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Nieuwsbrief, 14 maart 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 14 maart 2021 in De Spil.  
 

Voorganger in deze dienst is ds. mw. M. Meiring – 

Snijder. Ds. 

Meiring is 

luchthavenpastor op Schiphol. Ouderling van dienst is 

Jaap Overbeek en diaken van dienst is Janna Adema. 

Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema. Jan speelt 

voor de dienst, na de dienst en na de preek. Alle liederen 

worden ‘gebeamerd’. Er kunnen nog steeds geen 

gemeenteleden aanwezig zijn in deze dienst. De dienst 

wordt online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. U kunt 

gemakkelijk de dienst bereiken via de ‘grote knop’ op de 

homepagina van onze website. Bij kerkdienstgemist.nl 

behoeft u de dienst ook niet meteen ‘life’ te bekijken – u 

kunt die later ook terugkijken. Ook als u van de afgelopen 

weken diensten hebt gemist kunt u, als u dat wilt, die ook 

nu nog bekijken. 
 

Aan het einde van de dienst is er weer ‘digitaal 

koffiedrinken’. Direct na de dienst kunt u inloggen bij 

‘zoom’. Alle nieuwtjes worden daar uitgewisseld – net als 

‘vroeger’ aan de fysieke koffietafel…… Weet u welkom. 
 

Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 

niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 

 

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & 

diaconie(1), Biddagproject van PKN 

(Ghana) (2) en ZWO (uitgang). We 

collecteren digitaal; dat betekent dat 

u 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 hiernaast staande QR-code 

‘rechtstreeks een betaling’ doen.  Let op: het is een 

nieuwe code – de oude code werkt niet meer. De 

Orde van dienst 
• Orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Toewijding door stil gebed. 

• Bemoediging en groet. 

• Muziek – intochtslied: Psalm 122 : 1 en 2. 

• Smeekgebed. 

• Gebed om de opening van het woord. 

• Paasproject van de kindernevendienst. 

• Schriftlezing: Jozua 4 : 9 t/m 5 : 1 en 5 : 10 – 12 

• Schriftlezing: Johannes 6 : 1 – 15. 

 
• Muziek: lied 836 uit het NLB. 

• Verkondiging. 

• Meditatief orgelspel. 

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. 

• Aandacht voor de gaven. 

• Muziek: lied 536 uit het NLB. 

• Uitzending en zegen. 

• Uitleidend orgelspel. 
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hiernaast staande code functioneert tot en met 22 maart 

a.s. 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het gemeentenieuws 

niet op het openbare gedeelte van de website 

geplaatst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de beroepingscommissie 

Hierbij een korte update van waar we staan als 

beroepingscommissie. We zijn na een lange 

sollicitatieperiode op 

dit moment in 

gesprek met enkele 

kandidaten.  

De gesprekken zijn 

helaas allemaal 

digitaal, maar het 

scheelt ook veel tijd. 

Maar als er een 

geschikte kandidaat 

is wil je elkaar toch 

graag in het echt ontmoeten. Ondanks deze beperking 

is de sfeer in de beroepingscommissie erg goed en 

hebben we er alle vertrouwen in dat we de juiste 

dominee voor onze gemeente gaan vinden. 

Namens de Beroepingscommissie, Kristian van 

Heemskerk. 
 

Viering Heilig Avondmaal 

Op D.V. 1 april a.s. (Witte Donderdag) hopen we 

weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We 

hebben er dan een hele cyclus opzitten waarbij we 

het avondmaal niet konden vieren zoals we dat het 

liefst zouden doen. De eerste keer dat we dat ‘online 

of deels online’ deden was Witte Donderdag 2020. 

Ook deze keer kunt u zich, als u dat wilt, aanmelden 

om de tasje met matses en wijn of druivensap te 

ontvangen om op deze wijze aan het avondmaal deel 

te nemen. Het is natuurlijk ook mogelijk om dat te 

doen met ‘eigen brood en wijn’. 

 
Als u wilt deelnemen met ‘matses en wijn vanuit de 

kerk’, dan moet u zich op uiterlijk vrijdag 26 maart 

daarvoor aanmelden bij de diaconie (diaconie@sow-

kudelstaart.nl). Het kan ook telefonisch bij een van de 

diakenen. Let op: de datum 26 maart is een ‘harde 

datum’, omdat alle voorbereidingen hiervoor door de 

diakonie op 27 maart getroffen worden. 

uw diaconie  
 

Foto in de ‘orde van dienst’ 

De foto die  u in de liturgie aantreft geeft een beeld van 

een van de acht ramen die John Piper in 1959 ontwierp 

voor Eton Chapel, de kapel van Eton College, een van 

Engelands topscholen. Hij brengt hier het wonder van de 

vijf broden en twee vissen in beeld. De kanten van het 

raam zijn donker gehouden, zodat het lichte middendeel 

met de witte broden en zilverkleurige vissen er des te 

meer uitspringt. Aan de rand zien we pakkende en 

ontvangende handen in alle kleuren van de regenboog. 

Het centrum wordt omlijst door een mandorla, een 

amandelvormige vorm die ontstaat als je twee cirkels 

gedeeltelijk over elkaar schuift en daarom staat voor 

twee werelden. Hemel en elkaar schuiven bij dit wonder 

in elkaar in een toekomstvisioen van een overvloedige 

maaltijd waar voor iedereen genoeg is. Er blijven zelfs 

twaalf manden over, genoeg voor de twaalf stammen van 

mailto:diaconie@sow-kudelstaart.nl
mailto:diaconie@sow-kudelstaart.nl
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Israël, genoeg voor de twaalf apostelen om uit te delen, 

genoeg voor de hele wereld. 

Digitale ontmoetingen 
Deze week zijn er twee digitale ontmoetingsmomenten. 

De eerste is de ‘koffie’ na de dienst’. De informatie 

daarover vindt u aan het begin van deze nieuwsbrief. 
 

De tweede is de dinsdagavondbijeenkomst, waar het 

gaat om elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar. Die 

begint om 20.00 uur. De vaste link daarheen is:  

hhttps://us02web.zoom.us/j/89427227755 

De meeting ID is 894 2722 7755. Deze vindt u ook achter 

de grote knnop op de homepagina. 

 

Calslager Bancken 
De voorjaarsbloemen hadden het zwaar. De storm 

teisterde hun kleurige blaadjes en tengere steeltjes. Bij 

elke nieuwe windvlaag bewogen ze dapper mee.  

Ik reed langs de Calslager Bancken en zag de krokussen 

en een enkele narcis overleven in het grasveld.  

Het was een onstuimige dag en de bloemen hielden zich 

met moeite 

staande.  

Toch maakte 

me het ook 

blij. De 

stoere 

paarse, witte 

en gele 

krokussen 

gaven mij 

hoop. Hun 

komst, ieder 

jaar weer, 

betekent een 

nieuw begin, 

een nieuwe 

lente. Overal 

waar zij hun 

kop 

opsteken, kan er van alles gebeuren. 
 

Misschien komt dat wel omdat krokussen niet klein te 

krijgen zijn: niet door spelende kleuters die vrolijk gillend 

door de krokuszee rennen.  

Niet door hongerige duiven, die zich pikkend een weg 

banen door het veld (waarom lusten zij toch vooral gele 

krokussen?).  

En niet door de stormwind, die hen keer op keer tergt en 

treitert. 
 

Tijd voor een ode aan de krokus, nu ze er weer zijn.  

Ik vond er een. Het is geschreven door de Schotse 

Natalie Allyn Wakely Sleeth (1930-1992). Zij schreef de 

tekst en de melodie van dit lied, dat over ons leven gaat. 

Het vertelt van de schepping, hoe leven ontstaat en 

groeit. En hoe het leven kan veranderen. Andries 

Govaart vertaalde het naar het Nederlands.  

Wij kennen het als lied 982 uit het Nieuwe Liedboek. U 

vindt het hier: In de bloembol is de krokus - YouTube 

In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 
 

Elke stilte kent zijn zingen,  

zoekt een woord en melodie,  

ieder duister wacht een morgen  

in dat licht is alles nieuw.  

Het verleden bergt de toekomst,  

wat die brengt, je weet het niet,  

nog verborgen tot het uitkomt,  

God alleen herschept en ziet.  
 

In ons einde is de aanvang,  

in de tijd oneindigheid,  

in de twijfel ligt geloven,  

in ons leven eeuwigheid,  

in de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd,  

nog verborgen tot het uitkomt,  

God alleen herkent die tijd. 
 

Zo zat ik zingend achter mijn laptop. En ik dacht na over 

kou en warmte, over verborgen toekomst, over dood en 

leven. Allemaal dankzij de krokussen aan de Calslager 

Bancken. 

ds. Mirjam Vermeij 

 

Zondag Laetare.. 
Het is vandaag de vierde zondag in de veertigdagentijd. 

Deze zondag markeert het midden van de veertigdaagse 

periode voor Pasen. Vandaar dat de dag ook wel 

‘halfvasten’ wordt genoemd. Al vanaf de negende eeuw 

klinkt in de liturgie van deze zondag de vreugde van de 

Verrijzenis door. 

Het Latijnse woord laetare betekent: 'wees blij'. Het is het 

eerste woord van de intochtszang die op deze zondag 

vaak gezongen wordt. e tekst  komt uit het boek Jesaja 

en betreft een profetie over de redding van Jeruzalem: 

‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar 

verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar 

treuren nu samen met haar jubelen’. 

De liturgische kleur voor zondag laetaere is ‘roze’. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

https://us02web.zoom.us/j/89427227755
https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/551-natalie-allyn-wakely-sleeth
https://www.youtube.com/watch?v=U3i6rcl5RSA


 

 

  
 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief, 14 maart 2021 

 pagina  4 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
In deze Coronatijd is ons sociale leven is op een laag pitje komen te staan. Dat betekent dat het belangrijk is dat 

we lief en leed op een andere wijze met elkaar delen dan we gewend zijn. 
 

Het zijn in deze tijd juist de ouderen die kwetsbaar zijn en ook gemakkelijk in een isolement terecht komen. 

Daarom hebben zij onze aandacht meer dan ooit nodig. Nu we ze niet kunnen bezoeken is het dus belangrijk dat 

we hen op een andere manier bereiken. 
 

Hieronder vindt u de namen (en adressen) van gemeenteleden die de komende week (van zondag 14 tot  en met 

zaterdag 20 maart) 70 jaar of ouder worden of een bijzonder jubileum vieren. 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het  openbare 

gedeelte van de website geplaatst. 
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