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Nieuwsbrief, 2 oktober 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 2 oktober 2022 in De Spil. Het is een 
bijzondere dienst – een Plusdienst. Bestemd voor jong, 
oud, man, vrouw, kerkelijk, totaal-niet-kerkelijk, kortom: 
voor iedereen. We hopen dat we vandaag extra veel 
mensen mogen begroeten en dat iedereen geniet van 

deze dienst. 
Voorganger in de dienst van 
vandaag is pastor mw. Judith 
van der Vis uit Aarlander-
veen. Ouderling van dienst is 
Ronald Sangers. Diaken van 
dienst is Rieneke de Bondt.  
De liederen worden vandaag 
begeleid door de band The 

Bridge. Er is ook kindernevendienst.  
 

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), Kerk & Israël (2) en de ZWO-
commissie (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 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 

Orde van dienst 

 
• Muziek. 
• Welkom en mededelingen. 
• Startlied – vrijheid. 
• Votum en groet. 
• Lied: Vul dit huis met Uw glorie. 
• Lied: Toon mijn liefde. 
• Gebed. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied: God kent jou 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Deel 1: Like. 
• Schriftlezing: Lucas 19 : 1 – 10. 
• Lied: Geen afstand. 
• Deel 2: Share. 
• Lied: You say. 
• Deel 3: Follow. 
• Lied: Jezus alleen / Hij is de rots. 
• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Lied: Feest van genade. 
• Heenzending en zegen. 

• Lied: Jezus, Overwinnaar. 
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Israëlzondag 
Deze zondag is het Israëlzondag. Zoals elk jaar het geval 
is, staan we als protestantse kerk in Nederland op de 
eerste zondag in oktober speciaal stil bij de bijzondere 
relatie die we als kerk hebben met het volk van Israël. 
‘Onopgeefbaar verbonden’ – zo is het verwoord in onze 

kerkorde. De collecte is 
ook voor dit doel be-
stemd. De PKN-organisa-
tie zegt daarover het vol-
gende: 
Vandaag, Israëlzondag, 
is de collecte bestemd 
voor Kerk en Israël.  
‘De relatie met het volk 
Israël is voor de 
Protestantse Kerk een 
essentieel onderdeel van 
de eigen identiteit. Ze 
voelt zich onopgeefbaar 
verbonden met Israël 

vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 
wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie 
is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten 
van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël 
Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis 
geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn 
vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse 
achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de 
gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ 
brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over 

de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de 
jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het 
internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten 
van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de 
dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons 
geloof levend te houden. Van harte aanbevolen.’ 
 

Uit de pastorie 
Wat een prachtig gemeentefeest hadden we afgelopen 
zaterdag. Veel gemeenteleden die aanwezig waren be-
schreven het als een vrolijk en gezellig samenzijn. 

 
Ik vroeg mij af of we het ook konden omschrijven als een 
bijeenkomst van wat we elke zondag belijden: "... de ge-
meenschap der heiligen." 
Over het woord "gemeenschap" bestaat niet echt ondui-
delijkheid, maar ik vraag me wel af hoe het zit met het 
woord "heiligen?” 
We noemen onszelf niet graag een "heilige" omdat we 
onszelf kennen. We weten hoe vaak we worstelen met 
de zonde in ons eigen leven. En toch belijden we zondag 
na zondag de "gemeenschap der heiligen" waarvan wij 
als kerk deel uitmaken. 
De uitdrukking "de gemeenschap der heiligen" is veel la-
ter (350-500 na Christus) aan de geloofsbelijdenis (de 
Apostolicum) toegevoegd. Dit betekent alleen dat ieder-
een, of het nu een groep is of een paar, deelt in Christus 
en zijn gaven. Hieruit blijkt duidelijk dat onze relaties met 
medegelovigen gekenmerkt zullen worden door de liefde 
van Christus. 
 
Het artikel "de gemeenschap der heiligen" zoals het in 
het Nieuwe Testament wordt gebruikt, benadrukt de spe-
ciale band die medegelovigen binnen de gemeente sa-
menbrengt, zoals de heiligen in Korinthe, Efeze of Ko-
losse. Sommige van deze gelovigen waren allesbehalve 
heilig in hun doen en laten, maar ze waren heilig omdat 
ze deel uitmaakten van de gemeente als het lichaam van 
Christus. 
Ik ben ervan overtuigd dat, ook al werd er zaterdag veel 
gezongen, gelachen en gegrapt, we samen waren als 
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"gemeenschap der heiligen." Daarom konden we het 
zondagmorgen ook met grote vrijmoedigheid belijden in 
de woorden van een lied: "... ik geloof in de gemeen-
schap der heiligen". 
Met hartelijke groet, Strydom 
 

Verantwoording van de diaconie 
Onderstaand treft u de verantwoording van de diaconie 
en de ZWO-commissie over de periode tot en met sep-
tember 2022. 

 
Opbrengst van de actie ‘diaconaal 
fonds’ 

€ 3.725,52 

  
Uitgaven:  
Noodhulp Oekraïne (Kerk in Actie) € 500,-- 
Noodhulp Pakistan (Kerk in Actie) € 500,-- 
Kerk in Actie -  Kliederkerk € 129,54 
Kerk in Actie -  Bangladesh € 152,47 

Kerk in Actie - Oeganda € 475,49 
Kerk in Actie - Nepal € 124,74 
Kerk in Actie – voor iedereen een 
kerk in het dorp 

€ 130,54 

Kerk in Actie - Oekraïne € 860,49 
Overige uitgaven (projecten):  
Egrestö – voor beamerinstallatie € 750,-- 
Schoolkinderen Paramaribo  € 1.500,-- 
Projet EliaYo in Zuid-Afrika € 1.500,-- 

  
 

De projecten zijn gefinancierd uit bestaande reserverin-
gen bij de ZWO-commissie.  
Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd: harte-
lijk dank. 
Uw diaconie en ZWO-commissie 
 

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 2 t/m 
zaterdag 8 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. 
 
 


