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Nieuwsbrief, 31 oktober 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 31 oktober 2021 in De Spil. Het is van-
daag ‘Hervormingsdag’. Volgens de overlevering is het 
vandaag 504 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 kri-
tiekpunten op de kerkdeur van de slotkapel te Wittenberg 
zou hebben gespijkerd. Wat van deze overlevering waar 
is zal altijd wel in het midden blijven - feit is dat rond die 
tijd een beweging op gang kwam die zich afscheidde van 
de ‘moederkerk’ - de kerk in Rome. De wortels van onze 
protestantse kerk en onze leer. 
Voorganger vandaag is ds. Jelis Verschoof uit Leimui-

den. Ouderling van 
dienst is Anneke Sik-
kema. Diaken van 
dienst is Martin Maat. 
Het orgel wordt be-
speeld door Jan Sik-
kema.  
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 
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 Arno en Ti-
neke Maas. Het gaat over een verhaal uit Zacharia (het 
visioen van hogepriester). 
 

Na de dienst drinken we weer koffie. Met iets lekkers er-
bij. Een tractatie van de kerkenraad. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u wat we vandaag te vieren hebben. 

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), Online diensten (2) en de ZWO-
commissie (‘uitgang’) We collecteren 
digitaal, maar ook fysiek; digitaal bete-
kent dat u wordt gevraagd aan de col-
lecte 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. U kunt dus 
de oude niet meer gebruiken. ‘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 
• Orgelspel 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: Psalm 108 : 1. 
• Stil gebed, woord van bemoediging en groet. 
• Zingen: lied 218 : 1 en 3 uit de Evangelische lied-

bundel - ‘Samen in de naam van Jezus’. 
• Gebede van toenadering. 
• Genadeverkondiging. 
• Zingen: lied 653 : 7 - o Christus, ons van God gege-

ven. 
• Bemoediging tot een gelovig leven. 
• Zingen: lied 171 uit de Evangelische liedbundel - 

‘Als alles duister is’. 
• Gebed om de opening van het woord. 
• Kindermoment met kinderlied. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Matt. 14 - 22 - 33 (NBV21). 
• Zingen: lied 914 : 1 en 4 - Gij die alle sterren houdt. 
• Prediking. 
• Zingen: lied 352 : 1, 2, 5, 6 en 7 - Jezus, meester 

aller dingen. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Gebed, dankzegging en voorbeden. 
• Slotlied: lied 342 - In God de Vader op zijn troon. 
• Zegen. 
• Enkele woorden van 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 gemeen-
tenieuws niet op de website geplaatst. 
 
 
 
 

Voor het overige hebben het scribaat geen berichten be-
reikt voor deze rubriek. Dat neemt niet weg dat er wel 
degelijk lief en leed is. Soms zichtbaar, maar niet zelden 
ook onzichtbaar. 

 
In deze nog steeds, voor velen angstige, coronatijd voe-
len heel wat mensen, met name ouderen, zich eenzaam. 
Dat zou niet nodig moeten zijn in onze samenleving en 
zeker niet in onze kerkelijke gemeenschap. Laten we ac-
tief betrokken zijn bij ieder die onze steun en ons gebed 
nodig heeft.  
 

20 jaar De Spil 
Afgelopen donderdag, 28 jaar geleden was het 20 jaar 
geleden dat we onze eerste eredienst in De Spil vierden. 
Nadat we een groot aantal jaren ‘gekerkt’ hadden in Het 
Dorpsluis was eindelijk ‘onze eigen kerk’ gereed. Veel 
gemeenteleden hebben er hun beste krachten aan ge-
geven om dit te realiseren. We zijn er nog steeds trots op 
en we willen dat vandaag ook op bescheiden wijze vie-
ren. Daarom treft u bij de koffie, na de dienst, een tracta-
tie van de kerkenraad. En: we mogen trots zijn op ons 
kerkgebouw.  
De ‘heel preciezen’ en degenen met een groot historisch 
besef zullen opmerken dat het niet waar is dat de eerste 
dienst op 28 oktober 2001 gehouden is - er waren daar-
voor al enkele ‘proefdiensten’ geweest om te kijken of al-
les naar behoren functioneerde. Dat is waar, maar die 
tellen we niet mee…. de eerste ‘officiële dienst’ was op 
28 oktober 2001….. 

 

Tegelijkertijd is het  niet iets om ‘zelfgenoegzaam’ naar 
te (blijven) kijken. Ons doel is dat voor de volgende twin-
tig jaar het kerkgebouw ook nog een centrale plaats in-
neemt in onze gemeenschap en wel als plek van waaruit 
we ons geloof belijden en beleven, maar ook als plek van 
waaruit we verbinding, ondersteuning en warmte probe-
ren te bieden aan ieder die dat nodig heeft. ‘Kerk zijn’ is 
vooral vooruit kijken en ‘er zijn voor de mensen die dag 
nodig hebben’. Daar willen we ons als protestantse ge-
meente voor inzetten in de komende tijd. Als Kerk van de 
Heer! 
Scriba 

Welkom 
Vandaag is pastor mw. Petra Verschoof gast in ons mid-
den. Mw. Verschoof zal de komende maanden een aan-
tal pastorale werkzaam-
heden uitvoeren (zolang 
als ds. Bruwer nog niet 
in Nederland kan zijn). 
Deze zondag zal mw. 
Verschoof aan u worden 
voorgesteld. Leo 
Eveleens, onze voorzit-
ter zal dat doen. En zelf zal mw. Verschoof ook wat . Zelf 
zal zij uiteraard ook wat over zichzelf vertellen. 
Scriba 
 

Inloopochtend in De Spil 
We gaan weer starten met de inloopochtenden in de Spil! 
Na lange tijd zijn we weer in de gelegenheid om samen 
te komen in de ontmoetingsruimte, en wel op woensdag-
morgen, 3 november a.s. van 10.00-11.30 uur. 
Daar we nog wél een gepaste afstand willen houden tot 
elkaar, zullen we over verschillende tafels verspreid zit-
ten.  
Vriendelijk verzoek om hier van hárte rekening mee te 
houden! Het zal fijn zijn elkaar weer te kunnen ontmoe-
ten. De koffie en thee staan voor u klaar. De gastvrouwen 
deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk. 
We heten u van harte welkom in de Spil.  
 

Herdenkingsdienst 
Morgen, op 1 november a.s. is er een bijzondere dienst. 
Dan is het één jaar geleden dat Ruud Pattiapon is over-
leden. Op verzoek van de familie is er een herdenkings-
dienst - u las daar al eerder over in de nieuwsbrief en 
het kerkblad. Aan de dienst wordt medewerking ver-
leend door ds. Mirjam Vermeij. U bent van harte welkom 
De dienst begint om 19.30 uur. De kerkzaal is open 
vanaf 19.00 uur. 
Scriba 
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Dankdag voor gewas en arbeid 
De eerste woensdag in november. Een gewone woens-
dag, met een bijzonder randje. Al heel wat jaren is dat - 
in protestantse kringen - de Dankdag voor gewas en ar-
beid. We staan dan stil - en danken God voor - zoals 
dat heet ‘de vruchten van het veld en van onze arbeid’ 
in het afgelopen jaar.  
We hebben het laatste jaar in de coronatijd misschien 

wel op een harde 
wijze ervaren dat 
het niet allemaal 
vanzelf gaat en 
dat iets heel kleins 
ons rustige leven-
tje of onze ver-
meende welvaart 

of wat dan ook ruw en ingrijpend kan verstoren. Reden 
te meer om God te danken voor ons leven, voor datgene 
wat groeit en bloeit in de natuur en al het goed dat ons 
overkomt.  
We doen dat niet op de dag zelf, maar hopen daar de 
komende zondag aandacht aan te schenken. 
Scriba 

Gemeenteavond 
Op D.V. 18 november a.s. hopen we een gemeente-
avond te  organiseren. Een avond waarop we, als ker-
kenraad, u als gemeente willen informeren over wat er 
de afgelopen periode gedaan en gebeurd is, en waar we 
met elkaar ook willen stilstaan bij de toekomst van ons 
kerk-zijn. Geen eenrichtingsverkeer wat ons betreft, 
maar een bijeenkomst waar we met elkaar een gesprek 
voeren over al wat ons als gemeente bezig houdt. 
Scriba 

Doopdienst 
Komende zondag hebben we ook een doopdienst. Als 

het over danken gaat, dan is het 
feit dat ons kinderen  
worden geschonken en dat God 
ons vertelt dat hij de namen van 
onze kinderen in Zijn handpalm 
graveert, iets om heel dankbaar 
voor te zijn. In deze dienst zal de 
Heilige Doop bediend worden 

aan Floris ten Wolde en aan Seb de Boer. We hopen 
dat u allen er bij wilt zijn. In de dienst wordt voorgegaan 
door ds. Hans van Dalen uit Nijverdal. 
Scriba 
 
Startactiviteit vorige week 

Vorige week zondag was er onze ‘startactiviteit’. De 
rondjes om de Kerk. Het was prachtig weer, de sfeer was 
prima en de activiteit is door ieder, zonder uitzondering, 
zeer gewaardeerd. ‘Met elkaar kennis maken’ - de 

doelstelling van de activiteit is zeker gerealiseerd. Dank 
aan iedereen die heeft meegedaan, dank aan iedereen 
die zijn of haar woning heeft opengesteld en andere ge-
meenteleden heeft willen ontvangen. Dank ook aan de 
organisatoren, met name Anne Mieke en Marleen, voor 
de tijd en de energie die erin gestoken is om dit eeen 
succes te laten zijn. Hulde! 

 
 

Bedankt 
Op 14 oktober jl overleed mijn schoonvader Jaap Kwak-
man, na een moeilijke laatste periode. Hij is 88 jaar ge-
worden. Op 22 oktober jl hebben we afscheid genomen 
van hem, samen met familie en vrienden. Mijn schoon-
vader werd eind september steeds meer ziek. Dat viel 
samen - toeval of niet - met mijn vertrek uit Kudelstaart.  
Als familie hebben we hem bij kunnen staan in die laat-
ste, intensieve weken. Ik weet zeker dat mij het niet gaat 
lukken om een ieder persoonlijk te bedanken.  
Daarom doe ik het op deze manier. 
Hartelijk dank voor de troostrijke berichten, appjes en 
kaarten die mijn gezin en ik van u mocht ontvangen. 
Het heeft ons goed gedaan.  
Mirjam Vermeij (voorheen ambulant predikant te Kudel-
staart) 
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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 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 jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
Er zijn geen jubilea. 
Van harte gefeliciteerd! 


