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Nieuwsbrief, 28 maart 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 28 maart 2021 in De Spil. Het is van-

daag Palmzondag, de laatste zondag vóór Pasen en het 

begin van de zogeheten Stille Week. 
 

Voorganger in deze dienst is de heer W. de Knijff uit Ju-

lianadorp. Ouderling 

van dienst is Leo 

Eveleens en diaken 

van dienst is 

Rieneke de Bondt. 

Het orgel wordt be-

speeld door Jan Sik-

kema. Jan speelt voor de dienst, na de dienst en na de 

preek. Het thema van deze dienst is: ‘de herder, het lam 

en de kudde’. 

Alle liederen worden ‘gebeamerd’. In deze dienst herden-

ken we ook de heer Willem Vermeulen. Wim overleed op 

17 maart jl., op 82-jarige leeftijd. De uitvaart was afgelo-

pen maandag 

vanuit De Spil. 

Vandaag wordt 

een in memo-

riam uitgespro-

ken en wordt 

Wim bijge-

schreven op de 

gedachtenis-

rol. Ook zingen 

(spelen) we 

een lied, in verbondenheid met de nabestaanden. 
 

De dienst wordt online uitgezonden via kerkdienstge-

mist.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. 

 

Orde van dienst 
Thema: de herder, het lam en de kudde 

 
• Orgelspel. 

• Muziek – intochtslied: hard geslagen, vastgenageld 

- Sela 

• Welkom en mededelingen. 

• Herdenking van de heer W. Vermeulen: 

o in memoriam; 

o bijschrijving op gedachtenisrol; 

o lied van verbondenheid – ‘Tel uw zegeningen’. 

• Stil gebed. 

• Votum en groet. 

• Inleidende tekst op het thema: Joh. 1 : 29. 

• Muziek: Heft op uw hoofden – NLB, 435. 

• Gebed van verootmoediging. 

• Muziek: Ik wil mij gaan vertroosten – NLB 562. 

• Schriftlezing: Jesaja 53 : 1 – 7 en 10b. 

• Muziek: Hij kwam bij ons, heel gewoon – Opwek-

king 268. 

• Schriftlezing: Joh. 10 : 7 – 15 en Openbaring 7 : 13 

– 17. 

• Prediking. 

• Meditatief orgelspel. 

• Muziek: Jezus het Lam, Opwekking 345. 

• Dankgebed en voorbeden. 

• Muziek: De Heer is mijn herder – NLB 23b. 

• Zegenbede 

• Uitleidend orgelspel. 
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Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaco-

nie(1), Kerk) (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 andere code dan de afgelopen weken. Die is verval-

len. 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk ge-

meentenieuws niet op het openbare gedeelte van de 

website geplaatst. 

 

 

 

 

 

 
 

Voor het overige zijn er geen speciale berichten die 

hier een plekje dienen te krijgen. Maar……. er zijn 

heel wat gemeenteleden die een hart onder de riem 

nodig hebben. Elke keer is er hoop dat zij wat meer 

‘vrijheid’ krijgen, maar na iedere persconferentie ver-

vliegt die hoop weer.  

 
Een aantal gemeenteleden is alleen – en dan komt 

ook in 

deze peri-

ode snel 

het spook 

van de 

eenzaam-

heid om 

de hoek 

kijken. 

Dat zou 

niet moeten mogen in een ‘beschaafde’ omgeving als 

de onze. Ik noem hier geen namen – vanwege het ri-

sico dat er dan gemakkelijk iemand over het hoofd 

wordt gezien – u kent ze allemaal zelf. Laat u onze 

medegemeenteleden niet versukkelen…. zeker niet in 

deze Paasperiode. Een kaartje, een telefoontje, of een 

aardigheidje (engelen zijn altijd actief…) het helpt. U 

maakt er iemand gelukkig mee! 
 

Palmpasen 
Corona of niet, de leiding van de kindernevendienst heeft 

kans gezien om toch op een veilige manier de kinderen 

bij elkaar te halen in de kerkzaal om een palmpasenstok 

te maken.  

 
Een traditie die anders vaak in de kindernevendienst 

werd uitgevoerd, maar waarvoor nu een andere vorm ge-

vonden is.  

 
Afgelopen vrijdagmiddag heeft de jeugd, onder leiding 

van de jeugdouderling, zich in de kerzaal verzameld en 

mooie stokken gemaakt.  
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Hier vindt u een impressie van de werklust van onze 

jeugd. 

Paasgroet 
Afgelopen weekend hebt u, als u 75 jaar of ouder bent, 

een Paasgroet ontvangen vanuit de gemeente. Nor-

maliter, buiten coronatijd, wordt die altijd ‘vanuit de 

kerk’ gebracht en nemen gemeenteleden die mee. 

Ook voor gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn 

maar die een speciaal steuntje in de rug kunnen ge-

bruiken wordt altijd een bloemetje bezorgd.  Dat kan 

nu niet op de gebruikelijke manier.  

Maar, met dank aan onze jeugd, is dat proces gladjes 

verlopen. Meer dan de helft is de afgelopen dagen 

door onze kinderen van de kindernevendienst rondge-

bracht. Hulde! 
 

Diensten komende week 

In de Stille Week hebben we twee diensten. Op Witte 

Donderdag is er dienst. In die dienst gaat ds. Marina 

van der Zwaag bij ons voor. Wij hopen dan het Heilig 

Avondmaal te vieren. De dienst wordt – net als alle 

andere diensten – via kerkdienstgemist.nl uitgezon-

den. 

Een dag later, op Goede Vrijdag, is er ook een ere-

dienst. Dan gaat pastor Ans Creemer voor. Ook die 

dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. 

Beide diensten beginnen om half acht (uiteraard: ’s 

avonds). 

Op Stelle Zaterdag is er geen dienst. 
 

Het Lam Gods 
In de orde van dienst treft u een foto van ‘De aanbidding 

van het Lam Gods’ – meestal aangeduid als ‘Het Lam 

Gods’  van de gebroeders Van Eyk. Het Lam Gods maakt 

deel uit van een vierluik, geschilderd op eikenhout. Het 

is door de gebroeders – Hubert en Jan – van Eyk 

geschilderd in de vroege 15e eeuw (ca. 1430) in opdracht 

van een Gentse koopman.  

De tumultueuze geschiedenis van het Lam Gods sinds 

zijn ontstaan is één van oorlogen, brand en diefstal. Na 

de Tweede Wereldoorlog keerde het Lam Gods terug 

naar de Vijdkapel in de Sint-Baafskathedraal in Gent om 

in 1986 te verhuizen naar de Villakapel.  

In 2012 drong een doorgedreven restauratiebehandeling 

zich op die tot begin 2020 zou duren. Uitgevoerd in het 

Museum voor Schone Kunsten te Gent door het Konink-

lijk Instituut voor Kunstpatrimonium en met financiële 

steun van de Vlaamse Overheid en het Fonds Baillet-La-

tour werden de oude verharde vernislagen en de over-

schilderingen minutieus verwijderd. 

 
Dankzij de restauratie is het dan ook voor het eerst sinds 

de 16de eeuw dat de originele verflaag van Van Eyck te-

rug te zien is. 

Digitale ontmoetingen 
Deze week is er, naast de erediensten, maar één digi-

tale ontmoeting. Dat is het ‘koffiedrinken na deze dienst. 

Informatie daarover vindt u aan het begin van deze 

nieuwsbrief.  De dinsdagavondbijeenkomst gaat, van-

wege het volle programma de dagen daarna, deze 

week niet door. 

Paaspakket 
Participe 

Graag maak ik wat extra reclame voor de Paaspakket-

ten-actie. Onder de titel ‘Hebt u er al over nagedacht wie 

u met Pasen wil verwennen?’ staat er een artikel op de 

website van Meerbode.nl (www.meerbode.nl). Het is een 

oproep. Participe heeft 75 verwenpakketten samenge-

steld die uitgedeeld mogen worden door inwoners van 

Aalsmeer en omgeving (dus ook Kudelstaart!). Lokale 

ondernemers hebben het Paaspakket rijkelijk gevuld. 

Hoe kunt u meedoen? Door iemand op te geven voor een 

Paas-verwenpakket die in het zonnetje gezet mag wor-

den. Opgeven kan nog tot 29 maart a.s. 

Dus: kent u iemand die wat extra aandacht verdient? Een 

opkikkertje? Of wat extra steun in barre tijden? Geef 

hem/haar op door een mail te sturen naar d.stam@parti-

cipe.nu of naar a.bugala@participe.nu (onder 

http://www.meerbode.nl/
mailto:d.stam@participe.nu
mailto:d.stam@participe.nu
mailto:a.bugala@participe.nu
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vermelding van Pasen) of bel naar 0297-326670. En ver-

tel ook waarom die ene zo’n verwenpakket verdient. 

Mocht uw aanmelding uitgekozen worden, dan mag u 

zelf het verwenpakket bij de gelukkige ontvanger afleve-

ren. En een vrijwillige bijdrage van € 2,- wordt op prijs 

gesteld. 

 

En nu zelf aan de slag … 

Dat was de reclame voor Participe en de Paaspakketten-

actie. Maar misschien zijn er ook andere acties mogelijk 

met Pasen, een ‘persoonlijk’ verwenpakket. Opnieuw zijn 

er belangrijke feestdagen, met beperkingen: beperkt op 

visite bij elkaar, en beperkt kerkbezoek of alleen online. 

Welke ‘Paasactie’ kunt u zelf opstarten? Een paar 

ideeën. 

1. Spreek af voor een Paaswandeling (op eerste of 

tweede Paasdag). Vraag iemand die u graag beter 

wil leren kennen; 

2. Bel een vriend/vriendin op die u lang niet hebt gesp-

roken. 

 
 

3. Zet een Paaseierenzoekactie op voor een gezin met 

kinderen in de buurt. Dat kan in uw eigen voortuin. 

Spreek wel een tijd af van te voren. 

4. Nodig iemand uit om samen de Paasdienst (terug) te 

kijken en te luisteren (uit De Spil of anders). 

5. Bak een Paastaart, deel hem door midden en geef 

een helft aan een ander. Bijvoorbeeld een Roze Kit-

kat-taart: Pink Kitkattaart recept - Allerhande | Albert 

Heijn (ah.nl)? 

6. Teken een paaskaart en stuur die naar een verre 

vriend(in). U vindt een voorbeeld bij dit stukje. Of kijk 

op Christelijke kleurplaten • kleurversjes.nl; 

7. Kook een stel eieren en beschilder ze. Geef er één 

weg aan een goede bekende. Zo eet u samen een 

eitje op Eerste Paasdag; 

8. Bel iemand op uit de PG SOW Kudelstaart en zing 

samen een paaslied door de telefoon. Zoals dit lied 

van Nederland Zingt, op een bekende melodie: Ne-

derland Zingt: Paaslied - YouTube:  

Wil ons in het vroege licht verschijnen,  

als de nacht nog om ons hangt.  

Doe de nevel van de vrees verdwijnen,  

die ons droeve hart bevangt.  

Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,  

in geloof en ongeloof tezamen:  

dat wij zien door tranen heen,  

Opgestane, U alleen! 

9. Zaai een zakje bloemenzaadjes in een stukje open-

baar groen. Even afdekken en klaar. En nu wachten 

op de bloemen die opkomen! 

10. Sta op Eerste Paasdag vroeg op, doe het raam 

open en roep: ‘De Heer is waarlijk opgestaan. Hal-

leluja!’ Dat levert vast een goed gesprek op met uw 

overburen … Over geluidsoverlast, en misschien 

ook wel over Pasen. 

Ik wens u alvast gezegende Paasdagen, in verbonden-

heid met de Heer en met elkaar! 

ds. Mirjam Vermeij 

Het slapende schaap 
Heel wat gementeleden hebben zich de afgelopen week 

gebogen over de vraag in de vorige nieuwsbrief waar het 

slapende schaap toch was. Een aantal gemeenteleden 

meende dat die ‘rechts’ op het plaatje zat, maar helaas – 

daar was wellciht een schaap dat wat glazig uit zijn ogen 

keek – het slapende schaap trof u aan de linkerkant van 

het plaatje…  

Deze week is er geen speciale puzzel. U kunt de 

Paaspuzzel 

nog oplossen 

die in het 

kerkblad staat 

en op de 

website. Uw 

antwoorden 

kunt u tot en 

met komende 

vrijdag naar de 

scriba mailen. 

Volgende week zondag zal de winnaar bekend worden 

gemaakt. Veel succes! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1190600/roze-kitkat-taart
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1190600/roze-kitkat-taart
https://www.kleurversjes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=yVRfuR_CIcg
https://www.youtube.com/watch?v=yVRfuR_CIcg
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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 28 maart tot  

en met zaterdag 3 april) 70 jaar of ouder worden of een bijzonder jubileum vieren. 
 

Deze week zijn er vier jarigen. Dat zijn: 

 

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

van de website geplaatst. 


