Nieuwsbrief

pagina 1

Kopij voor de komende nieuwsbrief
kunt u inleveren uiterlijk donderdag
19.00 uur bij de scriba
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

Zondag 18 maart 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.
In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. A. v.d.
Stoel uit Amsterdam. Anneke Duinkerken is vandaag
ouderling van dienst en Piet de Geus is diaken van
dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
De bloemen uit deze dienst gaan ter felicitatie naar:

Uit privacyoverwegingen staan de bloemengroeten
niet op de website.

Orde van dienst:
- Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
- Intochtslied: Psalm 43: 1 en 2
- Gelegenheid voor stil gebed
- Votum en groet
- Zingen: Psalm 43: 3 en 4
- Gebed om ontferming
- Zingen lied in het kader van de veertigdagentijd:
Lied 536: 1, 3 en 4
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
- Zingen antwoordpsalm: Psalm 51b ‘Create in me a
clean heart (2x)
- Tweede schriftlezing: Johannes 12: 20-33
- Zingen: Lied 575: 1 en 3
- Prediking
- Zingen: Lied 650: 1, 6 en 7
- Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader
- Inzameling der gaven, de kinderen komen terug in
de kerkzaal
- Zingen slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4
- Zegen

Gemeentenieuws
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst XL, zij zijn vanaf 9.45 uur welkom
in de Jids.
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.
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

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@sowkudelstaart.nl of
0645457645).
Laat het gerust weten als je
hier nog vragen over hebt.

Uit privacyoverwegingen staat het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website.
Er hebben ons verder deze week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn op genomen in het
ziekenhuis. Maar wel denken we aan allen die ziek
zijn of zorgen hebben om anderen die ziek zijn. Ook
denken we aan allen die wachten op onderzoeken of
uitslagen van onderzoeken en zich onzeker voelen
over wat dit hun zal brengen. Mogen zij zich gesterkt
voelen door de aanwezigheid van God de Vader.

Hulp gezocht
Op 25 maart staan de jaarlijkse paasattenties weer
klaar in de gang bij de kerkzaal. Het zijn er ongeveer
100 , die allemaal rondgedeeld moeten worden.
Wij doen graag een dringend beroep op uw behulpzaamheid…. Wilt u alstublieft meehelpen de plantjes
“rond te brengen” en te overhandigen aan alle 75plussers van Kudelstaart en een aantal mensen, die
een opkikkertje nodig hebben ? We weten, dat de attenties heel erg op prijs worden gesteld. En vele handen maken licht werk, toch ?
Alle attenties zijn voorzien van een sticker met naam
en adres. Dat is wél zo handig….
Doet u ook mee ? Alvast dank voor uw medewerking.
Het wordt zeer op prijs gesteld. Uw diaconie.
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Vanuit de kerkenraad
Recent is de kerkenraad weer bijeen geweest met alle
ambtsdragers.
De Kiescommissie is voortvarend bezig met leden te
benaderen voor de vijf vacatures vanaf 17 juni a.s..
De informatiebijeenkomst voor de mogelijke kandidaten voor deze vacatures is gepland op dinsdag 10 april.
Heeft u of jij een oproep gehad, overweeg dan hoe je
steentje kan bijdragen aan onze gemeente. Heb je
vragen of twijfels kom dan naar deze informatieavond.
Schroom niet en proef de sfeer.
Vanuit de kerkenraad wordt in een commissie een
voorstel uitgewerkt voor een bezinningsruimte in ons
kerkgebouw De Spil. Dit najaar willen we starten met
beleidscommissie voor een beleidsplan vanaf 2019. De
aftrap van dit plan willen we doen in november op de
bezinningsdag van de kerkenraadsleden met nieuwe
leden beleidscommissie. Uit de brainstromsessie een
“Open huis” in de kerkenraad, hoe kunnen nieuwe missionaire/diaconale activiteiten oppakken, zijn een zestal onderwerpen geselecteerd voor verdere uitwerking
van het idee in commissies. Noteer alvast in uw agenda: 10 mei Hemelvaart, dauwtrappen i.s.m. RK-kerk,
24 mei gemeenteavond. Namens Wim Poortvliet, voorzitter.

Jeugdkerk XL
25 maart is de eerste Jeugdkerk XL Jeugdkerk X is
een complete dienst voor jongeren van 12-20, van welkom t/m zegen, waarbij veel gebruikt gemaakt wordt
van moderne media (filmpjes via You-tube e.d). Er is
geen preek, maar een interview met een bekend of bijzonder persoon (kan ook uit onze gemeente zijn) aan
de hand van een Bijbels/actueel thema. Voorbeelden:
een politicus, een vluchteling, een dominee.
Tijd: op zondag van 10.30 – 11.30, maar met inloop
vanaf 10.00 uur en uitloop tot 12.00. Gast op 25 maart
is Aart Kraak.en het thema is “Gevangen”. Sommige
jongeren zullen Aart kennen als leider van Otterlokampen. Verder werkt Aart bij het Leger des Heils en is
buddy in Amsterdam. Heel bijzonder is zijn vriendschap met iemand die in Amerika in een dodencel zit.
Hij is daar eind vorig jaar op bezoek geweest en beleefde zo een Kerst tussen de moordenaars.
Ben je tussen de 12 en de 20: Welkom!. Bent u ouder
van een jongere tussen de 12 en de 20: geef het door!
De voorbereidingsgroep Eline, Jens, Kristian en Koos

Taizé viering
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.

Kerkdienst XL
In navolging van de Kindernevendienst en de Jeugdkerk zal er op 15 april een kerkdienst XL worden georganiseerd. Het thema van deze dienst is vissen.
Niet alleen de preek zal over dit thema gaan ……..
achter in de kerk zullen tafels staan, waaraan de preek
een creatief vervolg zal krijgen. Aan deze tafels zullen
na de dienst twee workshops plaats hebben, die gegeven worden door mensen van de Werkschuit. Je hoeft
geen creatief genie te zijn om mee te doen, iedereen
van jong tot oud kan het!!! Aan één tafel zal worden
gehandletterd (= mooie letters tekenen, zoals de monniken vroeger deden) en aan de andere tafel zal worden geschilderd. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie/ thee en limonade en er zal deze zondag voor iedereen een broodje zijn. In de hal liggen intekenlijsten
om mee te doen aan het handletteren/ schilderen. Voor
beide activiteiten kunnen 15 volwassenen en 5 kinderen (vanaf 6 jaar) zich opgeven. Aan de volwassenen zal een bijdrage van € 5 gevraagd worden en voor
de kinderen is het gratis. Voor kinderen jonger dan zes
jaar zal een aparte tafel klaarstaan, zodat ook zij mee
kunnen doen.
We hopen op deze manier met elkaar, van jong tot
oud, een goede en gezellige Kerkdienst XL te hebben!
Mis dit niet….schrijft u alvast in!!!!
Commissie Vorming & Toerusting

Agenda
Dinsdag
20 maart
Dinsdag
20 maart
Woensdag
21 maart
Woensdag
21 maart
Vrijdag
23 maart
Zondag
25 maart
Zondag
25 maart

Meisjesclub, 18.30-19.30 uur in
de Jids
19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Huiskring II, 20/00 uur t.h.v. fam.
Heil
Catjids, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur, dienst voorganger ds.
J. van Dalen, jeugdkerk XL
19.00 uur, Taizè viering
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