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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

5 mei 2019

Kettinglied
De keuze van: Ina van den Berg
Opwekking 464 “Wees stil voor het aangezicht van
God”.
Motivatie:
Ik heb dit lied gekozen, omdat ik het
een prachtig lied
vind om de dienst
mee te beginnen.
Even de drukte van
de alle dag achter je laten en je openstellen voor een
lied, gebed en woorden die je kunnen raken……

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 J. van Walsum uit
Alblasserdam. Ouderling van dienst is Anneke Sikkema
en diaken van dienst is Janna Adema.
Het orgel zal worden bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
De Uit
bloemen
uit deze dienst worden
gaan terdefelicitatie
naar:
privacyoverwegingen
bloemengroeten
Mevrouw C. Visser- Goedegebure, Molenpad 2,
k6,1431
BZdeAalsmeer.
Zij was 29 april jarig en is 91
niet op
website geplaatst.
jaar geworden.
Mevrouw B.N. Huson-Wandel, Uranusstraat 1, 1431 XH
Aalsmeer. Zij was 2 mei jarig en is 88 jaar geworden.
Mevrouw A.C. van Verseveld-de Jong, Galileistraat 16,
1433 BX Kudelstaart. Zij is vandaag, 5 mei, jarig en is
77 jaar geworden.
Ter bemoediging gaan er bloemen naar Wil de Groot,
Haya van Somerenstraat 35, 1433 PA Kudelstaart en
naar Wim en Agnes Poortvliet, Geerland 53, 1433 JN
Kudelstaart.
Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen
van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Voor de oudere groep jongeren is er Jeugdkerk.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en voor aflossing van ons kerkgebouw. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk in
Actie - Noodhulp voor Syrië.
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!

Orde van dienst:
- Welkom door de ouderling van dienst
- Zingen kettinglied: Opwekking 464
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Herdenking de heer Sikke de Groot
- Zingen: Lied van verbondenheid: Gezang 470: 1
“Wat vlied of bezwijk getrouw is mijn God”
- Zingen (zo mogelijk staande): Lied 218
- Moment voor stil gebed
- Bemoediging & groet
- Zingen: Lied 33: 1 en 2
- Een gebed van toenadering,
naar woorden uit Psalm 33
- Zingen: Lied 33: 8
- Dienst van het Woord
- Gebed om de Heilige Geest
- Gesprekje met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Samen in het licht
- Eerste Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-7
- Zingen: Lied 644: 1 en 2
- Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 36-48

- Zingen: Lied 644: 3, 4 en 5
- Preek: “Geloof van de tweede adem”
- Meditatief orgelspel
- Zingen: Lied: “Zo vrolijk als een vlinder”
tekst André Troost
melodie “Op bergen en in dalen”
- De kinderen komen terug.
- Kinderlied: Hemelhoog 494
“Uw woord is een lamp voor mijn voet”
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Inzameling van de gaven
- Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen
- Slotlied: Lied 871 (zo mogelijk staande)
- Heenzending en zegen
- Wilhelmus: Lied 708: 1 en 6
(zo mogelijk staande)

Gemeentenieuws
in de afgelopen week hebben ons geen berichten bereikt van gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen zijn. We denken aan alle zieken thuis en aan allen
die korte of langere tijd geleden geliefden verloren. En
vandaag denken we in het bijzonder aan allen die wonden hebben opgelopen door oorlogen en terreur. Moge
de Heer hen nabij zijn en Zijn liefde schenken.
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Jeugdwerkbeleidsplan (1)

GEZOCHT...

Binnenkort wordt in de kerkenraad het Jeugdwerkbeleidsplan besproken. In een serie artikelen wordt de
totstandkoming en de inhoud van dit plan in Kerkblad
en Nieuwsbrief nader toegelicht. Doel hiervan is om
de gemeente te informeren over de stand van zaken en de plannen.
Het opstellen van het
Jeugdwerkbeleidsplan
startte eind 2017. Eerst
werd de huidige situatie in beeld gebracht door gesprekken met diverse vrijwilligers en door een enquête onder alle vrijwilligers in het Jeugdwerk. De
jeugdwerk-activiteiten zijn: Oppasdienst, Kindernevendienst (XL), Jongensclub, Meidenclub, Rock Solid,
Catjids en Jeugdkerk (XL). Tot 2017 bestond er ook
een zondagmiddag gesprekskring. Door gebrek aan
deelnemers stopte Rock Solid (catechesegroep voor
12-13-jarigen) in de loop van 2018. Jeugdkerk XL
startte juist in 2018 omdat er door een gering aantal
deelnemers bij de “gewone” Jeugdkerk vernieuwing
nodig was.
Even wat cijfers: per 1 januari 2019 telt onze gemeente evenveel kinderen van 0-12 als jongeren van
12-20, namelijk 57. Dat is in totaal 114 0-20-jarigen.
Aan de activiteiten tot 12 jaar nemen ongeveer 30-35
jongeren deel, dat is 60%. Bij de 12+ activiteiten is
dat 15-18 oftewel 30%.
Volgende keer meer over de resultaten van de enquête onder de vrijwilligers.
Koos Koelewijn

versterking voor ons kindernevendienst team!
Vind je het leuk om kinderen Bijbelverhalen te vertellen, werkjes te maken, gesprekken te voeren, leuke
activiteiten of spelletjes te doen? Dan zouden we het
heel leuk vinden als je ons mee komt helpen!
Man of vrouw, oud of jong, iedereen is natuurlijk heel
erg welkom. Je kunt boven altijd eerst even meekijken. Voor verdere info of aanmeldingen, kun je één
van ons aanschieten.
Ronald, Joan, Susanne, Arno, Jeanet, Mirjam en
Selma (selma.ruhe@casema.nl)

Kerkbalans 2019
De resultaten van de actie Kerkbalans 2019 zijn iets
minder dan 2018, maar dat wordt vooral veroorzaakt
door het wegvallen van een aantal leden. Bijna alle
reacties zijn nu binnen. Nogmaals een beroep op leden, die hun antwoord nog niet hebben ingeleverd,
om dat alsnog te doen. Het college van kerkrentmeesters wil iedereen, die dit jaar heeft meegewerkt aan
het maken van de folder, het rondbrengen van de
brieven en ophalen van de antwoorden, bedanken
voor uw inzet. Zonder deze medewerking is het organiseren van deze actie niet mogelijk.
Dus onze dank voor uw toezegging en medewerking.
Het college van kerkrentmeesters

Fotoboek
Twee weken geleden hebben wij het genoegen gehad
om Hans en Joke van Dalen te ontmoeten in hun pastorie in Nijverdal.
Reden was het overhandigen van het laatste cadeau
wat toegezegd was op hun afscheid: Het fotoboek
2012-2019 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
een extra exemplaar gemaakt voor ons kerkarchief.
Het ligt de komende weken nog bij de boekentafel.
Wim en Agnes Poortvliet

Vakantiegroet
Een hartelijke groet aan jullie allen in Kudelstaart.
Bij ons afscheid kregen we van jullie een prachtig cadeau: een reischeque in een schatkistje. We hebben
de schat verzilverd om op reis te gaan. Het is ruim
voldoende om ver weg te komen: we zijn helemaal op
Kreta beland. We genieten hier van rust, natuur en
cultuur. Hoewel we het prima hebben in Nijverdal,
denken we nog met veel genoegen en ook een beetje
heimwee aan jullie. We wensen jullie opnieuw de
liefdevolle nabijheid van onze HEER toe.
Hartelijke groeten van Joke en Hans

Ringcontact
Op zaterdagmiddag 11 mei bent u hartelijk welkom in
de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk,
Havikstraat 5, Badhoevedorp,
vanaf 14.30 voor een kopje koffie of thee,
waarna we om 15.00 uur in de Kerk het programma
van het zingen van oude en nieuwe
Pinksterliederen beginnen.
Vriendelijke groet,
Bert Griffioen (06 12036990) en
Jeanne Dees

Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 9 mei
Zondag 12 mei

19.00 – 20.00 uur, gebedskring,
in de Spil
19.00-20.00 uur, meisjesclub,
In de Jids
20.00 uur, vergadering grote
kerkenraad
10.00 uur, dienst,
voorganger ds. J. Dubbink,
Uithoorn
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