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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 3 juni 2018

Kettinglied
Keuze van: Sven v. Soest
Lied: Happy Day…
Toelichting: dit vrolijke liedje is eigenlijk een Paaslied,
Maar vieren we niet elke zondag, elke eerste dag van
de week een beetje Pasen? Daarom is het ook vandaag een ‘happy day’!

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.
Carin Bremer is vandaag ouderling van dienst en Ans
Rinkel 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
-Zingen kettinglied ‘Happy Day’
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Zingen (zo mogelijk staande): Psalm 62: 1
-Bemoediging en groet
-Samen zingen: Psalm 62: 5
-Gebed van toenadering en lied: Opw 462 / HH 626
Aan Uw voeten, HEER…
-Gods leefregels
-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 30: 9-18
-Zingen: Psalm 27: 7
-Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 1-8
-Zingen: Hemelhoog 14 Wacht op de Heer
-Verkondiging: Wachten
“En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie
genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich
over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God
van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.”
(Jesaja 30:18)
-Zingen: Lied 904: 3, 4 en 5 Laat Hem besturen, waken,
-De kinderen komen terug. Met hen zingen wij:
Nooit alleen (uitgekozen door Lars)
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied (zo mogelijk staande) : Lied 342
In God de Vader op zijn troon
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
De tieners hebben hun eigen dienst in de Jids.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is de Kerk.
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.

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.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief, 3 juni 2018

pagina 2

Traktatie

Gelegenheidskoor

Aanstaande dinsdag 5 juni zijn
Huib en Nel van Arkel,
Einsteinstraat 4, 1433 Be,
50 jaar met elkaar getrouwd.
Daarom willen zij na de dienst
ons op iets lekkers bij de koffie
trakteren.
We feliciteren Huib en Nel van
harte met hun gouden huwelijksjubileum en wensen
hen nog vele goede en gezonde jaren samen toe.

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

Nieuws uit de boekenhoek!
Velen van u hebben al een boekje aangeschaft dat
door Pastor Blonk is geschreven.
De titel is “Als voor(bij)ganger sprekend over het
Woord” en bevat 40 verkondigingen uit 21 jaar.
Zo nu en dan komt de vraag bij de boekenhoek, voor
mensen die destijds de inschrijving ervan hebben gemist, of wij deze boekjes ook verkopen. Vanaf nu hebben wij deze uitgave ook via de boekenhoek te koop.
Bent u geïnteresseerd, vraag er gerust naar. De kosten
zijn € 3,00.
Ook het boek van Jan Pit hebben we nog te koop voor
slechts € 5,00.
Uiteraard bestaat ons eigen assortiment ook uit velerlei
verschillende genres en artikelen, en met de vakantietijd voor de deur, misschien een aanrader om eens bij
ons langs te komen en wat voor uzelf uit te zoeken of
om cadeau te doen aan iemand anders.
We staan er, iedere zondag, voor u en jou. Graag tot
ziens.
Gerda, Helma, Theresia, Anneke, Joke en Gusta.

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

Gift
De diaconie heeft onlangs weer een gift
ontvangen van € 10,00 t.b.v.
het Bloemenfonds, waarvoor onze
dank.
Uw diaconie

Agenda
Woensdag 6 juni
Donderdag
7 juni
Zondag
10 juni

Inloopochtend, 10.00 – 11.30 uur
in de Spil
Jongerengespreksgroep de
‘Afdwalers’, 20.00 uur
10.00 uur, dienst voorganger ds.
N.A. Gillebaard uit de Rijp
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