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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

Zondag 10 maart 2019

Welkom
Hartelijk welkom in de dienst op deze tweede lijdenszondag 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 deze dienst zal worden voorgegaan door dhr.
N.M.J. Binnendijk uit Noordwjik.
Martine Sikkema is vandaag ouderling van dienst en
Rik v. Osnabrugge is diaken van 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.

Voor alle kinderen van de basissschool is er vandaag
kindernevendienst.
De kindernevendienst start vandaag het paasproject.
In de veertigdagentijd lezen ze tijdens dit project van
Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor
Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste
maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding.
Vandaag staat Lucas 19:29-40 centraal:
Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, terwijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst
en de tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending.
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.

Orde van dienst:
-Welkom en mededelingen door de ouderling van
dienst
-Zingen Lied 542 vers 1 en 3
-Stil gebed
-Drempelgebed
-Zingen Lied 542 vers 4
-Woord ter bemoediging: Romeinen 10: 8-11
-Zingen Lied 906 vers 1, 6 en 8
-Gebed om ontferming
-Zingen Psalm 139 vers 1 en 14
-Gebed bij de opening van de schriften
-Kindermoment, de kaarsen worden aangestoken en
we zingen: Samen in het licht, hierna mogen alle kinderen naar de kindernevendienst.
-Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 5: 6-21
-Zingen Lied 320 vers 1 en 2
-Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 1-13
-Zingen Lied 536 vers 1 en 4
-Uitleg en Verkondiging
-Zingen Lied 627 vers 1 en 2
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
-Dankgebed en voorbeden
-Inzameling der gaven
-Slotlied Lied 416
-Zegenbede

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

Agenda
Dinsdag
12 maart

Gebedskring, 19.00-20.00 uur in
de Spil

Woensdag
13 maart
Woensdag
13 maart
Woensdag
13 maart
Donderdag
14 maart
Zondag
17 maart

Jongensclub, 19.00-20.00 uur in
de Jids
Biddag voor gewas en arbeid,
dienst om 19.30 uur in de Spil
Woensdagavond gespreksgroep,
20.15 uur
Vergadering van de kleine
kerkenraad, 20.00 uur in de Spil
10.00 uur, dienst, voorganger ds.
N.M.J. Goedhart uit Utrecht
10.30 uur, bevestigingsdienst ds.
Hans van Dalen in Nijverdal

Zondag
17 maart
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