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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 maart 2019

Welkom
Hartelijk welkom in de dienst op deze derde lijdenszondag 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.
N.J.M. Goedhart uit Utrecht.
Gerard Heijnen is vandaag ouderling van dienst en
Rieneke de Bondt is diaken van dienst.
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.
Vandaag gaan ze verder met het Paasproject en staat
Lucas 19:45-48 centraal: Jezus gaat naar de tempel in
Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat
Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus
gaat in de tempel uitleg geven over God.

Orde van dienst:
-Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
-Zingen Psalm 95: 1 en 3, Steek nu voor God de loftrompet
-Moment voor stil gebed
-Bemoediging en groet
-Zingen Lied 536; 1, 3 en 4, Alles wat over ons geschreven is
-Gebed van verootmoediging
-Woorden ten leven
-Zingen Opwekking 428, Genade zo oneindig groot
-Gebed om de Geest van God
-Kindermoment, de kaarsen worden aangestoken en
we zingen: Samen in het licht, hierna mogen alle kinderen naar de kindernevendienst.
-Eerste Schriftlezing: Psalm 23
-Zingen Lied 23C, Mijn God, mijn Herder, zorgt voor
mij
-Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 1-18
-Zingen Lied 653: 6 en 7, Gij zijt tot herder ons gegeven
-Verkondiging
-Zingen Opwekking 121, De Here is mijn Herder
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en we zingen met elkaar het projectlied
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied Lied 425, Vervuld van uw zegen
-Heenzending en zegen

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

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de
Aflossing van het kerkgebouw.
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de 40-dagen collecte van Kerk in actie; verlaat de gevangenis en dan…
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.
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Bedankt

Invulling crisispastoraat
Gisteren is in de kleine kerkenraad het besluit genomen over de invulling van het crisispastoraat.
Dit willen we als gemeente invullen met de inzet Ds
Jaap Haeck voor het crisispastoraat in deze vacaturetijd zonder een eigen predikant.
Hij is hiervoor beschikbaar vanaf 18 maart a.s.
De inzet van Ds Jaap Haeck vindt plaats op aangeven
van de betrokken ouderling-coördinator, de jeugdouderling of de voorzitter van de diaconie.
Het is dus niet de bedoeling dat iedereen direct Ds
Jaap Haeck inschakelt voor predikantsondersteuning.
Altijd ruggenspraak houden via de ouderlingcoördinator, de jeugdouderling of de voorzitter diaconie
afhankelijk waar de vraag voor predikantsondersteuning geïnitieerd wordt.
Een protocol wordt nog opgesteld hoe dit plaatsvindt
en zal binnenkort worden rondgedeeld en afgestemd
met alle betrokkenen door de leden van onze kleine
kerkenraad in hun teams.
Op zondag 24 maart zal er na de Eredienst in de kerkzaal een korte kennismaking presentatie zijn van beide
predikanten, t.w.:
Ds. Jaap Haeck voor de ondersteuning van het crisispastoraat en Ds Mirjam Vermeij als consultent voor advisering van onze kerkenraad en de begeleiding van
het beroepingswerk.
Zij zullen zich dan voorstellen.
Na afloop hiervan kunnen we informele sfeer beide
predikanten ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

"Beste mensen,
Vanaf het begin van de Samen op
Weg Gemeente in Kudelstaart zijn
mijn man en ik deel geweest van de
gemeente. Ik ben dankbaar dat de rijdienst mij na het
overlijden van Ad, nu bijna twee jaar geleden, steeds
heeft opgehaald en weer thuis gebracht.
Nu ik bijna 91 ben en een jaar in Zorgcentrum Aalsmeer woon heb ik besloten voortaan de diensten in het
Zorgcentrum te bezoeken.
Ik dank jullie voor alle liefde en hulp in al die jaren!
Met hartelijke groeten, Corrie Visser.”

Agenda
Maandag
18 maart

Wijkteamvergadering West,
20.00 uur in de Spil

Mandag
18 maart

Maandagavond Bijbelkring,
20.00 uur bij Carla v. Oostveen

Dinsdag
19 maart

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Woensdag
20 maart
Woensdag
20 maart

Meisjesclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Huiskring I, 20.00 uur t.h.v. fam.
v.d. Wee
Vergadering College van kerkrentmeesters, 20.00 uur in de
Spil
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
R. v.d. Weg uit Uithoorn
Jeugdkerk XL, 10.30 uur in de
Jids

Donderdag
21 maart
Zondag
24 maart
Zondag
24 maart

Oogst

Jeugdkerk XL
Zondag 24 maart is er weer Jeugdkerk XL. Gast is dit
keer Ad Verburg, een bekend lid van onze gemeente.
Ad is wel 20 jaar actief geweest in de gemeentepolitiek, de laatste 8 jaar als wethouder voor het CDA.
We gaan het hebben over wat hem motiveert en waarin christelijke politiek zich onderscheidt.
Natuurlijk is de Jeugdkerk XL verder weer een complete viering met veel muziek en filmpjes.
Om 10.30 in de
Jids. Alle jongeren van 12-18
welkom!!
Hans van leeuwen en Koos
Koelewijn

Wat in liefde wordt gezaaid,
Zal bloeien in het licht,
De oogst valt ons ten deel
En al het werk is verricht
(gedicht in de 40-dagentijd v. Cobie Verheij-de Peuter)

Maandagavond Bijbelkring
Maandag 18 maart zal Marieke Millenaar het onderwerp geven, ieder is welkom , om 20.00 uur bij Carla
van Oostveen. Deborah en Anneke.
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