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Welkom
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden
wordt op zondag 29 mei 2022 in De Spil. Het is vandaag
de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel de
‘Wezenzondag’ genoemd. Die naam herinnert ons eraan
dat Jezus wel van de aarde is opgegaan naar de Hemel,
maar dat zijn Geest nog niet is uitgestort.
Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Strydom Bruwer. Ouderling van dienst is
Kees de Bondt en diaken van
dienst is Rik van Osnabrugge. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Er is ook kindernevendienst.
Als u niet in de kerkzaal bent,
kunt u toch de dienst bekijken
op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat
u een internetverbinding moet hebben.
Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal.
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.
De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), Diaconie (2) en Bloemenfonds (3). We
collecteren fysiek en digitaal; bent u
thuis, dan wordt gevraagd aan de
collecte mee te doen via een overmaking op het bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62
INGB 0005 7820 44). U kunt via de
hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een betaling’
doen. Deze code is zojuist weer voor een maand vervangen – hij is te gebruiken tot en met 27 juni 2022.

Orde van dienst
Thema: ‘Wat voor bril draag je?’
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inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: Psalm 100 : 1,2 en 3.
Stil gebed.
Bemoediging.
Groet.
Aansteken vredeskaars.
Leefregel (muziek).
Gebed om de opening van het Woord.
Kindermoment.
Kinderlied – Dapper als David.
Kinderen gaan naar de nevendienst.
Schriftlezing: 1 Samuël 17 : 1 – 11, 16, 20 -24 en 31
– 35.
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1 – 3.
Verkondiging.
Zingen: geloofslied – lied 905 : 1, 3 en 4.
Kinderen komen terug van de nevendienst.
Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader.
Inzameling van gaven.
Slotlied: lied 885 : 1 en 2.
Heenzending en zegen.

Bloemengroet
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
en het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.

Ds. Bruwer afwezig
De komende weken is ds. Bruwer afwezig. Al in 2018
heeft hij een Europese reis voorbereid met een groep
Zuid-Afrikaanse vakantiegangers, waarvan hij de reisleider is. Die reis was gepland voor 2020, maar vanwege
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corona is die steeds uitgesteld en is die uiteindelijk vastgesteld voor ‘juni 2022’.

Onze verjaardagen herinneren ons eraan en maken ons
dankbaar voor het geschenk van het leven. Onze verjaardag is iets dat iedereen zeker één keer per jaar meemaakt. Geniet ervan!
Met hartelijke groet,
Strydom Bruwer

Spil-inn voor kinderen
van 4 - 12 jaar
Dat betekent dat Strydom en Marlene komende week
naar Kaapstad vliegen om de groep op te halen, om vervolgens weer – via Amsterdam – terug te keren en met
de groep een paar weken langs Europese steden en bezienswaardigheden te trekken, te beginnen in Praag. Op
D.V. 21 juni hopen hij en Marlene weer ‘thuis’ te zijn in
Kudelstaart. Voor pastorale zaken in deze periode kunt
u uiteraard terecht bij de coördinatoren. Mocht het nodig
zijn dat in die tijd een predikant pastorale zorg verleent,
dan kan dat via de coördinatoren ook geregeld worden.
Scriba

Uit de pastorie
Marlene en ik waren net teruggekeerd naar ons huis na
het feest van de 40e verjaardag van een gemeentelid.
(En ja, er zijn nog veel jonge mensen in Kudelstaart!)
Verjaardagen zijn zo belangrijk. Immers, op iemands verjaardag vier je het feit dat je nog leeft. Op onze verjaardagen zeggen mensen tegen ons: "Gefeliciteerd." Wat
ze eigenlijk tegen ons zeggen is: "We zijn dankbaar met
je en blij dat je nog leeft." Verjaardagscadeaus zijn tekenen van vreugde van onze familie en vrienden dat we
nog steeds deel uitmaken van hun leven.

Voor de kinderen en hun vriendje of vriendinnetje willen
we een leuke middag in onze kerk organiseren. Op vrijdagmiddag 17 juni zijn de kinderen (en eventueel ook
hun ouder(s)) om 14.30 uur welkom in De Spil. We gaan
gezellig zingen, uit de Bijbel horen, knutselen of een spel
doen. Om 16.00 uur is het afgelopen.
Onthoud deze datum, want het is natuurlijk leuk als jij er
ook bij bent en gezellig een vriendje of vriendinnetje
meeneemt naar de kerk.
Ook onze eigen gemeenteleden, jong én oud, zijn van harte
welkom om te komen, want we
kunnen zeker extra hulp gebruiken bij het klaarzetten van de
spullen, inschenken van drinken, helpen bij het knippen en
plakken, opruimen van de spullen etc. en zing gezellig met ons
mee!
Ben je enthousiast of heb je vragen, stel ze aan ons! (marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl)
Groeten van Anne-Mieke Stevens en Marleen de Vos

Inloopochtend in De Spil
Woensdagmorgen, 1 juni a.s. van 10.00-11.30 uur is er
weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer
te kunnen ontmoeten. We hebben de beschikking over
verschillende tafels zodat er, indien gewenst, nog wél
een gepaste afstand gehouden kan worden tot elkaar.
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Ina Verheul en Aletta Heil. De
koffie en thee staan voor u klaar. We heten u van harte
welkom in de Spil.

We mogen onze eigen verjaardagen en die van mensen
in dichtbij nooit verwaarlozen. Verjaardagen laten ons
weer kind worden. Zij herinneren ons eraan dat het belangrijkste in het leven niet is wat wij doen of hoe goed
wij presteren; niet datgene wat wij bezitten of wie wij kennen, maar dat wij leven - hier en nu.
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Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 29 t/m
zaterdag 4 juni) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.
Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare
gedeelte van de website geplaatst.
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