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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 10 juni 2018

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Marcel v. Soest
Lied: Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’

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. N.A.
Gillebaard uit de Rijp.
Ans Creemer 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.

-Welkom door de ouderling van dienst
-Zingen kettinglied ‘Ik zal er zijn’
-Mededelingen door de ouderling van dienst
--Openingslied: NLB 280: 1 t/m 4, ‘De vreugde voert
ons naar dit huis’
-Votum en groet
-Vervolg openingslied: NLB 280: 5, 6 en 7
-Kyriegebed, afgewisseld met NLB 367b na het
‘Daarom roepen wij tot U’
-Glorialied: NLB 974: 1, 2, 3 en 5, ‘Maak ons uw liefde, God’
--Kinderen gaan naar de kindernevendienst, we
zingen ‘Samen in het licht’
-Schriftlezing: Johannes 15: 9-17
-Zingen: NLB: 650: 1 t/m 4, ‘De aarde is vervuld’
-Gedicht (elders in de nieuwsbrief afgedrukt)
-Zingen: vervolg NLB 650: 5, 6 en 7
-Verkondiging
-Zingen: NLB 838, ‘O grote God’
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
-Voorbeden en gebedsintenties – Stilt – Onze Vader
-Inzameling der gaven
-Slotlied: NLB 791, ‘Liefde eenmaal uitgesproken’
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws 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 de vakantiecollecte voor Dabar.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het werelddiaconaat Guatemala.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

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.

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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Bevestigingsdienst

Vroeg in de morgen

Zondag 17 juni a.s. zal er de wisseling zijn van ambtsdragers. We nemen afscheid van Jos Blom als kerkrentmeester, Henny de Jeu en Leo Eveleens als ouderling pastoraat. Op een later moment zullen we afscheid
nemen van Marjolein v.d. Zwaard en Erna Roodenburg
als ouderling coördinator.
We danken deze 5 gemeenteleden voor het vele werk
dat zij verricht hebben.
Herbevestigd worden: Truus de Geus als ouderling
pastoraat, Anneke de Jong als pastoraal medewerker
en Piet de Geus en Rik v. Osnabrugge als diaken.
Bevestigd in hun ambt worden:
Ruud Pattiapon als ouderling coördinator voor wijk
Noord, Margreet van Tol als ouderling coördinator voor
wijk West, Tineke v.d. Blonk als pastoraal medewerker
voor wijk Noord en Letty Groenveld en Ina Verheul als
pastoraal medewerker voor wijk Zuid.
De kerkenraad is dankbaar voor deze mensen die zich
willen inzetten voor onze gemeente en bidden hen
Gods steun en ook uw steun als gemeente toe bij het
werk dat zij mogen gaan doen.
We hopen op een feestelijke dienst met elkaar.

Vroeg in de morgen
Vroeg in de morgen, donker was het nog,
zijn wij gegaan, een keer,
nog in ons hart de dichtheid van de nacht.
Jij bent niet die wij dachten.
Uit het vuur riep ons bij naam een stem.
Wij zagen niets. Jij riep: "Ik zal er zijn".
Op licht en schaduw, bomen aan
de bron, op stilte leek die naam.
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht.
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?),
om wat op vrijheid leek,
omdat het moest en blijven niet meer kon,
zijn wij gegaan, onstuimig en verward,
om nergens om, om jou om liefde over alle grenzen heen.
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt.
De nagalm van een stem.
De weerklank van wat woorden in ons hart.

Geloof in Aalsmeer
Zondag 27 mei waren er enkele mensen van Aalsmeer
vandaag in het kader van ‘Geloof in Aalsmeer’ bij ons
in de dienst aanwezig. Zij hebben een reportage van
onze SOW gemeente gemaakt en die is vanaf nu te
bekijken op Aalsmeer vandaag.

Een slingerende stoet naar goed wijd land.
Een eeuwenlang smal pad.
Een ademtocht, de route van het licht.
Het duizendschone schitterende licht,
een file in de nacht,
een spoor van mensen die de nacht verslaan.
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent,
in rusten aan de bron,
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt.
Vroeg in de morgen, donker was het nog,
zijn wij gegaan, een keer,
met niets dan in ons hart: "Ik zal er zijn".
Huub Oosterhuis

Agenda
Woensdag 13 juni
Donderdag
14 juni
Zondag
17 juni

Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Vergadering van de kleine kerkenraad, 19.45 uur in de Spil
10.00 uur, bevestigingsdienst
voorganger ds. J. van Dalen
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