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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 28 oktober 2018

Kettinglied
Keuze van: Corrie Weij
Keuze: Psalm 42 vers 1, 3 en 5
Motivatie: Dit waren de lievelingsliederen van mijn
ouders die ze hadden uitgezocht om op hun begrafenis te zingen, die wens van hun hebben wij de kinderen ook uit laten komen. Het is ook mijn lievelingslied nu.

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 pastoraal
medewerker Marja van Gaalen - van Veen.
Het thema v,d, dienst is: Crisis in de woestijn.
Wim Poortvliet is vandaag ouderling van dienst en Piet
de Geus 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.

Ook zal er vandaag een missionaire bos weg gebracht worden.
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 bestemd voor de
Kerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het
Bloemenfonds.
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.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Kettinglied: Psalm 42 vers 1, 3 en 5
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Openingslied: Lied 280 vers 1, 2, 3 en 4
-Bemoediging en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: De Eeuwige die trouw is alle dagen van
ons leven
ALLEN: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN
Voorganger:
Vrede voor U, hierheen gekomen met uw eigen gedachten, vreugde en zorgen!
Vrede voor jou met je eigen verhaal…!
De genade van God
De liefde van Christus
En de kracht van de Heilige Geest
Is met ons allen.
ALLEN: AMEN.
-Drempelgebed:
Voorganger: Heer, onze God,
Wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig
onze wil uw kracht
onze ziel uw vrede
ALLEN: Vernieuw ons naar het beeld,
van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen zijn
en U en elkaar liefhebben en dienen
ALLEN: Amen
-vervolg openinglied: Lied 280 vers 5, 6 en 7
-Gebed om vergeving en ontferming: na het amen
zingen we als antwoord Lied 1008 vers 2
-Lofprijzing
-Glorialied: Evangelische liedbundel 218
-Rondom het woord:
Gebed bij de opening van de Bijbel
Inleiding op het thema en gesprekje met de kinderen
over: Crisis in de woestijn
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en we
zingen: Samen in het licht
e
-1 Bijbellezing: Exodus 17: 1-7
-Zingen: Lied 659 vers 1, 4, 5 en 6
e
-2 Bijbellezing: Jesaja 41: 17-20
-Zingen: Psalm 100 vers 4
e
3 Bijbellezing: Johannes 4: 5-14
-Zingen: Lied 653 vers 1, 3 en 7
-Uitleg en verkondiging
-Zingen Lied 655
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
-Dankgebed, voorbeden en gezongen Onze Vader
-Inzameling der gaven
-Slotlied: Lied 362
-Heenzending en zegenbede
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Uit privacyoverwegingen wordt het gemeentenieuws
niet op de website geplaatst.

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?!

Vanuit de Boekenhoek
Wijziging rekeningnummer Boekenhoek
De stichting Kerkelijk Geldbeheer maakte gebruik van
Van Landschot Bankiers maar die gaan stoppen met
betalingsverkeer voor de SKG. Dit wordt overgenomen
door de Rabobank.
Vanaf 1 november a.s. heeft de boekenhoek een nieuw
rekening nummer: NL40RABO0373724039, tnv: Prot.
gem. Kudelstaart, inz. Boekenhoek. Gelukkig wordt op
ons oude nummer de "Overstapservice"geactiveerd,
zodat betalingen die al onderweg zijn gewoon op het
juiste nummer terecht komen.
Met vriendelijke groet namens de Boekenhoek, Gerda
de Vos

Agenda
Zondag
28 oktober
Maandag
29 oktober
Maandag
29 oktober
Dinsdag
30 oktober
Woensdag
31 oktober
Woensdag
31oktober
Woensdag
31 oktober
Woensdag
31 oktober
Zondag
4 november
Woensdag
7 november

Spilgroep, 19.30 uur in de Spil
Bijbelkring, 20.00 uur t.h.v. Carla
v. Oostveen
Diaconie vergadering, 20.00 uur
Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil
Jongensclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Huiskring II, 20.00 uur t.h.v. fam.
Heil
Woensdagavond gespreksgroep,
20.15 uur
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
J. van Dalen
Dankdag voor gewas en arbeid,
19.30 uur in de Spil, voorganger
ds. J. van Dalen

Gedachte voor onderweg:
In het hart van de woestijn
ontdaan van
valse veiligheid,
Ontvouwt de
Eeuwige een
weg
en geeft zich
te kennen
in woorden
van leven,
een bron die
niet opdroogt….
(M. van Gaalen-van Veen)
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