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Nieuwsbrief, 19 september 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 19 september 2021 in De Spil. Het is 
een bijzondere dienst - in deze dienst zullen wij enkele 
nieuwe ambstdragers bevestigen. We laten enkele an-
dere gemeenteleden uit het ambt vertrekken. 
Voorganger vandaag is ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht - 

onze eerste ‘eigen pre-
dikant’…. van 1996 tot 
en met 2001. Ouderling 
van dienst is Jan de 
Jong en diaken van 
dienst is Ans Rinkel. Het 
orgel wordt bespeeld 
door Ronald van Delft.  
De dienst wordt ook on-
line uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl. U 

kunt gemakkelijk de dienst bereiken via de ‘grote knop’ 
op de homepagina van onze website. Bij kerkdienstge-
mist.nl behoeft u de dienst ook niet meteen ‘life’ te bekij-
ken – 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 Tineke en 
Arno Maas. Het gaat over een verhaal uit het boek Ge-
nesis (Izaäk krijgt Rebekka als vrouw). 
 

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 en diaco-
nie (1), ons eigen jeugdwerk (2) het 
bloemenfonds (‘uitgang’) We collecte-
ren digitaal, maar ook fysiek; digitaal 
betekent dat u wordt gevraagd aan de 
collecte mee te doen via een overma-
king 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 sep-
tember a.s. ‘Fysiek’ betekent dat u in de kerkzaal drie 
collectezakken op tafel aantreft, waarin u uw bijdrage 
kunt doen. Dank daarvoor. 

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

Orde van dienst 
Thema: ‘Jezelf geven’ 

• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Zingen: Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Zingen: lied 275 : 1 en 3 uit  NLB (Heer, onze Heer, 

hoe zij Gij aanwezig). 
• Gebed om Gods ontferming. 
• Zingen: lied 617a uit Hemelhoog (tienduizend rede-

nen). 
• Gebed om de Geest van God. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Romeinen 12 : 1 - 11 
• Verkondiging: ‘Jezelf geven’. 
• Zingen: lied 672 : 3 en 6 (In ’t lichaam van de Heer). 
• Orde van wisseling van ambtsdragers. 

o Uitleg bij de bevestiging van ambtsdragers. 
o Afscheid aftredende ambtsdragers. 
o Zingen: Psalm 90 : 8. 
o Bevestiging nieuwe ambtsdragers. 
o Gebed voor de bevestigde ambtsdragers. 
o Wij zingen hen staande toe: Psalm 134 : 1, 2 en 

3. 
o De gemeente blijft staan en beantwoordt de 

vraag hen gesteld met ‘Ja, dat willen wij van 
harte’. 

o Dank-/welkomstwoord door de voorzitter, Leo 
Eveleens 

• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Slotlied: lied 425 (Vervuld van uw zegen). 
• 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 gemeen-
tenieuws niet op het openbare gedeelte van de website 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondmaalsproject 2021 
Dit jaar steunt de diaconie met het Avondmaalproject 
het Leger des Heils.  
In onze welvaartstaat Nederland hebben wij ca. 36.000 
daklozen - dat is ongeveer vier keer het inwoneraantal 
van Kudelstaart. De opvang zit vol en doorsturen naar 
een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des 
Heils wil voor iedereen een eigen plek, want met een 
eigen plek slaapt niemand meer op straat. 
Gelukkig gaat Ikea Nederland 250 huurwoningen inrich-
ten voor deelnemers van het Leger des Heils. De Stich-
ting WoonVermogen biedt het Leger des Heils een lang-
durige samenwerking aan met het doneren voor nieuwe 
woningen.  

 

Kortom Het Leger des Heils zet alles op alles om men-
sen, die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. 
Uw hulp in de vorm van een fi-
nanciële bijdrage tijdens de fy-
sieke avondmaalcollecte of digi-
taal op een later tijdstip is daar-
bij onontbeerlijk. 
U kunt uw bijdrage overmaken 
op het bankrekeningnummer 
van de Diaconie:  
NL66RABO 03737 40 158 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart o.v.v. 
Avondmaalproject 2021 
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gift, waarmee het Le-
ger des Heils hun geweldige werk kunnen voortzetten. 
Uw diaconie 
 
Themamaand: Bonhoeffer 

Voorzichtig aan willen we als commissie Vorming en 
Toerusting weer een aantal activiteiten organiseren in de 
Spil.   Hier alvast wat eerste informatie over de maand 
oktober.  
In de maand ok-
tober willen we 
aandacht geven 
aan de Duitse 
theoloog Dietrich 
Bonhoeffer, die 
in april 1944 ter 
dood gebracht 
werd vanwege 
zijn verzet tegen 
het nazisme. In 
de gevangenis 
schreef Bon-
hoeffer brieven, 
gedichten en ge-
beden. Bij een 
aantal van die 
gebeden en gedichten heeft Jeltje Hoogenkamp een se-
rie schilderijen gemaakt. Corrie Kopmels vertaalde en 
'hertaalde' de gedichten die bij de schilderijen horen. Met 
deze gedichten vormen de schilderijen een expositie die 
door het hele land is getrokken. Het was de bedoeling 
dat ze in april 2020 hier in de Spil te bezichtigen zouden 
zijn. Uitgesteld tot tweemaal toe, maar gelukkig werd het 
geen afstel. De hele maand oktober hangen de schilde-
rijen in de Spil. 
Naast deze expositie staat nog een filmavond op het pro-
gramma, waar de film 'Agent of Grace' over het leven van 
Dietrich Bonhoeffer vertoond zal worden. 
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Ook zal er in de diensten van 3 en 17 oktober aandacht 
besteed worden aan het gedachtegoed van deze bijzon-
dere theoloog. 

 
Nadere details volgen komende week. 
We hopen op een inspirerende maand. 
Madeleine van der Dussen, Robine Sangers en Joke van 
Leeuwen 

Rondje om de kerk 
Op zondagmiddag  24 oktober (na de dienst) organise-
ren we (Marleen & Anne-Mieke) een startactiviteit om 
daarmee hopelijk het 'na-corona-kerktijdperk' te openen.  
Het idee is om 3 of 4 verschillende routes in het dorp uit 
te stippelen: 
• een 'S'-route, deze is op loopafstand rondom / in de 

Spil;  
• een 'M'-route op loop-/step-/fietsafstand binnen 

Kudelstaart rondom de Spil; 
• een 'L'-route op fiets- of autoafstand ruim rondom de 

Spil; 
• en evt. bij voldoende animo een 'XL' route voor 

auto/motor met als start- en eindpunt De Spil.  
 

Het idee is dat er per route een 5 tal 'stop-adressen’ zijn 
waar deelnemers een opdracht moeten uitvoeren en iets 
te eten/drinken krijgen, waarvoor u zich bij ondergete-
kenden kunt aanmelden. 
 

We zoeken nog 1 of 2 mensen er bij die willen hel-
pen de 'routes' te coördineren'.  
 

Daarnaast zoeken we ook bakkers/kokers/shop-
pers voor het hapje en drankje onderweg wat op de 
stopadressen. 
  

U/jullie mogen je evt. ook vast aanmelden als 'deelnemer 
aan de route' dan krijgen we ook vast een idee van de 
animo van de routes.  
 

Mocht het de 24e erg slecht weer worden, dan zal geke-
ken worden voor een alternatief, in iedergeval is er dan 
wel heel veel lekkers beschikbaar voor het koffiedrinken/ 
lunch na de dienst.  
 

Graag zien we jullie reactie tegemoed via mail; mar-
leen.de.vos@sow-kudelstaart.nl of amvanleeu-
wen@hotmail.com of telefonisch 06-23946103  Even 
aanschieten in het voorbijgaan kan tegenwoordig ook 
weer meer natuurlijk. 
Met vriendelijke groet; Marleen de Vos en Anne-Mieke 
van Leeuwen 
 

Afscheid 
Nog twee weken, dan loopt mijn contract af en zit mijn 
jaar als ambulant predikant in Kudelstaart erop. Wat was 
het een bijzonder jaar! En wat is er veel gebeurd, in de 
wereld en in Kudelstaart!  
Waar we vorig jaar de corona-maatregelen strikt hanteer-
den, worden nu de regels losgelaten. Er kan wat meer – 
al blijft het zoeken naar een goede balans. 
 

Ik kijk terug op een jaar met behoorlijk wat uitdagingen 
(om dat woord toch maar te gebruiken). En die waren en 
zijn er ook voor de ge-
meente. Wat ik zal 
onthouden zijn de in-
zet van de vele vrijwil-
ligers en ambtsdra-
gers, en de betrokken-
heid van gemeentele-
den. Velen van u zijn 
bereid een ‘extra mijl’ 
mee te lopen. Soms 
hebben we dat letter-
lijk ook gedaan: al wandelend heb ik de smalle paadjes 
in Kudelstaart leren kennen. Ik hoop dat er voor u allen 
ontspanning zal komen, nu ontmoeting in en rond het 
kerkgebouw, en thuis, weer mogelijk is. Veel koffiedrin-
ken met elkaar, is mijn advies.  
Vanaf 1 oktober a.s. breid ik mijn werk in de PG Haarlem-
Noord & Spaarndam uit naar 4 dagen in de week. Mijn 
ambulante collega aldaar is vertrokken en ik kreeg haar 
uren aangeboden. Met een nieuwe predikant onderweg 
naar Kudelstaart, leek me dat een mooie overgang. He-
laas was toen nog niet te voorzien dat de komst van ds. 
Bruwer meer tijd zou kosten. 
U kent vast wel het lied ‘Afscheid nemen bestaat niet’, 
van Marco Borsato. Ik vertrek dan wel maar u ziet mij 
vast nog wel een keer. De komende week zal ik bij een 
aantal mensen langskomen om afscheid te nemen. Dat 
doe ik zonder afspraak – ik kijk wie ik thuis tref. En mocht 
dat niet lukken, dan hoop ik u bij de gemeente-avond in 
november nog even te begroeten.  
ds. Mirjam Vermeij 

Wisseling ambtsdragers 
Er is vandaag ‘wisseling van ambtsdragers’. We nemen 
afscheid van enkele ambtsdragers en we heten enkele 
nieuwe ambtsdragers welkom in ons midden. Weer 
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andere worden ‘herbevestigd’. Normaliter doen we dat 
allemaal in juni, maar door de hectiek in die tijd is dat 
verschoven naar september.  
 

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. 
 

Een dominee gaat verhui-
zen… 

(en pakt zijn inboedel in om naar Nederland te versche-
pen…) 
 
 

 
 

 
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 19  t/m 
zaterdag 25 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. 


