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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 22 april 2018

Kettinglied
Keuze van: Elly Valstar
Lied: Psalm 139
Motivatie: Er zijn veel mooie liederen. Ik vind Psalm
139 erg mooi. Ook ter nagedachtenis van mijn moeder.

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. Janine van Osnabrugge 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.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Orde van dienst:
- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Psalm 139, vers 1 en 8
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 66: 1 en 3, Breek, aarde, uit in jubel
zangen
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging en groet
- Lied als gebed om Gods ontferming: Opwekking
125: 1, 2, 3 en 4
- Verkondiging van Gods genade
- Samen zingen: Lied 653: 1 en 6, U kennen, uit en
tot U leven
- Gods leefregels
- 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
- Eerste Schriftlezing: Genesis 4: 1-16
- Zingen:Lied 991: 1, 2, 7 en 8, De eersten zijn de
laatsten
- Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15-17
- Zingen:Psalm 121: 1 en 3, Ik sla mijn ogen op en
zie
- Verkondiging: ‘Broederliefde’
Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat
weet ik niet’, antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken
over mijn broer?’ (Genesis 4:9)
- Zingen: Lied 654: 1, 2, 4 en 5, Zing nu de Heer,
stemt allen in
- De kinderen komen terug en met hen zingen wij:
‘We hebben allemaal wat’
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Zingen: Lied 969: In christus is noch west noch oost
- Heenzending en zegen

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is voor Eredienst en
kerkmuziek van de PKN.
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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Ook willen we denken aan alle anderen die ziek zijn of
geliefden moeten missen, sinds kort of al langer geleden. Dat zij zich gesterkt mogen voelen door de liefde
van de mensen om hen heen en zich gedragen mogen
voelen door God de Vader.

Kerkmuziek
De tweede collecte vandaag is
voor Eredienst en kerkmuziek, de PKN schrijft hier het
volgende over:

‘Ruimte om te vieren’
Vandaag is de landelijke collecte bestemd voor
Eredienst en Kerkmuziek.
Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en
zingeving, maar vinden dat niet altĳd in de zondagse
eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt
gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere
muziek voor hun vieringen, door ervaringen te
bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen
muziek en dans van oudsher een grote rol in de
erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun
eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst
te laten horen.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken
in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de
collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in
nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven. of maak
een bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse kerk o.v.v. collecte Eredienst en
Kerkmuziek.

Vakantiebureau
Het Vakantiebureau is er voor iedereen.
Als diaconie willen wij het volgende onder de aandacht
brengen, dat mensen, die bijna nooit op vakantie
gaan, een gezinsvakantie kunnen aanvragen. Deze
worden verzorgd door het RCN, die in 2018 70 heerlijke vakantieweken in 7 accommodaties in Nederland
voor u reserveren .Opnieuw stelt het RCN in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl ongeveer 100
bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 75,00 (week) of € 35,00 (weekend)
De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen
indien uw aanvraag gehonoreerd wordt.
RCN stelt deze bungalows ter beschikking voor gezinnen in de bijstand, die anders geen mogelijkheid heb-

ben om op vakantie te gaan. Bij beschikbaarheid zijn
deze vakanties het gehele jaar mogelijk op alle RCNvakantieparken in Nederland. Aanmelden kan via de
wijk coördinator of de diaconie. Voor de verdere voorwaarden kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl. Ook zijn
er vakanties voor eenoudergezinnen, die in samenwerking met Ycamps worden georganiseerd. Deze vakanties zijn speciaal ontwikkeld, zodat de ouder zich heerlijk kan ontspannen en even weg is uit de sleur van alledag. Voor de kinderen is er dagelijks een gevarieerd
programma, georganiseerd door speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers, met veel uitdagingen binnen een
veilige omgeving. Tijdens deze vakanties zijn de maaltijden inclusief .Mochten de kosten een bezwaar zijn,
kan men onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen vanuit het Vakantiefonds.
Heeft u interesse als eenoudergezin kijk dan op
www.ycampseenoudervakanties.nl
Verder zijn er ook vakanties met aandacht voor senioren in de diverse accommodaties. Het gaat hier om senioren:1.die nog volledig zelfstandig zijn en misschien
af en toe lichte zorg nodig hebben, 2.die volledig afhankelijk van zorg door een lichamelijke beperking of
aandoening, 3.die een lichte verstandelijke beperking
hebben, toch nog binnenshuis mobiel zijn, maar bij activiteiten begeleiding nodig hebben of hulp bij medicatie
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot
www.hetvakantiebureau.nl of vraag uw reserveringsformulier aan per telefoon 0318-486610 of via de mail
info@hetvakantiebureau.nl of u download het formulier
via www.hetvakantiebureau.nl
Het compleet ingevulde reserveringsformulier stuurt u
naar: Het vakantiebureau, Postbus 6, 6740 AA, Lunteren. Uw diaconie.

Vakantie
Vanaf DV 23 april aanstaande heb ik
twee weken vakantie. Op DV 7 mei hoop
ik de draad weer fris en uitgerust op te
pakken. In de tussentijd kunt u zich, als u een predikant nodig heeft, melden bij de scriba’s. Zij kunnen dan
vertellen welke van de naburige collega’s het beste
benaderd kan worden. In principe is dat de ons welbekende dominee J. Dubbink uit Uithoorn.
Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen.

Agenda
Dinsdag
24 april
Woensdag
25 april
Zondag
29 april

19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Woensdagavondgespreksgroep,
20.15 uur
10.00 uur, dienst voorganger,
mevr. M.A. v. Galen-v.Veen uit
Ilpendam
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