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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 27 mei 2018

Kettinglied
Keuze van:Agnes Poortvliet
Lied: Lied 416, Ga met God en Hij zal bij je zijn
Motivatie: Dagelijks op weg gaan met God.
De belofte van God om altijd bij ons te zijn en voor
ons te zorgen. Een prachtig lied om samen te zingen.

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.
Marjolein v.d. Zwaard is vandaag ouderling van dienst
en Laurens Poesiat is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Vandaag zullen er enkele mensen van Aalsmeer vandaag bij ons in de dienst aanwezig zijn, zij maken een
reportage ‘Geloof in Aalsmeer’, er zullen o.a. enkele
foto`s gemaakt worden.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Zingen kettinglied: Ga met God en Hij zal bij je zijn
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Moment voor stil gebed, bemoediging en groet
-Samen zingen: Psalm 93: 1 en 4
-Gebed om Gods ontferming
-Loflied: Opwekking 7/Hemelhoog 590
-Gebed om de Geest van God
-Moment met de kinderen
-Zingen: Samen in het licht, daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst gaan
-Eerste Schriftlezing; Jesaja 6: 1-8
-Zingen: Lied 405: 1 en 4, Heilig, heilig, heilig
-Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21
-Zingen: Opwekking 245/Hemelhoog 539, Hier in uw
heiligdom
-Verkondiging: Gods Profiel
“Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse
machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit”
(Jesaja 6:3)
-Orgelspel
-Geloofsbelijdenis en zingen (zo mogelijk staande) :
Lied 342
-De kinderen komen terug, met hen zingen wij:
Groot en geweldig
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied: Lied 705: 1 en 4 Ere zij aan God, de Vader
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Roel de Rooij is nog in VU-MC, Transferafdeling
Martine Sikkema ligt in het Amstelland ziekenhuis en
moet daar blijven tot dat de baby geboren wordt.
Verder 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.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is voor ons eigen
jeugdwerk.
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.

Mevr. Corrie Visser-Goedegebure, is woensdag 23 mei
verhuisd naar Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2,
kamer 6, 1431 BZ Aalsmeer.
We hopen dat mevr. Visser zich snel thuis mag
voelen in haar nieuwe
woonomgeving.
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Ambtsdragers

Collectemunten

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 ouderlingcoördinator voor wijk Noord en Margreet van Tol als
ouderling-coördinator voor wijk West, Tineke van de
Blonk als pastoraal medewerker voor wijk Noord en
Letty Groenveld en Ina Verheul 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.

Volgende week worden ze in
omloop gebracht: onze nieuwe collectemunten.
Vanaf 1 juni worden de oude
en vertrouwde collectebonnen niet meer uitgegeven en
worden die vervangen door
munten. We schreven er al
eerder over.
Net als over de redenen waarom besloten is over te
stappen van bonnen naar munten.
De munten hebben drie verschillende waarden: de gele
zijn € 0,50 waard, de blauwe € 1,-- en de groene € 2,--.
Dat sluit dus één-op-één aan bij de kleuren die nu op
de bonnen staan. Zo hoeft u zich niet te vergissen.
Uiteraard blijven de bonnen die u nog hebt gewoon
geldig en kunt u die nog gewoon in de collectezak
doen. Alleen: als u gaat bestellen krijgt u geen bonnen
meer, maar munten. Aan de bestelprocedure verandert
ook helemaal niets.

Gelegenheidskoor
Het is weer een paar jaar geleden dat we een
Oecumenisch gelegenheidskoor in onze kerk hadden.
Op veler verzoek hebben wij weer zo’n gelegenheidskoor gepland. De viering moeten we nog voorbereiden
maarde datum weten we al.
Ook wanneer we gaan repeteren is bekend.
ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur
is de Oecumenische viering in onze kerk.
De repetitieavonden zijn op woensdagavond
Van 20.00 uur – 22.00 uur in onze kerk.
Woensdag 5 september
Woensdag 12 september en LET OP…
Woensdag 28 september.
De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg.
Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy.
Organist/pianist is Jan Sikkema.
Na de vakantie komt er een officiële oproep, maar lijkt
het u leuk om te komen zingen en repeteren,
noteer dan voor de zekerheid de data, dan kunt u het
niet vergeten.
Wij hopen op een grote
opkomst.
Vriendelijke groet namens de Oecumenische werkgroep,
Garry Scholte

Startzondag
Zondag 9 september is de startzondag, het landelijke
thema is dit jaar; ‘Een goed gesprek’.
De commissie erediensten zal daarom een gesprekdienst organiseren voor jong en oud.
Na de dienst kunnen we met elkaar d.m.v. een gezamelijke maaltijd in de vorm van een Amerikaanse fuif,
o.i.d. het geheel met elkaar afsluiten en zo een start
van het nieuwe seizoen maken.
Lijkt het u leuk om hierover na te denken en te organiseren met een groepje gemeenteleden, meld u dan
aan bij Aveline Maat of scriba@sow-kudelstaart.nl

Nacht van gebed
De gezamenlijke kerken organiseren op van vrijdag
1 juni tot zaterdag 2 juni weer een 'Nacht van Gebed' in
de Dorpskerk aanvang 20.00 uur eind zaterdagmorgen
06.00 uur, iedereen is hartelijk welkom om een uurtje
of langer te bidden voor de 'Vervolgde Christenen'

Agenda
Maandag
28 mei
Woensdag
30 mei
Zondag
3 juni

Diaconievergadering, 20.00 uur
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
10.00 uur, dienst voorganger, ds.
J. van Dalen
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