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Nieuwsbrief, 4 september 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. Strydom Bru-
wer. Ouderling van dienst is 
Gerard Heijnen en diaken van 
dienst Rik van Osnabrugge. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Ronald van Delft.  
Er is ook kindernevendienst.  

Het thema van de dienst is ‘de Koning heeft de laatste 
zet’. Volgende week zondag, D.V. 11 september, hopen 
we met elkaar het heilig avondmaal te vieren. Deze 
dienst is dan ook ter voorbereiding van die avondmaals-
viering. 
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 (1), Diaconie (2) en Kerk 
in Actie - Myamar (uitgang). We col-
lecteren fysiek en digitaal; bent u 
thuis, dan wordt gevraagd aan de 
collecte mee te doen via een over-
making op het bankrekeningnum-
mer van onze gemeente (NL62 
INGB 0005 7820 44). U kunt via de hiernaast 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: De Koning heeft de laatste zet. 

 
• inleidend orgelspel.  
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 906 : 1 en 4 (NLB). 
• Moment van stilte. 
• Votum en groet. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Zingen: lied 1010 : 1 en 2 (NLB). 
• Geloofsbelijdenis. 
• Muziek: Ere zij aan God de Vader. 
• Gebed om de opening van het Woord. 
• Kindermoment. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Psalm 14. 
• Verkondiging – tijdens de verkondiging is de tweede 

schriftlezing: Efeziërs 3 : 14 – 21. 
• Muziek: God is liefde, juig ons harte (Afrikaans). 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Va-

der. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: nr. 150 uit de bundel van Joh. de Heer. 
• Heenzending en zegen. 
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Inloopochtend 
Woensdagmorgen, 7 september a.s. van 10.00-11.30 
uur is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar 

dan weer te kunnen ontmoeten, evt. kaarten te schrijven 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gast-
vrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groe-
nendijk. De koffie en thee staan voor u klaar.  
We heten u van harte welkom in de Spil. 
 

 

Uitgangscollecte deze week 
Vandaag is de uitgangscollecte voor Kerk in Actie – voor 
Myamar. Kerk in Actie schrijft hierover het volgende: 

 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene 
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot 
de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met ex-
tra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze 
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt 
mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen 
voorlichting en training over hoe zij mensen met een be-
perking een volwaardige plek kunnen bieden en hen di-
aconaal kunnen ondersteunen. 
Ook dit doel willen wij van harte steunen. 
 

Collecte avondmaal 
In de dienst van zondag 11 september vieren wij weer 
gezamenlijk het Avondmaal. Ook tijdens deze dienst 
wordt er weer gecollecteerd voor ons Avondmaalproject 
bij ons in de regio nl. het Adamas inloophuis te Nieuw-
Vennep. 
Het inloophuis is op 14 februari 2007 opgericht door 
mensen die – zelf of in hun 
directe omgeving-met kan-
ker waren geconfronteerd 
en merkten dat er behoefte 
was aan aanvullende onder-
steuning bij het verwerkings-
proces. Deze initiatiefgroep 
wist in korte tijd vele mensen 
en bedrijven uit de regio te 
enthousiasmeren en te mo-
biliseren om samen het inloophuis te realiseren.  
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De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis ge-
werkt 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 aan te bieden. Adamas 
biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning, waar-
door de gast zijn/haar kracht  (weer) leert inzetten. Op 
die manier maken zij een essentieel en concreet verschil 
in het leven van kankerpatiënten, hun  naasten en nabe-
staanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- 
of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 
De collecte voor dit doel wordt van harte bij u aanbevo-
len. 
Uw diaconie 

Startzaterdag 
De meeste gemeenteleden hebben de kaart waarschijn-
lijk inmiddels in de brievenbus aangetroffen – met daarop 
de uitnodiging voor de ‘startzaterdag’ op D.V. 24 septem-
ber a.s. We brengen deze activiteit nog eens heel na-
drukkelijk onder uw aandacht. Het belooft een mooi sa-
menzijn te worden en het wordt natuurlijk nóg mooier met 
al uw bijdragen.  

 
 
Er zijn tot op heden wat minder toezeggingen voor bijdra-
gen (al dan niet ludiek) ontvangen dan het organisatie-
comité verwacht had. Dus: schroom niet, zoek uw meest 
artistieke kant – of ander talent – en ga ermee naar de 
commissie. U kunt bij Marlene Bruwer en bij Truus de 
Geus terecht….. 
Scriba 

Uit de pastorie 
Welkom terug! Tegen deze tijd zijn de meeste van onze 
leden waarschijnlijk terug van vakantie, vooral de gezin-
nen met schoolgaande kinderen of studerende jongeren. 
Ik wil jullie vandaag niet vragen hoe jullie je voelen over 
het nieuwe school- en werkjaar dat voor de deur staat. 
Daar zullen we volgende week aandacht aan besteden. 
Ik zou liever van jou horen hoe jouw vakantie was. Heb 

je genoeg tijd vrijgemaakt om te ontspannen en weer 
evenwicht in je leven te vinden? Soms komen mensen 
vermoeider terug van vakantie dan ze voor de vakantie 
waren. De reden: er is geen moeite gedaan om gewoon 
genoeg uit te rusten, te slapen en niets te doen. 
In de laatste Kerkblad voor de vakantie citeerde ik uit het 
boek Prediker. In Prediker 2: 22-24 lezen we: “22Welk 
voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft 
verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de 
zon, 23maar alle dagen van zijn leven brengen hem ver-
driet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan 
smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is 
leegte. 24Het is daarom nog maar het beste voor een 
mens dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en 
volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. 
En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God.”    
De schrijver van het boek Prediker benadrukt voortdu-
rend dat we geen slaven moeten worden van een ziel-
dodende routine, maar dat we moeten genieten van veel 
vreugde als een geschenk van God. Vakantie is een ge-
schenk van God, het is een deel van Gods genaderou-
tine voor ons leven.  
Heb je echt gebroken met de dagelijkse routine van je 
werkjaar? Ziet je met grote enthousiasme uit naar het 
nieuwe school- en werkjaar? Zegen en voorspoed voor 
het komende jaar. 
Met hartelijke groet, Strydom 

 

Geloven groeit 
Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 

Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord 
geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw persoonlijke 
verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke geloofsver-
haal verandert gedurende het mensenleven. Het evolu-
eert, wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke 
beelden van je jeugd naar een meer volwassen manier 
van kijken nu. En door elke (geloofs-)crisis heen, ont-

staan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe antwoor-
den en een andere manier van kijken naar het geloof. 
Nieuwe manieren om over God en het goddelijke te 
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spreken.  En elke manier van kijken heeft zijn eigen 
waarde en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink (onze consulent in de tijd dat we 
vacant waren) en diaken Jeroen Hoekstra (van de katho-
lieke kerk) organiseren een serie van vijf gespreksavon-
den, geïnspireerd op het boek ‘God 9.0’, waarin we met 
elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbeho-
rende geloofsinzichten verkennen.  
Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spi-
rituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met 
frisse blik te kijken naar zijn of haar eigen geloofsopvat-
tingen van vroeger en nu. 
Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar den-
ken over het geloof botst met andere persoonlijke waar-
den of manier van leven. 
Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie van het thema 
van de avond aan de hand van een kort college m.b.v. 
powerpoints, video’s, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt 

een gestructureerde uitwisseling, waarbij we delen van-
uit onze eigen levenservaring. 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep door een 
mail te sturen naar bezinning.en.verdieping@pkn-uit-
hoorn.nl (opgeven voor 15 september). Het verdient de 
aanbeveling om de hele cyclus te volgen.  
U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is geen ge-
sprekgroep over het boek. De gespreksavonden gaat 
door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal aantal deelne-
mers is twaalf. 
Deelname is gratis. 
Wanneer en waar?     
De bijeenkomsten zijn op 29 september, 6 oktober, 3 no-
vember, 10 november en 17 november, in De Schutse in 
Uithoorn. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindi-
gen om 21.30 uur.  
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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 4 t/m 
zaterdag 10 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 de jubilarissen niet op het 
openbare gedeelte van de website geplaatst.  


