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Welkom in de ZWO-dienst
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.
Het is vandaag een bijzondere dienst, die (mede) is
voorbereid door de ZWO-commissie.
In deze dienst zal worden voorgegaan door de heer
Jenne Minnema. De heer
Minnema
is
verbonden aan
de
Stichting
Red een kind.
Het thema van
de dienst is ‘Ik
wil jou van harte dienen’. Uiteraard zal er in de dienst
ook aandacht worden geschonken aan het werk van
de stichting en wordt ook een filmpje vertoond. Verder
hebt u op uw stoel een ‘machtigingskaart’ aangetroffen. Daarmee kunt u, als u dat wilt natuurlijk, het werk
van de stichting ondersteunen.
Jan de Jong is vandaag ouderling van dienst. Rieneke
de Bondt is diaken van dienst.
De muzikale begeleiding van de dienst is – vooral – in
handen van Christian Verwoerd; ook Christian is verbonden aan de Stichting Red een kind. Het orgelspel
wordt verzorgd door Jan Sikkema. Alle liederen en de
te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacy-overwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.
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Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
Samenzang, votum en groet; - met de woorden
en de muziek van Sela;
Welkom – korte introductie van Jenne en Christian (en Red een kind);
Luisterlied: ‘niemand zoals Hij’, gezongen door
Christian Verwoerd;
Samenzang; Psalm 72 : 1, 4 en 7;
Gebed;
Leefregel uit Leviticus 23;
Samenzang: Psalm 139 : 1 en 9a / 14b;
Kindermoment;
Kinderlied: ‘Ik was hongerig’ van Elly en Rikkert;
De kaarsen worden aangestoken en we zingen
‘Samen in het licht’ ;
De kinderen gaan naar de nevendienst;
Bijbellezing: Lucas 10 : 25 – 37;
Verkondiging;
Luisterlied: ‘de vergeten mens’;
Samenzang: lied 378 uit de Opwekkingsbundel;
Gebed en voorbeden;
Korte presentatie over Red een Kind (+ filmpje);
Inzameling van gaven;
tijdens de collecte: luisterlied: ‘Jongen zonder
naam’;
Samenzang: lied 249 uit de Opwekkingsbundel;
Samenzang en slotlied: gebed om zegen (lied
710 uit de Opwekkingsbundel.

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 Stichting Red
een kind.
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.

Gemeentenieuws
uit privacy-overwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

Voor alle kinderen van de basisschool is er vandaag
kindernevendienst. De tieners hebben jeugdkerk.
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Natuurlijk gaan onze gedachten ook uit naar alle anderen, die hierboven niet genoemd zijn, maar die ziek
zijn, rouwen om een geliefde, of het anderszins moeilijk
hebben. Wij bidden hen allen Gods troostvolle nabijheid toe.

Find my way home
Komende zondag, 10 februari, om 19.00 uur is er in De
Spil weer een ‘top 2000’-kerkdienst te houden. In deze
dienst zingen we niet de traditionele kerkliederen. We
luisteren naar pop- en rockmuziek uit de rijke historie
die begon met ‘de sixties’. Er is intussen een afwisselende playlist samengesteld door een voorbereidingsgroep van een bont gezelschap muziekfanaten. De
voorlopige playlist vindt u hieronder. Meezingen mag
natuurlijk ook. Graag zelfs, want dat zijn we in de kerk
gewend.
Het thema is
‘Find my way
home’. Uiteindelijk
draait
het daar toch
om in het leven: dat je ergens
‘thuis’
bent en uiteindelijk
ook
‘thuis’ komt.
Ds. Hans van Dalen en de voorbereidingsgroep zullen
het programma aan elkaar praten met gedichten, gebeden en lezingen. Zo ontstaat een bijzondere kerkdienst die hopelijk veel mensen zal aanspreken.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Zoals in de
kerk gebruikelijk is een bijdrage voor de collecte vrijwillig.
Voorlopige playlist:
• Are you ready (Pacific Gas and Electric);
• Van Morrison/Cliff Richard: Whenever God shines
his light on me;
• You raise me up – Westlife;
• Can’t find my way home (Steve Winwood, Eric
Clapton &amp; friends);
• Leny Kravitz: Are you gonna go my way;
• Als de liefde niet bestond – Wende Snijders;
• Stef Bos – Uw volk is mijn volk;
• U2 – I still haven’t found;
• Bob Dylan – When He returns;
• BlØf: Bijna waar ik zijn moet;
• I’ll find my way home – Jon &amp; Vangelis;
• Dooby Brothers: Jesus is just alright.

Inloopochtend
Woensdag, 6 februari a.s. 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, en voor wie wil
met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen
enz.

De boekenhoek is deze ochtend geopend. Voor vragen
en/of contact: bel 0297-345168.
De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Sikkema en
Wil Sangers. Fred is 3 januari jarig geweest en wil deze morgen graag trakteren. Graag tot ziens in de Spil.

Wie/wat is ‘Red een kind’?
Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red
een Kind geeft
toekomst aan
kinderen
in
armoede, hun
familie en hun
hele omgeving.
We helpen de
kinderen door
kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat de families hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam
kunnen verbeteren.
Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is
en op plekken waar een ramp of (dreigend) conflict
kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind werkt
in India, Kenia, Malawi, Burundi, Rwanda, DRC, Oeganda, Zambia, Ethiopië en Zuid-Soedan.
In samenwerking met kennisorganisaties, vermogensfondsen en institutionele donoren zoals DFID en EU
ontwikkelt Red een Kind innovatieve programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van jongeren en werk, moeder- en kindzorg en de overgang van noodhulp naar
duurzame ontwikkeling. Red een Kind wordt bovendien
gesteund door een brede achterban, bestaande uit particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en
scholen.
bron: jaarverslag 2017 van de Stichting Red een kind

Agenda
Dinsdag
5 februari

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in de
Spil.

Woensdag
6 februari

Inloopochtend, 10.00 – 11.30 uur in
De Spil.

Woensdag
6 februari

Jongensclub, 19.00-20.00 uur in de
Jids.

Woensdag
6 februari

Huiskring I, 20.00 uur, t.h.v. fam.
Van der Wee.

Donderdag
7 februari

Wijkteam Zuid, 20.00 uur, in De Spil.

Zondag
10 februari

eredienst met kindernevendienst XL,
10.00 uur in De Spil.

Zondag
10 februari

19.00 uur, Spilplus Popdienst,in De
Spil .
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