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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

28 april 2019

Kettinglied

Orde van dienst:

De keuze van: Letty Groenveld
Lied 913: 1 en 3 “Wat de toekomst brengen moge” en
“Laat mij niet mijn lot beslissen”.
Motivatie: Deze liederen bieden houvast in moeilijke
tijden omdat ze eraan herinneren dat niet wijzelf
alle problemen hoeven op te lossen, maar dat vaak
juist ook aan God mogen laten, die onze wijsheid ver
te boven gaat.

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.
Voorganger in de dienst is dominee A. Mak uit Bloemendaal. Ouderling van dienst is Truus de Geus en diaken
van dienst is Laurens Poesiat.
Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
De
uit deze dienst
naar:de bloemengroeten
Uit bloemen
privacyoverwegingen
worden
-Mevrouw
A.M. Verhoevenniet op de website
geplaatst.Sterrenburg,
Boerhaavehof 25, 1433 JJ Kudelstaart. Mevrouw Verhoeven is op 22 april 87 jaar geworden.
-De heer H.K. van den Berg, Darwinstraat 3, 1433 BV
Kudelstaart. Horze was 27 april jarig en hij is 80 jaar
geworden.
-En het is ook weer de laatste zondag van de maand,
dus is er ook een missionaire bos bloemen.
Kent u iemand, van buiten onze gemeente, die een
bloemetje verdient, meldt u zich dan bij één van de
diakenen.

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 de Eredienst en de Diaconie. 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!

- Welkom door de ouderling van dienst
- Zingen kettinglied: Lied 913: 1 en 3
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Bijzondere mededeling
- Lied via beamer: “Mijn hulp is van U Heer”
- Zingen (zo mogelijk staande):
Psalm 111: 1, 2 en 6
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging & groet
- Gebed om Gods ontferming
- Zingen: Lied 650
- Gods geboden: Romeinen 12: 9-12
- Gebed om de Geest van God
- Gesprek met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht
- Eerste Schriftlezing: Openbaring 1: 12B-20
- Zingen: Hemelhoog 579: 1 en 4
- Tweede Schriftlezing: Lukas 24: 13-35

- Zingen: Lied 637
- Verkondiging: Weet hebben van twee werelden
- Zingen: Lied 655
- De kinderen komen terug.
- Kinderlied: Pzzzalm 100
“Juich doe mee allemaal”
- Dankgebed en voorbeden
- Inzameling der gaven
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen om
straks de zegen te ontvangen
- Slotlied: Hemelhoog 605 (zo mogelijk staande)
- Heenzending en zegen
- Lied 708: 1 en 6 (zo mogelijk staande)

Gemeentenieuws
Afgelopen donderdag is plotseling overleden mevrouw
privacyoverwegingen wordt het persoonlijk geG. Uit
PoortvlietAlderden. We wensen Wim en Agnes,
meentenieuws niet op de website geplaatst.
Marcel, Mirjam, Sven, Esmee en verdere familie, Gods
nabijheid toe in deze moeilijke dagen.
Wij hebben in de afgelopen week verder geen berichten ontvangen van gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen zijn. Natuurlijk denken we wel aan allen die al langer ziek zijn en aan allen die het moeilijk
hebben. Laten we biddend om hen heen staan.
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Koninklijke onderscheiding
Afgelopen vrijdag 26 april kreeg
onze voorzitter Wim Poortvliet door
burgemeester Guido Oude Kotte
een koninklijke onderscheiding opgespeld. Voor zijn jarenlange bijzondere inzet voor de samenleving
werd hij bevorderd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Het volgende werd op het gemeentehuis in Aalsmeer gememoreerd:
Gedreven en integere bestuurder
Wim Poortvliet werkte als projectmanager bij de KLM,
maar is ook al bijna 40 jaar actief als vrijwilliger. “Tot
in zijn diepste vezels,” aldus de burgemeester. Hij was
jarenlang penningmeester voor diverse kerkelijke
commissies maar zijn rol als voorzitter van de Commissie Kerkbouw sprong er uit. Mede onder zijn leiding
werd De Spil gebouwd.
In 2012 werd Poortvliet voorzitter van de Kerkenraad.
Een functie waarin zijn organisatorische en bestuurlijke vaardigheden goed van pas komen. Hij is iemand
die mensen kan enthousiasmeren, een waardevolle eigenschap bij het werven van vrijwilligers dat vandaag
de dag steeds lastiger wordt.
Van 1989 tot 1997 zat Poortvliet in het bestuur van de
vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Aalsmeer. In die rol heeft hij zich verdienstelijk gemaakt
bij de fusie tussen de Christelijke en de openbare
Mavo. “Een gedreven en integere bestuurder. Iemand
die zorgvuldig met de gevoeligheden kon omgaan en
ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen toch met elkaar wist te verenigen.”
Als secretaris van de Vereniging Gepensioneerden KLM
komt Poortvliet op voor de belangen van gepensioneerden.

Fotoboek
Afgelopen weekend hebben Agnes en ik het genoegen
gehad om Hans en Joke van Dalen te ontmoeten in hun
pastorie in Nijverdal.
Reden was het overhandigen van laatste cadeau wat
toegezegd was op hun afscheid: Het fotoboek 20122019 met ook foto’s van hun afscheid op 3 maart jl.
Ze waren er zeer verguld mee en we moeten iedereen
bedanken voor het onvergetelijke afscheid.
U en jij kunnen het fotoboek inzien, want we hebben
extra exemplaar gemaakt voor ons kerkarchief.
We willen dit de komende weken bij de boekentafel
neerleggen om het te bekijken.
Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Beroepingscommisie
Wij zijn blij verrast met de grote hoeveelheid aanmeldingen van mensen die willen plaatsnemen in de
beroepingscommissie. Hierdoor ontstaat het luxeprobleem van teveel kandidaten. In de komende weken
zal zorgvuldig afgewogen worden welke groep mensen, als vertegenwoordiging van onze gemeente, op
zoek zal gaan naar een nieuwe predikant.
Bij deze selectie wordt vooral gekeken naar de leeftijdsgroep, naar ervaring en geloofsbeleving. We willen graag dat de beroepingscommissie een goede afspiegeling zal zijn van onze gemeente.
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt bericht
vóór de gemeentevergadering van 19 mei. Tijdens die
vergadering zal de samenstelling van de beroepingscommissie bekendgemaakt worden.

Maandag 29 april

Inloopochtend in de Spil!
Woensdag, 1 mei a.s. is er weer inloopochtend in de
ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er
gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken,
een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met
elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.
De boekenhoek is deze ochtend geopend.
Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.
De gastvrouwen deze ochtend zijn Ina Verheul en
Aletta Heil. Graag tot ziens in de Spil.

Dinsdag 30 april
Woensdag 1 mei
Donderdag 2 mei
Zondag 5 mei

20.00 uur, Diaconievergadering
19.00 – 20.00 uur, Gebedskring,
in de Spil
20.00 uur, huiskring 1,
t.h.v. familie van der Wee
20.00 uur, vergadering kleine
kerkenraad
10.00 uur, dienst,
voorganger ds. J. van Walsum,
Alblasserdam
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