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Nieuwsbrief, 26 juni 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 26 juni 2022 in De Spil.   
Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Strydom Bru-
wer. Ouderling van dienst is Marleen de Vos en diaken 

van dienst is Rieneke de 
Bondt. Het orgel wordt be-
speeld door Jan Sikkema.  
Er is ook kinderneven-
dienst.  
Het is vandaag een bijzon-
dere dienst. We hopen 
vandaag vier nieuwe 
ambtsdragers te bevesti-

gen; er worden zes ambtsdragers bevestigd voor een 
volgende termijn en we nemen afscheid van vier zittende 
ambtsdragers. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier 
meer over. 
Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voor-
waarde 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. 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), het vakantieproject (2) en de ZWO-commissie (uit-
gang). We collecteren fysiek en di-
gitaal; 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. Deze 
code is zojuist weer voor een maand vervangen – hij is 
te gebruiken tot en met 26 juli 2022. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
• inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Aanvangslied: Psalm 47 : 1 en 3. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Aansteken vredeskaars. 
• Zingen: lied 906 : 1, 4 en 8. 
• Geloofsbelijdenis. 
• Muziek (en zingen): Tienduizend redenen. 
• Gebed om de opening van het Woord. 
• Kindermoment. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Efeziërs 5 : 6 – 20 en Mat. 5 : 14 – 16. 
• Verkondiging. 
• Muziek (en zingen): Heer wat een voorrecht! 
• Orde van wisseling van ambtsdragers. 

o ambtelijk afscheid van Anneke Sikkema, Ans 
Rinkel, Ans Cremer en Marja van der Meer; 

o Dankgebed; 
o Bevestiging van Lolke van der Leeuw, Nel 

Overbeek, Agnes Poortvliet en Marjolein van 
der Zwaard; 

o herbevestiging van Truus de Geus, Rik van 
Osnabrugge, Tineke van der Blonk, Letty 
Groenveld, Anneke de Jong en Janine van 
Osnabrugge. 

o Gebed; 
o Opdracht; 
o Vragen; 
o Zegen; 
o Gebed voor de bevestigde ambtsdragers; 
o Zingen:  Psalm 134 : 1, 2 en 3; 
o Vraag aan de gemeente (zie beamer); 
o Dank- en welkomstwoord door de voorzitter. 

• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 205 : 1 en 3 uit de bundel van Joh. de 

Heer. 
• Heenzending en zegen. 
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Wisseling ambtsdragers 

Deze zondag is het wisseling van ambtsdragers. Voor 
het eerst na twee jaren is er weer een bevestigings-
dienst die wordt geleid door onze eigen predikant.  
De ambtsdragers die nieuw bevestigd worden zijn: 

- Marjolein van der Zwaard, als ouderling – coör-
dinator; 

- Lolke van der Leeuw, als ouderling -kerkrent-
meester, tevens voorzitter van het College van 
kerkrentmeesters; 

- Agnes Poortvliet – als diaken; 
- Nel Overbeek – als pastoraal medewerker. 

 

De ambtsdragers die worden herbevestigd zijn: 
- Truus de Geus, als ouderling-coördinator (voor-

alsnog voor twee jaar); 
- Rik van Osnabrugge, als diaken (vooralsnog 

voor een jaar). 
- Tineke van der Blonk als pastoraal medewerker 

(vooralsnog voor een jaar); 
- Letty Groenveld, als pastoraal medewerker; 
- Anneke de Jong, als pastoraal medewerker; 
- Janine van Osnabrugge, als pastoraal mede-

werker (vooralsnog voor een jaar); 
We zijn dankbaar dat al deze gemeenteleden, zowel de 
‘komenden’ als de ‘blijvenden’ zich de komende periode 
weer willen inzetten voor onze en uw gemeente. 
 

De ambtsdragers waarvan we vandaag afscheid nemen 
zijn: 

- Anneke Sikkema – als ouderling – coördinator; 
- Ans Rinkel – diaken; 
- Ans Creemer – pastoraal medewerker; 
- Marja van der Meer – pastoraal medewerker; 

Arie de Vos en Ina Verheul beëindigen ook hun ambtelijk 
werk, maar zij kunnen deze zondag niet aanwezig zijn. 
Van hen zullen we op een later moment (ambtelijk) af-
scheid nemen. 
We danken alle aftredenden hartelijk voor het vele werk 
dat zij in de afgelopen jaren hebben verzet in het kerkelijk 
leven. We wensen hen een goede ambtsrust toe en ho-
pen hen overigens in ons kerkelijk leven nog veelvuldig 
te ontmoeten. 
Scriba 

Braderie 
We stonden weer eens op de braderie! In het, inmid-
dels bijna grijze, verleden was onze Samen-op-Wegge-
meente altijd present op de Kudelstaartse Braderie met 
een stand.  
 

De toenmalige groengroep wist op de braderie altijd veel 
publiek te trekken met de verkoop van tuinattributen en 
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bloemstukjes. Wie herinnert zich nog de actie van rabar-
berbladen gegoten in cement. Grote initiator was Joke de 
Vries. Ze bezocht woensdag op een rustig moment nog 
even onze stand en haalde enkele herinneringen op. 
In een onbewaakt ogenblik besloot de kerkenraad dat we 
dit jaar weer aanwezig wilden zijn op de braderie, bij 
voorkeur als gezamenlijke kerken van Kudelstaart. De 
RK-Parochie werd wat overvallen door de vraag. Het 
kwam hen dit jaar niet goed uit, maar een volgende keer 
doen ze graag mee. Zo kwam het dat we samen met de 
Alphakerk en Aalsmeer-over-Hoop aanwezig waren. Wat 
hadden we te aan bieden op de braderie?  
 

 
In ieder geval een kop koffie/thee en een goed gesprek 
voor degene die daar prijs op stelde. Om de kraam wat 
aan te kleden hebben we voor Dorcas wat boeken te 
koop aangeboden.  
Was het een succes? De samenwerking met de Alp-
hakerk en AoH was zeker een succes. Er zijn deuren ge-
opend voor verdere samenwerking. De aanloop bij de 
kraam viel niet helemaal mee. Veelal waren het beken-
den die even stopten en een praatje maakten, maar het 
was goed dat we er waren.  Voor volgend jaar gaan we 
de voorbereidingen wat eerder starten en hopen we echt 
ons als samenwerkende kerken in Kudelstaart te kunnen 
presenteren. Medewerkers en cakebakkers worden van 
harte bedankt voor hun inzet.  
Jaap Overbeek. 

Uit de pastorie 
In de Nieuwsbrief van 5 juni, de laatste waarin ik schreef, 
maakte ik melding van onze Europese reis met een 
groep zeer aangename en vrolijke Zuid-Afrikanen. 
Wat een prachtige reis was het! We hebben zoveel ge-
zien en beleefd dat ons leven verrijkt heeft en onze hori-
zonten verbreden. 
 
We bezochten Praag, Salzburg, Luzern, Beaune (stad in 
Bourgondië) en Parijs. Maar het hoogtepunt was natuur-
lijk ons bezoek aan Oberammergau, waar we de Passie-
spelen hebben bijgewoond. 

De Passiespelen bestonden uit twee voorstellingen van 
elk twee en een half uur. Er werd uitstekend geacteerd 
en de geestelijke uitwerking op ons van het uitbeelden 
van Jezus' lijden, dood en opstanding was enorm. Ieder-
een in de groep kon dat beamen. 
De woorden van de profeet Jesaja in hoofdstuk 53: 3-5 
bleven door mijn hoofd spoken. 

 
“3Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een 
man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was,  
een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons 
werd verguisd en geminacht. 
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,  
die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een 
verstoteling, door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wanda-
den gebroken. De straf die hij onderging bracht ons 
vrede, zijn striemen gaven ons genezing.” 
Wat ik tijdens de Passiespelen zag en in mijzelf ervoer, 
deed mij opnieuw besluiten. Voor Jezus wil ik mijn leven 
en mijn toekomst opnieuw geven, voor Hem wil ik alles 
geven! 
Met hartelijke groet, Strydom 
 

Avondmaalscollecte 
Op D.V. 3 juli a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avond-
maal te vieren. De collecte 
in die dienst is dan uiteraard 
weer voor het Avondmaals-
project, dat is het Ademas 
inloophuis in Nieuw-Ven-
nep.  
Het Adamas Inloophuis is 
opgericht door mensen die 
– zelf of in hun directe om-
geving – met kanker waren 
geconfronteerd en merkten dat er behoefte was aan aan-
vullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. Deze 
initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven 
uit de regio te enthousiasmeren en te mobiliseren om sa-
men het inloophuis te realiseren. De missie van waaruit 
er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is: 
‘door kanker bewust leven’ 
De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kin-
deren die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale 
ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt 
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iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de 
gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier 
maken we een essentieel en concreet verschil in het le-
ven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabe-
staanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- 
of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 

Kinderen en het Heilig 
Avondmaal 

Op woensdagmiddag 29 juni om 16.00 uur zal er 
een  moment zijn voor de kinderen om uitleg te krijgen 
over het Heilig Avondmaal. Dominee Bruwer en Judith 
van der Vis kijken er naar uit om de kinderen in de kerk-
zaal te ontvangen. Er zal dan precies worden uitgelegd 
hoe alles in zijn werk gaat en natuurlijk kunnen jullie ook 
goed kijken welke spullen we voor daarbij gebruiken. 
We hopen om een mooi moment met elkaar.  
Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer en Judith van der 
Vis 

Zomerstop 
Zo langzamerhand staat de zomervakantie weer voor de 
deur. Dat is ook een periode waarin het kerkblad niet ver-
schijnt. Het duurt nog een paar weken, maar toch is het 
goed om u daar vast over te informeren.  

 
Het laatste kerkblad voor de zomervakantie wordt ge-
maakt op maandag 11 juli en is voor de zondagen 17, 24 
en 31 juli en voor 7, 14 en 21 augustus. Het eerste kerk-
blad na de vakantie is voor zondag 28 augustus. Kopij 
daarvoor kunt u op uiterlijk 21 augustus inleveren bij de 
scriba. De kopij voor het laatste kerkblad voor de vakan-
tie moet op 10 juli door de scriba ontvangen zijn. 
De nieuwsbrief zal, behoudens bijzondere situaties, in 
dezelfde periode ook niet verschijnen. Het is overigens 
de bedoeling dat de ‘orde van dienst’ – die iedere zondag 
wordt uitgereikt bij de deur van de kerkzaal – wel blijft 
verschijnen in de zomerperiode. 
Scriba 

 
Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 26 juni 
t/m zaterdag 2 juli) 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.  


