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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 20 mei 2018

Welkom

Orde van dienst:

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.
e

Op deze 1 Pinksterdag zal
worden voorgegaan door ds. J. van Dalen.
Leo Eveleens is vandaag ouderling van dienst en
Rieneke de Bondt is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Johan v.d. Zwaard.
Ook zal Sound of Worship muzikale medewerking
verlenen.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
In deze dienst willen we mevr. Rens de Rijk- v. Pelt
herdenken, en zullen als lied van verbondenheid met
de familie zingen: Veilig in Jezus’ armen en de diaken
zal haar naam bijplakken op de overledenenrol.
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 het Noodfonds van de diaconie
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Pinksterzendingscollecte.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

-Welkom door de ouderling van dienst
-Zingen: Laat het huis gevuld zijn, Opw. 623
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Wij gedenken Rens de Rijk – van Pelt
(3 augustus 1931 – 10 mei 2018)
-Lied van verbondenheid (staande): Hemelhoog 467
Veilig in Jezus’ armen
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Samen zingen: Psalm 68: 7
-Gebed om Gods Geest, dat wij voortzetten met het
zingen van Opw. 343/HH 229 (3x)
-De vrucht van de Geest
-Samen zingen: Hemelhoog 223: 1 en 2 Laat m’ in U
blijven
-Moment met de kinderen
-Zingen: Samen in het licht, daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Schriftlezing; Joël 3: 1-5
-Zingen: Lied 678: 4, 5 en 6
-Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21
-Zingen: Lied 678: 7, 8 en 9
-Verkondiging:
‘Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle
mensen mijn geest uitgieten…zodat zij zullen profeteren’ (Handelingen 2:17-18)
-Samenzang: Hemelhoog 223: 1, 2 en 4 Geef, HEER,
uw volk vrijmoedigheid
-De kinderen komen terug van de kindernevendienst
en samen zingen we: Lied 683 ‘t Is feest vandaag
-Dankgebed en voorbede
- Inzameling der gaven
-Slotlied (staande): Hemelhoog 226 God is getrouw
-Heenzending en 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.
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Vanuit de kerkenraad

Gebedskring

Afgelopen kerkenraad hebben we jaarrekeningen van
de Kerk en Diaconie/ZWO van 2017 besproken en
goedgekeurd met voorbehoud van goedkeuring van de
boekencontrolecommissie voor het Kerk deel en het
horen van de gemeente. Tevens werd er een vooruitblik over 2018 gegeven.
De werkwijze van de kerkenraadvergadering met en
grote en kleine kerkenraad hebben we geëvalueerd en
besproken n.a.v. voorstellen van de kleine kerkenraad.
Komende najaar willen we starten met een nieuwe beleidscommisie voor het maken van beleidsplan 20192023 voor onze gemeente.
Het preekrooster 2019 met voorgangers voor al onze
Erediensten is goedgekeurd. Dank aan Lammy van
den Berg voor de gedegen voorbereiding.
Op 17 november willen we een bezinningsdag kerkenraad houden met alle ambtsdragers en de nieuw te benoemen leden van de beleidscommissie.
De startzondag is gepland op zondag 9 september.
Ook zijn de resultaten van de kiescommissie zijn besproken. Gezegend zijn we als gemeente met zo’n
groot aantal ambtsdragers, een fulltime predikant en
zoveel pastorale medewerkers en nu ook uitgebreid
met een extra pastorale medewerker. De afscheids- en
bevestigingsdienst zal zijn op 17 juni a.s..
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Degenen die op dinsdagavond bij elkaar komen voor
gebed gaan op vakantie. Niet allemaal tegelijk, maar er
blijven er te weinig over om door te gaan in De Spil.
We blijven bidden voor de gemeente en daarbuiten,
maar dan in kleiner verband. De laatste keer dat de
gebedsgroep bij elkaar komt dit seizoen is op 22 mei.
Zodra we weer starten als groep laten we het weten.
Dan hopen we ook andere gemeenteleden te ontmoeten om met elkaar te zingen, te delen en vooral te bidden.
Namens de gebedsgroep, Carla van Oostveen

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale
medewerkers zondag 17 juni
Totaal zijn er negen ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, vier
daarvan worden herbevestigd voor een nieuwe periode. Herbevestigd worden Rick van Osnabrugge en Piet
de Geus als diaken, Anneke de Jong als pastoraal medewerker senioren en Truus de Geus als ouderlingpastoraat.
Van vijf leden nemen we afscheid, t.w.: Marjolein van
der Zwaard en Erna Roodenburg als ouderlingcoördinator. Leo Eveleens en Henny de Jeu als ouderling-pastoraat en Jos Blom als ouderlingkerkrentmeester. Jos zijn rol als penningmeester
neemt Robin Schouten over die al een jaar extra als
ouderling-kerkrentmeester meedraait in het team.
Bijzonder blij en dankbaar zijn we dat de grote kerkenraad unaniem vijf leden willen voordragen om te bevestigingen op 17 juni a.s. Dit zijn dit jaar Ruud Pattiapon
als ouderling-coördinator voor wijk Noord en Margreet
van Tol als ouderling-coördinator voor wijk West, Tineke van de Blonk en Letty Groenveld als pastoraal medewerker voor resp. wijk Noord en wijk Zuid. En Ina
Verheul, zij wordt later bevestigd, als pastoraal medewerker voor wijk Zuid. Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben hiertegen, dan kunt u of jij
dit schriftelijk of per email scriba@sow-kudelstaart.nl
met motivatie en ondertekend met naam en handtekening indienen voor 3 juni a.s. indienen bij 1 van onze
twee scriba’s Aveline Maat of Marja Smit.
Anneke Sikkema , voorzitter kiescommissie en Wim
Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Vakantiebijbelgids 2018
Heerlijk, het wordt zomer, de vakantie komt eraan! Met
elkaar op reis of gewoon thuis genieten van rust. De
vernieuwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission helpt
om er met volle teugen van te genieten. In deze gids
word je meegenomen langs verschillende plekken in
de natuur, om daar met volle teugen te genieten van
Gods aanwezigheid: De verfrissing van het water, lekker wegdromen in het gras en groeien in geloof tussen
de bomen. Drie weken van overdenkingen om ook in
de vakantie met volle teugen te genieten van Gods
woord. De vertrouwde puzzel is ook weer opgenomen,
met kans op mooie prijzen.
Het magazine is een initiatief van Stichting Ark Mission,
die zich al meer dan 100 jaar inzet om het verhaal van
de Bijbel in binnen- en buitenland te verspreiden. Kijk
voor meer informatie op www.arkmission.nl.
U kunt een exemplaar van de Ark Mission Vakantiebijbelgids meenemen van de tafel in de hal van de kerk of
vraag ernaar bij de boekenhoek.

Gemeenteavond 24 mei
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur koffie
Programma: Jaarlijkse terugkerende zaken en na de
pauze een presentatie van de studiereis van ds. Hans
v. Dalen naar Israël.
U bent allen van harte welkom!

Agenda
Dinsdag
22 mei
Dinsdag
22 mei
Woensdag
23 mei
Woensdag
23 mei
Donderdag
24 mei
Zondag
27 mei

Meidenclubuitje, 16.30 uur verzamelen bij de Spil
19.00 uur, Gebedsgroep, in de
Spil
Vergadering wijkteam Zuid,
20.00 uur in de Spil
Huiskring II, 20.00 uur t.h.v. fam.
Heil, St. Jansstraat 13
Gemeenteavond, 20.00 uur in de
Spil
10.00 uur, dienst voorganger, ds.
J. van Dalen
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