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Nieuwsbrief, 22 mei 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 22 mei 2022 in De Spil.  
Voorganger in de dienst van vandaag is ds. mw. Maya 

Walburg uit Alphen aan den 
Rijn. Ouderling van dienst is 
Ronald Sangers en diaken 
van dienst is Ans Rinkel. 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/stati-
ons/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat 
u een internetverbinding moet hebben. 
Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappe-
lijke hal. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 

 

De collecten deze week zijn 
voor de Eredienst & diaconie 
(1), Orgel, beeld en geluid (2) 
en de ZWO-commissie (3). We 
collecteren fysiek en digitaal; 
bent u thuis, dan wordt ge-
vraagd 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 
Er hebben het scribaat deze week geen berichten be-
reikt voor deze rubriek. Dat neemt niet weg dat er na-
tuurlijk wel degelijk mensen zijn in onze gemeente die 
onze zorg en aandacht behoeven; omdat ze ziek zijn, 
rouwen om een dierbare, of wat dan ook. Of omdat ze 
juist vreugde met ons willen delen. We staan om hen 
allen heen! 

Gemeenteavond 
Komende dinsdag is het gemeenteavond. Die begint 
om 20.30 uur. Daaraan voorafgaand, vanaf 20.15 uur, 

Orde van dienst 
Thema: ‘Toekomst’ 

 inleidend orgelspel. 

 Welkom en mededelingen. 

 Aanvangslied: lied 287 : 1 en 2 
 Bemoediging en groet. 

 Aansteken vredeskaars. 

 Zingen: lied 287 : 3. 

 Gebed. 

 Kindermoment. 
 Muziek: Memories 

 Inleidende tekst: uit Toon Tellegen – De egel, dat 
ben ik. 

 Zingen; lied 845. 

 Schriftlezing: Prediker 7 : 8 – 14. 

 Zingen lied 767 : 1, 2 en 3. 

 Schriftlezing: Romeinen 8 : 35 – 39. 

 Zingen: lied 675. 
 Overdenking. 

 Orgelspel 

 Kinderen komen terug van de nevendienst. 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebeden en Onze Va-
der. 

 Inzameling van gaven. 

 Slotlied: lied 634. 
 Heenzending en zegen. 
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is er koffie. Die wordt geschonken in de gemeenschap-
pelijke hal. Dat we pas om 20.30 beginnen komt omdat 
Song of Joy tot die tijd de kerkzaal gebruikt om te oefe-
nen voor het concert dat met Pinksteren in Leimuiden 
gegeven wordt.  
 

Een belangrijk punt op de voorjaars-gemeenteavond is 
het financieel jaarverslag over het voorbije jaar. Dat zal 
ook deze keer behandeld worden. Hieronder vindt u 
(vast) de highlights daarvan, zowel van de diaconie als 
van het College van kerkrentmeesters. 
 

Verslag van de diaconie 
In het tweede coronajaar vielen de opbrengsten van de 
fysieke en digitale collecten niet mee. 
Helaas konden de traditionele Paas-en Kerstmiddagen 
i.v.m. corona niet doorgaan. Wel hebben we als diaco-
nie met Pasen en Kerst in 2021 en in april 2022 een 
mooie plant aan onze ouderen kunnen presenteren met 
hulp van de jeugd en vrijwilligers. 

 
 

Het Avondmaalproject 2021 van de diaconie was be-
stemd voor het Leger des Heils t.b.v. de  soepbus, 
waaraan ook verschillende gemeenteleden hun steentje 
hebben bijgedragen. 
De diaconie heeft in 2021 verder nog de volgende 
goede doelen gesteund:  Stichting Sparrow, Amref Fly-
ing Doctors, St. Ronald McDonald Kinderfonds, Open 
Doors en St. de Herber. Verder waren er de collectes 
voor Kerk in Actie, de noodhulp aan diverse landen, de 
projecten in India en Suriname van de ZWO. 
De voor 2021 geplande rondgang voor het “Diaconaal 
Fonds” kon niet doorgaan; die is nu recent gehouden. 
 

Verslag van het College van kerkrentmeesters 
 Heel 2021 was onze gemeente vacant, ondanks 

dat, konden alle Erediensten worden voorzien van 
een voorganger. In 2021 werden alle kerkdiensten 
(ook) via streaming uitgezonden.  

 Door de diensten via dit medium uit te zenden wer-
den ook dit jaar weer extra kosten gemaakt, deson-
danks konden alle gemeenteleden óók tijdens de 
lockdown periode de erediensten blijven volgen; 

 Extra kosten waren er tijdens de vacante periode 
door pastorale ondersteuning vanuit de mobiliteits-
pool voor predikanten en de mobiliteitspool voor 
kerkelijk werkers, respectievelijk ondersteuning in 
het jeugdpastoraat;  

 

 
 

 De verhuiskosten van ds. Bruwer werden groten-
deels verantwoord in het boekjaar 2021 volgens de 
Uitvoeringsbepalingen 2021-B van PKN. De ver-
goeding voor inrichtingskosten vallen in boekjaar 
2022; 

 Aan het eind van het boekjaar werd de lening van 
het College van Diakenen van de Hervormde Ge-
meente Aalsmeer volledig afgelost. Deze lening 
was aangegaan bij de aankoop van de pastorie; 

 De vrijwillige bijdragen zijn, ten opzichte van 2020, 
flink terug gelopen; 

 Het boekjaar 2021 kon niettemin nog worden afge-
sloten met een positief resultaat. 

Als u de jaarrekening 2021 thuis wilt ontvangen, stuur 
dan een e-mail naar kerkrentmeester@sow-kudel-
staart.nl  
 
Derde collecte - deurcollecte 
Sinds een aantal weken is de traditionele deurcollecte 
vervangen door een ‘derde collecte’. Gebleken is dat dit 
toch bij een aantal gemeenteleden wat verwarring geeft 
– de collectezakken worden gemakkelijk door elkaar 
heen gehaald.  

Het feit dat sinds enkele 
weken de derde col-
lecte ‘pas in de rij komt 
als de andere twee er al 
uit zijn’ heeft niet alles 
opgelost. De kerken-
raad heeft daarom be-
sloten om de derde col-

lecte, behoudens uitzonderingen, weer bij de deur te 
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houden. Komende zondag doen we dat weer voor het 
eerst. 
Scriba  

Uit de pastorie 
Pastor Jeremiah Steepek  veranderde zichzelf in een 
dakloze en ging naar de 10.000 leden tellende kerk waar 
hij die ochtend zou worden geïntroduceerd als de hoofd-
predikant.  
Hij liep 30 minuten rond in zijn toekomstige kerk terwijl 
het volliep met mensen voor de dienst... slechts 3 men-
sen van de 7-10.000 mensen zeiden hallo tegen hem. Hij 
vroeg mensen om kleingeld om eten te kopen... Niemand 
in de kerk gaf hem wisselgeld. Hij ging het gebouw bin-
nen om vooraan in de kerk te gaan zitten en werd door 
de bode gevraagd of hij achteraan wilde gaan zitten. Hij 
groette de mensen om terug begroet te worden met sta-
ren en vuile blikken, met mensen die op hem neerkeken 
en hem veroordeelden. 

 
 
Terwijl hij achter in de kerk zat, luisterde hij naar de kerk-
mededelingen en dergelijke. Toen dat allemaal gedaan 
was, gingen de oudsten naar voren en waren opgewon-
den om de nieuwe voorganger van de kerk aan de ge-
meente voor te stellen...  
"Wij willen u graag voorstellen aan Pastor Jeremiah 
Steepek"... De gemeente keek om zich heen klappend 
van vreugde en verwachting... De dakloze man die ach-
teraan zat stond op... en begon door het gangpad te lo-
pen... het geklap stopte met alle ogen op hem gericht... 
hij liep naar het altaar en nam de microfoon van de ou-
derlingen (die erbij waren) en pauzeerde even... toen re-
citeerde hij: 

"Dan zal de Koning zeggen tegen degenen aan zijn rech-
terzijde: 'Kom, jullie die gezegend zijn door mijn Vader; 
neem jullie erfenis, het koninkrijk dat voor jullie bereid is 
sinds de schepping van de wereld. Want ik had honger 
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 
te drinken, ik was een vreemdeling en jullie nodigden mij 
uit, ik had kleren nodig en jullie kleedden mij, ik was ziek 
en jullie verzorgden mij, ik zat in de gevangenis en jullie 
kwamen mij bezoeken.' "Dan zullen de rechtvaardigen 
hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben wij u hongerig 
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u iets te drinken 
gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien 
en u binnengelaten, of kleding nodig gehad en u ge-
kleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevan-
genis en zijn wij u gaan bezoeken? De Koning zal ant-
woorden: "Waarlijk, Ik zeg u, wat gij ook gedaan hebt 
voor een dezer geringste broeders en zusters van mij, 
hebt gij voor Mij gedaan." 
Nadat hij dit had voorgedragen, keek hij naar de ge-
meente en vertelde hen allen wat hij die morgen had 
meegemaakt... velen begonnen te huilen en vele hoof-
den werden in schaamte gebogen.... zei hij toen... "Van-
daag zie ik een samenkomst van mensen... geen kerk 
van Jezus Christus. De wereld heeft genoeg mensen, 
maar niet genoeg discipelen... wanneer zal je besluiten 
discipelen te worden?"  Hij sloot de dienst af tot volgende 
week...  
Christen zijn is meer dan iets wat je beweert. Het is iets 
waar je naar leeft en wat je deelt met anderen… 
Strydom Bruwer 
 

Hemelvaartsdag 
Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. We zijn dan 
al weer 40 dagen van Pasen verwijderd. Er is komende 
donderdag ook een eredienst – die begint om 10.00 uur; 
voorganger is ds. Strydom Bruwer. Normaliter drinken 
we bij een eredienst de koffie ná de dienst – deze don-
derdag doen we dat ervóór. U bent van harte welkom. 
Om 09.30 uur is er koffie (en thee en limonade). 
 
 
. 

 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 22 t/m 
zaterdag 28 mei) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  

 
Er zijn deze week geen jarigen en geen jubilarissen 


