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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 6 januari 2019

Welkom
Hartelijk welkom in deze eerste dienst van het nieuwe
jaar bij de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het
bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat
u zich bij ons thuis voelt.
We willen vandaag zingend het nieuwe jaar beginnen. In deze zangdienst zal worden voorgegaan door
ds. J. van Dalen.
Martine Sikkema is vandaag ouderling van dienst en
Ans Rinkel is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Sound Worship zal muzikale medewerking verlenen.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Vandaag zullen we dhr. G. Braster herdenken,
dhr. Braster is 18 december op 76-jarige leeftijd plotseling overleden.
Hij woonde Haya v. Somerenstraat 34, 1433 PH.
We bidden zijn vrouw en kinderen Gods steun en
kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst. De tieners hebben hun eigen
dienst in de Jids.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en de tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.
Bij de deur 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.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Zingen: Aan Uw voeten, Heer, Opw. 462
-Mededelingen door de ouderling van dienst
Iedereen mag zo mogelijk gaan staan
-We gedenken: Gerrit Braster
(29 sept. 1942 - 18 dec. 2018)
-Lied van verbondenheid: Psalm 23b: 1 en 5
-Moment voor stil gebed
-Bemoediging, groet en gebed voor het nieuwe jaar
-Meezinglied: Er is een God die hoort
-Gebed om Gods ontferming
Luisterlied: Als het leven soms pijn doet
-Gedicht: De Heer beschut wie bij hem schuilen
-Samen zingen: U bent mijn schuilplaats
-Gebed om de Geest van God
-Lied: `k Stel mijn vertrouwen
-Gesprekje met de kinderen, de kaarsen worden
aangestoken en we luisteren naar: Living to love…
hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst
-Luisterlied: Lopen op het water
-Schriftlezing: Psalm 91
-Luisterlied: Psalm 91
-Schriftlezing: 2 Timoteüs 1: 6-14
-Luisterlied: O magnum musterium
-Overdenking: Loslaten en vasthouden
“Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van
mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de
liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de
heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is
toevertrouwd” (2 Timoteüs 1:13-14)
-Lied: Ik zal er zijn, HH 460a
-Geloofsbelijdenis (staande aangehoord)
-Lied: Heer U doorgrondt…, Opw. 518
-gedicht: Nu nog met halve woorden…
-Zingen: Wat God doet, Lied 909
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst,
met hen kijken en luisteren we naar: Allemaal kleuren…
-Dankgebed en voorbeden
-Zingen: Hemelse Vader wij brengen U de eer
-Inzameling der gaven, tijdens de collecte luistern we
naar; Alive again
-Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten, 1,2,3 en 4
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
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Inloopochtend
A.s. woensdag, 9 januari 2019 (i.p.v. 2 januari) is er
weer inloopochtend in de ontmoetingshal van de Spil.
Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje
koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, elkaar een goed en gezond nieuwjaar toe te wensen(voor degenen die elkaar nog niet hebben gezien),
en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor
zieken, ouderen enz.
De boekenhoek is geopend deze ochtend.
Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.
De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria
Verhoef. Zij verzorgen ook de traktatie deze morgen.
Graag tot ziens in de Spil.

Giften
De opbrengst van de Avondmaalcollectes 2018 ( 5x )
en de opbrengst van de Taizéavond zijn € 911,81.
Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar Stap Verder
Amsterdam. Ook hebben wij een gift van € 20,00 ontvangen voor het Bloemenfonds.
Wij willen u allen hartelijk danken voor uw gaven.
Uw diaconie

SPILPLUS TOP 2000-dienst
Op zondag 10 februari aanstaande om 19.00 uur hopen we in De Spil te Kudelstaart weer een ‘top 2000’kerkdienst te houden.
In zo’n dienst zingen we niet de traditionele kerkliederen. We luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie die begon met ‘de sixties’. Van Beatles tot
Kensington, van Rolling Stones tot Coldplay, van Robbie Williams tot Marco Borsato, van Blöf tot de drie J’s.
Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig, misschien
zelfs een Duitse Schlager? Jij mag het zeggen! Enige
voorwaarde dit keer is dat de tekst iets te maken moet
25hebben met het thema:

Hoop en vertrouwen.
We willen graag vooruitkijken met liedjes waaruit perspectief en verwachting spreekt. Daarnaar gaan we
luisteren én meezingen mag natuurlijk. Graag zelfs,
want dat zijn we in de kerk gewend.
Jouw favoriete lied uit de ‘top-2000’ (of daaromheen) kun je doorgeven aan ds. Hans van Dalen.
Als je er een motivatie bij geeft zou dat mooi zijn.
Ook als je hoopgevende (bijbel-)teksten, gedichten of
verhaaltjes hebt kun je die doorgeven. Wie weet kunnen we die dan in de dienst gebruiken.

Bijbelgesprekskring
De Bijbelgesprekskring komt a.s maandag 7 januari
weer bij elkaar ten huize van Carla van Oostveen,
aanvang 20.00 uur, We gaan dan samen de 'Kaarten
op tafel leggen' een spel waar een ieder wat aan de
hand van een kaart iets vertelt/ of denkt.
Iedereen is welkom, groet Deborah en Anneke.

Agenda
Maandag
7 januari
Dinsdag
8 januari
Woensdag
9 januari
Woensdag
9 januari
Woensdag
9 januari
Woensdag
9 januari
Donderdag
10 januari
Vrijdag
11 januari
Zondag
13 januari

Bijbelgesprekskring, 20.00 uur
t.h.v. Carla v. Oostveen
Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil
Inloopochtend, 10.00-11.30 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
Woensdagavond gespreksgroep,
20.15 uur
Jongerengespreksgroep de
Afdwalers, 20.00 uur
Catjids, 19.30-21.00 uur in de
Jids
10.00 uur, dienst, voorganger
Mw. Drs. A.A. Geudeke uit Wilnis

Save the date
Zondag 3 maart, 10.00 uur, afscheidsdienst ds. Hans
van Dalen
Zondag 17 maart intrededienst ds. Hans van Dalen te
Nijverdal (tijd nog niet bekend).
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