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Nieuwsbrief, 9 oktober 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 9 oktober 2022 in De Spil. Het is van-
daag een zendingsdienst. In de dienst wordt voorgegaan 
door ds. D.C.G. van der Kraan uit Gouda. Ds. Van der 

Kraan heeft, samen 
met zijn vrouw, vier jaar 
zendingswerk verricht 
in Namibië. Op dit mo-
ment is ds. Van der 
Kraan werkzaam bij de 
GZB. 
Ouderling van dienst is 
Leo Eveleens. Diaken 
van dienst is Rik van 
Osnabrugge. Het orgel 

wordt bespeeld door Jan Sikkema. 
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 (1), Dia-
conie  (2) en de ZWO-commissie 
(uitgang). 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 
 
• Muziek. 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 978: 1, 3 en 4 (Aan u behoort o 

Heer der heren). 

• Stil gebed. 

• Votum en groet. 

• Aansporing om tot God te komen – samenspraak 
tussen voorganger en gemeente (beamer). 

• Zingen: Psalm 65 : 1 en 3. 

• Geboden van God – Matth. 5 : 13 – 16. 

• Zingen: laat zo je licht maar schijnen. 

• Gebed 

• Kindermoment. 

• Kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 7. 

• Zingen: lied 756: 1, 2, 4 en 6  (Laat komen Heer, uw 
Rijk). 

• Schriftlezing: Lukas 7 : 18 – 23. 

• Muziek: Hij die de blinden weer liet zien. 

• Verkondiging. 

• Meditatief orgelspel. 

• Zingen: lied 385 : 1, 2, 4 en 5 uit ‘Op Toonhoogte’ 
(Maak ons tot een stralend licht). 

• Kinderen komen terug van de nevendienst. 

• Dankgebed en voorbeden. 

• Inzameling van gaven. 

• Heenzending en zegen. 
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The young Messiah 
Wow, wat een geweldige ervaring deze eerste repetitie 
in Rotterdam. Drie jaar geleden bezochten wij een con-
cert van The Young Messiah in Alphen a/d Rijn. Gewel-
dig om de liederen van Tom Parker en Vicky Brown, die 
je 30 jaar geleden grijs gedraaid hebt, weer te horen zin-
gen door een koor en orkest o.l.v. een enthousiaste diri-
gent. Veel van de liederen stonden nog op je interne ge-
heugen en kon je nog zo meezingen.  

 
Een volgend keer wil ik meezingen zei ik tegen Nel op de 
terugweg. Daar heb ik 2 jaar op moeten wachten van-
wege Corona, maar nu kreeg ik mijn kans. Samen met 
Kees Vermeulen vertrokken we naar Rotterdam voor de 
repetitie, nadat er eerst thuis flink geoefend was. Dat 
meezingen viel overigens nog best tegen. Je zingt veelal 
de solopartij mee en niet de tenorenpartij. De dirigent, 

Maarten Wassink, leidde met een aanstekelijk enthousi-
asme de repetitie waarin we de bekende nummers als 
‘Wings of Gold’, Stay with me ‘till the Morning’, ‘Unto us 
a Clild is Born’, ‘Evert Valley’, etc oefenden. Het was een 
intensieve avond, maar het was lang geleden dat ik met 
zoveel plezier heb gezongen. Komende donderdag gaan 
we weer naar Rotterdam en daarna op zaterdag 5 no-
vember zijn we in De Spil in Kudelstaart voor één van de 
9 concerten. U kunt daar bij zijn. Kaarten kunt u bestellen 
via de intekenlijst in de hal en via Jan 
Vrieze, jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl Via deze voorver-
koop zijn de kosten €20,00 i.p.v. €24,50 in de reguliere 
verkoop.  
 

Uit de pastorie 
"Jongeren komen niet meer naar de kerk," hoor ik men-
sen vaak zeggen. "Hoe gaan we tieners bereiken met het 
evangelie?" vragen ze zich af. Terwijl iedereen hierover 
praat, herinner ik me dat ik ergens las dat het woord "tie-
ner" voor het eerst in 1673 in een Engels lexicon ver-
scheen. Het idee van de generatiekloof dook pas vanaf 
de negentiende eeuw op. Toen besefte ik opnieuw dat 
de Bijbel nooit denkt in termen van leeftijd als het gaat 
om het beleven van het geloof. Met andere woorden, 
mensen zijn nooit te jong om voor de Heer te leven. Of 
niet te oud. 

 
Leeftijd is nooit een voorwaarde of een excuus(!) om God 
te dienen. Abraham werd pas op 75-jarige leeftijd geroe-
pen om een nieuwe weg in te slaan samen met God. Op 
zijn beurt kon Jeremia zich ook niet verschuilen achter 
zijn jeugdige leeftijd, toen hij als profeet werd geroepen. 
Er zijn geen verschillende categorieën, zoals "gepensio-
neerde christenen" of "te jonge christenen". Wij allen, 
jong of oud, hebben precies dezelfde roeping. Het is om 
elke dag ons kruis op te nemen en Christus te volgen. 
Daarom moeten wij het evangelie niet alleen aan tieners, 
maar ook aan ouderen verkondigen.  
 

Het omgekeerde is ook waar. We moeten niet alleen ou-
deren bedienen met het evangelie, maar ook de jonge-
ren. Ondertussen moeten we altijd blijven zoeken naar 
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geschikte manieren om dit te doen. Er is geen leeftijds-
grens aan het geloof. 
Met hartelijke groet, Strydom 
 
 

Fotopresentatie van startzaterdag 
Op de website vindt u een foto-impressie van startzater-
dag 25 september jl. Er zijn ongeveer 50 foto’s achter 
elkaar gezet, die ‘als film’ zijn te bekijken. De foto’s staan 
uiteraard niet op het openbare gedeelte – u moet ervoor 
geregistreerd zijn (en ingelogd) om die te kunnen bekij-
ken op de pagina ‘Media’. 

 
 

Uit de boekenhoek 
Graag wil ik de volgende artikelen onder de aandacht 
brengen bij u en jou. Van 5 t/m 15 oktober a.s. is de chris-
telijke kinderboekenweek met als thema “GI-GA-
GROEN”. Boeken voor de leeftijden 4-6 jaar, 7-9 jaar en 

10-12 jaar. Een aanrader om samen met uw kind óf uw 
kind zélf te laten lezen. 

 
Dan is er het boek van Kinga Bán (zangeres van Sela die 
veel te jong is overleden) – ”Leef”, over haar leven.  
En de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 standaardeditie is 
tijdelijk van oktober tot eind december 2022 te verkrijgen 
voor een speciale prijs, nl. € 28,00 i.p.v. € 38,00. 
Dus áls u al overwoog om deze toch zelf aan te schaffen 
is dít nu het moment. Ook een mooi cadeau om voor de 
feestdagen te vragen of weg te geven.(De versie met iets 
grotere letter van de NBV21 kost € 48,00). 
Naast deze genoemde artikelen, zijn er natuurlijk ook de 
vele afgeprijsde boeken, die als cadeautje voor de feest-
dagen ingepakt kunnen worden. Vraag er gerust om.  
In de nieuwe lees- en luistergids, bij de boekenhoek ver-
krijgbaar, ziet u ook al verschillende agenda’s staan. Wilt 
u voor volgend jaar een agenda, dagboekje, kalender of 
anders bestellen, we horen het graag tijdig van u en jou. 
Graag tot ziens. 
Joke van Leeuwen, Anneke de Jong, Gerda de Vos, 
Helma Bakker, Anneke Sikkema en Gusta Groenendijk. 

 
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 ge-
meenteleden gemeld.  

 
 
 

 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


