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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 12 mei 2019

Kettinglied

Orde van dienst:

Keuze van: Jaap Overbeek
Lied: ‘Ik zal er zijn’ van Sela
Motivatie: Afgelopen week overleed de zangeres van
Sela, Kinga Ban, aan kanker. Ze was al lange tijd ziek
en moest in 2017 stoppen met optredens. Vanaf 2008
was zij de leadzangeres van Sela en trad zij op in vele
kerken door het hele land. Een bekend gezicht werd zij
door haar medewerking aan programma’s als “Nederland Zingt” en haar medewerking aan de Pinksterconferenties van Opwekking. Voor velen, ook in onze gemeente, is zij door haar zang en muziek tot troost en
bemoediging geweest. Nog één keer willen we naar
kijken en luisteren naar Kinga Ban en de muziekgroep
Sela, met het bekende nummer “Ik zal er zijn”.

-Welkom door de ouderling van
dienst
-Kettinglied: ‘Ik zal er zijn’
-Mededelingen door de ouderling van dienst
-Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5
-Moment voor stil gebed
-Bemoediging en groet
-Gebed om Gods ontferming
-Zingen: Lied 652
-Gods geboden
-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: Numeri 27: 12-23
-Zingen: Lied 100
-Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 22-30
-Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7
-Verkondiging: ‘Makke schapen? De leider als herder’
-Zingen: Lied 23b: 1, 2, 4 en 5
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en samen met hen zingen we: ‘Ken je dit verhaal?’
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied: Lied 655: 1, 2, 3 en 5
-Heenzending en zegen

Welkom
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.
In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J.
Dubbink uit Uithoorn. Anneke Sikkema is vandaag
ouderling van dienst en Ans Rinkel is diaken van
dienst.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. Rogier Postma.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
De
bloemen uit deze worden
dienst de bloemengroeten
Uit privacyoverwegingen
gaan
terdefelicitatie
naar:
niet op
website geplaatst.
-Dhr. J. Creemer, Geerland
14, 1433 JR, Jan was 11 mei
jarig en is 79 jaar geworden.
-Mevr. B.N. Huson-Wandel,
zij was 2 mei jarig en ze is
verhuisd naar het zorgcentrum Aalsmeer, Molenpad 2,
Kamer 6, 1431 BZ
En er gaan bloemen ter bemoediging naar:
-Mevr. Berghoef, v. Leeuwenhoekstraat 29, 1433 BN.
Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de
Kerk .Bij de deur wordt gecollecteerd voor het bloemenfonds.
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.

Gemeentenieuws
Er hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn op genomen in het
ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat
zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben
verloren.
Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen.

GEZOCHT...
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 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)
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Bloemenfonds
In de 70-er jaren was dit de slogan van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van bloemen.
Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar bereiken, krijgen vanaf die dag voor hun verjaardag een
bloemetje aangeboden door de diaconie.
Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor Paas-en Kerstattenties in de vorm van een plant. Ook aan de mensen,
die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt
gedacht. Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand wordt zeer op prijs gesteld.
Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder,
waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig
hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paasen Kerstattenties. Om die reden vraagt de diaconie of u
ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die dit
jaar voor het Bloemenfonds gehouden worden.
De eerste collecte zal vandaag, 12 mei plaatsvinden.
Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan
de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op
Bankrekeningnummer:
NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor
uw bijdrage. Uw Diaconie

Van de kerkenraad
Enkele punten uit de grote kerkenraad van 9 mei jl.:
-De profielschets voor een nieuw te beroepen predikant is vastgesteld. Ook is de meerjarenbegroting (voor
10 jaar) van de CvK voor de financiën van onze gemeente gepresenteerd en geaccordeerd. Verheugd zijn
we te kunnen mededelen dat we als kerk een erfenis
hebben gekregen. Dit verhoogt onze vermogenspositie
aanzienlijk met liquide middelen.
-De in te stellen beroepingcommissie met namen is
besproken en wordt qua samenstelling gepresenteerd
op de gemeentevergadering van 19 mei a.s.
-Het nieuwe beleidsplan 2019-2023 voor onze gemeente ‘Waardevol verbinden’ is gepresenteerd en besproken. Een prachtig stukje werk van leden van deze
beleidscommissie.
- De jaarrekeningen Kerk en Diaconie/ZWO voor 2018
zijn besproken en goedgekeurd.
- De kiescommissie heeft voordrachten gedaan van leden voor de vacatures in de kerkenraad, pastorale zorg
en jeugdwerk. Al deze voordrachten zijn volmondig akkoord, zie stukje verderop met informatie.
Nadere informatie over alle bovenstaande punten hierboven volgt in:

De gemeentevergadering 19 mei a.s. aanvang 10.00 uur met een Eredienst.
U en jij komen toch ook!
De jaarlijkse gemeentevergadering houden we dit jaar
als proef na de Eredienst. In de pauze is er wat te drinken en zijn er versnaperingen. Deze opzet zullen we
later dit jaar evalueren.

Wisseling van de wacht ambtsdragers/pastorale
medewerkers/jeugdwerker/kerkenrentmeester zondag 2 juni
Totaal zijn er tien ambtsdragers en pastorale medewerksters aan het einde van hun ambtstermijn, vier
daarvan worden herbevestigd voor een nieuwe periode. Daar zijn we bijzonder blij mee daar het de opbouw
en continuïteit van de gemeente onderbouwd. Herbevestigd worden Marja Smit als ouderling scriba, Janna
Adema als diaken en Joke Aalbersberg als pastoraal
medewerker en Jan Vrieze als kerkrentmeester.
Van zes leden nemen we afscheid, t.w.: Laurens Poesiat, Jan en Ans Creemer, Eva Vrieze, Matthijs Stevens en Wim Poortvliet. Bijzonder blij en dankbaar zijn
we dat de grote kerkenraad unaniem zes leden willen
voordragen om te bevestigingen op 2 juni a.s. en daarnaast zal Robin Schouten in deze dienst nog gedoopt
worden en belijdenis doen.
Dit zijn dit jaar Leo Eveleens als ouderling in rol van
voorzitter kerkenraad, Joke van Leeuwen als ouderling-pastoraat, Hans van Leeuwen als ouderlingkerkrentmeester, Ronald Sangers als jeugdouderling,
Kristian van Heemkerk als jeugdwerker en Jaap Overbeek als pastoraal medewerker. Hiermee zijn alle vacatures wederom vervuld!
Mocht u als lid van onze gemeente bezwaren hebben
hiertegen, dan kunt u of jij dit schriftelijk of per email,
scriba@sow-kudelstaart.nl, indienen voor 20 mei a.s.
Gaarne met vermelding van de motivatie en ondertekend met naam en handtekening indienen bij 1 van onze twee scriba’s Aveline Maat of Marja Smit.
Anneke Sikkema, voorzitter kiescommissie en Wim
Poortvliet, voorzitter kerkenraad

Bedankt
Ik wil jullie bedanken voor jullie mooie
en grappige kaarten die ik heb gekregen. Ik ben nog niet klaar met de behandeling, ik moet nog doorgaan tot 10
december met immunotherapie om de 3
weken.
Groetjes van Helma Bakker.

Agenda
Dinsdag
14 mei

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Woensdag
15 mei
Woensdag
15 mei
Donderdag
16 mei
Donderdag
16 mei

Jongensclub, 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
Vergadering wijkteam Zuid,
20.00 uur in de Spil
10.00 uur, dienst, voorganger
dhr. R.J. v. Duijn uit Aalsmeer,
aansluitend gemeentevergadering

Zondag
19 mei
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