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e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

Zondag 16 september 2018

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Dick Groenendijk
Lied: Amazing Grace
Motivatie: Amazing Grace is voor mij altijd al een
prachtig lied geweest.
Echter in de film met dezelfde titel overstijgt dit lied
zichzelf waarin de achttiende-eeuwse politicus William
Wilberforce, die in de ban van predikant John Newton
welke achtervolgd wordt door zijn verleden als kapitein van een slavenboot en in 1773 de tekst Amazing
Grace schrijft en Wilberforce aanspoort om zijn leven
te wijden aan de afschaffing van de slavernij.
Voor alle Britse politici klimt Wilberforce op een tafel
en zingt A capella Amazing Grace

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettingluisterlied: Amazing Grace
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 84: 1 en 2
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging en groet
- Zingen: Psalm 84: 6
- Gebed om ontferminf
- Zingen: Lied 1010: 1 en 4
- Gods leefregels
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
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- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht, alle kinderen mogen hierna naar
de kindernevendienst
- Eerste Schriftlezing: Daniël 5: 1-31
- Zingen: Psalm 97: 1 en 3
- Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 35-40
- Zingen: Lied 748: 1 en 4
- Verkondiging: Leef, alsof…
“Dit is - wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee –
God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er
een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en
te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld
en aan de Meden en de Perzen gegeven.’”
(Daniël 5:25-28)
- Zingen: Lied 751: 1, 2, 3, 4 en 5
- De kinderen komen terug en met hen zingen, kijken
en luisteren wij: King of kings and Lord of lords…
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Opwekking 71/HH 728
- Heenzending en zegen, afgesloten met gezongen
Amen, amen, amen

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. Truus de Geus is vandaag ouderling van
dienst en Ans Rinkel is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Rogier Postma.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
De bloemen uit deze dienst gaan ter felicitatie naar:
Wordt niet op het internet
geplaatst..

Gemeentenieuws
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en diaconie en de tweede collecte is de Vredesweekcollecte.
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.

Wim Vermeulen verblijft nog op de IC van het VU-MC,
het gaat heel langzaam ietsje beter met hem.
Mevr. v. d. Put - Riezebeek, Korfstraat 74, 1433 DD,
is opgenomen in het ziekenhuis. De laatste berichten
zijn dat het wel weer wat beter met haar gaat. We
bidden voor haar en haar man dat zij weer goed mag
herstellen.
Op 14 september is overleden Anna v.d. Sluis – v.d.
Vaart, Rozenholm, Molenpad 4, Aalsmeer op de leeftijd
van 94 jaar.
De crematieplechtigheid zal plaats vinden op DV
woensdag 19 september aanstaande om 12.15 uur in
Crematorium Bouwens.
We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen om
dit verlies te kunnen dragen.
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Rapportage kerkenraad
Donderdag 13 september jl. is de eerste grote kerkenraad gehouden na deze zomer.
Het document Werkwijze Kerkenraadsvergaderingen
zoals besloten is besloten is op laatste grote kerkenraad van 17 mei jl. is goedgekeurd en toegevoegd als
bijlage aan onze plaatselijke regeling als gemeente.
Als gemeente hebben we ons opgegeven voor de enquête van de PKN ‘Hoe vitaal is uw kerk’. Aanmelding
is nog in behandeling en als dit gehonoreerd wordt
hoort u en jij hiervan meer.
Voor het jaargesprek tussen onze predikant en een delegatie van de kerkenraad is een commissie benoemd
die dit oppakt.
De coördinatoren en voorzitters diverse groepen informeren mondeling waar nodig de leden die niet in de
kerkenraad zitten zoals bv. de pastorale medewerkers.
Alle stukken van de kleine kerkenraad en de agenda
krijgen de leden van de grote kerkenraad ook direct als
kopie- lezer.
Afgestemd is de vertegenwoordiging met de werkwijze
bij rouw- en trouwdiensten.
Het vergaderschema 2018/2019 tot augustus 2019 van
de kerkenraden is vastgesteld met bijzonderheden.
Komende 27 november a.s. is het 40 jaar geleden dat
er de eerste dienst gehouden werd in Kudelstaart.
Dit 40-jarige jubileum willen we vieren in een Dankdienst op zondag 2 december om 10.00 uur.
Naast deze feestelijke dienst is het plan om begin voorjaar 2019 een feestavond hiervoor te organiseren.
Er zijn doopdiensten gepland definitief op 21 oktober
a.s. en mogelijk 2 december a.s.
De scholendienst met de Graankorrel is vastgesteld in
overleg op 10 maart 2019.
De Samen op Wegwijzer 2018 – 2019 is gereed.
Klasse weer en prachtig stukje werk en zal de komende weken worden verspreid onder alle leden.
Een terugblik op de kerkdiensten deze zomer en de
diensten tot nu in september gaven bij eenieder een
bijzonder goed gevoel. Laten we dit zo voortzetten en
klasse voor iedereen die hier zijn steentje in heeft bijgedragen.
We kunnen terugzien op goede en efficiënte kerkenraadsvergadering.
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Vredesweekcollecte
Vandaag is het vredeszondag,
maar vrede is nog altĳd ver te zoeken. Overal ter wereld zĳn landen
en bevolkingsgroepen met elkaar
in con ict en miljoenen mensen,
jong en oud, zĳn slachtoffer van
geweld. Kerk in Actie en PAX zetten
zich namens de Protestantse Kerk
in voor vrede. In Nederland en wereldwĳd. Veel jongeren in Oekraïne
voelen zich machteloos en onveilig
door het con ict in Oost-Oekraïne
en de sociaal economische crisis. Kerk in Actie partner

‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzĳds respect.
Door de training krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen. Ze weten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan
vrede en opbouw van de samenleving. In Nederland
steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolĳkheid, die voor
kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor
ze weer even kind kunnen zĳn. Met ouderkindprojecten verstevigt De Vrolĳkheid familiebanden
en bevordert goede communicatie tussen ouders en
hun kinderen. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te
reiken. Het programma ‘Dealing with the Past’ van PAX
biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen
aan hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen van de verhalen ontstaat er ruimte voor de verwerking van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar
verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen
en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van
deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
Van harte aanbevolen.

Voor de jeugd:
Vrijdag 21 september, 19.30 uur: Catjids. Alle jongeren
van 13-17 jaar (vanaf jaar 2 Middelbaar Onderwijs)
worden van harte uitgenodigd.
Geef het door! De eerste avond kijken we naar een film
en is er patat..

Hallo jongens en meisjes van de basisschool,volgende
week zondag, de 23e, hebben we weer een Kindernevendienst XL in de Spil. Inloop is 9.45, we beginnen
om 10.00. Gezellig als je komt! Je kunt natuurlijk altijd
een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Tot dan. De kindernevendienstleiding

Agenda
Donderdag
20 september
Vrijdag
21 september
Zondag
23 september
Zondag
23 september

Jongerengespreksgroep, de
Afdwalers, 20.00 uur bij Tineke
en Arno Maas, Zijlijnstraat 47
Catjids, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur, dienst, voorganger
Mw. Drs. A.A. Geudeke uit Wilnis
Kindernevendienst XL, inloop
vanaf 9.45 uur in de Spil
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