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Nieuwsbrief, 28 november 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 28 november 2021 in De Spil.  

Het is vandaag de Eerste Advent. We zijn in afwachting 

van de geboorte van het Kind in de Kribbe. De dienst 

staat ook in dat teken. In de kerk staat, op de tafel op het 

liturgisch centrum, het advent-bloemstuk, met de vier 

kaarsen voor de vier adventzondagen.  

Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Leon van 

den Dool uit Broek op Langedijk. 

Ouderling van dienst  is Jaap 

Overbeek. Diaken van dienst is 

Martin Maat. Het orgel wordt 

bespeeld door Jan Sikkema. 

De dienst wordt ook online 

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.   
 

De jeugdraad heeft, met pijn in het hart, besloten om 

vooralsnog geen kindernevendienst te houden. Met pijn 

in het hart, omdat een adventproject was voorbereid en 

in de steigers staat. Echter: het covidrisico bij de jeugd - 

en onze jeugd is daar geen uitzondering op - is hoog. 

Verschillende gemeenteleden, ook jeugdigen, zitten in 

quarantaine of zijn positief getest. Tegen die achtergrond 

is het ook niet gemakkelijk om de leiding te verzorgen 

(die zelf ook grotendeels in quarantaine zit).  

 
Er zal wel aandacht aan het adventproject worden 

geschonken. De eerste adventskaars in het bloemstuk 

zal worden aangestoken, en ook het project wordt 

uitgelegd en - waar mogelijk - uitgevoerd. Of er vandaag 

in het project ook een ‘fungerend evangelist’ is, is nog 

niet duidelijk. De persoon die dat in beginsel zou doen zit 

ook in quarantaine.  

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 

(1), Ons eigen jeugdwerk (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 

bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 

0005 7820 44). U kunt via de hiernaast staande QR-code 

‘rechtstreeks een betaling’ doen. ‘Fysiek’ betekent dat u 

in de kerkzaal drie collectezakken op tafel aantreft, 

waarin u uw bijdrage kunt doen. Dank daarvoor. 
 

Coronaregels 
Enkele dagen geleden zijn de coronaregels die in ons 

land gelden weer verder verscherpt. Dat heeft ook 

gevolgen voor onze erediensten. De regel om 

mondkapjes te dragen gold al, en ook werd al gevraagd 

afstand te houden, maar dat wordt nu ook verscherpt: 

• mondkapjes zijn verplicht, behalve als u op de 

plaats zit; 

• placering wordt weer ingevoerd; 

Orde van dienst 
Thema: De verrassing in Jezus. 

• Inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Zingen: Grote God, wij loven U (Gezang 149, 

Hervormde Bundel). 

• Zingen: Psalm 121 : 1 en 2. 

• Aanmoediging/bemoediging. 

• Muziek: Maria had je door (Sela). 

• Gebed. 

• Ruimte voor het adventproject van de 

kindernevendienst (voor zover mogelijk). 

• Schriftlezing: Lucas 1 : 39 - 56. 

• Luisterlied: Magnificat (Sela). 

• Preek. 

• Luisterlied: Thank you. 

• Dankgebed. 

• Slotzang: Daar ruist langs de wolken. 

• Heenzending en zegen. 

• Uitleidend orgelspel. 
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• anderhalve meter afstand van elkaar - dat zijn drie 

stoelen ertussen - behalve voor personen uit 

hetzelfde gezin. 

Verder wordt u gevraagd om u vanaf volgende week 

zondag (5 december) weer op de gebruikelijke manier 

aan te melden. Dat kan (dus) via het e-mailadres 

‘aanmelden@sow-kudelstaart.nl’ of, als u niet mailen 

kunt, telefonisch bij de kerkrentmeester van dienst. 

 
 

Duidelijk wordt iedere keer weer dat het virus de ruimte 

krijgt om om zich heen te meppen omdat de regels niet 

goed worden nageleefd. Een gedragskwestie dus. We 

beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is, maar 

tegelijkertijd wordt op u allen wel een beroep gedaan om 

de discipline te betrachten die nodig is om het virus weer 

terug te dringen. U doet dat niet alleen voor uzelf, maar 

ook (en misschien wel het meest) voor uw kwetsbare 

naaste! Dan is dit toch niet teveel gevraagd? 
 

 

 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 

het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 

gedeelte van de website geplaatst. 
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Géén inloopochtend in 

december 

Na slechts één keerin de Spil de inloopochtend te 

hebben gehouden, zal er helaas op woensdag, 1 

december a.s. geen inloopochtend zijn. Een 

inloopochtend moet gastvrij zijn, en met alle extra 

coronamaatregelen die in acht genomen moeten 

worden, lijkt het ons beter het maar weer even op te 

schorten.  

Hopelijk kan het in het nieuwe jaar weer opgepakt 

worden. Maar óf en wánneer dit echter weer wordt, is nú 

nog niet te zeggen. Dan volgt er vanzelf weer een bericht 

via kerkblad en nieuwsbrief. Het is erg jammer, maar 

helaas is het niet anders. Gezondheid gaat boven alles. 

Dank voor uw/jullie begrip in deze.  

Gusta Groenendijk 
 

Een stukje onvervalst 

Afrikaans 
In de nieuwsbrief van de West-Kaapse synode (Zuid-

Afrika) is afgelopen week het bericht opgenomen dat 

ds. Strydom Bruwer naar Kudelstaart vertrekt. In het 

Zuid-Afrikaans leest dat als volgt: 

 

Strydom Bruwer vertrek na Nederland 

Strydom Bruwer het ’n beroep aanvaar na die PKN 

gemeente Kudelstaart (Amsterdam), Nederland en sal 

DV in Januarie 2022 daar begin. Hy was die grootste 

deel van sy bediening predikant by Gordonsbaai-

gemeente (1989-2018). Vanaf 2018 tot 2020 was hy 

betrokke by Bybel-Media en ook gekoppel aan 

Helderberg-gemeente. 

Strydom skryf die volgende gedagtes oor dit wat vir hom 

vreugde gegee het in die bediening: “Die voorreg om met 

mense ’n pastorale pad te kon stap en in hul lief en leed 

te deel, was van die fasette van my bediening wat vir my 

baie betekenisvol was. Die feit dat ek lank in die 

gemeente in Gordonsbaai was, het dit moontlik gemaak 

om sinvolle verhoudings met mense te bou.” 

 
Danie O’Kennedy, een van Strydom se kollegas by NG 

Kerk Helderberg, reflekteer oor Strydom se bediening: 

"Strydom is seker een van die predikante wat die meeste 

mense ken en hulle name kan onthou. Hy het ’n passie 

om ’n verskil te maak in die lewens van alle mense. Ons 

wens vir Strydom ’n geseënde bediening in Nederland 

toe. Mag die Here hom daar gebruik om met sy gawes ’n 

verskil in God se koninkryk te maak. Mag hy en Marlene 

dit geniet om naby hul twee kinders (Hendri en Alta-

Marié) in Nederland en Luxemburg te wees." 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
In deze rubriek vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 28  

t/m zaterdag 4 december) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  

Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  

 

 

Deze week zijn er geen gemeenteleden die jarig zijn en dan 70 jaar of ouder worden. Ook zijn er geen jubilarissen. 
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