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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 17 februari 2019

Kettinglied
Keuze van: Joke van Dalen
Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht
Motivatie: Eèn v.d. vele mooie liederen uit het liedboek. De melodie is een rustige vloeiende lijn die de
tekst onderstreept: de voor mij altijd aanwezige nabijheid van God, hoe onrustig je zelf ook kunt wezen.

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. Wim Poortvliet 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.
Vandaag zullen we Gerrit Harting gedenken, Gerrit is
zaterdag 9 februari op 79-jarige leeftijd overleden.
Als lied van verbondenheid zingen we: Hoe groot zijt
gij.
We bidden de familie van Gerrit Gods steun en kracht
toe om dit verlies te kunnen dragen.

Orde van dienst:
-Welkom door de ouderling van dienst
-Kettinglied: Lied 221: 1, 2 en 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Wij gedenken: Gerrit Harting
(2 augustus 1939 – 9 februari 2019)
-Lied van verbondenheid: Opw. 407, Hoe groot zijt gij
-Moment voor stil gebed, bemoediging en groet
-Gebed om ontferming
-Zingen: Psalm 92: 1, 7 en 8
-Wat God van ons vraagt: De Tien Woorden
-Gebed om de Geest van God
-Kindermoment: Enige uitleg over het Poerimfeest
-De kaarsen worden aangestoken en we zingen: Samen in het licht, hierna mogen alle kinderen naar de
kindernevendienst.
-Eerste Schriftlezing: Esther 6
-Samenzang: Machtig God… (Opw. 277)
-Tweede Schriftlezing: Lucas 6: 20-26
-Zingen: Lied 947: Wanneer mijn hart vaarwel moet
zeggen
-Verkondiging: Puur toeval?
“Die nacht kon de koning niet in slaap komen…”
(Ester 6)

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

-Zingen: Lied 800: 1, 2 en 3, Wat zou ik zonder U
geweest zijn
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en samen met hen luisteren wij naar: Esther
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied: Lied 864; 1, 4 en 5, Laat ons de Heer
lofzingen
-Heenzending en zegen

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
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.

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

Er zijn verder in onze gemeente natuurlijk ook nog
mensen die ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde
hebben verloren, of welke reden dan ook. We dragen
hen allen op aan de hoede van onze God en denken
aan hen in onze gebeden.
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Grote kerkenraad

Jeugdkerk XL

Donderdag 14 februari heeft de GKR vergaderd.
Hierbij de hoofdpunten:
- Werkwijze van grote (GKR) en kleine (KKR) kerkenraad is aangepast.
- De GKR heeft een voorbereidingscommissie beroepingswerk benoemd. Deze commissie bereid de zaken
voor om tot een beroepingscommissie te komen en is
voortvarend aan de slag gegaan.
Er is na vertrek van ds. Hans van Dalen een besluit
genomen over consulentschap. In de nieuwe kerkorde
is de consulent, beperkt qua taken en inzetten tijd, adviserend bij de kerkenraad en het Moderamen en begeleid het beroepingswerk als predikant. Dit gaat Ds
Mirjam Vermeij vanuit de predikanten van onze ring
van de PKN invullen.
Voor het crisis-pastoraat (incl. het werk als predikant bij
overlijden van een lid) wordt nog door de voorbereidingscommissie bezien, hoe we dat invullen.
Na een bezinning in de KKR en de voorbereidingscommissie is in de laatste GKR het besluit genomen
om vooralsnog door te gaan op dezelfde voet qua predikantsinvulling, d.w.z. we kiezen voor een volledige
100% predikantsplaats.
- Het afscheid van onze predikant Hans met zijn echtgenote Joke nadert snel en de voorbereidingen binnen
onze gemeente zijn op vele fronten goed opgepakt.
Klasse voor de inzet van velen binnen en buiten de
kerkenraad.
- De preekvoorziening van voorgangers in onze Erediensten na 3 maart a.s. voor 2019 is nagenoeg ingevuld door Lammy van de Berg. Veel werk wat zij in korte tijd geweldig heeft opgepakt en ingevuld.
- In deze kerkenraad is de groslijst van te vragen kandidaten voor ambtsdrager en pastoraal medewerker
voor de verschillende vacatures goedgekeurd. Hiermee gaat de kiescommissie, leden van de KKR, vanaf
heden aan de slag. We zien met vertrouwen de komende periode tegemoet zodat zeven vacatures weer
worden ingevuld. De bevestiging/afscheidsdienst is
gepland zondag 2 juni o.l.v. ds. Mirjam Vermeij.
- De jaarlijkse gemeentevergadering gaan we dit jaar
combineren met onze Eredienst op zondag 19 mei met
als voorganger Dhr. Robert van Duijn. Belangrijk agenda dit jaar is het delen van de resultaten van het nieuwe beleidsplan 2019-2023.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Wim Poortvliet voorzitter

Carnaval en vasten
Zondag 24 februari is er weer Jeugdkerk XL. Gast is dit keer Garry Scholte, actief lid van de St Jan parochie uit Kudelstaart. Het
gaat over Carnaval dat een week later ook in Kudelstaart losbarst. Carnaval is vooral een katholiek feest.
Wat hebben zij er mee?
Na het Carnaval komt de periode van vasten. Doen katholieken daar nog aan mee? En kunnen protestanten
ook vasten? Een tijdje zonder Facebook, Whatsapp of
een tijdje geen snoep of snacks? Daar gaat het die
zondag over. Natuurlijk ook weer veel muziek en filmpjes. Om 10.30 in de Jids. Alle jongeren van 12-18
welkom!!
Koos Koelewijn

Dinsdag
19 februari

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Kerkbalans 2019

Woensdag
20 februari
Woensdag
20 februari
Donderdag
21 februari
Vrijdag
22 februari

Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Woensdagavond gespreksgroep,
20.15 uur
Vergadering college van kerkrentmeesters, 20.00 uur

Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties op de
actie Kerkbalans 2019 binnen.
Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Op de leden, die hun reactie
nog niet hebben ingeleverd, doen we
een dringend beroep om dit zo snel
mogelijk te doen. Dit kan bij uw wijkcontactpersoon of bij een van de kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters.

Klimaatverandering
31 maart 2019 19.00 uur De Spil Kudelstaart
Reinier van den Berg is onder anderen bekend van
RTL Weer, het dagelijks weerbericht van RTL 4, dat hij
van 1989 tot en met begin 2018 presenteerde. Op 31
maart komt hij naar de Spil een geeft dan een presentatie over het zéér actuele onderwerp van klimaatverandering. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen aan hem te stellen. Meer info volgt in de volgende
nieuwsbrief, maar noteert deze datum alvast in uw
agenda!
Commissie Vorming & Toerusting

The Passion
De Rooms katholieke kerk wil dit jaar voor het eerst
The Passion uitvoeren in een eenvoudige vorm met
een gelegenheidskoor o.l.v. Fleur Buskermolen.
Lijkt het u iets, lekker meezingen in een gelegenheidskoor? De data v.d. repetitieavonden zijn: 7, 14, 21, 28
maart en 4 en 11 april. U mag èèn repetitieavond missen. De generale repetitie zal zijn op 17 april. De uitvoering is op Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur in de
RK-kerk. Lijkt het u leuk om mee te doen, meldt u dan
aan bij: Garry Scholte, email: garry@scholteorchideeen.nl

Agenda

Zondag
24 februari

Catjids, 19.30 uur in de Jids
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
P. Verhoeff uit Alkmaar,
10.30 uur jeugdkerk XL
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