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zondag 15 mei 2022

Welkom

Orde van dienst

Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden
wordt op zondag 8 mei 2022 in De Spil.

Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Sicco Zijlstra uit Haarlem. Ouderling van dienst is Truus de Geus
en diaken van dienst is Rieneke de Bondt. Het orgel
wordt bespeeld door Ronald van Delft.
Er is ook kindernevendienst.
Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat u een internetverbinding moet hebben….
Na de dienst is er weer koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal.
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.
De collecten deze week zijn
voor de Eredienst & diaconie
(1), Onderhoud kerk (2) en de
ZWO-commissie (3). We collecteren fysiek en digitaal; bent
u thuis, dan 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. Dit is weer een nieuwe
code - deze kunt u gebruiken tot en met 28 mei a.s.

Thema: ‘Bidden om kracht’
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inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: Psalm 146 : 1 en 3.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Aansteken vredeskaars.
Leefregel: muziek: lied 1014.
Gebed.
Kindermoment.
Muziek: ‘zingen maakt blij’ (Ev. Liedbundel, 478).
Schriftlezing: Jesaja 40 : 27 – 31 en 44 : 1 – 5.
Zingen: lied 146a : 1 en 2.
Schriftlezing: Lucas 24 : 46 – 49 en Hand. 1 : 14.
Zingen: lied 681 (3 keer).
Verkondiging.
Zingen: lied 215 : 2 en 7.
Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader.
Inzameling van gaven.
Muziek: lied 657 : 1, 3 en 4.
Heenzending en zegen.

Bloemengroet
De bloemengroeten worden uit privacyoverwegingen
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst.
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Gemeentenieuws
Het gemeentenieuws wordt uit privacyoverwegingen niet
op het openbare gedeelte van de website geplaatst.

elke wolk, elke bij die rondvliegt. Richt de aandacht
van je kinderen of kleinkinderen hierop. Zie Gods
prachtige handwerk opnieuw. Waardeer het bewust
bij anderen.
• Je kunt ook andere dingen doen die voor jou werken.
Beslis zelf maar. Waar het op neerkomt is: probeer
in het moment te leven en geniet van het moment:
dit is het beste medicijn tegen verveling en frustratie.
Strydom Bruwer

Gemeenteavond

Uit de pastorie
Die uitdrukking die in vroegere jaren werd gebruikt om
veel producten op de markt te brengen: "tevredenheid
gegarandeerd" is stilletjes verdwenen. Weinig mensen
zijn tegenwoordig tevreden met zichzelf, met het leven,
met anderen en zelfs met God. Ze zijn verveeld, geïrriteerd en onvervuld. Niets of niemand kan hen nog vol-

Het is al weer enkele jaren geleden dat we voor het laatst
een ‘echte fysieke’ gemeenteavond konden houden. In
2019 was dat voor het laatst. Alle volgende gemeenteavonden waren óf volledig digitaal, óf bijna-volledig digitaal. Dit jaar hopen we voor het eerst weer een ‘echte
fysieke’ gemeenteavond te hebben met elkaar.
De avond is gepland op D.V. 24 mei a.s. (twee dagen
vóór Hemelvaartsdag). De gemeenteavond begint om
20.30 uur (half negen). Als u op deze gemeenteavond
een punt besproken willen hebben, of een vraag/opmerking hebben waarvan u denkt dat de kerkenraad daarover moet spreken, dan wordt u uitgenodigd dat punt of
die opmerking vast per mail aan de scriba te sturen
(scriba@sow-kudelstaart.nl).
Scriba

doening schenken.
Oproep: schoonmakers Jids
Misschien hebben de
Nu we weer fysieke kerkdiensten hebben, wordt de Jids
Rolling Stones het in
ook weer intensiever gebruikt. Daarom zijn we op zoek
1965 wel goed samennaar schoonmakers die ons team willen versterken.
gevat toen ze zongen: "I
Wat houdt dit in? Ongeveer 1 keer per 6 weken met zijn
can get no satisfaction."
tweeën de Jids stofzuigen, de taZe hebben gelijk, alfel boenen, de bar afdoen en daar
thans wat het grootste
waar nodig eens een keer de radeel van de wereldbemen lappen. Bij intensiever gevolking betreft. Vreugde
bruik van de Jids gaan we weer
en tevredenheid hebben een korte houdbaarheidsdatum
terug naar de 1 keer per maand
in het leven van de meeste mensen. "Ik probeer en ik
en het zou daarom fijn zijn als we
probeer en ik probeer..." blijven de Stones zingen. Maar
er een paar handjes bij hebben,
de manieren waarop veel mensen geluk en vervulling
zodat iedereen maar een paar
zoeken, duren nooit lang. Niets of niemand houdt hun
keer per jaar aan de beurt is.
aandacht te lang vast. Als een film of verhaal op Netflix
Aanmelden kan bij Marleen of
of andere platforms hen niet binnen enkele seconden
Ronald, of via jeugdraad@sowboeit, gaan ze verder.
kudelstaart.nl
Als je het slachtoffer wordt van deze wereld waarin ontede jeugdraad
vredenheid en verveling heersen, kan je er iets aan doen.
Hoe?
Uw hulp gevraagd…
• Zet het uit! Ik heb het over de sociale media. Laat
één dag in de week een vastendag zijn in je huis, als
Op verzoek van de directie van OTT vragen we voor een
het gaat om sociale media.
cliënt van OTT uw hulp….. Voor een periode van twee
• Maak regelmatig een wandeling van een paar minuweken wordt vrijwilligersvervoer gevraagd voor Agnes.
ten in de tuin of in de natuur. Doe het met je gezin.
Agnes mag deze twee weken nog niet zelf rijden, maar
Wees aanwezig in het moment. Kijk naar elke bloem,
om de structuur en het ritme in haar leven weer op te
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kunnen pakken is het wel belangrijk dat zij naar haar
werk gebracht wordt (en weer wordt opgehaald).
Vervoer via OTT is niet mogelijk omdat er geen taxibusjes rijden tussen Kudelstaart en Hoofddorp. Een deel van
de dagen is al ingevuld, maar een deel nog niet…. We
hopen dat u wilt helpen.
Het gaat om twee rij-momenten per dag (die natuurlijk
niet door dezelfde persoon behoeven te worden ingevuld). Het werk begint om 09.00 uur, dus zij moet om
08.30 worden opgehaald (op Calslager Banken) en kan
om 12.00 uur weer worden opgehaald op het werkadres,
dat is aan het Hemertplein in Hoofddorp.

Het gaat nog om de volgende dagen:
17 mei, 20 mei, 24 mei, 27 mei – alleen ophalen.
Het is maar enkele keren maar het is voor haar van essentieel belang.
Benzinekosten worden uiteraard vergoed.

Wilt u helpen? Mailt u dan even met Rieneke de Bondt –
rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl

Actie diaconaal fonds
Binnenkort krijgt u als gemeenteleden een brief over ons
diaconaal fonds, voorheen Noodfonds.
Wellicht vraagt u zich af wat is het verschil nu tussen het
Diaconaal Fonds en het Noodfonds?

Het Noodfonds richt zich op acute nood zoals bv. bij huisuitzetting. Het Diaconaal Fonds houdt zich meer bezig
met structurele hulp. De diaconie heeft de laatste jaren
in minder acute gevallen ook bijstand verleend en er is
dan minder een beroep gedaan op het Noodfonds. Er
wordt wel veelvuldig bijstand verleend uit het Diaconaal
fonds, bijvoorbeeld door het uitreiken van voedselbonnen.
Eén keer in de twee jaar doet de diaconie een beroep
op u om een financiële bijdrage voor dit fonds te leveren.
Mede als gevolg van de coronaperikelen is dat nu al drie
jaar geleden.
Over ongeveer twee weken zult u van ons een brief vinden ontvangen met informatie over de Actie Diaconaal
Fonds 2022.
Uw diaconie.

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’
Hier vindt u de namen en adressen van de
gemeenteleden die in de komende week
(vanaf zondag 15 t/m zaterdag 21 mei) 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.
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