
Orde van dienst

r de volgende nieuwsbrief:

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de 
Protestantse Gemeente Samen op Weg te

Kudelstaart, die gehouden wordt op zondag 24 juli
2022 in De Spil.

 Voorganger in de dienst van vandaag is de heer

W.J.de Knijff uit Julianadorp.
Ouderling van dienst is Joke van Leeuwen.

Diaken van dienst is Agnes Poortvliet.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema. 
In  deze dienst  herdenken we ons gemeentelid
Roel de Rooij. Roel heeft in zijn leven heel veel
tijd aan onze kerk gewijd. Vorige week vrijdag is
hij  op  72-jarige  leeftijd  overleden.  Onze
gedachten  en  ons  gebed  zijn  bij  Betty,  de
kinderen, de andere naaste familieleden en alle
anderen die Roel dierbaar waren.
Wij bidden hen allen Gods kracht en steun toe.

 Er is vandaag 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 collectes
 deze week zijn de collectes voor de Eredienst & 
diaconie (1), de Kerk (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 
bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 
INGB 0005 7820 44). 
U kunt via de QR-code rechtstreeks een betaling’ 
doen. Deze code is te gebruiken tot en met 18 
augustus 2022.

24 juli 2022

   24 juli 2022

Orde van Dienst 
• inleidend orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Herdenking van ons gemeentelid

 Roel de Rooij

*  aansteken van de gedachteniskaars door  
de familie
*  kort 'in  memoriam'
* bijschrijven van de naam van Roel op 
 de gedachtenisrol door Roos
*zingen,als lied van verbondenheid:

       Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht

• Intochtslied: lied 978, 1,2,3 en 4 (NLB)
• Stil gebed
• Votum en groet.
• Aansteken van de vredeskaars
• Uitleg thema- lezen Spreuken 21: 17 en 

Spreuken 15: 15
• Verootmoediging en genadeverkondiging

door te zingen: Lied 859: 1,2 en 4 (NLB)
• Gebed voor de opening van het Woord
• Kindermoment
• Kinderen gaan naar de nevendienst
• Kinderlied: HO, STOP, sta eens even stil!
• Schriftlezing: Exodus 14: 9-14 en 17: 8-13
• Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 9-15
• Muziek en meezingen: Opw. 124
• Prediking
• Muziek en meezingen: God roept ons 

broeders tot de daad.
• Kinderen komen terug van de nevendienst
• Dankgebed en voorbeden.
• Inzameling van gaven
• Slotzang: lied 1010- Geef vrede Heer(NLB)
• Heenzending en zegen.
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