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Nieuwsbrief, 11 september 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 11 september 2022 in De Spil.   

Voorganger in de dienst van 
vandaag is ds. Strydom Bru-
wer. Ouderling van dienst is 
Truus de Geus. Er zijn, in ver-
band met de viering van het 
Heilig Avondmaal, drie dienst-
doende diakenen: Rieneke de 
Bondt, Agnes Poortvliet en 

Martin Maat.  Het orgel wordt bespeeld door Jan 
Sikkema. Er is ook kindernevendienst.  
We hopen vandaag met elkaar het Heilig Avondmaal te 
vieren. Een ieder die zich geroepen voelt tot de maaltijd  

 
van de Heer wordt van harte uitgenodigd daaraan deel 
te nemen. 
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), Avond-
maalscollecte – voor het Adamas 
inloophuis (2) en ZWO-commissie 
(uitgang). We collecteren fysiek en 
digitaal; bent u thuis, dan wordt ge-
vraagd aan de collecte mee te doen 
via een overmaking op het bankre-
keningnummer 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: Avondmaal, een herdenkingsfeest 

• Inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 405 : 1, 2 en 4 uit de NLB (Heilig, 

heilig, heilig). 
• Stil gebed. 
• Bemoediging. 
• Groet. 
• Welkom door de voorganger. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Zingen: Psalm 84 : 1 en 4. 
• Gebed om de opening van het Woord. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied: Diep, diep als de zee (beamer). 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Jeremia 2 : 1 – 9, 19 en 32. 
• Schriftlezing: 1 Korinthe 11 : 23 – 29. 
• Verkondiging. 
• Zingen: lied 704 : 1, 2 en 3 uit de NLB (Dankt, dankt 

nu allen God). 
• Orde van het sacrament 

o onderwijzing; 
o inzameling van gaven; 
o toebereiding van de tafel; 
o gebed en geloofsbelijdenis; 
o nodiging; 
o instellingswoorden; 
o uitdeling van brood en wijn; 

• dankgebed, voorbeden en Onze Vader. 
• Slotlied: lied 416 : 1, 2, 3 en 4 uit de NLB (Ga met 

God en Hij zal met je zijn). 
• Heenzending en zegen. 
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Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 

gedeelte van de website geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kerkenraad 
Afgelopen donderdag was er weer de eerste kerken-
raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Een bijzon-
dere vergadering: we hadden een gast. En wel onze 
classispredikant, ds. Peter Verhoeff.  De classispredikant 
heeft (o.m.) als taak 
om alle gemeenten 
gemiddeld een keer 
per 4 jaar te bezoe-
ken.  
Niet in de vorm van 
‘visitatie’ zoals dat 
‘vroeger’ ging, maar 
in de vorm van ‘hoe 
gaat het met jullie’. 
We hebben als ker-
kenraad een plezie-
rig en boeiend ge-
sprek gevoerd over 
wat ons als Kerk be-
zig houdt. En na-
tuurlijk hebben we 
daarbij ook uitvoerig 
stil gestaan bij alle veranderingen die m.n. de coronatijd 
met zich heeft meegebracht. We hebben daarbij ook met 
elkaar vastgesteld, dat hoe belangrijk al die stoffelijke za-
ken ook zijn, het Geloof de (ver)bindende factor is en dat 
we daar niet alleen over moeten blijven spreken, maar 
dat altijd als ons uitgangspunt moeten hanteren.  
Ds. Verhoeff schreef ons afgelopen vrijdag dat hij een 
fijne avond had gehad, waarbij we veel met elkaar heb-
ben gedeeld: zorgen en vreugden; dat wat je blij maakt 
en dat waarover je zorgen hebt. Het mooist wat hij ‘mee 
naar huis nam’ was dat we met elkaar (en niet alleen als 
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kerkenraad, maar als hele gemeente) Gemeente van 
Christus zijn en dat daarin onze kracht schuilt – nu en in 
de toekomst! Wij sluiten daar als kerkenraad graag bij 
aan. 
Scriba 
 

 

Collecte avondmaal 
In de dienst van vandaag vieren wij weer gezamenlijk het 
Avondmaal. Ook tijdens deze dienst wordt er weer gecol-
lecteerd 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.  
 

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 

Taart in Kudelstaart 
U bent uitgenodigd om op zaterdag 24 September met 
elkaar het kerkelijk seizoen te starten met een feestelijke 
avond. Na 2 jaren, die beperkt waren door corona, kun-
nen en mogen we gelukkig weer samenzijn! 

 
 

Op de oproep mee te werken door inbreng van muziek 
of door een andere creatieve bijdrage is gelukkig door 
heel wat mensen positief gereageerd! Maar er kan zeker 
nog meer bij! 
 

Voor een mooi buffet zal worden gezorgd! Eten, drinken, 
praten en genieten!  
Natuurlijk zijn er ook kosten aan dit evenement verbon-
den. Entree is vrij – het is belangrijk dat dit voor iedereen 
in onze gemeente ‘drempelloos’ kan, maar we hopen dat 
u – voor zover dat voor u mogelijk is -  een bijdrage wilt 
geven, zodat we daaruit de kosten kunnen dekken. Zo 
zorgt u voor de Kers op de Taart in Kudelstaart.  
Alvast bedankt! 

 

Uit de pastorie 
Vorige week was de vraag of jij optimistisch bent over de 
toekomst en of jij met enthousiasme uitkijkt naar het 
nieuwe school- en werkjaar dat voor jou ligt. (Nu heb ik 
het natuurlijk tegen de mensen die nog werken en niet 
tegen de gepensioneerden.)  Twee verschillende schrij-
vers kunnen ons helpen deze vraag te beantwoorden. 
De schrijver, Phil Bosmans, schrijft in zijn boek 'Take 
time to be happy': "De armste mensen wonen vaak in de 
rijkste landen. Ze zijn rijk. Ze willen wel, maar kunnen niet 
slapen. Ze voelen zich depressief en zijn niet gelukkig."  
Waarom niet? Omdat ze niet genoeg doen om evenwicht 
in het leven te vinden. 

 
In zijn boek 'How to life with yourself' vertelt de schrijver, 
Murray Banks, de legende van de stervende koning. De 
arts zei dat hij alleen beter zou worden als hij een hemd 
van een gelukkige man  aantrekt. Boodschappers wer-
den door het hele land gestuurd. Na een lange zoektocht, 
vonden ze eindelijk een man die gelukkig was. Maar, hij 
had geen hemd! 
Hard werken, een mooi huis en genoeg geld op de bank 
zijn niet de garantie voor geluk en evenwicht in je leven. 
Integendeel! Moge het komende werkjaar voor jou een 
jaar van balans en betekenis zijn. 
Met hartelijke groet, Strydom 

 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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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 11 t/m 
zaterdag 17 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 open-
bare gedeelte van de website geplaatst. 


