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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

16 december 2018
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. Het is vandaag de 3e zondag van Advent.

Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Dalen. Ouderling van dienst is Ruud Pattiapon en diaken van
dienst is Piet de Geus. 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:
Wordt niet op het internet geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen
van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor aflossing van ons kerkgebouw. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO.
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 en mededelingen
- Zingen (zo mogelijk staande): Opwekking 281
- Stilte, bemoediging- groet, gebed van toenadering
- Hierna mag u gaan zitten
- De derde Adventskaars wordt aangestoken
- Zingen: Lied 466: 2 en 5
- Genadeverkondiging en Gods leefregels
(uit Filippenzen 4)
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- ADVENTSPROJECT: God heeft iets nieuws bedacht
- Lied bij het project - Kaarsen aansteken
- Alle kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing: Jesaja 43:16-21
- Zingen: Psalm 72: 1, 4 en 7
- Evangelielezing: Lucas 1:39-56
- Zingen: Lied 157a: 1, 2, 3, 4
- Prediking: Gods revolutie is begonnen…
‘Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en
drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers
stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij
aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen’
(Lucas 1:51-53)
- Zingen: Lied 442: 1 en 2
- De kinderen komen terug in de kerk
Met de kinderen zingen en luisteren wij naar:
KERST-MIS
- Dankgebed en voorbeden
- Collecten
(ouders, die dat willen, kunnen hun kleintjes uit de
kinderoppas halen)
- Slotzang (in wisselzang): Lied 444: 1 - allen, 2 –
vrouwen / meisjes , 3 – mannen / jongens, 4 – vrouwen / meisjes, 5 - allen
- Heenzending en zegen.

Gemeentenieuws
Wordt niet op het internet geplaatst.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Kerstgroeten
Bij het binnenlopen passeerde u een hele haag met
gezellige planten. Deze kerstgroeten zijn een blijk
van medeleven vanuit onze gemeente aan ouderen
en aan mensen die het moeilijk
hebben, ziek of eenzaam zijn.
Wij vragen en hopen ook deze keer
weer op uw hulp om de groeten
rond te brengen. Bij voorbaat onze
dank. Uw diaconie
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Woensdag 26 december

Kerst

10.30 uur: Kerstmusical
Jong en oud uit onze eigen gemeente zijn weer druk
bezig geweest voor dit jaarlijks kerstspektakel.
Hieraan voorafgaand (9.30 uur) is er een kerstontbijt. Graag even opgeven via scriba@sow-kudelstaart.nl of 0297-346035 (t/m 20 december)

DE KONING KOMT!

Woensdag 20 december
14.45 - 19.00 uur in de Spil
Jaarlijkse kerstviering

Kerk naar buiten – juist met kerst!
Op DV zaterdag 22 december
willen we als gemeente weer kerstnummers van de
Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de
Einsteinstraat. Het is een prachtig en leerzaam blad.
Hierin staat ook een uitnodiging voor de kerkdiensten
die in De Spil met kerst gehouden worden. Het zou
mooi zijn als we mensen op deze manier fijne kerstdagen kunnen toewensen én bezorgen.
Om dit te doen hebben we 4 ploegen van 2 à 3 mensen nodig (dus een stuk of 10 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun rekening willen nemen (tussen 10.00 uur 's morgens en 14.00 uur 's
middags).Vele handen maken licht werk en op deze
bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we
iets laten zien van wat ons met kerst beweegt!
In de hal van de kerk liggen intekenlijsten waarmee
je je op kunt geven. Daarbij liggen ook een aantal
exemplaren van de Elisabethbode. Als u mensen weet
die u hiermee blij kunt maken, neem dan gerust één
of meer exemplaren mee!
Meer informatie bij: Joke van Leeuwen, Jan en Anneke de Jong, Carla van Oostveen of Hans van Dalen

Zondag 23 december
10.00 uur dienst, 4e Advent
Voorganger dhr. R.J. van Duyn
Maandag 24 december
22.00 uur: Kerstnachtdienst
“Vol = vol”
Voorganger: Ds. Hans van Dalen. Muzikale medewerking: Mannenkwartet De Hermansingers en organist
Jan Sikkema

Dinsdag 25 december
10.00 uur: Kerstmorgendienst
“Hoog bezoek”
Voorganger: ds. Hans van Dalen
Muzikale medewerking: Interkerkelijk koor Caritas
o.l.v. Arjaan van Eck. Het orgel wordt bespeeld door
Jan Sikkema.

Zondag 30 december: 10.00 uur dienst
Voorganger: Ds. M.v.d.Zwaag - de Haan
uit ter Aar

Oud en nieuw
Maandag 31 december
19.00 uur, Oudjaarsavonddienst
Voorganger ds. J. van Dalen

Zingend het nieuwe jaar beginnen
op DV zondag 6 januari
(de eerste zondag van het nieuwe jaar) willen we
graag een zangdienst houden. Een jaar geleden hebben we dit gedaan op de oudejaarsdag (31 december
2017), die toen op een zondag viel. Met liederen hebben we God gedankt voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Nu willen we ook graag vooruitkijken en
liederen zingen waaruit hoop en verwachting spreekt.
Het thema is: 'Zingend het nieuwe jaar beginnen'.
U kunt daarvoor uw liederen van hoop en vertrouwen
doorgeven aan: ds. Hans van Dalen of onze organist
Jan Sikkema: predikant @pgkudelstaart.nl of
jsikkema@caiway.nl
Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang gebruikt kunnen worden zijn welkom. De muziekgroep
Sound of Worship hoopt medewerking te verlenen en
we kunnen ook liederen of muziek met onze technische hulpmiddelen laten horen (en zien). Gedichten
die over hoop en verwachting gaan kunnen ook een
plaatsje krijgen in het geheel, dus ook die mag u
doorgegeven en desnoods zelf voordragen in deze
zangdienst.
Zoals vorige week gemeld is per 1 november jl. één
van de rekeningnummers die gebruikt kan worden
voor het overmaken van de vrijwillige bijdrage veranderd. Abusievelijk is hierbij een verkeerd rekeningnummer vermeld. Heeft u in uw adresboek nog staan
NL11FVLB0635815419 dan zal dit moeten worden aangepast in NL93RABO0373724055 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Kudelstaart. Ook kunt u het ING rekeningnummer (blijven) gebruiken:
NL62INGB0005782044.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt pas weer in 2019.
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