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Nieuwsbrief, 17 oktober 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 17 oktober 2021 in De Spil.  
Voorganger vandaag is pastor Marja van Gaalen - Van 

Veen uit Ilpen-
dam. Ouder-
ling van dienst 
is Kees de 
Bondt Diaken 
van dienst is 
Martin Maat. 
Het orgel 
wordt be-

speeld 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 kindernevendienst. Voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd. De leiding van de kinder-
nevendienst is deze zondag in handen van Suzanne Rin-
kel en Matthijs Stevens. Het gaat over een verhaal uit 
Zacharia (het visioen van de paarden). 
 

Na de dienst is er weer koffiedrinken. Het is niet aanne-
melijk dat dat buiten is.  

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), dia-
conie (2) Kerk in actie - Kameroen (‘uitgang’) We collec-
teren digitaal, maar ook 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. Het is weer een nieuwe 
code. Deze code werkt tot 30 ok-

tober a.s. ‘Fysiek’ betekent dat u in de kerkzaal drie col-
lectezakken op tafel aantreft, waarin u uw bijdrage kunt 
doen. Dank daarvoor. 
 

Orde van dienst 
 “Wie ik ook ben, U kent mij, o God! Van U ben ik” 

• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Aanvangslied: lied 212 : 1, 2 en 3. 
• Bemoediging en groet. 
• Vervolg aanvangslied: lied 212 : 4 en 5. 
• Kyriegebed. 
• Glorialied (gesproken): lied 68 : 7. 
• Gebed bij de opening van het Woord. 
• Kindermoment 
• Kinderlied. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing (gesproken en gezongen): 

o lezen: Psalm 139 : 1 - 6 (NBV 2021). 
o zingen: lied 139 : 2 
o lezen: Psalm 139 :15 - 18 
o zingen: lied 139 : 14 
o lezen: Lucas 9 : 18 - 24 (NBV 2021). 

• Zingen: lied 653 : 1 en 7 
• Uitleg en verkondiging. 
• Muziek: ‘Ken je mij?’ gezongen door Trijntje Ooster-

huis. 
• Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Va-

der. 
• De kinderen komen terug uit de nevendienst. 
• Slotlied: lied 362 
• Heenzending en zegen (samenspraak tussen voor-

ganger en gemeente) 
• Uitleidend orgelspel. 
De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 
van de kerkzaal. 
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Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van onze website ge-
plaatst. 
 
 
 
 
 
 

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

Jeugdwerk en pastoraat 
Zoals u weet heeft ds. Mirjam Verneij in de periode tot 1 
oktober jl de functie van ambulant predikant vervuld in 
onze gemeente. Nu het nog een aantal maanden duurt 
voor ds. Bruwer zijn intrede doet in Kudelstaart vindt de 
kerkenraad het gewenst dat er in de tussentijd ook een 
(tijdelijke) opvolging is voor ds. Vermeij. 

 
Voor deze opvolging is de kerkenraad in gesprek geraakt 
met pastor Judith van der Vis - Star uit Aarlanderveen en 
met mw. Petra Verschoof uit Leimuiden. Judith van der 

Vis kennen we als (inmiddels: frequente) voorganger in 
onze erediensten.  
 
Judith, die ook onderwijsgevende in het voortgezet on-
derwijs is, zal onze jeugdraad gaan ondersteunen bij alle 
jeugdwerk waaraan we het komend seizoen handen en 
voeten willen geven. Volgende week zondag gaat Judith 
ook weer bij ons voor - we zullen dan ook (in deze 
nieuwsbrief) verder ingaan op het werk van Judith. 
De ondersteuning van het ‘volwassenpastoraat’ (en de-
genen die vanuit de gemeente pastoraal werk verzetten) 
zal plaatsvinden door mw. Petra Verschoof uit Leimui-
den. Mw. Petra Verschoof is ook een ervaren pastoraal 
werker. Sommigen van u kennen haar wellicht van haar 
werkzaamheden in Leimuiden. Naast dat Petra pastoraal 
werker is, is ze ook de echtgenote van ds. J. Verschoof, 
die tot voor kort de gemeente van Leimuiden heeft ge-
diend. Over twee weken, op Hervormingsdag, zal mw. 
Verschoof ook nader aan u als gemeente worden voor-
gesteld - in die dienst wordt dan voorgegaan door ds. 
Verschoof. 
Scriba 

Startzondag 
Nog even ter herinnering: zondagmiddag 24 oktober 
a.s. hopen we met veel mensen uit de gemeente 'Rond-

jes om de kerk' te ma-
ken. Er is keuze: S, M. 
L. XL. We hebben van 
kort tot lang, voor lo-
pers, fietsers rijders en 
bestuurders.  
U kunt zich nog aan-
melden als u mee wilt 
doen met één van de 
rondjes om de kerk en 
(of)als u voor een lek-

kere versnapering onderweg wilt zorgen, we zijn be-
nieuwd naar de culinaire talenten in onze gemeente. 
Aanmelden kan 'live',via telefoon of mail : Anne-Mieke 
van Leeuwen 06 - 23946103 (amvanleeuwen@hot-
mail.com) of Marleen de Vos (marleen.de.vos@sow-
kudelstaart.nl ) 
 

Boenhoeffermaand 
Deze hele maand kunt u de schilderijen en gedichten nog 
bekijken van het Bonhoefferproject. Het boekje met 
daarin veel extra informatie en de volledige teksten van 
de gedichten kunt u meenemen naar huis. 
Van het project zijn wat materialen te koop: 
• CD van 'Sunshine Cleaners', Silent Voices, 10 euro 
• set van 4 kaarten van de schilderijen 3,50 euro 
• Het boek: Dit is het uur van de trouw ( 20 euro ), kunt 

u bestellen via een formulier. 
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Op de tafel in de hal ligt ook informatie van een landelijke 
afsluitdag in Culemborg op 20 november a.s. Daar zullen 
o.a. de Sunshine Cleaners optreden en houdt Kees van 
der Zwaard zijn theatermonoloog: 'Bonhoeffer-Wie ben 

ik ?' Toegang 15 euro.Meer informatie en kaarten: 
www.degelderlandfabriek.nl/agendaFilmavond ' 
Cie. Vorming en toerusting 
 
 

 
Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 17 t/m 
zaterdag 23 oktober) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  
 
Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


