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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

23 september 2018

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.
Tijdens deze dienst herdenken we Anna van der Sluis –
van der Vaart. Haar naam zal worden bijgeschreven
op de gedachtenisrol en er zal een kaars ter nagedachtenis worden aangestoken.

Orde van dienst:
-Welkom door ouderling van dienst
-Kettinglied: “Door de wereld gaat een woord/
Jerusalaim”
-Mededelingen ouderling van dienst
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Beginlied: Nieuwe Liedboek 221: 1
-Woorden bij het begin
-Kyrielied: Nieuwe Liedboek 997
-Genadeverkondiging
-Loflied: Nieuwe Liedboek 150 A

Voorganger in de dienst mevrouw drs. A.A. Geudeke.
Ouderling van dienst is Martine Sikkema en diaken van
dienst is Laurens Poesiat.
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 naar:
Om privacyredenen worden de bloemengroeten niet
op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst XL voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Zij hebben hun eigen dienst in de Jids.

-Gebed bij de opening van het woord
-Zingen: “Mogen de woorden van mijn mond”
-Lezing: psalm 19
-Zingen: Opwekking 70/Hemelhoog 591
-Lezing: psalm 119: 15
-Zingen: “Mogen de woorden van mijn mond”
-Tweede lezing: Jacobus 3: 1-18
-Zingen: Nieuwe Liedboek 912: 3
-Ter overweging
-Zingen: Opwekking 407
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling van onze gaven
-Slotlied: Nieuwe Liedboek 423
-Zegen

Gemeentenieuws
Om privacyredenen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. 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!
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Kettinglied
De keuze van: Jan Sikkema.
Lied: “Door de wereld gaat een woord/ Jerusalaim”
Motivatie: Ik heb gekozen om twee liederen in combinatie met elkaar te zingen.
“Door de wereld gaat een
woord” geeft aan dat wij
op reis zijn naar het land
dat God ons wijst en dat
wij samengebracht worden
in het nieuwe Jeruzalem.
In het bekende lied “Jerusalaim” wordt gezongen
over de stad van vrede als
een veilig huis voor de
mensen. “Wat een vreugde zal dat wezen” staat er in
een ander lied. En dat is een mooi vooruitzicht!

Nieuws uit de boekenhoek
De boekenkasten zijn weer gevuld!
Zoals in een vorig bericht al gemeld zijn er vele artikelen afgeprijsd.
Maar intussen zijn de boekenkasten ook aangevuld
met nieuwe boeken op allerlei gebied. Bijv. Een boek
van ds. De Jong; een boek over Martin Luther King;
Weerman Reinier van den Berg, maar uiteraard ook
(nieuwe) romans, gedichtenbundels met vele mooie
teksten en gedichten, of voor rouwverwerking. Zoekt
u een dvd of cd, ook dat zit
beperkt in het assortiment,
maar zeker de moeite
waard.
Voor de kinderen staat er
natuurlijk ook het een en
ander aan boeken, cd’s,
dvd’s. Voor kleine kinderen
en geboorte van baby’s
vindt u ook verschillende
Bijbels, boekjes of speelartikelen.
Met 2019 in het vooruitzicht zijn er ook weer de
bekende dag in dag uit dagboekjes verkrijgbaar, evt.
ook in grootlettereditie of
als blockalender.
Zoekt u een ander dagboekje (wel of niet jaar gebonden), we hebben een aanbod van verschillende exemplaren. Zo ook agenda’s of
kalendertjes.
Ligt er toch niet wat u zoekt, maar wilt u iets bestellen, dat kan natuurlijk ook altijd. Dan horen we het
graag. We staan er voor u en jou.
Het boekenteam:
Gerda, Helma, Joke, Anneke, Theresia en Gusta

Huiskring 2
We gaan verder met het boekje ‘de hoop, die in ons
leeft’ . Hoe we Jezus kunnen volgen in het leven van
alledag, naar de eerste brief van Petrus. Het volgende
onderwerp is: christen zijn in je betaald of onbetaald
werk. Gespreksvragen zijn aanwezig.
Iedereen is welkom op woensdag 26 september bij
fam. Heil, St. Janstraat 13. ( tel. 0297-322859) Inloop
19.45 uur, einde 22.00 uur. Frequentie van de avonden is èèn keer in de drie weken.

Agenda
Woensdag
26 september

19.00 – 20.00 uur, Jongensclub in
de Jids

Woensdag
26 september

20.00 uur, Huiskring 2, Familie Heil,
Sint Janstraat 13

Donderdag
27 september

Vergadering wijkteam Zuid

Vrijdag
28 september
Zondag
30 september

Eerste Catjids-avond in de Jids
10.00 uur, dienst, in de Spil, viering
Heilig Avondmaal, voorganger dominee J. van Dalen

SpilPLUSavond
Zondagavond 7 oktober 2018 om 19.00 uur :
Spilplusavond met als thema: ‘Voltooid leven – vragen
rondom het levenseinde’. Onder leiding van onze
plaatselijke huisarts dr. E. Coster willen we de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp bespreken in het licht van de Bijbel.
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