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Nieuwsbrief, 24 oktober 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 24 oktober 2021 in De Spil.  
Voorganger vandaag is pastor mw. Judith van der Vis - 

Star uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst is 
Jan de Jong. Diaken van 
dienst is Rik van Osna-
brugge. Het orgel wordt 
bespeeld door Jan Sik-
kema.  
De dienst wordt ook on-
line uitgezonden via kerk-
dienstgemist.nl. U kunt 
gemakkelijk de dienst be-
reiken 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 Ronald San-
gers en Anneke de Jong. Het gaat over een verhaal uit 
Zacharia (het visioen van hogepriester). 
 

Na de dienst is er weer koffiedrinken. Dat is vandaag in 
de kerkzaal. Het aantal covid-besmettingen is de laatste 
week in Nederland (en andere delen van Europa) weer 
fors gestegen. Daaruit blijkt dat het virus nog (lang) niet 
onder controle is. Houd u daar alstublieft rekening mee 
en houd u gepaste afstand van mede-kerkgangers / 
mede-koffiedrinkers. 

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), de Kerk (2) en de ZWO-commissie (‘uitgang’) We 
collecteren 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. Deze code werkt nog tot 30 
oktober 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 
 “Een teken van God” 

• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 213 : 1 en 4 - Morgenglans der 

eeuwigheid. 
• Bemoediging en groet. 
• Thema-aankondiging. 
• Kyriëgebed. 
• Glorialied: lied 305 - Alle eer en alle glorie. 
• Gebed bij de opening van de Schrift. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied: Hij is een rots. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Jesalja 62 : 1 - 5 (NBV21). 
• Zingen: lied 98 : 1. 
• Schriftlezing: Joh. 1 : 29 t/m Joh. 2 : 11 (NBV21). 
• Verkondiging. 
• Muziek: Vreugde van mijn hart (Sela). 
• Zingen: lied 334 - Heer, Uw licht en Uw liefde schij-

nen. 
• Kinderen komen terug uit de nevendienst. 
• Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Va-

der. 
• Slotzang: lied 416 - Ga met God en Hij zal met je 

zijn. 
• Heenzending en zegen. 
• Mededeling door de voorzitter. 
• 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 de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafeltje Dekje: dankbaar werk 
Wanneer ouderen in onder meer Kudelstaart hun maal-
tijden niet meer dagelijks zelf klaar kunnen maken, kun-
nen zij een beroep doen op Tafeltje Dekje. De maaltijden 
van Tafeltje Dekje worden vers bereid in de keuken van 
Zorgcentrum Aelsmeer en door vrijwilligers aan huis ge-
bracht. 
 

Helaas bestaat er momenteel een wachtlijst voor nieuwe 
aanvragen van maaltijden  omdat er niet voldoende vrij-
willigers zijn om de maaltijden te bezorgen. Dat is jam-
mer; op deze 
manier drei-
gen ouderen 
verstoken te 
raken van 
goede maaltij-
den.  
 

Wij doen 
daarom een 
beroep op ge-
meenteleden 
die daarvoor de tijd en de gelegenheid hebben (en een 
auto om de bezorging te kunnen uitvoeren) om u op te 
geven als bezorg-vrijwilliger. De ervaring leert dat het 
voor de mensen waar u de maaltijden bezorgt een zeer 
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gewaardeerd contactmoment is en voor degenen die de 
bezorging uitvoeren een dankbare taak is. 
Bezorgvrijwilliger zijn betekent niet dat u elke week hierin 
‘vastzit’. Uitgangspunt is dat u ongeveer 1 keer per 4 á 5 
weken een paar dagen bezorgt. Kortom: er blijft daar-
naast nog heel veel vrije tijd over. Bent u geïnteresseerd 
of bent u meteen bereid om als vrijwilliger mee te helpen, 
stuur ons dan een mail op sdjong@zorgcen-
trumaelsmeer.nl of bel naar 0297 – 326050 en vraag 
naar Sandra de Jong of Anja Kroon.  
Scriba 

Welkom 
Vandaag in de eredienst gaat mw. Judith van der Vis - 
Star voor. Dat komt mooi uit, in die zin dat Judith ook 
inmiddels haar werkzaamheden gestart is als ondersteu-
ner van het jeugdwerk in onze gemeente voor de ko-
mende maanden. Onze voorzitter, Leo Eveleens zal Ju-
dith aan het einde van de eredienst bij u introduceren. 
Zelf zal zij uiteraard ook wat over zichzelf vertellen. 
Scriba 

Voorbedenboek 
In de afgelopen maanden lag ’t er niet, maar vanaf van-
daag is het weer terug: het voorbedenboek. Uw wensen 
of verzoeken om voorbede kunt u vanaf deze zondag 
weer opschrijven in het voorbedenboek.  
Dat heeft wel een metamorfose ondergaan - was het al-
tijd ‘een gewone zwarte multoband met een paar blaad-
jes erin’, het is nu nog steeds ‘een gewone multoband 
met een paar blaadjes erin’, maar wel omhuld met een 
kaft met daarop het logo van onze gemeente. En wat 
meer is het is aangepast aan de liturgische kleuren. Er 
zijn nu vier boeken: een met een rood logo, een met een 
wit logo, een met een groen logo en een met een wit logo. 
Op dit moment is de liturgische kleur groen.  
 

Startactiviteit 
Later op de dag is er de ‘startactiviteit’ Als u zich hebt 
opgegeven krijgt u de instructies van de groep die deze 
activiteit heeft voorbereid. Als u zich niet hebt opgege-
ven, maar wilt bij nader inzien toch meedoen: neemt u 
dan even contact op met Anne-Mieke van Leeuwen of 
Marleen de Vos.  
 

28 oktober 2001 
Waarschijnlijk schiet u niet meteen te binnen wat er op 

die dag was, en ook een 
blik in de kranten van die 
dag (wat is het internet 
soms toch plezierig….) le-
vert geen schokkend 
nieuws op. Toch was er 
die dag een opmerkelijke 
gebeurtenis, waar we tot 
op de dag van ‘plezier’ aan 
beleven. Op die dag vier-

den wij onze Eredienst in De Spil. Na een groot aantal 
jaren ‘gekerkt’ te hebben in het Dorpshuis konden wij 
toen ons eigen kerkgebouw betrekken. Het was ons ge-
lukt, met veel creativiteit en bevlogenheid om ons eigen 
kerkgebouw te realiseren. Daar mogen wij trots op zijn, 
maar het geeft ons ook een verantwoordelijkheid naar de 
toekomst - als wij tenminste willen dat de generatie na 
ons (en misschien ook wij zelf nog wel) over 20 jaar het 
‘veertigjarig jubileum’ van De Spil vieren. 
Volgende week zondag hopen wij dat op bescheiden 
wijze te vieren na de kerkdienst - de kerkenraad zal dan 
zorgen voor ‘iets bij de koffie’. 
Scriba 
 

 
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 niet op de website geplaatst. 


