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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

8 september 2019

Kettinglied
De keuze van: Ad Verburg
Lied: Opwekking 519 “Ik
vertrouw op U”
Motivatie: Het is voor mij en gezin een heftige periode geweest. Uitslagen in het ziekenhuis gaven vorig
jaar aan, dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ik kwam in een
soort achtbaan terecht met veel onzekerheden. Tot ik
mijn dagboek “Vandaag met Jezus” van Sarah Young
willekeurig opensloeg en het volgende las; “Vertrouw
mij, ieder moment van je leven’ en je kunt vol vertrouwen mijn Naam aanroepen, want mijn liefde omringt je voortdurend”. Dit ervaar ik elke dag.
Vandaar dit lied.

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 pastor Ans Creemer-Allard
uit Kudelstaart. Ouderling van dienst is Gerard Heijnen en diakenen van dienst is Piet de Geus.
Het orgel wordt bespeeld door Rogier Postma.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.

Bloemen uit de dienst

Orde van dienst:
-

Welkom door de ouderling van dienst
Luisteren kettinglied: Opwekking 519
In Memoriam (gemeente gaat staan)
Zingen: Gezang 136:5 (oude berijming)
Mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Hemelhoog 624: 1,2 en 3
(zo mogelijk staande)
Votum & groet:
Gebed van toenadering
Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 2
Zingen: Evangelische Liedbundel 42: 2 en 3
1e Bijbellezing: Johannes 2: 1-9
Zingen: Hemelhoog 691: 1 en 2
2e Bijbellezing Johannes 8: 2-11
Zingen: Liedboek 912
3e Bijbellezing: Johannes 8: 5, 56-59
Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen: Hemelhoog 200
Danken en bidden
Inzameling der gaven
Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen
om straks de zegen te ontvangen
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
(zo mogelijk staande)
Heenzending met de zegen van Jozua

Wees vastberaden en standvastig.
Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
Want waar je ook gaat,
De Heer je God staat je bij. ( Jozua 1: 9 )

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.

-Mevrouw J.H. Mink-Verzaal, Boerhaavehof 53,
1433 JJ Kudelstaart. Mevrouw Mink was 4 september
jarig en zij is 87 jaar geworden. En we wensen haar
van harte beterschap!
-De heer J. Biesheuvel, Mijnsherenweg 166, 1433 AX
Kudelstaart. De heer Biesheuvel was op 6 september
jarig en hij is 84 jaar geworden.
-Ter bemoediging gaan er bloemen naar de heer Hans
Oud, Spilstraat 53, 1433 HD Kudelstaart.

Er is vanmorgen geen kindernevendienst.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de
Eredienst en voor 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!

Gemeentenieuws

Op Uit
maandag
1 september is overleden de heer Albert
privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.
Jan ten Hoeve, gewoond hebbende Kas 5 in Aalsmeer.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht
toe in deze moeilijke tijd.
De Heer Hans Oud, Spilstraat 53, 1433 HD, heeft nog
veel pijn aan zijn gebroken schouder. Een kaartje kan
hem misschien wat opvrolijken.
Mevrouw Margreet van Tol is voor onderzoek opgenomen geweest. Gelukkig zijn de eerste resultaten van
deze onderzoeken hoopgevend.

Dopen

Volgende week zondag 15 september zal de doop bediend worden aan Boaz Poesiat. Beide opa’s en de
ouders Laurens en Martine zullen medewerking verlenen aan deze feestelijke dienst. Fijn dat onze oudpredikant ds. Rob Poesiat dan in ons midden is; hij zal
voorgaan en de doop bedienen.
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Uitnodiging 21 september

Geen kerkenwerk
zonder vrijwilligers! Daarom
willen we al onze
vrijwilligers – met
hun families bedanken voor
alles wat ze doen,
gedaan hebben of
nog in de toekomst gaan doen.

Hapje, drankje, gezellig samenzijn!
Deze keer wordt de vrijwilliger “vrij “gehouden – door
“vrijwillige sponsoren”.
De vrijwilliger bedankt avond 21 September wordt
gehouden in de Spil. Inloop vanaf 18.30.
Zijn we niet allemaal vrijwilligers – als we naar elkaar
luisteren, als we aandacht en tijd geven aan elkaar,
als we financieel ondersteunen.?
Kom en ontmoet al die andere enthousiastelingen,
voor een goed gesprek, inspiratie, gezelligheid. Zelfs
als je denkt geen vrijwilliger te zijn!
Afmeldingen voor de vrijwilligersavond op 21 September 2019 hebben we gelukkig nog niet ontvangen!
Maar het is wel handig als je je even aanmeld.
Intekenlijsten liggen in de hal – of per email naar:
scriba@sow-kudelstaart.nl

Beach-volleybal toernooi
9 november

Als samen-op-weg gemeente zijn we ook dit jaar weer
door de Dorpskerk en Crosspoint-kerk uitgenodigd
voor het jaarlijkse interkerkelijke beach-volleybal
toernooi.
Dit zal 9 november a.s. plaatsvinden in The Beach.
18.30-18.40 uur : verzamelen spelers en toeschouwers
18.45 uur: welkom en uitleg
18.50 uur : omkleden
19.00 uur : start beachvolleybaltoernooi.
22.00 uur : prijsuitreiking
en borrelgarnituur.
22.00 uur : douchen / ‘blijven hangen’ voor de liefhebbers
Deelnemen mag vanaf 14 jaar en per team minimaal 5
en maximaal 8 spelers waarvan er altijd 1 vrouw in
het veld moet staan.
We spelen in witte shirts en mogen 2 teams inschrijven. Dus er is plek genoeg maar vol is vol.
Afhankelijk van aantal teams kost het 6 a 7 euro p.p.
Toeschouwers hebben uiteraard gratis entree en zijn
van harte welkom om ons aan te moedigen of onze
broeders en zusters uit andere gemeente op een ontspannen manier te spreken.
De inschrijving sluit op 28 september.
Ik, Ronald, hoor dan ook graag snel wie er mee doet
(ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl - 0624976486).

ACTIE NOODFONDS
wordt ACTIE DIACONAAL FONDS

Wil dat zeggen, dat het Noodfonds verdwijnt?
Nee, in geen geval, want het Noodfonds is in 2008 opgericht om in zeer acute noodsituaties financiële bijstand te verlenen. Waarom dan deze verandering?
Met het saldo van het Noodfonds, dat ruim €
21.000,00 bedraagt, kan de diaconie in bovengenoemde noodsituaties helpen. De diaconie heeft echter de laatste jaren in minder acute gevallen ook bijstand verleend.
Bijvoorbeeld door het uitreiken van voedselbonnen,
die mede uit de opbrengsten van de Actie Noodfonds
werden gefinancierd.
Wij, als diaconie hebben gemeend daarom voortaan
deze minder acute, maar structurele problemen te
financieren uit het nieuwe Diaconaal Fonds (Diaconale
Rondgang). Eén keer in de 2 jaar zal de diaconie
daarom een beroep op u doen om een financiële bijdrage voor dit fonds te leveren.
Bijgevoegd in de nieuwe SOW gids, die binnenkort bij
u in de brievenbus valt, zult u van ons een brief vinden met informatie over de Actie Diaconaal Fonds
2019.
Uw diaconie

Pastoraat

In de periode van vacant zijn
komt de berichtgeving rondom
zieken, en andere situaties
waarin wij als gemeente een rol
kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant
is. Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties
zijn die voor het gemeente-zijn en de ondersteuning
van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met
één van de coördinatoren.
Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:
Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967
Gerard Heijnen, tel.; 366998
Anneke Sikkema, tel.: 341425
Margreet van Tol, tel.: 327398
Of u kunt zich wenden tot het scribaat:
Marja Smit en Aveline Maat,
via scriba@sow-kudelstaart.nl

Dinsdag
10 september
Donderdag
12 september
Zondag
15 september

Gebedskring, 19.00-20.00 uur, in
de Spil
Vergadering Grote Kerkenraad,
20.00 uur, in de Spil
10.00 uur, doopdienst,
voorganger ds. R. Poesiat
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