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 15 april 2018

Kettinglied
Keuze van: Arnold en Anneke Faber
Lied: Gezang 445 vers 1 en 3
e
Motivatie: De tekst van het 3 couplet spreekt ons erg
aan: ‘Ruwe stormen morgen woeden….’, we vinden
dit van toepassing in deze woelige tijd.

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. J. van
Dalen. Erna Roodenburg is vandaag ouderling van
dienst en Rik van Osnabrugge is diaken van dienst.
Vandaag zullen we met elkaar een kerkdienst XL houden, de preek krijgt een creatief vervolg met 2 workshops, beide workshops
hebben het thema ‘Vissen’.

Orde van dienst:
- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Gezang 445
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Lied om ons voor te bereiden: Lied 283
’In de veelheid van geluiden’
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging en groet
- Gebed om Gods ontferming
- Loflied: Psalm 33: 1 en 2
- Gods geboden
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht, alle kinderen mogen hierna naar
de kindernevendienst
- Schriftlezing: Genesis 1: 26-28
- Zingen: Psalm 8: 5 en 6
- Schriftlezing: Genesis 3: 17-19
- Zingen: Lied 717: 1 en 2 Waartoe geploegd…
- Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
- Zingen: Lied 717: 3 en 4
- Verkondiging: Weer aan het werk…
“Ik ga vissen…” “Wij gaan met je mee”
(Johannes 21:3)

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.

Voor alle kinderen van de basisschool is er vandaag
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.

- Samen zingen: Lied 665 Zing voor de Heer een
nieuw gezang
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en met hen zingen wij: Vertel het aan de mensen
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Hemelhoog 472: 1 en 2
‘Ga nu heen in vrede…’
-Heenzending en zegen

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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Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Samenhorigheid
Een gemeente ben je,
Als je God voorop stelt,
Maar niet de taken vergeet uit te
voeren.
Een gemeente ben je,
Om te dienen in Gods naam.
Om te getuigen over Hem.
Een gemeente ben je,
Om het woord te verspreiden.
Over Hem die komt in Jezus naam.
Een gemeente ben je,
Om er zelf van te groeien.
Om dan tot Gods plant te bloeien.
Een gemeente ben je,
om over Hem te zingen,
luisterend naar zijn dingen.
Een gemeente ben je,
Een gemeente mag je zijn,
in Zijn eeuwige naam.

Agenda
Dinsdag
17 april
Dinsdag
17 april
Woensdag
18 april
Donderdag
19 april
Donderdag
19 april
Zondag
22 april

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
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers”, 20.00 uur
Vergadering college van kerkrentmeesters, 20.00 uur in de
Spil
10.00 uur, dienst voorganger ds.
J. van Dalen

Een gemeente ben je,
een gemeente door God neergezet.
Zorg dat je op je gemeente let!
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