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Orde van dienst 
 

 Inleidend orgelspel. 
 Welkom en mededelingen 

 Intochtslied, Lied 276: 1,2,3, Zomaar een dak 

 Welkom door Strydom 

 Stilte, Votum en Groet 

 aansteken van de Vredeskaars door Willy. 
 Uitspreken Vredeswens 

 Zingen, Hemelhoog 88: 1,2,3 

 Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 

 Cum Ecclesia zingt: De bron van mijn bestaan 

 Kindermoment : Sta eens even op als je Jezus 
liefhebt ! 

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 Zingen, Lied 969: 1,2,3,4, In Christus is noch west 

noch oost. 

Thema: K3 
 
 Achtergrond bij het thema K3 
 Gebed om de opening van het Woord door 

Anneke 
 Bijbellezing: Matteüs 4: 12-17 door Anneke 
 Verkondiging 
 Cum Ecclesia zingt: Le Seigneur 
 Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 Dankgebed, voorbede, afgesloten met het 

gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 Inzameling van de gaven 
 Slotlied, Lied 425: 1, Vervuld van Uw zegen 

( staande) 
Tijdens het voorspel kunnen de kinderen die bij de 
oppas zijn, opgehaald worden. 
 Zegen, afgesloten met gezamenlijk zingen van 
'Amen, amen, amen' 

 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 23 oktober 2022 in De Spil. In de dienst wordt voorgegaan door ds. J.S. Bruwer. Het is 
vandaag een oecumenische viering. Het is ons een genoegen om na een lange tijd waarin we, vanwege 
corona, elkaar eigenlijk niet goed konden ontmoeten, onze broeders en zusters van de St. Jan 
Parochie weer welkom te heten in de dienst. Ook welkom aan het koor Cum Ecclesia olv Paula 
Dogger,die enkele liederen voor ons zullen zingen. 
Ouderling van dienst is Marjolein van der Zwaard. Diaken van dienst is Agnes Poortvliet. Het orgel 
wordt bespeeld door Jan Sikkema. 
Er is kindernevendienst en ook oppasdienst. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerdienstgemist.nl 
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat u een 
internetverbinding moet hebben. 
Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 
 

Collectes 
De collectes deze week zijn voor de Eredienst en diaconie (1), Orgel, beeld en geluid  (2) en 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 15 november 2022. 
 



Uit de pastorie 
Op zondag 23 oktober 2022 is er weer een oecumenische dienst samen met de Sint Jan Geboorte parochie 
bij ons in De Spil. 
Het woord "oecumenisch" betekent eigenlijk "alle inwoners van de hele wereld". 
Aanvankelijk verwezen de Grieken naar zichzelf met de term: "Alle Grieken in de hele wereld". In de 
Romeinse tijd werd de betekenis uitgebreid tot "iedereen in de hele (bekende) wereld". Tegenwoordig 
gebruikt de christelijke kerk de term om te verwijzen naar "alle christenen in de hele wereld". 
De onderliggende overtuiging is dat alle christenen met elkaar te maken hebben. Wij zijn met elkaar 
verbonden. De drie-enige God is een relatie met ons aangegaan. Hij verlost ons. Hij roept ons. Wij zijn Zijn 
lichaam. 
De ontbinding van het lichaam van Christus is ondenkbaar voor het Nieuwe Testament. Ook Augustinus vond 
het idee van scheiding tussen gelovigen totaal onaanvaardbaar. Moge deze dienst en bijeenkomst voor 
iedereen een goede en gezegende ervaring zijn. Van harte welkom! 
 
Met hartelijke groet, Strydom 
 

Avondmaalsproject 
Beste Gemeenteleden, 
In de dienst van zondag 30 oktober vieren wij weer gezamenlijk het Avondmaal. Ook tijdens deze dienst 
wordt er weer gecollecteerd 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 
kanker waren geconfronteerd en merkten dat er behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het 
verwerkingsproces. Deze initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio te 
enthousiasmeren en te mobiliseren om samen het inloophuis te realiseren. 
De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is: 
 
    Door kanker bewust leven 
 
De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn 
psychosociale ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Adamas biedt iedere gast behoeftegerichte 
ondersteuning, waardoor 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 nabestaanden, ongeacht 
de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 
 

Taizéviering 
Op 13 november a.s. om 19.00 uur willen we met elkaar een Taizéviering houden in de Spil. 
Deze viering is gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische 
kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd 
opgericht met als doel verzoening te zoeken in plaats van oorlog en om  verschillen tussen de christelijke 
gelovigen te overbruggen. Nog altijd ontvangt deze gemeenschap   jaarlijks duizenden jongeren van over de 
hele wereld die elkaar een week lang ontmoeten, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en 
twijfels leren verstaan. Met elkaar houden  ze gesprekken, bidden en zingen met elkaar en gaan verrijkt en 
vol indrukken weer naar huis. 
 
Een Taizéviering kenmerkt zich door stilte, rust en bezinning , kenmerken die we allemaal zoeken in onze 
onrustige wereld vol onzekerheden. De gebeden zijn eenvoudig, de liederen hebben een meditatief karakter 
en worden een aantal malen herhaald. Verder zijn er een aantal Bijbellezingen en is er stilte, om alles rustig 
tot je door te laten dringen. 
 
Vooraf aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen onder leiding van Jan 
Sikkema (vanaf 17.00 uur). Daarna eten we met elkaar een broodje, waarna om 19.00 uur de gebedsviering 
start, die ds. Strydom Bruwer zal leiden. Na de viering is er nog gelegenheid tot ontmoeting met koffie en 
thee. 
Voor het oefenen willen we je vragen om je op te geven. Dat kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk 
ligt of per mail bij Joke van Leeuwen ( joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl ).  Dit kan uiterlijk tot en met 
zondag 6 november. Voor de viering zelf is opgave niet nodig. 
 
Van harte welkom! Commissie Vorming en Toerusting 


