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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 4 november 2018

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 ds. T. Prins uit
Aalsmeer.
Ans Creemer is vandaag ouderling van dienst en
Laurens Poesiat is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Verzaal
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 jeugdkerk in
de Jids.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en de tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk in actie
PKN Brazilië.
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: De Heer is mijn Herder
-Mededelingen door de ouderling van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
-Aanvangslied: Lied 100 vers 1 en 4
-Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer
-Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen
-Gebed om ontferming
-De Tien Woorden
-Glorialied: Lied 315 vers 1
DIENST VAN HET WOORD
-Gebed
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en we
zingen: Samen in het licht
e
-Lezing uit het 1 Testament: II Samuel 11: 1-17 en
26 en 27 en II Samuel 12: 1-9
-Zingen: Lied 25a vers 1 en 2
e
-Lezing uit het 2 testament: Johannes 8: 3-11
-Zingen: Lied 902 vers 1 en 6
-Uitleg en verkondiging
-Zingen: Als het licht is in mijn ziel (mel. LB 213)
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DIENST VAN HET DELEN
-Dank- en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
-Inzameling der gaven
-Slotlied: Zo ver en toch nabij zijt gij (mel. LB 834)
-Opwegzending en zegen

Kettinglied
Keuze van: Bonja Bolhuis-Westerdiep
Keuze: De Heer is mijn Herder
Motivatie: Mijn moeder Fenje Westerdiep heeft 2 weken voor haar sterfdag gevraagd om ds. Poesiat.
De dominee is bij haar op bezoek gegaan en vroeg
aan moeder, welk Psalm mag ik voorlezen.
Moeder Fenje zei, De Heer is Mijn Herder. Vanuit
haar jeugd herinnerde zij deze Psalm.
Zo geschiedde,heel bijzonder, want mijn moeder ging
nooit naar de kerk,sprak er nooit over. Zo hebben mijn
moeder en ik en dominee Poesiat een fijne tijd doorgebracht in de begeleiding
Van haar laatste weken, voordat ze uit eindelijk stierf
op mijn verjaardag de 30e jan.2011. Ik was de oudste
van haar 4 dochters,de jongste dochter heeft haar
zien sterven. Samen met Mijn zusje hebben wij haar
gewassen en aangekleed. De dienst heeft dominee
Poesiat gedaan in het Kloosterhof. prachtig heeft hij
gesproken. Waardevolle herinnering hebben Mijn zusje en ik eraan.
Het is mijn lied inmiddels ook geworden.
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Oogstcollecte
Op 7 november a.s. vieren we dankdag voor gewas en
arbeid. Een vertrouwde term voor allen die weten dat
ze voor een goede oogst Afhankelijk zijn van de hulp
en steun van onze hemelse vader. En de kerk
als geloofsgemeenschap borduurt daarop voort. Bij de
aanvang van een nieuw kalenderjaar vindt de actie
kerkbalans plaats. Grotendeels kunnen daarmee de
kosten worden gedekt. Het resterend tekort moet worden opgebracht door collectes en giften. Een belangrijk
hoogtepunt is daarbij de oogstcollecte. In het afgelopen
jaar werden we als kerk geconfronteerd met een aanzienlijke stijging (bijna € 7.000) van het aandeel dat we
moeten bijdragen aan de
centrale kas. Wij vragen uw
steun om deze structurele
tegenvaller op te vangen.
Mogen we op u rekenen?
Het college van kerkrentmeesters

Nieuws uit de boekenhoek!
Vanaf deze week treft u in de boekenkasten de artikelen i.v.m. de Kerst aan. Zowel voor groot als klein zijn
er verschillende boekjes, adventboekjes, leesboekjes,
cd’s en dvd’s. Zeker de moeite waard om te bekijken
en te kopen.
Uiteraard liggen er ook voor 2019 dagboekjes, kalendertjes, agenda’s, en scheurblokken (wel/niet jaargebonden).
Wat betr. de bekende “dag in dag uit” dagboekjes is
het raadzaam, áls u deze wilt hebben, om niet te lang
te wachten met de aanschaf ervan, want hiervoor
geldt: op=op!
Zoekt u een ander dagboekje (wel of niet jaar gebonden), we hebben een aanbod van verschillende exemplaren. Ook als u een dagboekje, of iets anders wilt
bestellen, dan horen we het graag (bijtijds), zeker als
het voor de feestdagen is om cadeau te doen. Graag
tot ziens!
Namens Helma wil ik aan u doorgeven, dat zolang zij
bezig is met behandelingen, zij niet bij de boekenhoek
zal meehelpen, mits ze zich goed genoeg voelt. Dan
schuift ze gewoon aan.
Uiteraard alle begrip daarvoor.
Helma, we wensen je heel veel sterkte toe.
Namens het team, Gusta Groenendijk

Oproep
Voor bezoek aan
Helma Bakker
Zoals velen weten
is ons trouwe gemeentelid Helma
geopereerd en ondergaat nu behandelingen in de poli
van ziekenhuizen.

Net is bekend geworden dat deze kuren worden uitgebreid en voorlopig voor zo’n jaar worden voorgezet. Dit
zo lang ze dit volhoudt.
Voor het vervoer naar het ziekenhuis gaat er een gemeentelid mee als chauffeur in zijn eigen auto als ze
een behandeling krijgt. Geeft haar veel rust en de OTTbegeleider die meegaat kan zich voor 100% bekommeren over Helma. De coördinatie van dit vervoer blijft
nog even in handen van ondergetekende en de OTTleiding.
Daarnaast constateert de OTT-leiding dat ze vereenzaamt en niet zo gauw meer naar buiten gaat. De afgelopen maand hebben we vanuit leden van de gemeente bezoekjes geregeld op dinsdag en vrijdag bij haar.
Dit kan zijn op visite gaan, even naar het bos voor kleine wandeling, een rondje lopen om de Spil of boodschappen doen. Afleiding met een goed gesprek
(vooral luisteren), buiten zijn en contacten zijn goed
voor haar! Dit waardeert ze in hoge mate.
We willen dit nu vanaf 1 november over een andere
boeg gooien.
De oproep is nu ga als gemeentelid een keer op visite
bij haar of neem haar mee naar buiten voor bv. een
kleine wandeling, een kopje koffie bij Café op de Hoek,
even naar het bos of boodschappen doen. Dit doet
haar bijzonder goed. Mag op elke dag in de week maar
wel graag even van tevoren bellen naar Helma, of het
uit komt. Helma Bakker, tel.: 0297-385420 en ze woont
op Spilstraat 27.
Zelf geeft ze wel aan wat past en niet past. Graag geen
bezoek plannen tussen 12.00 en 14.30 uur en niet na
20.00 uur. Kan ik op uw medewerking rekenen?
Wim Poortvliet.

Dienst 11 november
In deze dienst is er speciale aandacht voor Oeganda.
Lucille Kazibira en haar familie zullen ons erover vertellen, laten zien én proeven!
Ook wordt er een speciale collecte / inzameling
gehouden voor een schoolproject in Oeganda.

Agenda
Dinsdag
6 november
Woensdag
7 november
Woensdag
7 november
Woensdag
7 november
Zondag
11 november
Zondag
11 november

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil
Inloopochtend, 10.00-11.30 uur
in de Spil
Meisjesclub, 18.30-19.30 uur in
de Jids
Dankdag voor gewas en arbeid,
19.30 uur in de Spil, voorganger
ds. J. van Dalen
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
J. van Dalen
Spilgroep, 19.30 uur in de Spil
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