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Nieuwsbrief, 6 november 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 6 november 2022 in De Spil. In de 
dienst wordt voorgegaan door ds. Sicco Zijlstra uit Haar-

lem. Het is vandaag een bijzondere 
eredienst  - het is de zondag waarop 
we stilstaan bij de Dankdag voor ge-
was en arbeid. De dienst is mede 
voorbereid door de Commissie Ere-
diensten. 
Ouderling van dienst is Gerard Heij-
nen. Diaken van dienst is Rieneke 
de Bondt. Het orgel wordt bespeeld 
door Ronald van Delft. 

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 en diaco-
nie (1), de Oogstcollecte  (2) en Kerk in 
Actie – voor Zambia. (uitgang). We col-
lecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, 
dan wordt gevraagd aan de collecte mee 
te doen via een overmaking op het bank-
rekeningnummer 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. 
 

Verwarming 
In verband met de kosten van de energie die zoals u weet 
enorm gestegen zijn, zal ook in de kerk de verwarming 
"een graadje lager" worden ingesteld. 
 

 Ook wij willen door zuiniger te stoken deze kosten wat 
meer beheersen. Het kan zijn dan tijdens een koudere 
periode het wat frisser aanvoelt in de kerk, vandaar dat 
wij u dan aanraden om eventueel een warmere trui/vest 
of eventueel uw jas mee te nemen in de kerk zodat u  
toch comfortabel de dienst kunt blijven volgen. 
 

 

 
Samen met u willen wij proberen de stookkosten ook op 
deze manier beheersbaar te houden. 
Uw college van kerkrentmeesters 

Orde van dienst 
Thema: Dankbaarheid moet je doen! 

• Inleidend orgelspel – improvisatie over Psalm 146 
en lied 157a. 

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 978 : 1, 2 en 3. 

• Stil gebed. 

• Bemoediging en groet. 

• Aansteken vredeskaars. 

• Zingen: lied 978 : 4. 

• Leefregel / apostolische vermaning – Filip. 4 : 4 – 7. 

• Kindermoment. 

• Kinderlied – ‘Dank U wel, voor de sterren, en de 
maan….) – via de beamer. 

• Kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Gebed om de opening van het Woord. 

• Schriftlezing: Ruth 2 : 2 – 13. 

• Zingen: lied 718 : 1, 2 en 4. 

• Vervolg schriftlezing: Ruth 2 : 14 – 20. 

• Zingen: lied 249 uit de Opwekkingsbundel (Heer, 
wat een voorrecht). 

• Verkondiging. 

• Zingen: Psalm 24 : 1, 2 en 3. 

• Kinderen komen terug van de nevendienst. 

• We luisteren naar een gebedstekst. 

• Dankgebed en voorbeden – afgesloten met ‘Onze 
Vader’. 

• Inzameling van gaven. 

• Zingen – slotlied: lied 1005 : 1, 3 en 5. 

• Heenzending en zegen. 
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Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeen-
tenieuws niet op het openbare gedeelte van de website 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen week lijkt de herfst (dan eindelijk) begonnen 
te zijn. De temperatuur daalt, het wordt killer en mensen 
gaan minder gemakkelijk naar buiten. De herfst (en de 
winter) zijn dan ook dé jaargetijden waarin mensen die 
alleen zijn zich vaak het eenzaamst voelen. De momen-

ten waarop ‘min of meer au-
tomatisch’ contact kan wor-
den gelegd zijn dan automa-
tisch minder – domweg om-
dat ‘we’ minder buiten ko-
men. En toch is het dit jaar 
meer dan ooit nodig dat we er 
zijn voor elkaar: inflatie, ener-
giecrisis, boodschappencrisis 

– het zal het leven van gemeenteleden niet vergemakke-
lijken. En dan hebben we elkaar nodig. Juist dan….! 
 

Hulp gevraagd 
Rondom kerst vinden er verschillende activiteiten plaats 
om te vieren dat onze Heer en Heiland is geboren. 
Een van deze activiteiten is de Kerstmusical en daaraan 
voorafgaand het Kerstontbijt. 
 

 
 

Voor dat laatste graag uw aandacht. Ik ga ervan uit dat 
de bediening best in orde komt te zijner tijd  - echter de 
voorbereiding is een andere zaak, er moeten verschil-
lende inkopen worden gedaan. 
In het verleden werden deze door twee mensen, volgens 
een draaiboek gedaan, maar door omstandigheden sta 
ik er nu alleen voor. 
In de komende weken wil ik graag wat mensen gaan be-
naderen of die bereidt zijn mij hierbij te helpen. Ik heb er 
zin in, u ook? 
Herma Heijnen 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste 
woensdag van november gehouden. Dit jaar was dat dus 
afgelopen woensdag.  Op deze dag dankt de protestante 
kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de ver-
kregen gewassen. In heel wat gemeenten wordt Dank-
dag niet meer op de dag zelf gevierd, maar op de zondag 
volgend op de eerste woensdag van november. In onze 
gemeente is dat ook het geval. 

 
Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er wa-
ren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er 
tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en 
gedankt moest worden. 
Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel 
vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag 
van november te danken voor het gewas; het eten waarin 
iedereen dagelijks werd voorzien. 
Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd 
in dankdag voor gewas én arbeid. 
 

Er is ook een ‘tegenhanger’ voor de dankdag – dat is de 
‘biddag voor gewas en arbeid’. Ook daarvoor geldt een 
vaste dag – dat is de tweede woensdag in maart.  
 



 
 
  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief, 6 november 2022 

 pagina  3 

Oogstcollecte 
De eerste woensdag in november, traditioneel de dag 
waarop in Protestantse kring ‘dankdag voor Gewas en 
Arbeid’ wordt gevierd. De dienst van vandaag staat in het 
teken hiervan, want we hebben als gemeente heel veel 
om voor te danken. Zo mogen we dankbaar zijn dat we 
na een lange coronaperiode weer fysiek bij elkaar kun-
nen komen tijdens de zondagse erediensten. En dan ook 
nog eens onder leiding van een eigen voorganger na een 
lange vacante periode.  

 
Daarnaast hebben we ook weer sinds lange tijd een oe-
cumenische dienst mogen vieren met onze katholieke 
broeders en zusters uit Kudelstaart. En afgelopen zon-
dag mochten we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, 
terwijl de jeugd weer bij elkaar kwam voor hun eigen 
jeugdkerk en kindernevendienst. De opkomst van de 
jeugd tijdens de zondags eredienst is bemoedigend te 
noemen. De jeugd heeft de toekomst en dus is een hoge 

opkomst van de jeugd ook reden om dankbaar voor te 
zijn.  
 
Het klinkt allemaal heel logisch, maar een toekomstge-
richte gemeente vraagt om financiële stabiliteit. Daarom 
heeft u deze week een brief met acceptgiro in de brie-
venbus gekregen met het verzoek om uw dankbaarheid 
te tonen en mee te helpen onze financiële huishouding 
op peil te houden. Mogen we weer op uw medewerking 
rekenen? 
Uw College van Kerkrentmeesters 

 

Uitganscollecte 
De uitgangscollecte van deze zondag is voor Kerk in Ac-
tie – voor een project in Zambia. Kerk in Actie schrijft over 
die collecte het volgende: 
‘In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten 
zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theolo-
gisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologie-
docenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitge-
zonden. De predikanten die zij, samen met hun Zambi-
aanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bij-
drage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook 
aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, 
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voed-
selveiligheid en klimaatverandering.’ 

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 6 tot en 
met zaterdag 12 november) 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. 


