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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

24 juni 2018

Kettinglied
De keuze van: Matthijs Stevens.
Lied: “Blessed be the name of the Lord”, uitgevoerd
door de groep “Newsboys”. Het lied staat ook in Hemelhoog (nr. 568). Het sluit aan bij de woorden van
Job: “De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen” (Job 1:21).
Bij de kindernevendienst wordt vandaag het laatste
gedeelte van het boek Job behandeld: Job krijgt zijn
vreugde terug.
Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten
in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis
voelt. In de eredienst van vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal en houden we de maaltijd
van onze Heer rond de tafel. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen wordt van harte uitgenodigd.
Voorganger in de dienst is dominee Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is Wim Poortvliet en diakenen
van dienst zijn Rik van Osnabrugge, Piet de Geus,
Janna Adema en Ans Rinkel.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.

Orde van dienst:
-

Welkom door de ouderling van dienst
Kettinglied: Blessed be the name of the Lord
Mededelingen door de ouderling van dienst
(iedereen gaat – zo mogelijk - staan)
Stil gebed, Bemoediging en groet
- Zingen: Psalm 149: 1 en 3
- Gebed om Gods Heilige Geest
- Gesprek met de kinderen, voordat ze naar de
kindernevendienst gaan
- Zingen: SAMEN IN HET LICHT
Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Jesaja 25:6-9
- Zingen: Lied 762: 1, 3 en 5
- Schriftlezing: Openbaring 3:20
- Zingen: Lied 23b:4 De HEER is mijn Herder
- Verkondiging: feest in de kerk
“Op deze berg richt de HEER van de hemelse
machten voor alle volken een feestmaal aan”
(Jesaja 25:7)

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor ons Avondmaalsproject.
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.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

- Orgelspel en lied: Lied 381: 2, 3 en 4
- De kinderen komen terug en we maken de Tafel
klaar en krijgen uitleg over het Avondmaal
- Samen zingen we: Lied 385 “De Tafel van samen”
- De collecte wordt gehouden.
- Als geloofsbelijdenis zingen wij staande: Lied 342
- Nodiging
- Vredegroet (wij groeten elkaar door elkaar een
hand te geven)
- Lofprijzing en instellingswoorden:
Verheft uw harten…
- Avondmaalsgebed, voorbeden, Stil gebed,
Onze Vader
- Gemeenschap van brood en wijn
- Dankzegging en dankgebed
- Daarna mogen de allerkleinsten uit de
kinderoppas opgehaald worden
- Slotlied (staande): Lied 769: 1, 2 en 6
- Heenzending en zegen
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Gemeentenieuws

Uitnodiging

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden ontvingen wij een uitnodiging:
Op zondag 8 juli 2018 zal mw. A. Creemer- Allard in
een viering van Schrift en Tafel afscheid nemen als
pastor van de Protestantse gemeente BadhoevedorpLijnden. Wij nodigen u hierbij van harte uit.
De viering begint om 10.30 uur en vindt plaats in de
Pelgrimskerk, Havikstraat 5, 1171 DW Badhoevedorp. Voorgangers zijn M. A. Creemer- Allard en ds.
B.J. Griffioen.
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Na afloop van de
viering is er onder het genot van een drankje gelegenheid om mw. Creemer persoonlijk te groeten.

AVG

Avondmaalsproject
Stap Verder is een
plek midden in de
wijk AmsterdamZuidoost waar de
kerken diaconaal
present zijn in de
samenleving.
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n
80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van
hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen
die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken
komen hier voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen
tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval
op scholen.
Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het
diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’. Het
centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur,
verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen
en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het
centrum een plek midden in de wijk waar de kerken
diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

Europees breed is op vrijdag 25 mei 2018 de nieuwe
wet Algemenen Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ingegaan. Ook onze gemeente dient hieraan te
voldoen. Logisch.
Op dit moment worden alle zaken uitgewerkt zodat
we aan de AVG regels voldoen. Zo gauw dit gereed is
zal dat worden gemeld.
Mocht u bezwaar hebben dat wij uw persoonlijke gegevens plaatsen in onze nieuwsbrief, kerkblad, of uw
adres vermelden in de lijst van de jaarlijkse SOW wijzer etc., laat dit dan weten aan onderstaand contactadres.
Ook als u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens: Scriba Protestantse Samen op Weg
gemeente Kudelstaart
E-mail adres: scriba@sow-kudelstaart.nl
Postadres: Mevr. Aveline Maat, Achterweg 59, 1424
PP, De Kwakel
Op het moment dat u dit leest is onze gemeente hard
op weg om aan de wettelijke “AVG regels” te voldoen
met alle vereisten, zoals die in de wet zijn omschreven.

Agenda
Donderdag 28 juni
Zondag 1 juli

Afsluiting seizoen, Afdwalers
10.00 uur, dienst, in de Spil, voorganger mw. Drs. A.A. Geudeke uit
Wilnis
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