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Nieuwsbrief, 18 september 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 18 september 2022 in De Spil.   
Voorganger in de dienst van vandaag is pastor Judith 

van der Vis – Star uit Aarlan-
derveen. Ouderling van dienst 
is Jan de Jong. Diaken van 
dienst is Rik van Osnabrugge.  
Het orgel wordt bespeeld door 
Jan Raadgever. Er is ook kin-
dernevendienst.  
Als u niet in de kerkzaal bent, 
kunt u toch de dienst bekijken 
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), de Kerk (2) en Kerk in Actie 
– voor Syrië (uitgang). We collec-
teren fysiek en digitaal; bent u 
thuis, dan wordt gevraagd aan 
de collecte mee te doen via een 
overmaking op het bankreke-
ningnummer 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 17 oktober 
2022. 
 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
wordt het persoonlijk gemeentenieuws niet op het open-
bare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
Thema: Een toekomst vol van hoop 

• Inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 249 uit de Opwekkingsbundel (Sa-

men op Weg-lied); 
• Stilte. 
• Votum en groet. 
• Thema-aankondiging. 
• Zingen: lied 735 : 1 en 4 (Gij, die de mens gescha-

pen hebt). 
• Gebed om ontferming. 
• Kyrielied: lied 939, alle verzen (Op U alleen, mijn 

licht, mijn kracht). 
• Gebed voor de opening van het Woord. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied: Opwekking 337 (Mijn hoop is op U 

Heer). 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Psalm 138. 
• Zingen: Psalm 138 : 1 en 4. 
• Schriftlezing: Jeremia 29 : 8 t/m 24. 
• Muziek: Een toekomst vol van  hoop (door Sela). 
• Verkondiging. 
• Muziek: Onze schuilplaats is God (door Sela). 
• Orgelimprovisatie. 
• Zingen lied 913, alle verzen (Wat de toekomst bren-

gen moge). 
• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Gebed, voorbeden. 
• Zingen: Onze Vader. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 416, alle verzen (Ga met God, en Hij 

zal met je zijn). 
• Heenzending en zegen. 
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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 nog 
steeds 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 be-
langrijk 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.  Om het u gemakkelijk te ma-
ken vindt u hiernaast de QR-code die u kunt gebruiken 
voor uw bijdrage. 
Alvast bedankt! 

 

Plusdienst 
Op D.V. 2 oktober a.s. is er een Plusdienst. In die dienst 
zal (ook) worden voorgegaan door pastor Judith van der 
Vis. Judith zal in de dienst van vandaag vast een tipje 
van de sluier oplichten voor die dienst….. 

 
Uit de pastorie 

Aanstaande zondag is het Startzondag in onze ge-
meente.  
Op zaterdag is er gelegenheid om samen te komen, sa-
men te eten, samen het leven te vieren en samen te la-
chen.  
Na Corona is er grote behoefte aan koinonia. Koinonia is 
een vertaalde vorm van het Griekse woord κοινωνία, dat 
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verwijst naar begrippen als gemeenschap, gezamenlijke 
deelname, het aan-
deel dat men ergens 
in heeft, een geza-
menlijk ingebrachte 
gave, een bijdrage.  
Koinonia betekent 
dus het samenko-
men van de gemeen-
schap van gelovigen. Voor ons als gemeente is het heel 

waardevol als we regelmatig als gemeenschap van gelo-
vigen samenkomen, of dat nu in erediensten, gemeente-
avonden, wijkbijeenkomsten, groeigroepen of gewoon bij 
sociale bijeenkomsten is. Het is zo waar wat M Scott 
Peck zei: “De enige remedie voor de pijn van de wereld 
ligt in onze gemeenschap met elkaar.” 
Met hartelijke groet, Strydom 

 
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 18 t/m 
zaterdag 24 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. 

 
 


