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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

30 september 2018
Kettinglied
De keuze van: Herma en Gerard Heijnen
Lied: Opwekking 789 “Lopen op het water”
Motivatie: Te weten dat in de grootste storm van ons
leven Zijn sterke hand ons vast houdt

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse
Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten
in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis
voelt. In de eredienst van vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal en houden we de maaltijd
van onze Heer rond de tafel. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen wordt van harte uitgenodigd.
Voorganger in de dienst is dominee Hans van Dalen.
Ouderling van dienst is Truus de Geus en vandaag
doen meerdere diakenen dienst.
Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen
via de beamer worden gepresenteerd.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Eredienst en Diaconie en het Avondmaalsproject. Bij de
uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk en Israël. 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.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Orde van dienst:
- Kettinglied van Gerard en Herma Heijnen:
“LOPEN OP HET WATER”
- Mededelingen namens de kerkenraad
- Iedereen mag zo mogelijk gaan staan
- Stil gebed, Bemoediging en groet
- Samen zingen (staande): Psalm 42: 1 en 7
- Gebed om Gods Heilige Geest
- Gesprekje met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
“SAMEN IN HET LICHT”
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Joodse najaarsfeesten (info)
- Schriftlezing: Leviticus 23:33-43
- Zingen: Psalm 68:9
- Schriftlezing: Johannes 7:37-39
- Zingen: Lied 653: 1 en 3
- Verkondiging: alle zegen komt van…
“Laat wie dorst heeft bij mij
komen en drinken!
Rivieren van levend water
zullen stromen uit het
hart van wie in mij gelooft,
zo zegt de Schrift”
(Johannes 7:37-38)
- Zingen: Hemelhoog 624:1,4,5
- De kinderen komen terug en de Tafel voor het
Heilig Avondmaal wordt gereed gemaakt
- Samen met de kinderen zingen we:
Opwekking 34 / Hemelhoog 45
Hinnee Ma-Tof Oe manajiem
Sjevet Achiem Gam Jachad (2x)
Hinnee Ma-Tof
Sjevet Achiem Gam Jachad (2x)
- Collecte
- Uitleg: ‘Over het Avondmaal’
- We belijden ons geloof met woord en lied
(staande)
- Samen zingen (staande): Lied 344: 1, 2, 3
- Nodiging
- Vredegroet (wij groeten elkaar bijvoorbeeld door
elkaar een hand te geven)
- Lofprijzing en instellingswoorden:
“Verheft uw harten…”
- Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
- Gemeenschap van brood en wijn
Na elke tafel lezen wij:
Psalm 116: 1-6; 7-14; 15-19
en we zingen Psalm 116: 3, 6 en 8
- Dankzegging en dankgebed
- Slotlied (staande): Lied 868: 2, 4 en 5
- Heenzending en zegen

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief, 30 september 2018

pagina 2

Gemeentenieuws

Inloopochtend in de Spil

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

Woensdag 3 oktober is er weer inloopochtend in de
ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is
er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie
wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. De boekenhoek zal deze ochtend ook geopend zijn. Voor vragen en/of contact: bel 0297345168. De gastvrouwen deze ochtend zijn Hilly de
Kuiper en Gusta Groenendijk.

Spilplusavond “Voltooid leven”.

Wij doen weer mee met Schoenmaatjes!

Wil jij iets doen voor een kind in een arm land? Versier en vul dan een schoenendoos. Als schoenmaatje
laat jij weten dat je aan een kind ver weg denkt.
Jouw schoenendoos wordt een prachtig cadeau.
Vanaf vandaag liggen er op de tafel boekjes met extra
informatie over het vullen van zo'n waardevol cadeau
voor een kind in een arm land. Het is echt niet alleen
voor kinderen. Iedereen kan en mag een schoenendoos vullen!! Inleveren t/m 10 november.
U/jij doet toch ook mee?!

Agenda
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Zondag 7 oktober

Zondag 7 oktober

Zondagavond 7 oktober, aanvang 19.00 uur, organiseert de commissie Vorming en Toerusting een themaavond over het onderwerp “Voltooid leven – vragen
over het levenseinde”. In het eerste gedeelte van de
avond houdt ds. Hans van Dalen een meditatieve inleiding over het levenseinde vanuit Bijbels perspectief. In het tweede gedeelte geeft de Kudelstaartse
huisarts dr. Coster informatie over wat er medisch
mogelijk is als het einde nadert. Vragen die dan aan
de orde komen zijn: Wat is euthanasie? Welke criteria
zijn ervoor? Is een arts ertoe verplicht? Wat is palliatieve zorg? Hoe werkt dat? Wat houdt de discussie
'voltooid leven' in? Daarna is er gelegenheid om vragen
te stellen en om met elkaar van gedachten wisselen
bij een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.

Najaarsconcert
Zondag 14 oktober 2018
in de Dorpskerk van Leimuiden
m.m.v.

Het Interkerkelijk koor Song of Joy
uit Kudelstaart o.l.v. Hilbert Kamphuis
Jaap van Muijden (orgel / piano)
en

10.00 – 11.30 uur, Inloopochtend,
ontmoetingshal van de Spil

Mannenkwartet Men2B uit Zaandam

“Afdwalers”, bij Martine Sikkema,
Galvanistraat 22
10.30 uur, Oecumenische dienst, in
de RK kerk Sint Jan Geboorte,
voorganger dominee J. van Dalen

Aanvang: 15.00 uur
Kerkzaal open 14.30 uur
Toegang: € 10,00 p.p.

19.00 uur, SpilPLUSavond

Kaartverkoop bij:
Gemakswinkel in Leimuiden, Marskramer in Kudelstaart, bij de koorleden van Song of Joy en aan de
kerkzaal.
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