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8 april 2018
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 de dienst is dominee Sicco Zijlstra uit
Haarlem.
Ouderling van dienst is Ans Creemer en diaken van
dienst is Piet de Geus.
Het orgel wordt bespeeld door Jan 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 het Bloemenfonds. Alle collecten
worden van harte bij u aanbevolen.

Orde van dienst:
-Welkom en mededelingen
-Zingen intochtslied: Lied 645 : 1, 2 en 3
(gemeente staat)
-Stil gebed
-Bemoediging en groet
-Zingen: Lied 654 : 6 (hierna gaat de gemeente zitten)
-Apostolische vermaning: Kolossenzen 3:1-10
-Zingen: Lied 632 : 2 en 3
-Gebed om de opening van het woord
-Gesprek met de kinderen, waarna zingen:
‘Samen in het licht…’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
-Schriftlezing: Mattheüs 4:12-17 en 23-25; 26:32;
28:5-10 en 16-20
-Zingen: Lied 313 : 1
-Verkondiging: “Hem zien in Galilea”

-Zingen: Hemelhoog 677
-hierna keren kinderen terug in de kerkzaal
-Kinderlied
-Dankgebed en voorbeden
-Collecte
-Zingen slotlied: Lied 418 (hierbij staat de gemeente)
-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!
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Kerkdienst XL

Agenda

Mis de gezelligheid niet en schrijf je in !!!!
Volgende week zondag 15 april zal er een kerkdienst
XL worden gehouden. De preek krijgt een creatief
vervolg met twee Workshops.
Er is een workshop
handletteren en een
workshop maskers
schilderen, beiden
met het thema van
deze bijzondere
dienst “vissen”.
Natuurlijk wordt er
gezorgd voor koffie,
thee en limonade en
er zal deze zondag
voor iedereen een
broodje zijn. Voor
deze Workshops zal
aan de volwassenen
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.
Commissie Vorming & Toerusting

Bloemenfonds
Bloemen houden van mensen.
In de 70 er jaren was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.
Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een
bloemetje aangeboden door de diaconie.
Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en
Kerstattentie in de vorm van een plant. Ook aan de
mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen,
wordt gedacht. Onze missionaire bos aan het einde
van iedere maand wordt
zeer op prijs gesteld.
Tegenwoordig worden wij
in Nederland steeds ouder,
waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week
nodig hebben behoorlijk
stijgt. Evenzo stijgt het
aantal Paas-en Kerstattenties.
Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit jaar voor het
Bloemenfonds gehouden
worden. De eerste collecte wordt vandaag gehouden
bij de uitgang.
Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan
de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op
Bankrekeningnummer:
NL10FVLB 0635816504 t.b.v. het Bloemenfonds
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor
uw bijdrage.

Zondag 8 april

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil

Maandag 9 april
Dinsdag 10 april

20.00 uur, Maandagavond Bijbelgroep, Albrechtstraat 20
20.00 uur, Informatie-avond ambtsdragers en pastorale medewerkers
in de Spil

Dinsdag 10 april

19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil

Woensdag 11 april

19.00 uur Jongensclub in de Jids

Woensdag 11 april

19.30 uur, kostersoverleg in de Spil

Woensdag 11 april

20.00 uur, Huiskring 2,
St. Janstraat 13

Donderdag 12 april

20.00 uur, vergadering Kleine Kerkenraad in de Spil

Zondag 15 april

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

Bedankt
Een bericht, een kaart, een handdruk, een bezoek,
soms zonder woorden of alleen maar aanwezig zijn.
Het waren uitingen van hen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons verdriet tijdens haar ziekte
en na het overlijden van onze lieve en sterke moeder, oma en overgrootoma Tini Baardse-Sikkema.
Wij danken u hiervoor.
Fam Baardse
Ik heb goed nieuws van de internist, ik heb geen
kanker ben helemaal schoon, ben zoveel afgevallen
door de medicijnen van de reumataloog, daar werd
ik zo ziek van dat ik niet meer kon eten, dan komen er allerlei andere dingen bij in je hoofd en
wordt het allemaal erger. Maar nu kan ik weer
vooruit kijken en dank de Heer hier voor dat Hij
steeds bij mij is geweest. Corrie Weij

Van Huib en Marlene Olij ontvingen wij een bedankje op 28 maart jl. voor de Paasattentie en
het mooie boeket rozen en chrysanten, die zij
onlangs van de diaconie voor zijn verjaardag gekregen hadden. De rozen waren nu op, maar de
chrysanten stonden nog steeds. Uw diaconie

Bedankt
Namens de kerkrentmeesters en dienstdoende
kosters willen we iedereen bedanken die tijdens de Paascyclus geholpen heeft om alles
weer klaarzetten voor de volgende avond of
dag. Dankzij jullie hulp was het klaarzetten
van de stoelen, tafels elke keer in korte tijd
geregeld. Met recht veel handen maken licht
werk.
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