Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 13 september 2020

Mededelingen voor komende tijd:
Open kerk Vanaf donderdag 10 september beginnen we met het openstellen van de kerk op
de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. U bent in de kerk welkom: voor een moment
van stilte, om te bidden, te lezen, een kaarsje aan te steken. Voor koffie en een babbel of
gesprek bent u welkom in de consistorie.
Filmavond Op 20 september in de Odulpuskerk in Meliskerke. Aanvang 19.00 uur. Met
nagesprek. We bekijken een film die we nog hebben liggen, we zouden die in het voorjaar
bekijken. Kernwoorden: slachtoffer, nabijheid, doodstraf, eerlijkheid, hoop.
Koffiemorgen Iedere eerste woensdag van de maand is er weer koffie ochtend. We beginnen
op woensdag 7 oktober, 10.00 uur. In de Klimop, zoals gebruikelijk. Om te voorkomen dat er
te veel mensen komen zal er geen wereldwinkel of ander aanbod en vermaak zijn. In de grote
zaal kunnen we op een veilige manier 25 mensen herbergen, dat moet te doen zijn.
Gesprekskring ouderen Adrie Minderhoud zal alle leden benaderen en uitnodigen voor de
eerste samenkomst op woensdagmorgen 14 oktober, 9.30 uur, ook in de Klimop. Daar
kunnen we op goede afstand het gesprek aangaan met elkaar. Mocht de kring te groot
worden dan splitsen we ter plekke in twee gesprekskringen.
Kerk app Koudekerke Als u ook deel wilt nemen aan de Kerk-app, stuur dan een app naar Jan
Maas, 06-81190566. Middels deze app kunnen we elkaar informeren en inspireren, met
gedichten, liederen, filmpjes enzovoorts.
Bij zondag 13 september

let op: 10.00 uur!!!!

Kindernevendienst Gedurende de hele dienst, in de Klimop.
Voorganger: ds Rob Poesiat
Aanmelden: tot vrijdag 11 september, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com.) Mensen die er iedere zondag bij zijn staan inmiddels
genoteerd bij Piet en hoeven niet meer te bellen of te mailen.
Zingen Iedere zondag neemt een klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening,
Adrie Minderhoud coördineert dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat
het hem weten. (telefoon 552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)

Liturgie
Startzondag /begin van een nieuw kerkelijk seizoen, PKN-gemeente Koudekerke
Thema : “ VOLGEN EN VERTROUWEN “.
Orgelspel.
Welkom en mededelingen
Aanvangslied psalm 84 : 1,2
Stilte
Votum & groet.
Zingen klein gloria ,lied 195.
gebed om ontferming.
Orgelspel: lied33 (JdH/ daar ruist langs de wolken…)
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
1e Schriftlezing : 1 Koningen 17 : 15 -24 ( Lector)
Zingen psalm 146 : 1,4
2e Schriftlezing : Mattheus 6 : 27 – 34
Zingen psalm 146 : 5
Prediking
Zingen lied 212 ( ELB)/ Heer wat een voorrecht…)
Dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader.
Slotlied psalm 150.
Zegen.

bloemen uit de kerk gingen afgelopen week naar meneer C. Wielemaker, Kaapduinseweg 11a
en familie de Witte, Vlissingsestraat 10.

Om aan vast te houden: in de wirwar van deze tijd, de berichten uit Moria, oplopende
besmettingen, ontevreden mensen: Heer, ontferm U over ons, neem ons op in Uw
erbarmen, laat ons niet verloren gaan. (lied 413)

Met een hartelijke groet aan u allen, ds Anne-Gera Los
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