Dit was de laatste Nieuwsbrief vóór de zomer!!! Start
van het nieuwe seizoen is eind
augustus/begin september.
Allen een fijne zomer
toegewenst!!!
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Kettinglied
De keuze van: Rieneke de Bondt
Lied: Opwekking 222 “Doorgrond mijn hart”
Motivatie:
Is het lied wat ik had gekozen voor de dienst waarin ik
3 jaar geleden bevestigd werd. Aan de woorden -Is
soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij? - moet ik
telkens denken als ik een nieuwe taak krijg zoals bij
het opvolgen van Laurens als voorzitter van de diaconie en nu ook als lid in de beroepingscommissie. Ik ga
er vanuit dat als ik de verkeerde keus maak ik dit zeker zal merken.

Hartelijk welkom in deze dienst bij de Protestantse Gemeente Kudelstaart, in het bijzonder als u
hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons
thuis voelt.
In de eredienst van vandaag vieren we met elkaar het
Heilig Avondmaal. Iedereen die zich geroepen voelt
om deel te nemen wordt van harte uitgenodigd.
Voorganger in de dienst is dominee M. van der Zwaag –
de Haan uit Ter Aar. Ouderling van
dienst is Aveline Maat en bijna alle diakenen doen vandaag dienst.
Het orgel zal worden bespeeld door
Jan Sikkema.
Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Bloemen uit de dienst
-De heer A.J. ten Hoeve, Kas 5, 1431 MA Aalsmeer. De
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op de website geplaatst.
heer
ten Hoeve was 24 juni jarig en hij is 75 jaar geworden.
-De heer P. Vogelaar, Dr. v. Haeringenplantsoen 6-14,
2151 AT Nieuw Vennep. De heer Vogelaar was ook op
24 juni jarig en hij is 84 jaar geworden.
-Mevrouw G. Vink-Kool, Kudelstaartseweg 272, 1433
GR Kudelstaart. Mevrouw Vink was 26 juni jarig en zij
is 89 jaar geworden.
-Ter bemoediging gaan er nog bloemen naar de
familie Sikkema, Copernicusstraat 22.
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 voor Vluchtelingenwerk Amstelland. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor ZWO.
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 door de ouderling van dienst
Zingen kettinglied: Opwekking 222
Mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen (zo mogelijk staande): Lied 215: 1 en 2
Eerste helft gedicht blz.529 Nieuwe Liedboek
Zingen (zo mogelijk staande): Lied 215: 3 en 4
Tweede helft gedicht blz.529, Nieuwe Liedboek
Moment voor stil gebed
Bemoediging & groet:

V: Onze hulp is geborgen in die éne Naam, die tot ons
zegt:
A: IK ZAL IN ALLES MET JE ZIJN.
V: Genade, barmhartigheid en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
A: AMEN.

- Zingen: (zo mogelijk staande): Lied 215: 5 en 7
- Kyriëgebed
- Glorialied: Psalm 47: 1 en 2
- Gebed om de Geest van God
- Gesprekje met de kinderen…
- De kaarsen worden aangestoken en we zingen:
Job en Jeremia
- Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19 t/m 21
- Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 51 t/m 62
- Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3
- Verkondiging: Jezus volgen
- Zingen: Lied 975: 2 en 3
- De kinderen komen terug.
- Kinderlied: “Leg je hand in de hand van Jezus”
- Zingen: Lied 975: 4
- Viering Heilig Avondmaal:
V: Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt,
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
V: Onze harten omhoog naar God.
A: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON.
V: Dank de Heer, onze God.
A: WIJ WILLEN GOD DANKEN.
V: Gezegend, o God, zij uw Naam……….
- Zingen: Lied 405: 1 en 2.
V: Door Jezus Christus, onze broeder, aan wie U de
naam gegeven hebt die boven alle naam uitgaat……………
……………………………………….Laten we bidden tot God onze
Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader die in de hemelen zijt…
V:Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer
met ons zijn.

- GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
-

Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven
Ouders mogen de kleintjes uit de oppas halen
om straks de zegen te ontvangen
Slotlied: Lied 419: 1, 2 en 3
(zo mogelijk staande)
Heenzending en zegen

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Gemeentenieuws

Anita
Stronkhorst is vorige week zondag geopereerd
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op de
geplaatst
aanwebsite
haar
achillespees en is druk bezig om te revalideren! Heel veel sterkte Anita!!!

Update beroepingscommissie

Tijdens de gemeentevergadering van mei jl, zijn de
namen gepresenteerd van leden, die zitting hebben in
de beroepingscommissie. Er zijn vragen gesteld die
tijdens de vergadering zijn beantwoord. Twee beoogde leden hebben uiteindelijk moeten aangeven
hun functie onvoldoende te kunnen invullen wegens
tijdproblemen. De Kerkenraad heeft daarop actie genomen en heeft andere kandidaten gevraagd de open
posities in te willen vullen. Ook is besloten 1 plek toe
te voegen om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeente in deze commissie te borgen.
De kerkenraad is blij te kunnen meedelen, dat de beroepingscommissie nu compleet is en zal bestaan uit
de volgende 10 personen:
• Ad Verburg – Voorzitter
• Rieneke de Bondt (KKR) Diaken – contact kerkenraad
• Truus de Geus (GKR ) Ouderling-pastoraat
• Hans van Leeuwen (GKR ) Ouderling-kerkrentmeester
• Piet Ademaj
• Britt Stronkhorst
• Kristian van Heemskerk
• Marleen de Vos
• Dorien Rinkel
• Marjolein van der Zwaard
De beroepingscommissie kan zich nu gaan voorbereiden op haar werkzaamheden. De aanvraag bij de Classis zal in juli worden behandeld, maar onze informatie is, dat alle seinen op groen staan om de goedkeuring af te kunnen geven. De Kerkenraad bidt alle leden kracht en wijsheid toe haar werkzaamheden met
plezier en zegenrijk te kunnen uitvoeren.
Leo Eveleens – Voorzitter

Bericht vanuit de beroepingscommissie

Vorige week is de beroepingscommissie voor de eerste
keer bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten voor
het beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft de profielschets vastgesteld en aan de hand daarvan gaat de commissie aan
de slag. Als u, als gemeentelid, een exemplaar van die
profielschets wilt hebben, kunt u die bij ons opvragen
via het mailadres:
beroepingscommissie@sow-kudelstaart.nl
Als eerste stap stellen wij u, als gemeente, in de gelegenheid om namen op te geven van predikanten die u
geschikt acht voor onze gemeente. U kunt uw opgaven
sturen naar het bovengenoemde mailadres. Uw opgave
dient te zijn voorzien van uw naam, adres en van de
reden waarom u deze predikant geschikt acht. De commissie zal uw opgave(n) bespreken, maar is uiteraard vrij om te beslissen of zij de opgegeven kandidaat of kandidaten gaat horen of niet. Om eventuele verkeerde verwachtingen te voorkomen: de

commissie is gebonden aan geheimhouding en zal aan
u niet terugkoppelen wat zij met uw opgave(n) doet of
gedaan heeft.
Wij zien uw eventuele voordracht(en) met belangstelling tegemoet.
Rieneke de Bondt
Beroepingscommissie
PKN Samen-Op-Weg gemeente Kudelstaart

Woensdagochtend 17 juli in de Spil:
Een zangochtend rond het thema:
Vertrouwend bidden en/of biddend vertrouwen
Graag nodigen we u en jullie van harte uit om de jaarlijkse zomerzangochtend te bezoeken in “de Spil”
Vanaf 9.50 bent U welkom voor thee of koffie. Om
10.15 willen we graag met het programma beginnen.
Met pastor Ans Creemer gaan we, in gebed, zang en
overdenking, het deze ochtend hebben over het bovenstaande thema.
Heeft u zelf nog één lied (met maximaal twee coupletten) wat u graag zou willen zingen en dat op het thema
betrekking heeft, dan kan dit uiteraard, graag dan
z.s.m. doorgeven aan Truus de Geus, e-mail:
truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl, telefoon 0297320372 of aan Margreet van Tol, e-mail:
margreet.van.tol@sow-kudelstaart.nl, telefoon 0297327398 (bij voorkeur bellen tussen 18.30 en 20.00 uur)
Graag met vermelding uit welke bundel het lied komt!!
(lied 86 en 904 zijn al in het programma opgenomen).
In verband met het maken van de liturgie vragen wij
dit vóór 3 juli 2019 op te geven. Iedereen, ook eventuele kennissen of vrienden, graag tot ziens op de ochtend van 17 juli. Heeft U vervoersproblemen en wilt u
dat wij u komen halen en thuisbrengen voor deze ochtend , dan kan dat geregeld worden via bovenstaande
adressen; geef u dan zo spoedig mogelijk op.
Namens de commissie,
Truus de Geus en Margreet van Tol

Vakantiebijbelgids
Het is zomer en het is bijna vakantie! Tijd om op avontuur te gaan. Naar verre landen of in Nederland. Ver
weg of in de achtertuin. Waar je ook bent, overal kun
je genieten van de zon en de warmte. Leuk hierbij is
de Vakantiebijbelgids, uitgegeven door Ark Mission,
boordevol proefjes, creatieve opdrachten en weetjes.
Zo ontdek je alles over de zon en haar licht en warmte.
Ook kom je erachter wat dat met God te maken heeft.
Ook voor de ouders en andere volwassenen is er een
vakantiegids, met minder proefjes en creatieve opdrachten, maar met overdenkingen over hetzelfde
thema: de zon!
In de hal en bij de boekenhoek ligt een hele stapel,
neem er een mee!
PS. Door een ‘foutje’ hebben we meer exemplaren gekregen dan besteld, dus schroom niet, neem ze mee en
deel uit! De boekenhoek
Zondag 7 juli

10.00 uur, dienst, voorganger
pastor A.M. Creemer- Allard
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