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Nieuwsbrief, 16 januari 2022 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 16 januari 2022 in De Spil.  

Voorganger in de dienst van 
vandaag is ds. Adri van der 
Wal uit Hoofddorp. Ouderling 
van dienst is Jan de Jong. Di-
akenen van dienst zijn Ans 
Rinkel en Rik van Osna-
brugge. Het orgel wordt be-
speeld door Ronald van Delft.  
In deze dienst vieren we het 
Heilig Avondmaal. 

De dienst is, net als de afgelopen diensten, vanwege de 
coronabeperkingen, volledig online.  Dat betekent dat we 
allemaal het Heilig Avondmaal ook thuis vieren. We ho-
pen dat u allemaal mee wilt doen met eigen brood en 
wijn. Weliswaar zijn we dan ‘op afstand’ maar we kunnen 
zo wel één gemeente zijn! 

U kunt de dienst bekijken op ker-
dienstgemist.nl (https://kerkdienstge-

mist.nl/stations/2009-SoW-Kudel-
staart). Voor diegenen die voor het ge-
mak van QR-codes kiezen: de code 
staat hiernaast.  

Uiteraard kunt u de dienst ook naderhand nog bekijken. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst en diaco-
nie (1), het Adamas inloophuis (2) en 
de ZWO-commissie (3). We collecte-
ren digitaal; dat betekent dat u wordt 
gevraagd aan de collecte mee te doen 
via een overmaking op het bankreke-
ningnummer van onze gemeente 
(NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via de hiernaast 
staande QR-code ‘rechtstreeks een betaling’ doen.  
 

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

Orde van dienst 
Thema: de bruiloft te Kana 

 
De bruiloft te Kana, door Paolo Vernose (2e helft 16e eeuw) 
 

• Inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Muziek: lied 23B : 1, 4 en 5. 
• Stil gebed. 
• Drempelgebed. 
• Muziek: glorialied - Psalm 117. 
• Gebed bij de opening van het Woord. 
• Kinderlied. 
• Schriftlezing: Jeremia 2 : 1 - 3a. 
• Muziek: Psalm 105 : 17 en 18. De voorganger 

spreekt de tekst en de organist speelt de melodie. 
• Schriftlezing: Joh. 2 : 1 - 11. 
• Muziek: Lied 525. 
• Verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Muziek: lied 526 : 3 en 4. De voorganger spreekt de 

tekst en de organist speelt de melodie. 
• Viering van de maaltijd van de Heer. 

o De woorden beantwoord; van H. Bouma (uit 
‘God wonend bij mensen’); 

o muziek: lied 405 : 4. De voorganger zingt en 
de organist begeleidt dit op het orgel; 

o Gebed, afgesloten met Onze Vader; 
o Inzettingswoorden van brood en wijn; 
o Viering van brood en wijn; 
o Muziek: lied 981 : 4. De voorganger zingt en 

de organist begeleidt dit op het orgel. 
• Dankgebed, voorbeden en stil gebed. 
• Herinnering aan de collectedoelen. 
• Muziek: slotlied - lied 791 : 1, 4, 5 en 6. 
• Slotwoord. 
• Zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
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Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeen-
tenieuws niet op het openbare gedeelte van de website 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef vandaag, 
voor de kerk van morgen 

Dat is het motto van de actie kerkbalans. Er met elkaar 
voor zorgen dat we ook in de toekomst de Kerk, onze 
Kerk, in stand kunnen houden. Daarvoor voeren we ieder 
jaar actie – altijd in de tweede helft van januari. 

 
 
Een dezer dagen rolt bij u de brief met de informatie over 
de actie Kerkbalans in de bus (misschien hebt u ‘m in-
middels al gehad). In de  bijgevoegde folder wordt uitge-
legd waarvoor we het geld nodig hebben. Onze predi-
kantsplaats is nog niet vervuld - dat gebeurt hopelijk bin-
nenkort, maar dat betekent niet dat er nu niet veel uitga-
ven zijn. Integendeel. In de coronatijd zijn de kosten op 
bepaalde onderdelen fors gestegen. We hopen dat we 
ook in deze tijd op u mogen blijven rekenen. 
Normaliter wordt de envelop over de actie Kerkbalans 
eerst bij u in de bus gegooid en later weer persoonlijk 
opgehaald. Uit veiligheidsoverwegingen gebeurt dat dit 
jaar, net als vorig jaar, niet. Aan u wordt gevraagd om de 

envelop zelf bij de contactpersoon in de bus te gooien. U 
vindt het adres op de envelop die bij u in de bus wordt 
gedaan. 
Uw college van kerkrentmeesters 
 

Avondmaalscollecte 
De avondmaalscollecte is dit jaar bestemd voor het Ada-
mas inloophuis. Een huis waar Het Adamas Inloophuis is 
opgericht door mensen die – zelf of in hun directe omge-
ving – met kanker waren geconfronteerd en merkten dat 
er behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het 
verwerkingsproces. Deze initiatiefgroep wist in korte tijd 
vele mensen en bedrijven uit de regio te enthousiasme-
ren en te mobiliseren om samen het inloophuis te reali-
seren. 

 
 
De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis ge-
werkt wordt is: Door kanker bewust leven. De daarmee 
verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met 
kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning 
en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast be-
hoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar 
kracht (weer) leert inzetten. Op die manier maken we een 
essentieel en concreet verschil in het leven van kanker-
patiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht 
de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces 
waarin zij zich bevinden. 
 

Ieder mens wordt in zijn of haar leven, vroeg of laat wel 
geconfronteerd met de kanker. Er zijn heel wat mensen 
die zelf een vorm van kanker krijgen, of anders wel in de 
nabijheid. Een ernstige ziekte, die  medisch al beter be-
streden kan worden dan een aantal jaren terug, maar die 
elk jaar nog heel veel dodelijke slachtoffers eist, jonge 
mensen en oude mensen. En in zo’n proces waarbij kan-
ker toeslaat in een leven, is het goed om een verwer-
kingsplek te bieden. Daarom is de avondmaalscollecte 
ook voor dit doel bestemd. Van harte bij u aanbevolen. 
 

Week van gebed 
Komende week is het de Week van gebed. Tijdens 
deze week bidden christenen over de hele wereld tege-
lijkertijd. Ook in Aalsmeer en Kudelstaart worden zes 
gebedsavonden georganiseerd. Het (wereldwijde) 
thema is: ‘Licht in het duister’. 
De gebedsavonden zijn digitaal. 
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Hieronder vindt de flyer met informatie over deze avon-
den. 
 

 
 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de  jarigen niet op het openbare gedeelte van 
de website geplaatst. 


