boord
- Lezing uit de Bijbel: Marcus 10: 46-52
- Verhaal uit de Bijbel: Bartimeüs (m.m.v. groep 6)
- We luisteren naar Bartimeüs (Herman Boon)
- Preek door de dominee
- Samen zingen: mijn hoop is op U, HEER (Opw. 337)
- Gebeden
- Kinderen groep ¾ zingen: Onder, boven, voor en
achter…
- Collecte, kinderen uit groep 5 halen het geld op
- Kinderen delen een hoopvol bericht uit…
- Slotlied (staande): Lied 416: 1 en 2 ‘Ga met God’
- Zegen, afgesloten met zingen: Ik zegen jou in Jezus’ Naam

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen staat het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is voor het project
v.d. Graankorrel met speciale bestemming het sponsorkind Woodmania.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.
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Taizé viering
De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé
(Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele
wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat
voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden
uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders
mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig:
gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de
onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen
worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort
en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat
de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om
de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.
Op DV 25 maart om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé
meebeleven. Juist vanwege het sobere en ingetogen
karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt om de Stille Week te beginnen. Iedereen is van
harte welkom om dit mee te maken. Het duurt ongeveer een half uur à drie kwartier.
Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om
al om 17.00 uur naar De Spil te komen. Na een uur oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden. Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.
Zondagavond 25 maart om 19.00 uur is iedereen van
harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

Nieuws uit de boekenhoek!
Van 7 t/m 17 maart a.s. is het de week van het christelijke boek. Voor deze week is een speciaal actieboek
uitgekomen met de titel “Zeeglas” van schrijfster Els
Florijn, o.a. bekend van de Rode Papaver.
Als u in deze periode bij de boekenhoek boeken aanschaft t.w.v. € 12,50 dan krijgt u de novelle “Zeeglas”
er gratis bij. Het geldt dus niet voor aankoop van Dvd’s,
kaarten enz.
Na deze periode is het boekje desgewenst ook te verkrijgen maar dan betaalt u er € 4,95 voor.
Dus mocht u geïnteresseerd zijn, kom even langs bij
ons en zoek 1 of meer boeken uit voor € 12,50 of meer
en ontvang het speciale boekje erbij. We zien u graag.

Paasmiddag 28 maart
Ook dit jaar wordt er weer een paasviering gehouden
op woensdag 28 maart. Net als alle andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45
uur. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze paasviering aanwezig te zijn.
Het liturgisch gedeelte zal zijn onder leiding van Ds.
Hans van Dalen. Medewerking zal worden verleend
door dhr. Ruud Kooning, (orgel) en dhr. Piet Adema,
(zang.)
Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn en wij besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

U kunt zich opgeven tot 21 maart bij één van de diakenen. Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen,
dan is het mogelijk om opgehaald te worden.
Wij hopen op een mooie paasviering met elkaar.
Uw diaconie .
Bij de uitgang vragen wij een (kleine) bijdrage t.b.v. de
onkosten van deze middag

Kerkbalans 2018.
Op dit moment is ongeveer 95 % van de reacties op de
actie Kerkbalans 2018 voor onze gemeente binnen. Wij
als college zijn verheugd u te kunnen melden, dat het
voorlopige resultaat een verhoging van ongeveer 4%
t.o.v. 2017 laat zien. Dit resultaat is voor ons zeer
hoopgevend, we zijn dankbaar en u allen zeer erkentelijk hiervoor.
Op de mensen, die nog geen antwoord hebben ingeleverd, doen we een beroep om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Uw college van kerkrentmeesters.

Clubleiding gezocht
Voor: Meisjesclub
Per: direct
Wanneer: eens in de 2 á 3 weken op de dinsdagavond
van 18:30-19:30 uur.
Aanmelden bij: Martine Sikkema
(martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl of 0645457645).
Laat het gerust weten als je hier nog vragen over hebt.

Maandagavondbijbelgroep
De Maandagavondbijbelgroep komt weer bij elkaar a.s.
maandag 12 maart, het onderwerp is 'Stage lopen bij
Jezus' presentatie Carla, het is een mooi onderwerp.
Nieuwsgierig? U/jij bent van harte welkom, bij Carla
van Oostveen Albrechtstraat 20 aanvang 20.00 uur, de
koffie staat klaar. Tot ziens Deborah en Anneke.

Agenda
Maandag
12 maart
Dinsdag
13 maart
Woensdag
14 maart
Woensdag
14 maart
Woensdag
14 maart
Donderdag
15 maart
Donderdag
15 maart
Zondag
18 maart

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
Biddag voor gewas en arbeid,
19.30 uur in de Spil
Woensdagavondgespreksgroep,
20.45 uur
Vergadering college van kerkrentmeesters, 20.00 uur
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers’, 20.00 uur
10.00 uur dienst, voorganger ds.
A. v.d. Stoel uit Amsterdam,
Kindernevendienst XL
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