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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 14 oktober 2018

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Hilly de Kuiper
Lied 418: God schenkt ons de kracht…

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.
De dienst vandaag staat in het teken van de ZWO.
Het thema v.d. dienst is: ‘Zending - zaak van hoofd,
hart en handen’. Voorganger in deze dienst is ds. P.
Sleebos uit Bant. Ds. Sleebos is jarenlang zendeling
geweest in Indonesië en daarmee ook ‘met hoofd,
hart en handen’ verbonden met het onderwerp waar
hij over zal spreken.
We hopen op een fijne dienst met elkaar.
Anneke Duinkerken is vandaag ouderling van dienst en
Rieneke de Bondt 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.

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst. Voor de tieners is er vandaag
jeugdkerk XL.
De opbrengst van de eerste collecte is voor de Eredienst en de tweede collecte is bestemd voor Wereldvoedseldag van Kerk in actie.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

- Welkom door de ouderling van dienst
- Kettinglied: Lied 418 ‘God schenkt ons de kracht’
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Openingslied: Opwekking 124 ‘Ik bouw op U’
- Moment voor stil gebed, bemoediging en groet
- Lied als gebed van toenadering: Opw. 400 ‘Liefde
was het’
- Apostolische bemoediging uit Efeziërs 1: 3-14
- Zingen: Opw. 343 ‘Heilige Geest van God’
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen, de kaarsen worden
aangestoken en we zingen: Samen in het licht, alle
kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst
e
- 1 Schriftlezing: Psalm 96: 1-3
- Zingen; Opw. 249 ‘Heer wat een voorrecht’ vers 1
e
- 2 Schriftlezing; Filippenzen 2: 5-11
- Zingen; Opw. 249 ‘Heer wat een voorrecht’ vers 2
- Verkondiging: Zending: een zaak van hoofd, hart
en handen.
“Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in
de hemel en op de aarde en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is de Heer,’ tot eer van God, de Vader.“ (Fil. 2: 10, 11)
- Zingen: Lied 912: 1, 2 en 3 ‘Neem mijn leven laat
het Heer’
- De kinderen komen terug en met hen zingen wij:
‘This little light of mine…’
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Slotlied: Opwekking 58 ‘Vrede zij u’
- Heenzending en zegen

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

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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Jeugdkerk XL

GIRLS ONLY!

Vandaag gaat ook Jeugdkerk XL weer van start.
Gast is Bashar Mshalwat. Het belooft een boeiende
bijeenkomst te worden.
Jeugdkerk XL is een complete dienst van welkom t/m
zegen, waarbij veel gebruikt gemaakt wordt van moderne media (filmpjes via You-tube e.d). Voor jongeren
van 12-20.
Koos Koelewijn

Ha meiden!
We kunnen gaan aftellen, want de meidenclub gaat
bijna weer beginnen.
Wat hebben we afgelopen jaar ook alweer allemaal
gedaan? Een hoop gelachen, gelezen uit de Bijbel,
spelletjes gedaan, cake gebakken (en thuis opgegeten), een onwijs leuk clubuitje gehad en pizza gegeten.
Wat we dit jaar allemaal gaan doen blijft nog even een
verrassing, maar leuk wordt het zeker.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen jullie ook.
De eerste clubavond zal zijn op 17 oktober a.s. in de
Jids. Om 18:30 u beginnen we en rond 19:30 sluiten
we weer af.
Deze avond krijg je ook een informatiebrief mee naar
huis waar de data voor de rest van het seizoen in
staan.
Hebben jij of je ouders nog vragen of wil je nog wat
meer informatie, dan kun je contact opnemen met Martine: martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl of 0645457645.
Natuurlijk mag je ook een vriendinnetje of een klasgenootje meenemen.
e
Hopelijk tot woensdag de 17 !
Groetjes van, Kitty en Martine

Spilgroep
Vanavond, zondag 14 oktober om 19.30 uur start de
Spilgroep weer. Om de week komen we op zondagavond bij elkaar in de consistorie. Dit jaar willen we jullie meenemen door de Bijbelverhalen van Genesis. In
het nagesprek willen we kijken wat het Bijbelverhaal
ons wil leren voor ons dagelijks leven. We beginnen
met het scheppingsverhaal. Het thema is “God schept
orde in de chaos”. Wij (Marja, Paul en Jaap) hebben er
weer zin, hopelijk jullie ook. De Spilgroep is er voor alle
bewoners van OTT De Spil. We praten over de Bijbel
op een manier die voor iedereen te begrijpen is.
Je mag dus andere bewoners uitnodigen een keertje
mee te komen.

Schoenmaatjes
Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!
Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier
en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje laat
jij weten dat je aan een
kind ver weg denkt. Jouw
schoenendoos wordt een
prachtig cadeau.
Vanaf vandaag liggen er
op de tafel boekjes met
extra informatie over het
vullen van zo'n waardevol cadeau voor een kind
in een arm land. Het is
echt niet alleen voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.
U/jij doet toch ook mee?!

Gezocht
De diaconie zoekt een goede tweedehands dames- of
herenfiets. deze fiets is bedoeld voor iemand die zelf
geen fiets kan betalen en voor wie het OV ook te duur
is. Een kleine vergoeding voor de fiets is ook bespreekbaar. U kunt contact opnemen met Laurens
Poesiat 06.24.71.52.20

Najaarsconcert
Van wie: Interkerkelijk koor Song of Joy en het mannenkwartet Men2B uit Zaandam
Wanneer: Vandaag, zondag 14 oktober
Aanvang: 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur
Waar: Dorpskerk Leimuiden
Toegang: € 10,- p.p. (verkoop aan de kerkzaal)
U bent van harte welkom!

Agenda
Zondag
14 oktober
Woensdag
17 oktober
Woensdag
17 oktober
Donderdag
18 oktober

Spilgroep, 19.30 uur in de Spil
Meidenclub, 18.30-19.30 uur in
de Jids
Huiskring II, 20.00 uur t.h.v. fam.
heil
Jongerengespreksgroep de Afdwalers, 20.00 uur bij Tom en
Dorien Rinkel

Vrijdag
19 oktober

Catjids, 19.30 uur in de Jids

Zondag
21 oktober

10.00 uur, doopdienst, voorganger ds. J. van Dalen en ds. R.
Poesiat
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