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Nieuwsbrief, 28 augustus 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 28 augustus 2022 in De Spil.   

Voorganger in de dienst 
van vandaag is ds. Hans 
Végh uit Amersfoort. Ou-
derling van dienst is Mar-
leen de Vos en diaken van 
dienst is Rieneke de 
Bondt. Het orgel wordt be-
speeld door Jan Sikkema.  
Er is ook kinderneven-
dienst.  

Deze zondag markeert het einde van de (school)zomer-
vakantie in onze gemeente. Alle kinderen zullen morgen 
(29 augustus) weer de eerste stappen in het nieuwe sei-
zoen in de scholen zetten. Dat betekent dat we ervan uit-
gaan dat alle gezinnen (met kinderen in een schoolleef-
tijd) inmiddels thuis zijn – we hopen dan ook weer op een 
‘vol huis’.  
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), ons eigen jeugdwerk (2) en de ZWO-commissie (uit-
gang). We collecteren fysiek 
en digitaal; bent u thuis, dan 
wordt gevraagd aan de col-
lecte mee te doen via een 
overmaking op het bankreke-
ningnummer van onze ge-
meente (NL62 INGB 0005 
7820 44). U kunt via de hier-
naast staande QR-code 
‘rechtstreeks een betaling’ doen. Deze code is geldig tot 
en met 19 september 2022. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
Thema: Opkomen voor de ander 

• inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: Psalm 19 : 1 en 3. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Zingen: Klein gloria (NLB nr. 195). 
• Gebed om ontferming. 
• Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 

God’ (Hemelhoog, nr. 338) – 2 keer. 
• Gods Geboden: Kol. 3 : 12 – 18. 
• Gebed om de Heilige Geest. 
• Kindermoment. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Muziek: Een wijs man bouwde zijn huis… 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Genesis 43 : 1 – 10. 
• Zingen: lied 864 : 1 en 2 (NLB). 
• Schriftlezing: Genesis 44 : 17 – 34. 
• Zingen: lied 864 : 4 en 5 (NLB). 
• Verkondiging. 
• Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (Hemel-

hoog, nr. 365). 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: Komt, laat ons zingen al te zaam (Hemel-

hoog, nr. 607) : 1, 2 en 4. 
• Heenzending en zegen. 
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Komende periode 
De schoolvakanties zijn weer (bijna) voorbij. Op het mo-
ment dat dit kerkblad in uw brievenbus of mailbox rolt zijn 
de kinderen in de basisschoolleeftijd aan de laatste 
schoolweek bezig. Voor iedereen die op school gaat in 
de provincie Utrecht of Zuid-Holland, is de vakantie in-
middels al voorbij. We hopen dat er voor ieder een goed 
schooljaar volgt, zonder ongewenste onderbrekingen als 
gevolg van corona of ander ongerief. 
 

Einde schoolvakantie is traditioneel tegelijkertijd ‘start 
van andere vakanties’. Met name van een groep senio-
ren die de sleurhut nog eens even uit de mottenballen 
trekt, die oppoetst om er nog een paar weken tussenuit 
te knijpen. We wensen hen – en uiteraard alle anderen 
die ook nog even weg gaan – een goede vakantie toe en 
hopen dat zij over een paar weken ook weer uitgerust en 
verfrist hun taken mogen hervatten (of verder van hun 
pensioen mogen genieten). 
 
In het kerkelijk werk zal de komende weken alles zo lang-

zamerhand ook weer 
gaan opstarten. In sep-
tember komt ook de ker-
kenraad weer bijeen en 
ook de verschillende acti-
viteiten die we in voorbe-
reiding hebben worden 
opgepakt.  
Om vast even in de 

agenda te zetten: op zaterdag 24 september is er ‘start-
zaterdag’. De voorbereidingscommissie heeft een mooi 

programma bedacht. U kunt u intekenen via de formulie-
ren in de gang en binnenkort ontvangt u allemaal nog 
een aparte uitnodiging. 
 
Gezocht: zangers en zan-

geressen 
“The Young Messiah” - Tom Parker’s wereldberoemde 
bewerking van Händel’s meesterwerk. 

 
 

Eindelijk kan het weer: na twee jaar gedwongen stilte zal 
The Choir Company vanaf begin november weer het land 
in gaan met Tom Parkers zeer geliefde “The Young Mes-
siah” en jij kunt erbij zijn!   Hoe dat werkt: kijk even op 
www.choircompany.nl 
 

Dit jaar geven de projectkoren met solisten en begeleid 
door een band maar liefst negen concerten. Een groots 
concert in Veenendaal brengt koorleden samen in een 
groot Mass Choir.  
Wil je meezingen in een van de projectkoren? Dat kan. 
Geef je dan nu op! 
Zing mee in het Choir Company projectkoor. Er zijn 
meerdere repetitielocaties. Er is een mogelijkheid om 
meerdere concerten mee te zingen.  
  

Wie eerder heeft meegezongen, zal je kunnen vertellen 
dat meezingen in een projectkoor als dit een onvergete-
lijke ervaring is! Je zingt repertoire als "Unto Us a Child 
is Born", "Every Valley", "I know that My Redeemer 
Liveth" en het majestueuze "Hallelujah"; allemaal 
geliefde titels uit The Young Messiah, gearrangeerd door 
Tom Parker. Daarnaast brengen we ook dit jaar een ge-
varieerd voorprogramma met een selectie van de mooi-
ste Tom Parker arrangementen zoals “This World”, 
“Amazing Grace”, “Wings of Gold”, de “Ouverture” uit 
The Ten Commandments en nog meer van zijn klassie-
kers. 
 

Waar zijn de concerten? 
De concerten zijn in Apeldoorn, Kudelstaart (5 novem-
ber), Hoogeveen, Berkel en Rodenrijs, Eindhoven, 
Gouda, Dordrecht en  Surhuisterveen. Het slotconcert 
met Mass Choir is in de Basiliek in Veenendaal. 
Opgeven kan via de genoemde site.  De tijd daarvoor 
(voor Kudelstaart) staat open tot 10 september. 
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Tentdienst Aalsmeer 
Op D.V. 4 september is het weer zover. De Tentdienst 
vindt weer plaats in de grote witte feesttent. De Tent-

dienst is een jaarlijkse in-
terkerkelijke evenement in 
Aalsmeer. In samenwer-
king tussen zes Aals-
meerse kerken wordt de 
feestweek afgetrapt met  
Tentdienst.  
 

Dit jaar is het alweer de 
28e editie. Om 9:30 openen 

de deuren van de tent op het Praamplein. Om 10:00 uur 

zal de dienst van start gaan. Het is een dienst voor jong 
en oud. Voor de allerkleinsten (leeftijd 0-4 jaar) is er de 
mogelijkheid om gedurende de dienst te worden opge-
vangen bij de kinderopvang in gebouw Irene (links naast 
de Dorpskerk). Tijdens de dienst zal ds. Menno Zandber-
gen het gaan hebben over het thema ‘Niet Normaal?!?’ 
Naast het thema er is ook muziek, begeleidt door muzi-
kanten uit verschillende kerken. Er is ook een moment 
met speciale aandacht voor de kinderen.  
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 

 
 
 
 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 28 
augustus t/m zaterdag 3 september) 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.  


