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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 19 juni 2022 in De Spil.
Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar, onze classispredikant. Ouderling van dienst is Anneke Sikkema en diaken van dienst is Rik
van Osnabrugge. Het orgel wordt
bespeeld door Ronald van Delft.
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.
Het is geen bijzondere dienst, en toch is er wel een bijzonder tintje aan. Vandaag is Anneke Sikkema voor het
laatst ouderling van dienst. D.V. volgende week zondag
‘zwaait Anneke af’ – na meer dan 12 jaar onafgebroken
in de kerkenraad te hebben gezeten.
En het bijzondere eraan is, dat als een ingeroosterde ouderling eens een keer
op zondag geen dienst
kon doen (om wat voor
reden dan ook) hij (of
zij) bijna altijd bij Anneke een willig oor
vond om hem (of haar)
te vervangen. ‘Ik ben toch in de kerk’ – zei Anneke dan
altijd – en het probleem was opgelost. Zodoende heeft
Anneke in al die jaren heel wat keren méér dienst gedaan
dan zij volgens de roosters had moeten draaien!
Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal.
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

Orde van dienst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Zingen – intochtslied: Lied 212 : 1, 2 en 3 uit de
NLB.
Bemoediging en groet.
Aansteken vredeskaars.
Gebed.
Muziek: glorialied: Wees Gij mijn toevlucht.
Gebed bij de opening van de Schrift.
Moment met de kinderen.
De kinderen gaan naar de nevendienst.

•

Schriftlezing: Exodus 3 : 11 – 14.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zingen: lied 701 : 1 en 2 uit de NLB
Schriftlezing: Marcus 10 : 13 – 22.
Zingen: lied 701 : 3 en 4 uit de NLB.
Verkondiging.
Zingen: lied 362 uit de NLB.
Kinderen komen terug van de nevendienst.
Dankgebed en voorbeden.
Inzameling van gaven.
Slotlied: lied 416 uit de NLB.
Heenzending en zegen.

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.

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

Collectes
De collecten deze week zijn voor de
Eredienst & diaconie (1), Orgel, beeld
en geluid (2) en de ZWO-commissie
(uitgang). We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan wordt gevraagd aan de collecte mee te doen
via
een
overmaking
op
het
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Gemeentenieuws

-

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk
gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de
website geplaatst.

Truus de Geus, als ouderling-coördinator (vooralsnog voor twee jaar);
- Letty Groenveld, als pastoraal medewerker;
- Anneke de Jong, als pastoraal medewerker;
- Janine van Osnabrugge, als pastoraal medewerker (vooralsnog voor een jaar);
- Rik van Osnabrugge, als diaken (vooralsnog
voor een jaar).
We zijn dankbaar dat zij hun taak nog enige tijd willen
vervullen.
Scriba

Braderie
Wisseling ambtsdragers
Naast nieuwe ambtsdragers en vertrekkende ambtsdragers zijn er ook ambtsdragers die zullen worden herbevestigd. De ambtsdragers die ‘bijtekenen’ zijn:
- Tineke van der Blonk als pastoraal medewerker
(vooralsnog voor een jaar);

Komende woensdag, op D.V. 22 juni a.s. is het braderie
op / bij het winkelcentrum in Kudelstaart. Ook onze kerk
zal daar met een stand vertegenwoordigd zijn. Kom gezellig langs – de koffie is klaar. En: breng gerust iemand
mee die nog niet eerder met ons heeft kennis gemaakt!
En: als het druk wordt – wij gaan daar vast vanuit – kunt
u, ook als u zich nog niet hebt opgegeven, altijd even van
plaats veranderen: van de voorkant van de kraam naar
de achterkant…..Tot woensdag!
Scriba

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 19 t/m
zaterdag 25 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 van de jubilarissen niet op
het openbare gedeelte van de website geplaatst.
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