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Nieuwsbrief, 5 september 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 5 september 2021 in De Spil. 

Voorganger vandaag is de heer H. Meijer uit Rotterdam. 

 

Ouderling van dienst is Joke van Leeuwen en diaken van 

dienst is Rieneke de Bondt. 

Het orgel wordt bespeeld 

door Ronald van Delft.  

De dienst wordt ook 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.   
 

Er is deze zondag ook kindernevendienst. Voor alle 

kinderen in de basisschoolleeftijd. De leiding van de 

kindernevendienst is deze zondag in handen van 

Suzanne en Matthijs. Het gaat over een verhaal uit het 

boek Genesis (Hagar en Ismaël worden weggestuurd). 
 

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 

kerkzaal. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst 
Thema: ‘Goed nieuws!’ 

 
• Orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Zingen: lied 216 uit de NLB - Dit is een morgen als 

de eerste. 

• Stilte en votum. 

• Thema-aankondiging: Goed nieuws! 

• Kyriëgebed. 

• Zingen: glorialied - Psalm 149 : 1 en 2. 

• Gebed om de opening van het Woord en de werking 

van de Heilige Geest. 

• Kindermoment - kinderen gaan naar de 

nevendienst. 

• Schriftlezing: Jesaja 61 : 1 - 3. 

• Zingen: lied 530 : 1, 2 en 3 NLB - De Geest des 

Heren is op hem. 

• Schriftlezing: Markus 1 : 14 - 20. 

• Zingen: lied 438 : 1 en 4 uit de NLB - Gods lof! Nu 

is gekomen. 

• Verkondiging. 

• Zingen: lied 334 uit de Opwekkingsbundel - Heer, 

Uw licht en Uw liefde schijnen. 

• Gebeden, voorbede, stil gebed en Onze Vader. 

• Slotlied: lied 268 uit de Opwekkingsbundel - Hij 

kwam bij ons heel gewoon. 

• Heenzending en zegen.. 

• Uitleidend orgelspel. 

 

De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 

van de kerkzaal. 
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Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk 

gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de 

website geplaatst. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Voor het overige hebben het scribaat geen berichten 

bereikt van gemeenteleden die in deze rubriek geplaatst 

zouden moeten worden. Ze zijn er zeker: anderhalf jaar 

covid heeft met veel mensen veel gedaan. Soms positief, 

maar meestal zijn er scherven: ziekte, eenzaamheid, 

verdriet, soms zoveel dat mensen er nauwelijks mee 

naar buiten durven komen. Daarvoor zijn wij echter juist 

gemeente van Christus. Niet om alleen maar mee te 

feesten als er wat te vieren valt, maar ook om 

ondersteunend te zijn als dat nodig is. We bidden al 

diegenen die kracht en steun nodig hebben om verder te 

kunnen Gods kracht toe. En als u dat wilt: wend u tot 

degenen die bij ons pastoraat verzorgen. Bedenk: wij 

kunnen u niet ondersteunen - fysiek of mentaal - als wij 

niet weten dat er wat aan de hand is…  
 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 

(1), Onderhoud Kerk (2) en 

diaconaal fonds - ‘uitgang’). We 

collecteren digitaal, maar ook weer 

fysiek; digitaal 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. Het is weer een nieuwe code. Deze code werkt tot 

28 september a.s. ‘Fysiek’ betekent dat u in de kerkzaal 

drie schalen aantreft, waarin u uw bijdrage kunt doen. 

Dank daarvoor. 

 

Seizoen weer begonnen 

Het seizoen is weer begonnen. Ook in het kerkelijk leven. 

We zien het in de erediensten - de kindernevendiensten 

zijn weer op gang en daar zijn we blij mee. Onze jeugd 

weer terug in de kerkzaal! 

Het vergadercircuit is ook weer van start gegaan. 

Afgelopen donderdag heeft de kleine kerkenraad 

vergaderd. Een vergadering die ook vooral dient als 

voorbereiding voor de vergadering van komende 

donderdag - dan vergadert de grote kerkenraad. Er staan 

geen spannende zaken op de agenda, maar vooral 

‘plannen maken voor het komend jaar’. Veel kan er nog 

niet in verband met corona, maar er kan veel meer dan 

lang kon. En daar willen we ons ook op richten. Niet 

kijkend naar de onmogelijkheden, maar naar de kansen! 

We komen, na de vergadering van de grote kerkenraad, 

hier nog bij u op terug. 

 
Wel maken we u vast attent op attent dat over twee 

weken (al), op 19 november, er een bevestigingsdienst 

is. Dan nemen we afscheid van enkele ambtsdragers die 

de afgelopen jaren hun goede krachten aan het kerkelijk 

werk hebben gegeven en aan nieuwe ambtsdragers die 

dat de komende jaren hopen te doen. Ook hier komen 

we volgende week op terug. 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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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 niet op het openbare gedeelte van de 

website geplaatst. 
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