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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 2 december 2018

Welkom
Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u hier voor
het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.
Het is vandaag de eerste zondag van Advent.

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van
Dalen. Janine v. Osnabrugge is vandaag ouderling van
dienst en Rik v. Osnabrugge is diaken van dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Sound of Worship zal ook muzikale medewerking verlenen.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via
de beamer worden gepresenteerd.
Vandaag zal de Heilige doop bediend worden aan
Roan Rinkel, zoon van Tom en Dorien Rinkel.
Ook gedenken wij dat 40 jaar geleden, op 19 november 1978 om precies te zijn, de eerste kerkdienst van
onze gemeente werd gehouden in het dorpshuis in
Kudelstaart. Vandaar dat we 40 bloemen, voor elk
jaar èèn, in de vaas hebben gezet als teken van onze
verwondering en dankbaarheid.

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

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 uitgang wordt gecollecteerd voor de ZWO.
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.

Orde van dienst:
-Welkom en mededelingen
-Samen zingen Psalm 25: 2
-Stilte, bemoediging en groet
-Loflied: Opw. 407, O Heer, mijn God…
-Gebed om verlichting met de Heilige Geest
-Adventsproject: God heeft iets nieuws bedacht
-Lied bij het project en kaarsen aansteken, daarna
mogen de kinderen naar de kindernevendienst
-Evangelielezing: Lucas 1: 5-25
-Zingen Lied 444: 1 en 3
-Verkondiging
-Zingen Lied 439: 1 en 4
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
-Roan wordt binnen gebracht door opa Martin; het
doopwater wordt in het doopvont gegoten, terwijl wij
zingen: Opw. 599, Nog voordat je bestond
-Onderwijzing over de doop
-Doopgebed
-Afleggen van de doopbelofte
-Bediening van de doop aan
Roan Martinus Janiek Rinkel
-Vraag aan de gemeente, die daarbij gaat staan:
Wilt u Roan die gedoopt is, dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen
groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Antwoord van de gemeenteleden: Ja dat beloven wij
-Gedicht (voorgedragen door oma Ans)
-Samen zingen: HH 460, Ik zal er zijn
-Aansteken van de doopkaars, bijschrijven van
Roan`s naam op de dooprol en overhandiging van de
doopkaart door de ouderling van dienst
-Met de kinderen zingen wij: Verbonden met vader en
moeder (Geroepen om te zingen nr. 79)
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven…van geld en schoenen
(terwijl Sound of Worship met ons zingt: ‘Je bent een
wonder’ en ‘Je mag er zijn’)
-Slotlied: Opw. 249: Heer wat een voorrecht
-Heenzending en zegen

Gemeentenieuws
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de website geplaatst.

We denken aan al onze zieken en ook aan de mensen
die het anderszins moeilijk hebben, we dragen hen op
aan God in onze gebeden.
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Persoonlijk

Ideeënbus

De Protestantse Gemeente te Nijverdal heeft besloten
een beroep op mij uit te brengen. Dat bericht wordt
daar vandaag officieel bekend gemaakt en in hun
nieuwsbrief opgenomen. In de loop van komende week
zal de beroepsbrief worden overhandigd, waarna de
beslissingstermijn van drie weken in gaat.
Hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

Vandaag vieren we dat het 40
jaar geleden is dat we onze eerste kerkdienst hadden in Kudelstaart. We lopen dus al 40 jaar met elkaar samen op.
Tijd om de oude schoenen in te zamelen en nieuwe
ideeën te verzamelen voor de toekomst van onze gemeente. Het inzamelen van de oude schoenen hebben
we al eerder bij u onder de aandacht gebracht, de
ideeënbus nog niet. De oplettende broeders en zusters
onder ons hebben de ideeënbus waarschijnlijk al zien
staan in de hal naast de dozen waar ook de schoenen
worden ingezameld. Wij willen u vragen welke ideeën,
dromen of gedachten u heeft voor onze gemeente naar
de toekomst toe. Dat kan de nabije toekomst zijn, maar
ook wat verder weg. Alle ideeën zijn welkom. Wij maken een (geanonimiseerd) overzicht van alle ingediende ideeën delen die met u en de beleidscommissie die
momenteel hard werkt aan een nieuw beleidsplan. Deze actie voeren we ook nog volgende week, dus als u
er even over na wilt denken dan kan dat. Wij zien uw
ideeën met grote belangstelling tegemoet.
Namens de diaconie een hartelijke groet.

Grote kerkenraad
Donderdag 22 november is deze bijeen geweest, hierbij de hoofdpunten:
- Het protocol voor herdenken van overledenen is
vastgesteld.
- Carin Bremer heeft besloten om haar ambt van
jeugdouderling te beëindigen. Voorlopig tot juni 2019
heeft Koos Koelewijn deze taken overgenomen met
Martine Sikkema..
- De ambtsdragers/pastorale medewerkers die mogelijk
herkiesbaar zijn of aftreden zijn per juni 2019 volgens
het rooster per juni 2019 zijn vastgesteld.
- Voor het kalenderjaar 2019 is het collecterooster, de
begrotingen Kerk en Diaconie/ZWO goedgekeurd.
Wilt u of jij dit inzien of papieren exemplaar hebben,
neem dan contact met de scriba’s.
- De beleidscommissie van onze gemeente is voortvarend gestart qua voorbereiding. Kees de Bondt is de
voorzitter en Jaap Overbeek de secretaris. Zaterdag 24
november is er een bezinning op toekomst van onze
gemeente geweest. Deelnemers waren de leden van
de kerkenraad en beleidscommissie o.l.v. van een ervaren deskundige.
- Evaluatie gedaan van de gehouden kerkdiensten en
activiteiten met een vooruitblik naar de nabije toekomst
e
tot en met januari. Kerstontbijt op 2 Kerstdag vereist
nog wat actie. Zie separaat artikel met oproep.
- Privacy verklaring is rond en gepubliceerd op onze
website. Procedure in kerkenraad nog een keer toegelicht aan eenieder. Zie separaat artikel met informatie.
Privacy verklaring ‘AVG regels’ voor onze gemeente
Op dit moment zijn alle zaken uitgewerkt zodat we aan
de AVG regels voldoen en ook zijn gepubliceerd op
onze website www.sow-kudelstaart.nl (rechtsboven op
de startpagina kunt u of jij het aanklikken).
Mocht u of jij bezwaar hebben dat wij uw persoonlijke
gegevens (incl. foto’s en video’s) plaatsen in onze
nieuwsbrief, kerkblad, op onze internet sites of dat wij
uw adres vermelden in de lijst van de jaarlijkse SOW
wijzer etc., laat dit dan weten aan onderstaand contactadres.Wilt u of jij dit inzien of en papieren exemplaar hebben, neem dan contact op de scriba’s.
Ook als u of jij naar aanleiding hiervan nog vragen of
opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens: Scriba Protestantse Samen op Weg
gemeente Kudelstaart
E-mail adres: scriba@sow-kudelstaart.nl
Postadres: Mevr. Aveline Maat, Achterweg 59, 1424
PP, De Kwakel

Oproep
Voor: het verzorgen van het kerstontbijt op 2 kerstdag
e
Taken: van te voren boodschappen doen, 1 kerstdag
e
na de dienst kerkzaal klaar zetten, 2 kerstdag ontbijt
voorbereiden en daarna alles opruimen.
U/jij hoeft dit echt niet alleen te doen, er zijn altijd veel
mensen bereid om even te assisteren bij deze taken.
Het kerstontbijt met de uitvoering van de musical is
een leuk en samenbindend evenement. Dit mag
toch niet verloren gaan?
Info bij: Truus de Geus of Aveline Maat.

Kerstkaarten
Zondag 9 december kunt u na de dienst kerstkaarten
kopen, Stef Holling, voorzitter v. Mission House, schrijft
hier het volgende over: De kerstkaarten zijn zelf gemaakt door mijn vrouw en drie van haar zussen. De
opbrengst komt geheel ten goede aan het ziekenhuis
Helping Hands van doctor Dare Ogunlusi in Nigeria,
waar iedereen ongeacht financiële status wordt geholpen.

Agenda
Maandag
3 december
Dinsdag
4 december
Woensdag
5 december
Zondag
9 december
Zondag
9 december

Beleidscie. vergadering,
20.00 uur in de Spil
Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil
Inloopochtend, 10.00-11.30 uur
in de Spil
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
J. van Dalen
Taizèviering, 19.00 uur in de Spil
(v.a.17.00 uur liederen oefenen)
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