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Nieuwsbrief, 12 september 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 12 september 2021 in De Spil. Voor-
ganger vandaag is mw. Judith van der Vis - Star uit Aar-

landerveen. Ouderling van 
dienst is Truus de Geus en dia-
ken van dienst is Piet de Geus. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Johan van der Zwaard.  
De dienst wordt ook online uit-
gezonden 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.   
 

Er is deze zondag ook kindernevendienst. Voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd. De leiding van de kinder-
nevendienst is deze zondag in handen van Ronald en 
van Anneke. Het gaat over een verhaal uit het boek Ge-
nesis (Abraham’s geloof wordt op de proef gesteld). 
 

In de afgelopen tijd zijn er heel wat gebruiken rondom de 
(fysieke) eredienst teruggekeerd. We gaan weer staan 
bij aanvang van de dienst, dat doen we ook weer bij het 
slotlied - er is nog één ding dat wat achterblijft - dat is het 
‘gezongen Amen’ aan het einde van de zegen. Dat willen 
we deze zondag ook weer oppakken…. Doet u mee?  
 

Na de dienst is er weer koffiedrinken. 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.  

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), dia-
conie (2) kliederkerk - Kerk in Actie. 
We collecteren digitaal, maar ook weer 
fysiek; digitaal betekent dat u wordt ge-
vraagd aan de collecte mee te doen via 
een overmaking  op het bankreke-
ningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 
44). U kunt via de hiernaast staande QR-code ‘recht-
streeks 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. 

Orde van dienst 
Thema: ‘De wonderbare schuilplaats’ 

 
 
• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Zingen: Groot is uw trouw o Heer, (Op Toonhoogte, 

nr. 149). 
• Stil gebed, votum en groet. 
• Thema-aankondiging. 
• Kyriëgebed. 
• Zingen (glorialied): Psalm 145 : 2 en 3. 
• Gebed om de opening van Gods Woord en de wer-

king van Zijn Geest. 
• Zingen: Here Jezus, om Uw Woord (lied 328, alle 

verzen - Liedboek 1973). 
• Schriftlezing: Psalm 91 (NBG). 
• Zingen: Psalm 91 : 5. 
• Schriftlezing: Romeinen 8 : 31 - 39 (NBG). 
• Zingen: Psalm 91 : 7. 
• Verkondiging. 
• Zingen: Mijn Jezus, mijn redder, (Op Toonhoogte, 

nr. 332). 
• Geloofsbelijdenis. 
• Zingen: Wat God doet is welgedaan (lied 432 : 1 en 

2 - Liedboek 1973). 
• Gebed en voorbeden. 
• Slotlied: Jezus neemt de zondaars aan (lied 436 : 2 

en 4 - Liedboek 1973). 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
 
De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 
van de kerkzaal. 
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Uit de kerkenraad 
Vorige week is het al genoemd - er was afgelopen don-
derdag ‘grote kerkenraad’. De eerste na de zomervakan-
tie. Meteen met een forse agenda. De highlights waar we 
over gesproken hebben zijn: 
 
vacaturetijd 
Ds. Bruwer is beroepen, het beroep is aanvaard en alle 
procedures om ervoor te zorgen dat hij bevestigd kan 
worden ‘lopen’. De een wat sneller dan de ander, maar 
als er van traagheid sprake is, wordt dat niet veroorzaakt 
door de kerkenraad of door ds. Bruwer, maar door het 
tempo waarmee ambtelijke molens malen. Het is al eer-
der aangegeven - inburgeren en daarna immigreren kost 
tijd - veel tijd. Als we realistisch plannen dan kan ds. Bru-
wer niet vóór februari 2022 bevestigd worden.  

 
De container met het huisraad van de fam. Bruwer zal 
het eerst in Nederland zijn. Die wordt eind september 
vanuit Kaapstad verscheept en hoopt rond 20 oktober in 
Rotterdam aan te komen. Om daarna achter slot en gren-
del bij de douane te verdwijnen totdat hijzelf (en zijn 
vrouw) een visum hebben ontvangen. 
 

Onze ambulant predikant, ds. Mirjam Vermeij, zal op 1 
oktober met haar werkzaamheden stoppen. Op die da-
tum gaat zij (grotendeels) in Haarlem werken. In eerste 
instantie sloot dit prima aan op het uitgebrachte beroep 
(en de planning die we daar eerst bij hadden), maar nu 
gaat dat uit de pas lopen. Het moderamen heeft (onder 
meer) contact opgenomen met het mobiliteitscentrum 
van de PKN.  

 
Er zullen enkele gesprekken worden gevoerd met een of 
meer personen om, voor zolang we nog vacant zijn, de 
plek van ds. Mirjam Vermeij in te kunnen vullen.  
 

coronatijd en verder 
Als gevolg van corona zijn veel activiteiten die onze ge-
meente deden bruisen stil komen te liggen of op een laag 
pitje gezet. We zijn nu anderhalf jaar na de uitbraak van 
de pandemie - zo langzamerhand lijkt het erop dat de 

wereld ‘herrijst’ uit deze pandemie. Dat betekent dat we 
de balans opmaken en dan kijken naar: 
- wat deden we vóór corona, en pakken we nu weer 

als vanouds op? 
- wat deden we vóór corona, maar gaan we nu niet 

meer doen? 
- wat deden we vóór corona, en blijven we doen maar 

op een andere manier? 
- wat deden we vóór corona niet, en willen we nu wel 

doen? 
 

Vast staat dat corona 
ons veranderingen 
brengt en heeft ge-
bracht die niet meer 
weg te denken zullen zijn. Dat betekent ook dat we niet 
net kunnen doen alsof de wereld anderhalf jaar heeft stil-
gestaan en nu weer verdergaat waar de stilstand is be-
gonnen. Er zijn in de kerkenraadsvergadering ideeën uit-
gewisseld en kort besproken. De volgende keer komen 
we hier op terug. En: ideeën vanuit de gemeente zijn ook 
zéér welkom.  
 

Een concrete activiteit die we op zullen pakken is een 
‘startactiviteit’. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar 
meer over. 
 

gemeenteavond 
Een van de zaken die belangrijk zijn, maar in coronatijd 
gemakkelijk ondersneeuwden was het ‘onderlinge con-
tact’. Een van de levensaders van onze gemeente. De 
kerkenraad vindt het heel belanrijk dat dat weer wordt 
opgepakt. En verder willen we ook het ‘meer formele’ 
contact met u als gemeente weer handen en voeten ge-
ven. Dat betekent dat er ook al vast een datum is gepland 
voor een gemeente-avond. Niet pas in mei, maar al in 
november. We praten u dan graag bij over alle ontwikke-
lingen die er dan zijn. 
De datum voor deze gemeente-avond: D.V. 18 novem-
ber, in De Spil. We nemen dan ook als gemeente af-
scheid van ds. Mirjam Vermeij. Zet u de datum vast in uw 
agenda? 
 

Startactiviteit 
We hadden het eigenlijk ieder jaar: een ‘startactiviteit’. 
Een speciale activiteit bij het begin van het nieuwe sei-
zoen in ons kerkelijk bestaan. Vorig jaar kon dat niet. Dit 
jaar was het lang onzeker, maar we willen dat toch doen. 
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Wat het precies wordt: dat is nog een verrassing, maar 
de bedoeling is dat het een leuke activiteit wordt voor 
jong en voor oud en voor iedereen die daar tussenin zit. 
Wanneer? Op zondag 24 oktober a.s., dat is de zondag 
aan het einde van de herfstvakantie van de scholen. 
Onze inschatting is dat dan alle ‘vakantiegangers’ weer 
op honk zijn en, samen met degenen die thuis zijn geble-
ven, staan te  popelen om iets leuks te ondernemen. 
 

Wisseling ambtsdragers 
Volgende week zondag, op D.V. 19 september, zal er 
wisseling van ambtsdragers zijn. We nemen dan af-
scheid van enkele ambtsdragers en we heten enkele 
nieuwe ambtsdragers welkom in ons midden. Weer an-
dere worden ‘herbevestigd’. Normaliter doen we dat alle-
maal in juni, maar door de hectiek in die tijd is dat ver-
schoven naar september. In de dienst zal worden voor-
gegaan door ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht. 

 
 
We nemen afscheid van de volgende ambtsdragers: 
- Janna Adema als diaken; 
- Piet de Geus als diaken; 
- Robin Schouten als ouderling-kerkrentmeester; 
- Wim Poortvliet als ouderling-kerkrentmeester; 
- Jan Vrieze als kerkrentmeester. 
 

Het feit dat we van enkele mensen ‘ambtelijk afscheid 
nemen’ betekent niet dat ze daarna geen activiteiten 
meer uitvoeren: Piet de Geus zal nog enige tijd hand- en 
spandiensten verrichten voor de diaconie en Jan Vrieze 
zal een aantal taken binnen de werkzaamheden van het 
college van kerkrentmeesters blijven vervullen. 
 
We hopen nieuw te bevestigen: 
- Martin Maat als diaken; 

- Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester; 
- Arie de Vos als ouderling-kerkrentmeester; 
- Kees Alewijnse als kerkrentmeester. 
 
Herbevestigd wordt Marja van der Meer. Anneke Sik-
kema en Janine van Osnabrugge, die ook aftredend wa-
ren, blijven nog enige tijd functioneren, binnen de ruimte 
die daar kerkordelijk voor is. 
 
Pelgrimstocht voor het 

klimaat 
Van 30 september tot en met 11 oktober lopen  
internationale pelgrims door Nederland om aandacht te 
vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in 
augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij 
de 26e Wereldklimaatconferentie. 
 

Op 10 oktober komt de pelgrimstocht Gewoon gaan! 
naar Hoofddorp. De pelgrims zullen vanaf 15.00 uur 
aankomen bij de Joannes de Doperkerk aan de Kruisweg 
in Hoofddorp. Daar zal vanaf 17.00 uur een programma 
plaatsvinden onder leiding van Hella van der Wijst, waar 
bisschop Gerard de Korte en René de Reuver, scriba van 
de synode van de Protestantse Kerk, een brief zullen 
aanbieden aan de klimaatpelgrims met een boodschap 
voor de top in Glasgow.  
 

Klimaatverandering 
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door 
GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met 
plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als 
kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en 
onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van 
ons klimaatprobleem en roepen op tot 
klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor 
de schepping? Wat zijn de gevolgen van 
klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we 
zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid 
in ons eigen leven?” 

 
 
De tocht 
Elke dag lopen de pelgrims een route van ongeveer 25 
kilometer. Ze lopen van stad naar stad. De plaatselijke 
kerken zorgen voor onderdak en eten onderweg voor de 
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pelgrims en organiseren activiteiten rond de komst van 
de pelgrims.  
 

Meelopen  
Iedereen  kan zich aansluiten bij de pelgrimstocht en een 
dag  meelopen met de pelgrims. Je kunt je hiervoor 
aanmelden via  
www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/.    
 

Klimaatpetitie 
De pelgrimsgroep neemt een Klimaatpetitie mee waarin 
een oproep wordt gedaan aan de leiders van de 
klimaattop om tot een rechtvaardig klimaatbeleid te 
komen. In de petitie staat beschreven hoe kerken 
voorstander zijn van klimaatgerechtigheid en voor 
zichzelf een verantwoording weggelegd zien om zorg te 
dragen voor de schepping. GroeneKerken en 
Vastenactie roepen iedereen op de petitie ondertekenen, 
dit kan www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/.  

 

Meer informatie staat op de website: www.groeneker-
ken.nl/klimaatpelgrimstocht  
 

De pelgrimsroute door Nederland 
30 september: Enschede - Borne 
1 oktober: Borne-Goor 
2 oktober: Goor-Colmschate 
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn 
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen 
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort 
6 oktober: Actiedag in Amersfoort 
7 oktober: Amersfoort-Zeist 
8 oktober: Zeist-Maarssen 
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost 
10 oktober: Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp 
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden 

 
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 12  t/m 
zaterdag 18 september) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  
Deze week zijn dat:  
 
 
Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 


