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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

21 april 2018

Gemeentenieuws
OpOm
zondag
14 april is de heer
Sikke
Groot overleden.
privacyredenen
wordt
het de
persoonlijk
Degemeentenieuws
heer de Groot is niet
77 jaar
geworden.
De crematie
op de
website geplaatst.
heeft in de besloten kring van familie en vrienden
plaatsgevonden. Op een later tijdstip zullen we hem in
de dienst gedenken.
We ook denken aan de zieken thuis en vooral aan de
zieken, die buiten hun warme thuis in een instelling
verpleegd worden. Ook denken we, juist tijdens deze
feestdagen, aan hen die hun geliefden moeten missen
en in het bijzonder nu dus aan de familie de Groot.
Wij bidden als gemeente om kracht en nabijheid van
God, voor ons allen, in verdriet én in vreugde.

Bloemschikking
Hartelijk welkom…
in de paasdienst van de Protestantse Gemeente
Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis voelt.
De bloemengroeten uit deze dienst gaan naar:
-De
Jasper, Schweitzerstraat
1433 AL KudelOmheer
privacyredenen
worden de 106,
bloemengroeten
staart.
is op 17 april
77 jaar geworden.
niet opLudo
de website
geplaatst.
-Mevrouw van Duijvenbode- Schuurman, Calveslo 74,
1433 NJ Kudelstaart. Zij vierde op 18 april haar 80ste
verjaardag.
-Mevrouw de Vos- Meijssen, Bilderdammerweg
46,1433 HJ Kudelstaart. Truus was 19 april jarig en zij
is 76 jaar geworden.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen
van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
De kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen
viering en krijgen het licht van de Paaskaars mee.
De Jeugdkerk heeft in de Jids een XL-bijeenkomst.
Deze keer is er geen viering met een speciale gast, de
jongeren hebben een Paasbrunch. Dus ben je tussen
12-20 jaar dan ben je hartelijk welkom in de Jids.

De steen is weg, het gat in de bloemschikking op de
1e paasdag verbeeldt dat de steen weg is, de Heer is
opgestaan! De kleurrijke bloemen vertalen het feest
van Pasen, èèn groot feest van onvoorwaardelijke
liefde en nieuw leven!
(schikking gemaakt door Joke de Vries)

Beroepingscommissie
Het is alweer meer dan een maand geleden dat we afscheid hebben genomen van dominee Hans van Dalen.
Juist tijdens de paascyclus voelen we dit gemis. Graag
willen we de vacature in de toekomst weer vervuld
zien. Dit gaat echter niet vanzelf en daarom zijn we
bezig met de vorming van een beroepingscommissie die
een afspiegeling is van onze kerk, qua leeftijdsopbouw
en geloofsbeleving. Wilt u zich beschikbaar stellen voor
deze commissie, dan kunt u zich nog aanmelden bij de
scriba’s tot en met morgen 22 april.

Dinsdag 23 april

19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil

Dinsdag 23 april

20.00 uur, Coördinatoren overleg
t.h.v. Gerard Heijnen

Woensdag 24 april

20.15 uur,
woensdagavondgespreksgroep

Donderdag 25 april

20.00 uur, vergadering wijkteam
Oost, in de Spil

Vrijdag 26 april

19.30 uur, Catjids, in de Jids

Zondag 28 april

10.00 uur, dienst in de Spil,
voorganger ds. A. Mak uit Bloemendaal

In de liturgie kunt u het verloop van de dienst volgen.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst
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