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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 13 januari 2019

Kettinglied
Keuze van: Jan Creemer
Lied: lied 1010 vers 1 en 2, “ Geef vrede Heer “.......
Motivatie: In deze onrustige wereld verlangen wij naar
vrede.

Welkom
Hartelijk welkom in deze dienst bij 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 zangdienst zal worden voorgegaan door mw.
drs. A.A. Geudeke uit Wilnis.
Margreet van Tol is vandaag ouderling van dienst en
Laurens Poesiat 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.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Kettinglied: Geef vrede Heer
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Beginlied: Lied 919, vers 1 en 4, Gij die alle sterren
-Woorden bij het begin
-Gedicht: Eèn ster
-Kyriëgebed
-Kyriëlied: Lied 476, vers 1 en 4, Nu zijt wellekome
-Woord van genade
-Loflied: HH 609, Machtig God, Sterke Rots
-Gebed bij de opening van het woord
-Bijbellezing: Matteüs 2: 1 en 2
-Zingen: Lied 520: 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Het lied van de
wijzen
-Kindermoment, de kaarsen worden aangestoken en
we zingen: Samen in het licht, hierna mogen alle kinderen naar de kindernevendienst.
-Het verhaal van de vierde wijze
-Zingen: HH 386: 1, 3 en 5, Wil je opstaan en mij volgen
-Bijbellezing: Openbaring 3: 20 en 22:16
-Voorbereiding Heilig Avondmaal
-Zingen: Lied 512: 1, 2,3 en 4, O Jezus hoe vertrouwd en goed
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied; Lied 462; 1, 2, 4 en 6, Zal er ooit een dag
van vrede
-Zegen en gezongen Amen.
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

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
Aflossing van het kerkgebouw
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.

Doopdienst
Zondag 27 januari is er een Oecumenische dienst in de
Spil. In deze dienst zullen ook 2 kinderen gedoopt worden. Indien u ook uw kind willen laten dopen, dan is dat
mogelijk.
Neemt u dan even contact op met onze predikant, ds.
Hans van Dalen.
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Van de kerkenraad
Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per
juni 2019
In onze laatste kerkenraad hebben geïnventariseerd
wie herkiesbaar zijn en wie aftredend als ambtsdrager
en pastoraal medewerker komende juni.
Ook is nagegaan hoe we verder gaan met onze kerkelijke organisatie qua bezetting gezien de besluiten uit
het verleden, de huidige vacatures en de mogelijkheden naar de toekomst.
Aftredend per juni 2019 zijn: Jan Creemer, Ans Creemer, Eva Vrieze, Matthijs Stevens, Wim Poortvliet en
Laurens Poesiat.
Herkiesbaar per juni 2019 zijn:
- Marja Smit als Ouderling scriba
- Janna Adema als Diaken
- Joke Aalbersberg als Pastoraal medewerker
- en Jan Vrieze als Kerkrentmeester
Vastgestelde vacatures per juni 2019:
- 1x Ouderling-pastoraat voor wijk Zuid
- 2x Pastoraal medewerker voor wijk Oost
- 1x Jeugdouderling
- 1x Jeugdwerker
- Ouderling-kerkrentmeester
- Ouderling voorzitter kerkenraad.
Totaal zijn er dus 7 vacatures op te vullen.
Een aantal taken binnen de kerkenraad zijn herverdeeld onder de bestaande groep ambtsdragers. Wij
zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten ter opbouw van onze gemeente.
Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures.
Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar
vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien
i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze
scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl.
Sluitingsdatum is zondag 27 januari a.s. na de dienst.
De verdere vorm en aanpak voor het opvullen van deze vacatures is goedgekeurd in de kerkenraad.
In volgende kerkenraad grote kerkenraad op 14 februari zal de groslijst worden vastgesteld van mogelijke
kandidaten voor onze vacatures komende juni 2019.
De datum voor de bevestiging/afscheidsdienst is vastgesteld op zondag 2 juni.
De kiescommissie is benoemd in deze kerkenraadsvergadering van
3 januari met leden uit de kleine kerkenraad, of zo nodig hun plaatsvervangers, en pakt dit dan voortvarend
op na 15 februari.
Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen: ‘Bloeien in Gods licht’.
Vele handen maken licht werk.
Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter

Week van Gebed
Ook in 2019 doen kerken wereldwijd mee met de
Week van Gebed, die wordt gehouden van 20 tot 27
januari.
Dit jaar organiseert onze gemeente een bijeenkomst samen met de Aalsmeerse Cama gemeente

op donderdag 24 januari van 19.30 tot 21.00 uur
in De Spil.
Het thema van de Week van Gebed is ‘Recht voor
ogen’. Tijdens deze week krijgen we elke dag een
probleem, dat door onrecht veroorzaakt wordt, in
ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden
komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het
recht in gebed en in onze daden. Donderdag 24 januari is het thema: ‘Goed nieuws voor de armen’.
De andere avonden worden ingevuld door:
zondag 20/1 - Dorpskerk
maandag 21/1 - LEG (Aalsmeerderbrug),
dinsdag 22/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart),
woensdag 23/1 – CGK Lijnbaankerk,
donderdag 24/1 – SOW-gemeente Kudelstaart
i.s.m. Aalsmeerse CAMA-gemeente
vrijdag 25/1 – Oosterkerk
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Kerkbalans 2019
Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt weer de
actie Kerkbalans gehouden. Ook dit jaar kunt u dus
in die periode weer de enveloppe met daarin de
folder en een antwoordformulier verwachten.
We hopen op uw welwillende medewerking, zodat
de wijkcontactpersonen op een vlotte manier de
antwoorden kunnen verzamelen.
Uw college van kerkrentmeesters.

Jeugdkerk naar Den Haag

A.s. zondag, 20 januari gaan de jongeren van Jeugdkerk XL naar de Bethelkerk in Den Haag. Daar is al 3
maanden continue een kerkdienst aan de gang.
Honderden predikanten zijn al voorgegaan. Het gaat
om een gezin uit Armenie dat uitgezet dreigt te worden.
Zolang de kerkdienst voortduurt kunnen ze niet worden
uitgezet. Dat heet kerkasiel.
De kerkdienst wordt gehouden om aandacht te vragen
voor het kinderpardon om te voorkomen dat kinderen
die hier al soms 10 jaar verblijven en opgegroeid zijn
terug moeten naar een vaak onveilige situatie.
Je kunt in die kerk dag en nacht binnenlopen en een
deel van de dienst meemaken. Dat gaan de jongeren
dus ook doen. We vertrekken om 10.00 uur en hopen
om ongeveer 13.00 weer terug te zijn. Iedereen wordt
thuisgebracht als dat gewenst is. Koos Koelewijn

Agenda
Dinsdag
15 januari
Woensdag
16 januari
Donderdag
17 januari
Zondag
20 januari

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil
Meisjesclub, 18.30-19.30 uur in
de Jids
Vergadering college van kerkrentmeesters, 20.00 uur
10.00 uur, dienst, voorganger
Ds. J. v. Dalen, viering Heilig
Avondmaal
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