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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

24 februari 2019

Orde van dienst:

Kettinglied
De keuze van: Tineke Maas-Baardse
Lied: Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Hartelijk welkom
in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor het eerst komt.
We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.
Voorganger in de dienst is dominee P. Verhoeff uit
Alkmaar.
Ouderling van dienst is Anneke Sikkema en diaken van
dienst is Rik van Osnabrugge.
Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
De bloemengroeten worden uit privacyoverwegingen
niet op de website geplaatst.

En dan is het ook weer de laatste zondag van de
maand. Dat betekend dat er weer een missionaire bos
bloemen is voor iemand van buiten de gemeente die
een opkikker nodig heeft. Weet u zo iemand, en wilt
u de bloemen zelf wegbrengen, dan kunt u dit bij een
diaken aangeven.
Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

-Welkom door de ouderling van dienst
-Zingen kettinglied: Lied 416
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Aanvangslied: Psalm 87: 1 en 2
-Bemoediging en groet
-Vervolg aanvangslied: Psalm 87: 3 en 4
-Gebed
-Zingen: Lied 839: 1, 2 en 4
-Kindermoment en aansteken kaarsen
-Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar….”
-Eerste Lezing: Handelingen 16: 6-15
-Zingen: Lied 695: 1, 2 en 3
-Tweede Lezing: Filippenzen 4: 4-7
-Zingen: Lied 695: 4 en 5
-Preek

-Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=M8Wt3dhF4fU
-Kinderen komen terug in de dienst
-Dankzegging en voorbeden, afgesloten met …
Onze Vader, gezongen: lied 1006
-Collecte
-Slotlied: Lied 970
-Zegen

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

De Jeugdkerk heeft om 10.30 uur in de Jids een XLbijeenkomst. Garry Scholte is hun speciale gast en
hij komt vertellen over carnaval en vasten.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor de Kerk. Bij de uitgang
wordt gecollecteerd voor ZWO.
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de
zegen in de kerkzaal aanwezig is.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!
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Afscheidsdienst

The Passion

U wordt allen van harte uitgenodigd voor de dienst
die D.V. gehouden wordt op zondag 3 maart, waarin
onze dominee Hans van Dalen afscheid zal nemen van
onze gemeente. De dienst begint gewoon om 10 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om
persoonlijk nog iets tegen Hans en Joke te zeggen.

Bevestigingsdienst
De Protestantse gemeente Nijverdal nodigt u uit voor
de bevestigingsdienst van ds. Hans van Dalen die D.V.
17 maart om 10.30 uur zal plaats vinden in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal.
Mocht u overwegen hierbij aanwezig te willen zijn,
laat dit dan weten via scriba@sow-kudelstaart.nl, zodat we ons aan kunnen melden en eventueel gezamenlijk kunnen rijden.

Interview Aalsmeer vandaag
Een interview met ds. van Dalen over zijn vertrek uit
Kudelstaart kunt u lezen met de volgende internetlink:
https://www.aalsmeervandaag.nl/nieuws/Mensen/he
t-afscheid-valt-dit-keer-moeilijker

Beleidscommissie op pad
De beleidscommissie is de afgelopen weken door verschillende kringen en groepen uitgenodigd om samen
na te denken over de toekomst van onze Samen-OpWeggemeente. Het zijn mooie avonden geweest met
goede gespreken. Het heeft veel input opgeleverd
waar de beleidscommissie verder mee kan. Er staan
nog een paar afspraken voor de komende weken en
dan ronden we deze fase van het consulteren van de
gemeente af. Nu denkt u misschien: ik zit niet op een
kring of gespreksgroep, maar wil toch ook graag mijn
inbreng leveren. Dat kan, we organiseren een slotavond voor iedereen die nog niet met de beleidscommissie gesproken heeft en ideeën en suggesties heeft
voor de opbouw en de toekomst van onze gemeente.
Deze laatste avond houden we op maandag 25 februari om 20.00 uur in de vergaderzaal van De Spil.
Mocht de opkomst te groot zijn dan wijken we uit
naar de Kerkzaal. Ook tijdens deze avond werken we
op dezelfde wijze als bij de gespreksgroepen op basis
van “waarderend gemeenteopbouw”. Op basis van
aansprekende gebeurtenissen in de afgelopen jaren
willen we naar de toekomst kijken. De ervaring leert
dat dit veel losmaakt en leidt tot “een goed gesprek”
(thema voor dit jaar) en veel suggesties voor het beleidsplan.

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. U kunt zich aanmelden bij:
Garry Scholte, email: garry@scholte-orchideeen.nl

Klimaatverandering
REINIER VAN DEN BERG
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.

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons de
afgelopen maanden hebben verrast met een kaart,
een telefoontje of vervoer en een bezoek. Wim is
weer thuis en daar gaan we verder met het werken
aan het herstel.
Voorlopig is rust nog erg belangrijk. Dus mocht u ons
willen bezoeken, graag dan eerst even overleg. Nogmaals onze dank en tot ziens. Met vriendelijke groet,
Wim en Leny

Maandag 25 februari

20.00 uur in de Spil
Avond met Beleidscommissie

Maandag 25 februari

20.00 uur Maandagavond Bijbelkring
Bij Carla van Oostveen

Maandag 25 februari

20.00 uur Diaconievergadering

Dinsdag 26 februari

19.00 – 20.00 uur, Gebedskring,
in de Spil

Woensdag 27 februari

19.00 – 20.00 uur,
Jongensclub in de Jids

Woensdag 27 februari

20.00 uur,
Vergadering kiescommissie

Donderdag
28 februari

20.00 uur Gespreksgroep
“Afdwalers”

Vrijdag 1 maart

19.30 uur Catjids,
(speciale afscheidsavond)

Zondag 3 maart

10.00 uur, afscheidsdienst,
voorganger ds. J. van Dalen

Zondag 3 maart

19.30 uur, Spilgroep, in de Spil
(afscheid ds. van Dalen)
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