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Nieuwsbrief, 29 augustus 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 29 
augusuts 2021 in De 
Spil. Voorganger van-
daag is ds. Dirk-Jan 
Lagerweij uit Zwolle.  
Ouderling van dienst 
is Marleen de Vos en 
diaken van dienst Ans 
Rinkel. Het orgel 
wordt bespeeld door 

Jan Sikkema.  
De dienst wordt ook online uitgezonden via kerkdienst-
gemist.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.   
 

Er is deze zondag ook weer kindernevendienst. Als van-
ouds, dat wil zeggen: gewoon in De Spil voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd. De leiding van de kinder-
nevendienst is deze zondag in handen van Arno en Ti-
neke Maas. Het gaat over een verhaal uit het boek Ge-
nesis (de geboorte van Izaäk). 
 

Na de dienst is er weer koffierdrinken. Als het mooi weer 
is  is dat  in de binnentuin. Te bereiken via de garderobe.  
Als het geen mooi weer is drinken we de koffie in de kerk-
zaal. En - we blijven het toch maar herhalen, omdat het 
zo gemakkelijk vergeten wordt: houd afstand van elkaar. 

 

Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeen-
tenieuws niet op het openbare gedeelte van de website 
geplaatst. 
 
 

Orde van dienst 
Thema: ‘Een stukje eeuwig leven’ 

 

 
 

• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Zingen: lied 139 : 1 en 8 uit het NLB - ‘Heer die mij 

ziet’. 
• Stil gebed. 
• Votum en groet. 
• Gebed. 
• Zingen: lied 213 : 1 uit het NLB - ‘Morgenglans der 

eeuwigheid’. 
• Gebed om de Geest 
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
• Schriftlezing: Lukas 10 : 23 - 27. 
• Muziek: lied 320 uit het NLB - ‘Wie oren om te horen 

heeft’. 
• Verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Zingen: lied 939 : 1 en 3 uit het NLB - ‘Op u alleen, 

mijn licht en kracht’. 
• Gebeden. 
• Zingen: lied 425 uit het NLB - ‘Vervuld van uw ze-

gen’ 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
 
De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 
van de kerkzaal. 
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Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), Kerk (2) en ZWO-commissie - ‘uitgang’). We collec-
teren digitaal, maar ook weer fysiek; 
digitaal betekent dat u wordt gevraagd 
aan de collecte mee te doen via een 
overmaking  op het bankrekening-
nummer van onze gemeente (NL62 
INGB 0005 7820 44). U kunt via de 
hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een betaling’ 
doen. Deze  code geldt tot 30 augustus a.s. ‘Fysiek’ be-
tekent dat u in de kerkzaal drie schalen aantreft, waarin 
u uw bijdrage kunt doen. Dank daarvoor. 
 

Notre-Dame des victoires 
Met mijn gezin op vakantie in Frankrijk: de tent stond dit 
keer op een camping vlakbij Angers. Daar was veel te 
zien: een kasteel, een kathedraal, straten vol met winkels 
en restaurants.  

 
 
Pas toen we voor de derde keer Angers aandeden, kwa-
men we bij een andere kerk, de Notre-Dame des Victoi-
res. Opmerkelijk – zo klein is deze kerk niet.  

In de 17de eeuw werd er een eerste versie van de Notre-
Dame gebouwd op de restanten van een kapel uit de 8-
ste eeuw. Er volgde nog een tweede en derde versie; in 
1904 was de bouw van de huidige kerk voltooid.  
De inrichting van de kerk oogde modern en licht, met een 
‘hip’ orgel uit 2013. ‘Overleven doe je door je aan te pas-
sen’ – hadden de parochianen dat gedacht? 
Misschien dat daardoor het bord bij de ingang me opviel: 
het hing bij de voorraad kaarsen met een ietwat nostalgi-
sche afbeelding van Moeder Maria of Theresia van Avila. 
Mooie kaarsen waren het. Ik stopte wat euro’s in het 
geldkistje en pakte de laatste Theresia-kaars. 
 
Dit stond er op het bord:  

  
 
(vrije vertaling:)  
Ik weet niet wat ik bidden zal 
ik weet niet wat ik zeggen zal 
ik heb niet zoveel tijd.   
Wat nu? 
Het licht dat ik aansteek, is een beetje van mijn bezit. 
Het is een beetje van mijn tijd, een beetje van mijzelf. 
Ik laat het hier achter voor God, voor Maria, voor de hei-
ligen. 
Dit brandende kaarsje is mijn gebed. 
Ik bid, terwijl ik verder ga. 
 
De tekst sprak me aan. Het leek mij de ideale tekst voor 
mensen van deze tijd, en ja, ik ben er ook zo één. Druk 
en vol is het leven. Bidden – even stil zijn – kan (ook) dan 
een opgave zijn.  
 
Deze week zag ik de drukte, na zes weken vakantie, bij 
de school om de hoek. De stress en de haast van ouders 
en kinderen om op tijd te zijn. Het geregel van boterham-
men, gymtassen, melkbekers en treintijden. Van speel-
afspraakjes, agenda’s en boodschappen doen. Het is 
weer begonnen, en het gaat weer door. 
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Ik gun hen (en mijzelf) zo’n moment, als in de Notre-
Dame des Victoires. Een kaarsje aansteken en even he-
lemaal niets. Alleen het licht en de stilte. 
Zal het lukken, de komende tijd? Een kaarsje per dag? 
Een moment stilte, zoals in Angers? Om zo te voelen dat 
het leven gebed is? Dat elke dag begint en doorgaat? Ik 
wens het hen, en mijzelf, toe. 
ds. Mirjam Vermeij 
 

Zomerkampen 
De kampen zijn achter de rug en zijn ontzettend goed 
verlopen. Staf en deelnemers hebben gave weken met 

elkaar gehad. Reden tot dankbaarheid die we willen laten 
blijken tijdens de dankdienst! 
De dankdienst is dit jaar voor deelnemers en staf in twee 
kerken. Ieder ander die het leuk vindt de dienst te volgen 
kan dat doen door online mee te kijken via het YouTube-
kanaal van de Dorpskerk Aalsmeer. De uitzending komt 
online zodra de dienst begint. 
De kampleiding 

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

 
 
 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 30 augustus 
tot en met zaterdag 4 september) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken. 
Ook worden hier bijzondere jubiea van gemeenteleden gemeld. 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


