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zondag 3 juli 2022,

Welkom
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden
wordt op zondag 3 juli 2022 in De Spil.
Voorganger in de dienst van vandaag is ds. Arianne Geudeke uit Wilnis. Ouderling
van dienst is Truus de Geus
en de diakenen van dienst
zijn Agnes Poortvliet en Martin Maat. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Er is ook kindernevendienst.
Het is vandaag een bijzondere dienst. We hopen met
elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ieder die zich geroepen voelt om deel te nemen aan de maaltijd van de
Heer, wordt van harte uitgenodigd dat te doen.
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 koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal.
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.

Collectes
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie
(1), Adamas inloophuis - avondmaalscollecte (2) en de
ZWO-commissie (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 gemeente
(NL62 INGB 0005 7820 44). U
kunt via de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een
betaling’ doen. Deze code is te gebruiken tot en met 26
juli 2022.

Wisseling van voorgangers
We vieren vandaag het Heilig Avondmaal. Als het even
kan doen we dat onder leiding van onze eigen voorganger. Dat was ook de planning – voor de dienst van vandaag was ds. Strydom Bruwer ingeroosterd. Echter – corona gooit roet in het eten. Strydom en Marlene Bruwer
hebben afgelopen week beiden positief getest op corona.
Zij mogen beiden op dit moment – volgens de regels van

Orde van dienst
•
•
•

inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Intochtslied: lied 276 : 1 (vrouwen) en 2 (mannen)
uit het NLB en lied 15 : 1 (allen) uit Geroepen om te
zingen (zelfde melodie).
• Stil gebed.
• Bemoediging en groet.
• Woorden bij het begin.
• Kyriëgebed: lied 390 uit het NLB – uitgesproken
door de voorganger.
o na couplet 1,2, 3: gezongen Kyrië iuit Hemelhoog 537;
o na couplet 4 en 5: glorialied: lied 981 : 2 en 4 ui
het NLB.
• Gebed om de Heilige Geest.
• Aandacht voor de kinderen.
• Kinderen gaan naar de nevendienst.
• Bijbellezing: Hand. 2 : 43 – 47.
• Zingen: lied 968 : 2 uit het NLB.
• Ter bemoediging.
• Muziek: Houd elkander vast.
• De kinderen komen terug van de nevendienst.
• Dienst van het Heilig Avondmaal:
o de diakenen maken de tafel klaar;
o zingen: lied 235 uit het NLB;
o tafelgebed.
o Geloofsbelijdenis: zingen lied 523 : 1, 2 en 3
(melodie: Wat de toekomst brengen moge).
o instellingswoorden uit 1 Kor. 11 : 23 – 26.
o Onze Vader.
o vredewens.
o gemeenschap van brood en wijn.
o orgelspel tijdens het delen van brood en wijn:
§ lied 385 uit het NLB;
§ lied 377 uit het NLB;
§ lied 568A uit het NLB.
• Gebeden.
• Inzameling van gaven.
• Slotlied: lied 985 : 1, 2 en 3 uit het NLB.
• Heenzending en zegen.
de GGD – al wel uit isolatie, maar Strydom (en de kerkenraad) vonden het niet verstandig dat hij in deze dienst
voor zou gaan – temeer niet daar er ook Heilig Avondmaal gevierd wordt en er dan gemakkelijk onderling contact wordt gemaakt met een gevaar op besmetting.
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Gelukkig bleek mw. Geudeke, die overigens voor volgende week op het rooster stond, bereid om in zijn
plaats voor te gaan. Er is nu geruild – in de dienst van
volgende week hoopt Strydom weer voor te gaan.
Scriba

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

Uit de pastorie

beetje rommelig. Onze planning voor de week was daarmee voorbij. Afspraken moesten worden afgezegd en
bezoekjes moesten worden vermeden omdat we ons
moesten afzonderen. Dat is moeilijk, vooral als je iemand
bent die graag plant en zorgvuldig en systematisch met
je uren en dagen omgaat. Uiteindelijk moesten we terug
naar school! Naar wat? Om opnieuw de kunst van het
loslaten te leren.
De kunst van het loslaten is een van de moeilijkste dingen in het leven om te
leren en praktisch toe
te passen. Het komt in
zekere zin neer op het
uit handen geven van
de controle. Het voelt
alsof je het stuur van
je auto, waarin je zelf
rijdt, uit handen geeft
aan de persoon naast
je op de passagiersstoel en je een beetje de controle kwijt bent.
Het is een slechte plaats om in te zijn, maar toch ook een
goede plaats. Een slechte plaats, omdat dat is wat je op
dat moment ervaart. Een goede plaats, omdat het je
weer aan het denken zet en je opnieuw oriënteert. Het
doet je opnieuw beseffen hoe kostbaar het nu, het heden, en het leven zijn. Het is kostbaar - niet omdat het zo
sterk en eeuwig is als een diamant, maar omdat het zo
kwetsbaar is, zo kwetsbaar en weerloos als een kuikentje.
Je eigen kwetsbaarheid ontdekken is goed en noodzakelijk, dingen loslaten die je dierbaar zijn is belangrijk. Als
mensen weten wij hoe moeilijk dat is, omdat het voor ons
hart onmogelijk is zich los te maken van de dingen waarmee het met alle vezels verbonden is. Maar dat we moeten proberen de kunst van het loslaten onder de knie te
krijgen is waar, want vroeg of laat moeten we alles loslaten.
met een hartelijke groet, Strydom Bruwer

Soms sturen gewone, alledaagse dingen ons terug naar
Oppasdienst
de "schoolbanken van het leven". Dingen als ziekte, een
Ondanks dat er momenteel weinig kinderen voor de oponverwachte operatie, een plotselinge crisis, of een onpasdienst zijn, bieden we dit als jeugdraad nog steeds
aangename verrassing waar je snel mee te maken krijgt.
aan voor onze eigen baby’s en peuters maar uiteraard
Natuurlijk zijn er ook dingen die dieper in ons snijden zoook voor die van gasten of de
als de dood van een geliefde; echtgenoot, ouder of zelfs
kleinkinderen van opa en oma.
van je kind. Dit soort verliezen hebben het vermogen om
Hiervoor is een rooster opgeje totaal van je stuk te brengen. In je hart weet je dat niets
steld zodat er elke zondag iedit verlies kan compenseren; niet de mooiste woorden of
mand indien nodig de oppasde meest kostbare geschenken.
dienst kan draaien. Daar is
Maar soms zijn het gewoon de gewone dingen die ons
niets aan veranderd.
dwingen om weer een klein 'examen' te schrijven, om terug te gaan naar de 'schoolbanken van het leven'. Deze
Wat wel verandert is, is de naam van Snoopy. Inmiddels
week ervoeren Marlene en ik zoiets toen we maandag
zit al een tijdje FloreoKids naast ons als kinderopvang.
positief testten. is voor Covid. Opeens was ons leven een
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En met de nieuwe eigenaar hebben we nu de afspraak
gemaakt dat we huur betalen voor de zondagen dat we
gebruik maken van de ruimte en niet meer standaard
voor elke zondag. Dit betekend wel dat we als jeugdraad
graag een beroep op u doen. Zou u/jij er op toe willen
zien dat als er geen oppasdienst is, er dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van de ruimte om er bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.
De deur naar FloreoKids zal altijd open zijn omdat deze
dienst doet als vluchtweg. Vandaar dat we u vragen er
zelf op toe te zien om deze ruimte alleen te betreden als
er die zondag oppasdienst is (of bij calamiteiten).
de jeugdraad

Inloopochtend in De Spil
Woensdagmorgen, 6 juli a.s. van 10.00-11.30 uur is er
weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer
te kunnen ontmoeten, kaarten te schrijven en met elkaar
in gesprek te gaan. De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn
Henk en Ria Verhoef. De koffie en thee staan voor u
klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.

Keti Koti
Terwijl deze nieuwsbrief wordt geschreven komen de
beelden van het journaal van vandaag de woonkamer in.
De beelden van Keti Koti komen langs. Vandaag – vrijdag 1 juli – wordt dit feest gevierd; een feest dat vooral
wordt gevierd door Surinamers en bewoners van de Nederlandse Antillen. Een feest ook dat een belangrijke Nederlandse kant kent – een donkere kant wel te verstaan.

en de tewerkstelling op de plantages vond plaats met argumenten die werden gezocht in de biologie, in de geschiedenis, maar ook zeker in de theologie.
Tot op enkele jaren geleden noemden we de mensen die
het betrof ‘slaven’, maar de laatste jaren hebben we een
betere benaming: ‘tot slaaf gemáákten’.
Letterlijk betekent Keti Koti: ‘verbroken ketenen’. Wij, in
Nederland, vinden het maar een moeilijk feest. Veelal
vinden we het iets waar we niets mee te maken hebben,
omdat het van voor onze tijd is. En toch krijgt het een
plek in onze samenleving. Zo langzamerhand breekt gelukkig bij veel meer instellingen en organisaties, de gedachte door dat het inderdaad zo is dat we in de huidige
tijd geen slavenvaart meer hebben en geen plantages
meer vullen met tot slaaf gemaakten, maar dat betekent
niet dat we de erfenis van het verleden zo maar naast
ons neer mogen leggen. De slavernij leeft nog altijd in
ons midden – misschien niet in de vorm van lijfelijke onvrijheid, maar nog wel in racisme en neerkijken op bepaalde mensen om ras, afkomst, seksuele geaardheid,
etc. Van ons mag worden verwacht dat we ieder mens
als een gelijk schepsel van God zien. Misschien kan Keti
Koti daar bij helpen…
Scriba

Zomerstop
Zo langzamerhand staat de zomervakantie weer voor de
deur. Dat is ook een periode waarin het kerkblad niet verschijnt. 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 gemaakt op maandag 11 juli en is voor de zondagen 17, 24
en 31 juli en voor 7, 14 en 21 augustus. Het eerste kerkblad 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 vakantie 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

Bij Keti Koti wordt herdacht dat in Nederland (en de Nederlandse gebiedsdelen) op 1 juli 1863 (formeel) de slavernij is afgeschaft. Er kwam, onder druk van andere landen, nadat onze voorouders honderden jaren lang slaven
uit Afrika naar (onder meer) de Surinaamse plantages
vervoerden, formeel een einde aan de tijd dat gekleurde
mensen werden gezien als minderwaardig aan ‘blanken’
en als vee werden verhandeld op de markt. Beroofd van
elke vrijheid en van elke eigenwaarde. De slavenhandel
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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.
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