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Nieuwsbrief, 25 september 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 25 september 2022 in De Spil.  Het is 
de zondag van het startweekend. Eigenlijk dus best een 
feestelijk weekend. We hopen dat we aan het begin mo-
gen staan van een zegenrijk seizoen! 

Voorganger in de dienst 
van vandaag is onze ei-
gen predikant, ds. 
Strydom Bruwer. Ouder-
ling van dienst is Joke van 
Leeuwen. Diaken van 
dienst is Martin Maat.  Het 
orgel wordt bespeeld door 
Ronald van Delft. Er is 

ook kindernevendienst.  
We herdenken vandaag ook ons overleden gemeentelid. 
mw. Truus de Vos. We ontsteken voor haar een herden-
kingskaars, spreken een in memoriam uit, zingen een 
lied van verbondenheid met de familie van Truus en 
schrijven haar naam bij op de overledenenrol. 
 
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), Orgel, beeld en geluid online 
(2) en de ZWO-commissie (uit-
gang). 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 geldig tot en met 17 oktober 2022. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
Thema: de kerk van Jezus en Jezus van de kerk 

• Inleidend orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Herdenking van mw. G.M. de Vos – Meijssen: 

o aansteken herinneringskaars; 
o in memoriam; 
o bijschrijven van de naam van mw. De Vos op 

de overledenenrol; 
o zingen van lied van verbondenheid. 

• Intochtslied: lied 971 : 1, 2 en 3 uit de NLB (Zing een 
nieuw lied God de Here). 

• Welkom door de voorganger. 
• Votum en groet. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Lied: Precious Lord, gezongen door Jaap en Fred, 

begeleid door Maria. – Nederlandse coupletten zin-
gen we samen. 

• Moment van stilte. 
• Zingen: lied 23b : 1, 3 en 5 uit de NLB (De Heer is 

mijn Herder). 
• Geloofsbelijdenis – samenzang (via de beamer). 
• Gebed om de opening van het Woord. 
• Zingen: lied 705 : 1, 2 en 3 uit de NLB (Ere zij aan 

God de Vader). 
• Kindermoment. 
• Kinderlied – kom in de kring (via de beamer). 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: 1. Kor. 3 : 1 – 17. 
• Schriftlezing: Psalmen 11 : 1 – 7, 
• Verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Muziek: nr. 488 uit de Opwekkingsbundel (De 

kracht van uw liefde). 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Va-

der. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied; via de beamer – Breng ons samen. 
• Heenzending en zegen. 
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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. De Plusdienst is een laagdrempelige dienst voor 

iedereen – niet alleen voor mensen voor wie de kerk ge-
meengoed is, maar ook voor diegenen voor wie de kerk 
geen wekelijkse kost is. Er is veel muziek – er is een 
band, en de dienst is niet zo vast in een liturgisch vat 
gegoten. 

 
Uit de pastorie 

Er is het verhaal van een schip dat ooit strandde op een 
eiland in de Zuidzee. De matrozen die de hevige storm 
overleefden en op het strand aanspoelden, vreesden dat 
het eiland werd bewoond door kannibalen. Er waren des-
tijds geruchten over kannibalen in dat gebied. 
Ze stuurden een van hun metgezellen vooruit om het ei-
land te verkennen. Hij klom naar een hoge heuvel, keek 
naar een vallei voor hem, draaide zich om en zwaaide 
naar zijn metgezellen en riep: "We zijn veilig mannen, 
hier is een kerk!" 
Zo gaat het overal ter wereld en door de eeuwen heen: 
Waar een kerk is, zijn geen kannibalen. Want een kerk 
hoort uit mensen te bestaan. Mensen die ernaar streven 
om van de kerk en de gemeente waarvan zij deel uitma-
ken, een menselijker plaats te maken waar iedereen wel-
kom is en zich thuis kan voelen. 
Charles C. Colton verwoordde het mooi: "De kerk is een 
organisme, geen organisatie; de kerk is een beweging, 
geen monument." 
En mogen de woorden van Irenaeus, de Griekse bis-
schop die in 120 na Christus werd geboren en bekend 
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staat om zijn rol in het leiden en uitbreiden van christe-
lijke gemeenschappen in de zuidelijke regio's van het 
huidige Frankrijk, ook voor onze gemeente gelden: 
"Waar de kerk is, daar is de Geest van God, en waar de 
Geest van God is, daar is de kerk en de genade van God 
zichtbaar." 
Met hartelijke groet, Strydom 
 

Inzameling  
Al vele jaren staat er een doos op de tafel in de hal waar 
de diaconie kaarten en postzegels in verzamelt. Jaap de 
Jong zorgt ervoor dat dit bij Kerk in Actie terecht komt. 
Deze landelijke inzameling levert veel op.  In 2021 was 
de (landelijke) opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via post-
zegels en kaarten en € 3.137,30 via cartridges en tele-
foons). In 2020 was dit € 24.625,90. 
Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer 
veel mensen ondersteunen  
 

Postzegels en ansichtkaarten 
Je kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten spa-
ren voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de 
postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en 
aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via 
verkoopadressen in Nederland en nationale en internati-
onale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verko-
pen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te 
koop aan via websites als Marktplaats.  
 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene 
kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor 

adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, on-
geacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en en-
kele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn 
oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele 
kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kin-
derpostzegels. 

 

Oude mobieltjes, cartridges en toners 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl 
ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen op-
nieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van 
het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingele-
verde telefoons of cartridges een vergoeding.  
De diaconie hoopt dat u Kerk in Actie helpt en postze-
gels, kaarten, cartridges en oude mobieltjes in de daar-
voor bestemde doos doet.  
Uw diaconie.  

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 25 
september t/m zaterdag 1 oktober) 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.

 


