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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 20 januari 2019

Kettinglied
Keuze van: Joke van Borstelen
Lied: lied 913: 1 en 4, Wat de toekomst brengen moge…
Motivatie: Dit is mijn lievelingslied.

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 dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van
Dalen. Janine v. Osnabrugge is vandaag ouderling
van dienst.
Bijna alle diakenen zijn vandaag dienstdoend, omdat wij
vandaag met elkaar het Heilig
Avondmaal hopen te vieren.
Ieder in onze gemeente, die
zich geroepen voelt om aan
de Maaltijd van de Heer deel
te nemen, wordt van harte uitgenodigd dat te doen!
Vandaag zullen we Henk Heil gedenken, hij is 4 januari op 70-jarige leeftijd overleden.
Als lied van verbondenhied zingen we: Lichtstad met
uw paarlen poorten.
We bidden Aletta, Robert en Maaike, Selma en Willem en de kleinkinderen Gods steun en kracht toe om
dit verlies te kunnen dragen.
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.

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst. De tieners hebben jeugdkerk XL.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het
Avondmaalsproject; Vluchtelingenwerk Amstelland.
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending.
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Kettinglied: Lied 913: 1 en 4, Wat de toekomst brengen moge
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Wij gedenken: Henk Heil
(12 januari 1948 – 4 januari 2019)
-Lied van verbondenheid: Lichtstad met uw paarlen
poorten
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Gebed om Gods Heilige Geest
-Kindermoment, de kaarsen worden aangestoken en
we zingen: Samen in het licht, hierna mogen alle kinderen naar de kindernevendienst.
-Schriftlezing: Psalm 116 (lezen en zingen)
-Zingen: Psalm 116: 1, 4, 6 en 8
-Verkondiging: Mijn geloften inlossen…
“Ik zal mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk” (Psalm 116:14, 18)
-Zingen: Lied 377, Zoals ik ben…
-Voorbereiding Heilig Avondmaal
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en de Tafel voor het Heilig Avondmaal wordt gereed
gemaakt.
-Uitleg: ‘Over het Avondmaal’
-Samen met de kinderen zingen we: De Tafel van
samen (Lied 385)
-De collectes worden gehouden
-We belijden ons geloof en zingen daarna (zo mogelijk staande): Lied 968: 5
-Nodiging
-Vredegroet
-Lofprijzing en instellingswoorden: Verheft uw harten…
-Avondmaalsgebed, voorbeden stil gebed, Onze Vader
-Gemeenschap van brood en wijn
-Dankzegging en dankgebed
-Slotlied; Opwekking 331, Breng dank aan de
Eeuwige
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.
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Avondmaalsproject

Beleidscommissie op pad

Vluchtelingenhulp
Oorlog, chaos, vervolging, wanhoop. Voor miljoenen
medemensen is dit de dagelijkse werkelijkheid. Voor
slechts enkelen van hen wordt een verblijfsvergunning
in Nederland verstrekt. Je bent dan zeker van woonruimte en veiligheid voor jezelf. In eerste instantie heb
je vrouw en kinderen moeten achterlaten. Je bent dan
ook dolgelukkig als vluchteling wanneer je met hen
kunt worden herenigd. Alleen . . . je hebt geen geld om
hun visum- en ticketkosten te kunnen betalen. Zorg- en
huurtoeslag laten op zich wachten, maar de zorgverzekering moet wel worden betaald. Geld moet worden
geleend om taal- en inburgeringscursussen te kunnen
volgen. Een fiets ontbreekt!
De Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland
(SOVA) wil vluchtelingen helpen bij het opbouwen van
een nieuwe toekomst. Voor 2019 heeft onze diaconie
deze vorm van vluchtelingenhulp gekozen als avondmaalsproject.
Rechtstreekse giften zijn mogelijk door overschrijving
op NL22RABO0363573216. Meer informatie vindt u op
info@stichtingsova.nl. Aanmelding als donateur kan
via www.stichtingsova.nl.

De door de Kerkenraad ingestelde beleidscommissie
wil niet alleen vanachter de vergadertafel het beleidsplan voor onze Samen-op-Weggemeente opstellen,
maar wil zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij betrekken. De beleidscommissie gaat de komende weken in
tweetallen op pad langs kringen, wijkteams en commissies om daar te horen welke ideeën er leven over
de toekomst van onze gemeente. Het initiatief ligt echter bij u. Als u als lid van een gespreksgroep, bijbelkring, wijkteam, commissie etc graag met ons in gesprek wilt dan gaan we gezamenlijk een datum zoeken
waarop dat plaats kan vinden. U kunt zich melden bij
de secretaris van de beleidscommissie, Jaap Overbeek, tel: 0622507107, mail: jacjoverbeek@caiway.nl.
We hopen op veel reacties. Zit u niet op een kring of in
een commissie dan komt er medio februari een avond
in de Spil waar u uw dromen en ideeën kunt delen. De
exacte datum leest t.z.t. in de nieuwsbrief en/of kerkblad.

Week van Gebed
Het thema van de Week van Gebed, die wordt gehouden van 20 tot 27 januari, is ‘Recht voor ogen’. Iedere
avond zal er in verschillende kerken in Aalsmeer e.o.
gebeden worden aan de hand van een hieraan gerelateerd thema. Dit jaar organiseert onze gemeente een
bijeenkomst samen met de Aalsmeerse CAMA gemeente op donderdag 24 januari van 19.30 tot ca.
21.00 uur in De Spil. Deze avond is het thema: ‘Goed
nieuws voor de armen’.Wat zou het bijzonder zijn als er
gemeenteleden naar deze avond komen om samen de
eenheid te ervaren in gebed. Kerkgrenzen vallen weg
als we ons richten tot onze God en Vader en Jezus onze Heer. Iedereen mag hierin zichzelf zijn. De één bidt
gemakkelijk hardop in een groep, de ander bidt zachtjes mee. Ervaar daarin vrijheid.
De andere avonden, waar iedereen ook van harte welkom is, 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
Meerijden naar één van deze avonden?
Neem dan contact op met Carla van Oostveen, tel.
320465. (Ook voor meer informatie)
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Voor de Week van Gebed liggen gebedsboekjes in de
hal, die ook thuis gebruikt kunnen worden.
Tijdens de bijeenkomst op 23 januari in de Lijnbaankerk is er speciale aandacht voor de JEUGD…
(van nu en toen) Neem je telefoon!!! e/o opa - oma
mee.

Kerkbalans 2019
Extra belangrijk voor Kudelstaart!
Voordat kan worden begonnen met het beroepingswerk ter invulling van de door het vertrek van ds. Van
Dalen ontstane vacature zal door de kerkenraad moeten worden besloten of we ons een volledige invulling
kunnen veroorloven of dat er een parttime predikant
moet worden gezocht. Dit besluit heeft de instemming
nodig van het regionaal college voor beheerszaken
De toezeggingen in het kader van kerkbalans en de
verwachte financiële ontwikkelingen voor de komende
jaren, spelen daarbij een belangrijke rol.
Als gemeente zullen we nu met elkaar de vraag moeten beantwoorden: waar gaan we voor, hoeveel is ons
dat waard en kunnen we dat waarmaken.
De situatie in 2019 is daarmee bepalend voor de komende jaren. Het is duidelijk dat we dit als een extra
verantwoordelijkheid op onze schouders voelen drukken. Wilt u met uw toezegging de kerkenraad en ons
helpen te beslissen? Het college van kerkrentmeesters

Agenda
Dinsdag
22 januari

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Woensdag
23 januari
Donderdag
24 januari
Vrijdag
25 januari

Jongensclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Gebedsbijeenkomst, 19.30 uur in
de Spil (week van gebed)
Catjidsavond voor jongeren vanaf 14 jaar, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur, Oecumenische doopdienst, voorganger ds. J. v. Dalen, m.m.v. Cum Ecclesia

Zondag
27 januari
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