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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 9 september 2018

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Jan van Leeuwen
Lied: ‘Be Thou my vision’ door Van Morrison in samenwerking met the Chieftains. Nederlandse tekst is
Opwekking 520, tekst elders in de nieuwsbrief
Motivatie: Een lied met een prachtige melodie en altijd
toepasselijke tekst uitgevoerd door iemand die ik al
heel lang ken als artiest.

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettingluisterlied: Be Thou my vision
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 95: 1 en 3
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging en groet
- Gebed om de Geest van God
- Schriftlezing (BGT): Marcus 8: 27-33
- Zingen: Van A tot Z (Hemelhoog 621)
- De kinderen gaan met elkaar in gesprek in hun eigen ruimte
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht, alle kinderen mogen hierna naar
de kindernevendienst
- Overdenking Een goed gesprek: ‘Wie wat waar’
- Zingen: Lied 675: 1 en 2
- We gaan met elkaar in gesprek
over geloof, hoop en liefde aan de
hand van de (meegebrachte) voorwerpen

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 dominee
J. van Dalen. Het is vandaag onze ‘startzondag’ en het
thema v.d. dienst is: ‘Een goed gesprek…’
Gerard Heijnen 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.
De bloemen uit deze dienst gaan ter felicitatie naar:

- Zingen: Lied 973 Om voor elkaar te zijn…
- De kinderen komen terug en we gaan nog even terugblikken…
- Samen zingen/luisteren: de circustent
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Opwekking 249 Samen op weg…
- Heenzending en zegen
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten en met
elkaar eten!

Wordt niet op het internet geplaatst.
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.

Gemeentenieuws

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en de tweede collecte is bestemd voor de aflossing van het kerkgebouw.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Wim Vermeulen verblijft nog
op de IC van het VU-MC, het
gaat heel langzaam ietsje
beter met hem.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

Er hebben ons de afgelopen week verder geen berichten bereikt dat er gemeenteleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat er, ook in onze gemeente, mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat ze ziek zijn, zorgen hebben, een
geliefde hebben verloren, of welke reden dan ook. We
dragen hen allen op aan de hoede van onze God en
denken aan hen in onze gebeden.
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Motortoerrit 16 september

Wees mijn verlangen

Na de rit van vorig jaar is er ook nu weer een pracht
van een motortoerrit uitgezet. Georganiseerd op initiatief van een aantal fervente motorrijders uit de gemeente.
Was er vorig jaar de Dam tot Dam loop die de route
rond Amsterdam roet in het eten gooide , dit jaar op
zondag 16 september willen we weer de rit oppakken.
Aansluitend na het koffiedrinken gaan we op pad.
Een rit ons door onze eigen provincie, ziet het als een
rondje Amsterdam maar dan over wegen waar we
kunnen genieten van de ‘andere kant van Amsterdam’.
Halverwege maken we een korte stop om wat te nuttigen. Want ook motorrijders zijn gewoon mensen.
Het is een rit van ca. 140 km en duurt goed 4 uur, met
inbegrip van een stop. Verwachte terugkomst zal dan
uiterlijk 17:00 uur zijn.
Kosten zijn geheel voor eigen rekening. We raden aan
om een boterham o.i.d. mee te nemen voor bij de stop
die we iets over de helft van de rit zullen maken.
Voor een frisdrankje en versnapering wordt gezorgd.
Lijkt het je leuk om deze rit mee te rijden, laat dan wat
van je horen. Hebben we gelijk een idee hoeveel rijders er mee gaan. Ben je het vergeten …. geen probleem gewoon aansluiten.
Kees Vermeulen, 06-40435174,keesanja@caiway.net

Opwekking 520

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )

Agenda
Woensdag
12 september
Woensdag
12 september
Donderdag
13 september
Zondag
16 september
Zondag
16 september

Gelegenheidskoor, 20.00 uur in
de RK-kerk
Vergadering wijkteam Oost,
20.00 uur in de Spil
Vergadering van de grote
kerkenraad, 19.45 uur in de Spil
10.00 uur, dienst, voorganger
ds. J. van Dalen
Na de dienst: Motortoerrit
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