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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

3 maart 2019

Hartelijk welkom

Orde van dienst:

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.

-Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
-Toelichting op de liturgische
bloemschikking (gemaakt door
Joke de Vries, Ans Creemer en de
kleinkinderen van Jan en Ans)
-Samenzang: ‘Hier in uw heiligdom’
(Opw. 245: 1,2 en 3)
-Moment voor stil gebed, bemoediging en groet
-Gebed van toenadering
-Gedicht (gemaakt en voorgedragen door Wendy
Baarsen)
-Een gedachteniskaars en een doopkaars op tafel
worden aangestoken
-Samenzang: Psalm 68: 7
-Het grote Gebod
-Samenzang: De zon komt op… (Opw. 733/HH 617)
-Gebed bij opening van de Schriften
-Kindermoment, aansteken kaarsen en we zingen:
Samen in het licht, daarna mogen de kinderen
naar de kindernevendienst
-Schriftlezing: 1 Koningen 8: 27-30
-Samenzang: Psalm 84: 1 en 3
-Evangelielezing: Matteüs 28: 16-20
-Samenzang: Lied 512: 1, 2 6 en 7
-Prediking: My Name shall be there
‘…de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar
uw naam zal wonen…’ (1 Koningen 8:29)
-Lied: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
(Opw. 770/HH 460)
-De kinderen komen terug uit de nevendienst,
samen met hen zingen we: ‘Je mag er zijn’
-Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, besloten
met Onze Vader
-Toespraak door dhr. Wim Poortvliet (voorzitter
kerkenraad)
-Collecte
- Afscheid van ds. Hans van Dalen als ‘dienaar des
Woords’ van de Protestantse Gemeente Samen Op
Weg te Kudelstaart (door de ouderling van dienst)
-Samenzang: Lied 905: 1 en 4
-Wegzending en zegen

In deze dienst zal ds. Hans van Dalen voor de laatste
keer voorgaan als voorganger van onze Samen op Weg
gemeente. Een bijzondere dienst waarin we afscheid
nemen van een bijzondere predikant.
Bijna 7 jaar was hij het “vertrouwde” gezicht op de
kansel en bracht hij ons, trouw aan Gods Woord, het
evangelie. Zelfs na zo lange tijd waren wij onze vertrouwde dominee nog lang niet zat; hij wist ons iedere zondag nog steeds te verassen met zeer aansprekende en actuele preken, waarmee we verrijkt en
verfrist de nieuwe
week konden ingaan.
We gaan dit erg missen. We hopen met
elkaar een mooi en
warm afscheid te beleven.
Ouderling van dienst is Anneke Duinkerken en diaken
van dienst is Ans Rinkel.
Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema.
Ook zal er muzikale medewerking worden verleend
door Martine Sikkema, Carin Bremer en Sound of
Worship.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor de Aflossing van het kerkgebouw. 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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Gemeentenieuws

Klimaatverandering

Uit persoonlijke overwegingen wordt het persoonlijk
gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

REINIER VAN DEN BERG

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
Voor diegene die het interview met ds. van Dalen
over zijn vertrek uit Kudelstaart niet hebben kunnen
lezen op Aalsmeer vandaag en graag willen lezen, ligt
er een geprinte versie op de tafel in de hal.

Nieuws uit de boekenhoek!
Vanaf deze week treft u in de boekenkasten de artikelen i.v.m. Pasen aan. Zowel voor groot als klein zijn
er verschillende boekjes, leesboekjes, cd’s en dvd’s.
Voor de 40 dagen tijd op weg naar Pasen zijn er verschillende boekjes en/of ‘kalenders’.
Kom gerust even bij ons langs om deze boekjes te bekijken en/of te kopen.
Omdat er plaats gemaakt moest worden voor de artikelen van Pasen, is er weer het één en ander verplaatst. Dit geeft gelijk een andere kijk in de kasten.
Misschien ziet u nu iets dat u eerder niet was opgevallen, en wat u wel graag wilt hebben.
Ook voor (kleine) kinderen zijn er vele artikelen: kinderbijbels (ook nieuwe uitgaven), cd’s, dvd’s maar
ook doe boekjes en leesboeken.
Zoekt u iets specifieks, vraag er gerust om.
Desgewenst bestellen we het voor u.
Tip: loop ook eens bij ons langs als u een cadeau
zoekt voor iemand. Het kan ingepakt worden voor u.
Met de inloopochtenden zijn wij ook geopend.
Elke 1e woensdagmorgen van de maand van 10.0011.30 uur. We zien u graag.

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.
Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer?
Neem de zomer van vorig jaar. De warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. Was dit
een incident of verandert het weer echt. Is het nu
echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar
lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en
in eigen land zien we de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming
wordt het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs
over te zeggen.
En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien,
kunnen we dan het tij eigenlijk nog wel keren? En zo
ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog
wel zin. Of gaat het alleen maar veel overlast en geld
kosten?
Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming
van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen.
Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers laat ik zien, hoe
we op een realistische manier de klimaatklok toch
kunnen terugdraaien. En ook een einde kunnen maken
aan dat andere nijpende wereldprobleem “Plasticsoup”. Het is duidelijk. We leven in een wereld van
grote bedreigingen maar ook van grote kansen. En
uitdagingen. Laten we die kansen pakken en die uitdagingen aan gaan. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit
de overheid, en natuurlijk ook vanuit de (kerkelijke)
gemeente! Commissie Vorming & Toerusting

Agenda
Dinsdag 5 maart
Dinsdag 5 maart
Woensdag 6 maart
Woensdag 6 maart
Woensdag 6 maart
Zondag 10 maart

19.00 – 20.00 uur, Gebedskring,
in de Spil
Moderamen kerkenraad,
20.30 uur
Inloopochtend, 10.00 – 11.30 uur
in de Spil
18.30 – 19.30 uur,
Meisjesclub in de Jids
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v.
fam. v.d. Wee
10.00 uur, dienst, voorganger
dhr. N.M.J. Binnendijk uit
Noordwijk
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