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Nieuwsbrief, 12 juni 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 12 juni 2022 in De Spil.  Het is vandaag 
de eerste zondag na Pinksteren. Het begin van een (ta-
melijk lange) periode waarin geen christelijke feesten te 

vieren zijn.  
Voorganger in de dienst van 
vandaag is ds. D.J. Thijs uit 
Den Haag. Ouderling van 
dienst is Jaap Overbeek en di-
aken van dienst is Martin 
Maat. Het orgel wordt be-
speeld door Jan Sikkema.  
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), de Kerk (2) en de ZWO-commis-
sie (uitgang). 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 ge-
meente (NL62 INGB 0005 7820 44). 
U kunt via de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks 
een betaling’ doen. Deze code is zojuist weer voor een 
maand vervangen – hij is te gebruiken tot en met 27 juni 
2022. 
 
 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
Thema: ‘Licht – dragen’ 

• inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Zingen: intochtslied: NLB 687 – Wij leven van de 

wind. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Aansteken Vredeskaars. 
• Zingen: NLB. 705 – Ere zij aan God de Vader. 
• Woorden ten leven. 
• Zingen: Psalm 105 : 1 en 18  
• Kindermoment. 
• Kinderlied – Hemelhoog nr. 229 – Heilige Geest van 

God; luisterlied). 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Gebed bij de Opening van het Woord. 
• Schriftlezing: Zacharia 4 en Zacharia 6 : 12 en 13 

(HSV). 
• Muziek: lied 681 (Veni sancte Spiritus). 
• Verkondiging. 
• Zingen lied NLB 971 – Zing een nieuw gezang voor 

God de Here. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
• Inzameling van gaven. 
• Zingen: slotlied – NLB 313 – Een rijke schat van 

wijsheid. 
• Heenzending en zegen. 
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Wisseling ambtsdragers 
Bij de wisseling van de ambtsdragers op D.V. 26 juni a.s. 
nemen we ‘ambtelijk afscheid’ van vijf ambtsdragers – 
gemeenteleden die geruime tijd hun ambt of taak hebben 
vervuld in de kerkenraad of de pastorale ring daarom-
heen.  
We nemen afscheid van Anneke Sikkema (ouderling-co-
ordinator), Ina Verheul (pastoraal medewerker), Marja 
van der Meer (pastoraal medewerker), Ans Creemer 
(pastoraal medewerker), Arie de Vos (ouderling-kerk-
rentmeester) en Ans Rinkel (diaken). 
We nemen dus afscheid van 6 personen, terwijl er 4 wor-
den bevestigd. Er waren nog twee vacatures, zodat het 
totale aantal niet-vervulde vacatures (dus) 4 is: 3 ouder-
lingen (of pastoraal medewerkers) en een diaken.  
Scriba 

12 juni 1942 
Ze heeft het zelf nooit vermoed, maar vandaag, precies 
80 jaar geleden, op 12 juni 1942 begint de schrijverscar-
rière van een jong meisje, die zal uitgroeien tot een grote 
beroemdheid. Helaas: postuum, haar carrière zal niet 
lang duren. Op 4 augustus 1944 komt er abrupt een 
einde aan; het meisje wordt met de rest van haar familie 
gearresteerd en naar een concentratiekamp gebracht. 
Ook al duurt de carrière maar kort:  hetgeen zij tussen 12 
juni 1942 en 4 augustus 1944 schrijft heeft een enorm 
lezerspubliek bereikt – het boek staat in wereldwijde Top-
10 van de meest gelezen boeken, met meer dan 27 mil-
joen verkochte exemplaren. 
Wie dat meisje is? Anne Frank. Geboren op 12 juni 1929. 

Schrijfster wilde zij wor-
den. Vanaf haar jeugd al. 
Voor haar dertiende ver-
jaardag krijgt Anne een 
dagboek cadeau. ‘Mis-
schien wel een van mijn 
fijnste cadeaus…’ schrijft 
ze over het roodgeruite 
boekje. Een verrassing is 
het niet, want Anne heeft 

het zelf uitgezocht… 
Op het voorblad schrijft ze: “Ik zal hoop ik aan jou alles 
kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand ge-
kund heb, en ik hoop dat je een grote steun voor me zult 
zijn. Anne Frank. 12 Juni 1942.” 
Twee dagen later gaat ze verder. Ze schrijft over wat ze 
meemaakt en met wie, haar verjaardagsfeestje, haar ca-
deaus, haar vriendinnen, haar verliefdheid, haar familie-
geschiedenis en haar schoolklas.  Geen onderwerp 
wordt door Anne vermeden en het geeft een verrassende 
inkijk in het leven van een adolescent uit die tijd. 
 

Velen van ons hebben het dagboek van Anne Frank ge-
lezen. Er zijn ook veel mensen die de plek hebben be-
zocht waar Anne ondergedoken was – het Achterhuis.  
 
De schrijfsels van Anne zijn relevanter dan ooit. Niet al-
leen maar als historisch werk waarin 
wordt aangegeven hoe het leven 
toen was. Maar ook als symbool 
voor ons om ons in te blijven zetten 
voor een vrije wereld – een wereld 
waarin vrede en veiligheid de boven-
toon voert. 
Anne mocht de bevrijding niet meer 
meemaken. Zij overleed aan vlektyfus in kamp Bergen 
Belsen, vermoedelijk in februari 1945. Wie het dagboek 
nog nooit gelezen heeft, of het Achterhuis niet heeft be-
zocht – het is een aanrader.  
 

Open repetitieavond Song 
of Joy, op 14 juni 2022 

Veel koren houden een open repetitieavond om nieuwe 
leden te werven, dat is niet de bedoeling van de open 
repetitieavond van Song of Joy. Song of Joy gebruikt 
deze avond om afscheid van u en van elkaar te nemen. 
In de laatste ledenvergadering heeft het koor namelijk 
besloten om na 25 jaar te stoppen. Daarvoor zijn diverse 
redenen aan te voeren. Onze zeer gewaardeerde diri-
gent, Hilbert Kamphuis heeft besloten te stoppen met zijn 
dirigeerwerk.  
Ook zijn vrouw Frederiek, die onze vaste begeleidster is, 
stopt. Daarbij komt dat 
we in de periode van 2 
jaar dat we niet of nau-
welijks konden zingen 
een groep, m.n. oudere 
leden hebben verloren. 
Voeg daarbij dat corona 
ook financieel een gat heeft geslagen in ons bescheiden 
buffer. Al met al reden om aan het eind van dit seizoen 
te stoppen, voor velen met pijn in het hart. Met Pinkste-
ren geven we onze laatste uitvoering in de Protestantse 
Kerk van Leimuiden. Daar Kudelstaart onze thuisbasis is 
wilden we ook daar een afsluiting geven.  
Door vakanties etc. lukte dat niet meer in een kerkdienst, 
vandaar het besluit van een open repetitieavond in De 
Spil op dinsdag 14 juni. Van 19.45 tot 20.15 uur is er in-
loop met koffie en wat lekkers. Daarna zingt het koor een 
uur een aantal favoriete liederen van de leden. Dat kun-
nen recente liederen zijn, maar ook liederen die het koor 
20 jaar geleden zong. Frederiek Kamphuis zal een solo 
stuk spelen op de piano en onze concertbegeleider Jaap 
van Muijden zal een orgelimprovisatie spelen. Na een 
uur zang sluiten we af met een borrel en wat hapjes en 
nemen we afscheid van elkaar. Het kan zijn dat er hier 
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en daar een traan wordt weggepinkt, want sommige le-
den zijn al meer dan 25 jaar lid van Song of Joy. We re-
kenen in ieder geval op wat familieleden, maar ook be-
kenden en belangstellenden uit de SOW-gemeente zijn 

van harte welkom. De toegang is gratis, neem een paar 
losse euro’s mee voor de consumpties na afloop. 
Jaap Overbeek 
 
 

 
Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

 
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 5 t/m 
zaterdag 11 juni) 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. 


