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Nieuwsbrief, 13 november 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 13 november 2022 in De Spil. In de 
dienst wordt voorgegaan door onze eigen predikant, ds. 
Strydom Bruwer.  
Ouderling van dienst is Marleen de Vos. Diaken van 

dienst is Rieneke de Bondt. 
Het orgel wordt bespeeld door 
Jan Sikkema. 
Er is ook kindernevendienst.  
 

Als u niet in de kerkzaal bent, 
kunt u toch de dienst bekijken 
op kerdienstgemist.nl 

(https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-

Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat u een internet-
verbinding moet hebben. 
Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappe-
lijke hal. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 
Vanavond, om 19.00 uur is er een Taizé-viering. Die vie-
ring kenmerkt zich door stilte, rust en bezinning. Het 
thema van deze dienst is ‘Bron van Levend Water’ – de 
bijeenkomst wordt geleid door ds. Strydom Bruwer. Na 
afloop is koffie en thee en de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten.  
De kerkenraad wenst u een goede viering. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst en diaco-
nie (1), ons eigen jeugdwerk  (2) en de 
ZWO-commissie (uitgang). We collecte-
ren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan 
wordt gevraagd aan de collecte mee te 
doen via een overmaking op het bankre-
keningnummer 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 privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van 
de website geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orde van dienst 
Thema: God is een vriend van stilte 

• Inleidend orgelspel  

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 886 : 1 en 2. 

• Welkom door de voorganger. 

• Votum en groet. 

• Aansteken van de vredeskaars. 

• Moment van stilte. 

• Zingen: lied 978 : 1, 3 en 4. 

• Leefregels: lied 466 : 1, 2 en 3 

• Gebed om de opening van het Woord. 

• Kindermoment. 

• Kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Muziek (en zingen): Wees stil voor het aangezicht 
van God. 

• Schriftlezing: Psalmen 62 : 2 – 13. 
• Schriftlezing: Lucas 22 : 39 – 46. 
• Verkondiging. 
• Geloofslied: lied 717 uit de Opwekkingsbundel. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Va-

der. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 416  : 1, 2, 3 en 4. 
• Heenzending en zegen. 
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Verwarming 
Vorige week trof u in de nieuwsbrief een artikel over de 
verwarming van ons kerkgebouw. Afgelopen weekend (5 
en 6 november) hebben we diverse vragen gehad over 
het verwarmen en ventileren van de kerkzaal / kerkge-
bouw. In deze bijdrage komen we daarom nog een keer 
terug op deze kwestie. 

 

Als kerk staan we voor meerdere uitdagingen die lastig 
met elkaar te combineren zijn en soms tegenstrijdig. 
Daarbij zijn 5 factoren van belang: temperatuur in de 
kerk(zalen), sterk gestegen kosten van energie, CO2 
gehalte, noodzakelijke ventilatie, windkracht en richting. 
Dat heeft geleid tot de volgende afgewogen keuzes van 
het college van kerkrentmeesters: 
 
    * We gaan bijna 2 keer zoveel betalen als vorig jaar: 
ons voorschot voor 2022-2023 is 11.000 euro oftewel on-
geveer 10% van ons gehele jaarbudget. Om de energie-
kosten te beheersen is het noodzakelijk om de thermo-
staten lager in te stellen en gelijktijdig te zorgen dat we 
geen warmte verspillen.  
We hebben besloten de kerkzaal en de kleine zalen tij-
dens het gebruik te verwarmen tot 18 graden Celsius. 
 
    * Vanwege de corona maatregelen, maar ook voor 
goede luchtkwaliteit in het algemeen, is het noodzakelijk 
om het CO2 gehalte te beheersen op 1.000 tot max. 
1.200 PPM (1.000 is het advies voor scholen) (PPM staat 
voor ‘parts per million’ – 1 PPM is één miljoenste deel). 
Zodra we boven de 800 PPM uitkomen moeten we staps-
gewijs gaan ventileren door de ramen open te zetten met 
de afzuiginstallatie aan. Zodra er mensen 
in de zaal komen stijgt het CO2 gehalte heel snel. Stijgt 
het CO2 gehalte boven de 1.000 PPM dan moeten we 
de ramen nog verder openzetten - ook al is dat tegen-
strijdig vanwege het warmteverlies. 
 

    * Afhankelijk van de buitentemperatuur, de windrich-
ting en windkracht kan er vanwege ventileren met name 
in de achterste helft van de kerk koude val / gevoel van 
tocht ontstaan. 
 

    * Persoonlijke ervaring / gevoeligheid wat een nog ac-
ceptabele temperatuur is. Dit is erg persoonlijk daarom is 

ons advies: Met een trui, vest of sjaal / jas of zelf meege-
bracht warmtekussen is het misschien niet optimaal com-
fortabel, maar volgens ons wel prima te 
doen. 
 

De uitdaging is dat we met ons allen deze 4 punten zo 
goed mogelijk moeten combineren en dat kunnen we 
door de tegenstrijdigheid van de maatregelen helaas niet 
voor iedereen goed doen. We hopen op uw begrip en dat 
we deze punten zo goed mogelijk proberen te combine-
ren tot een voor ons allen acceptabele situatie. Heeft u 
vragen of suggesties schroom niet en neem dan contact 
op met een van de kerkrentmeesters.  
Uw college van kerkrentmeesters 
 

Telefoonnummers 
Enkele weken geleden hebt u allemaal een nieuwe 
SOW-Wegwijzer ontvangen, met daarin de door velen 
omarmde adreslijst van gemeenteleden. Die lijst wordt 
vaak gebruikt in het kader van ‘lief en leed’ en heeft dan 
ook een nuttige functie. Op de lijst staan ook de telefoon-
nummers zoals die bekend zijn bij onze ledenadministra-
tie.  

 
Gebleken is echter dat een fors deel van deze telefoon-
nummers niet meer actueel is. Een aantal gemeentele-
den heeft de vaste telefoon vaarwel gezegd. Een ander 
deel heeft een ander nummer. Wijziging van telefoon-
nummers wordt uiteraard niet automatisch verwerkt in de 
ledenadministratie.  
Wij roepen u op om eens even in de SOW-Wegwijzer te 
kijken of uw telefoonnummer klopt. Wilt u, als dat niet zo 
blijkt te zijn, dat dan aan de ledenadministratie melden, 
met het goede telefoonnummer (of, als u niet wilt dat uw 
telefoonnummer in de volgende wegwijzer komt: met de 
melding dat u uw telefoonnummer niet opgenomen wilt 
hebben).  
Onze ledenadministratie heeft het liefst dat u dit per e-
mail doet. U kunt uw mail sturen aan  ledenadministra-
tie@sow-kudelstaart.nl Wilt u ook even uw adres erbij 
zetten? Dan kan de ledenadministratie uw bericht ge-
makkelijker verwerken. Staat u met alleen uw ‘vaste 
nummer’ in de wegwijzer en wilt u ook uw mobiele 
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nummer daarbij laten opnemen? Dat kan ook, dat kunt u 
op dezelfde manier aan de ledenadministratie laten we-
ten. 
Scriba 
 

Spilplusdienst 
Een aantal weken geleden hadden we een Spilplusdienst 
– een dienst waar veel gemeenteleden (en ook mensen 
die geen lid van onze gemeente zijn) met veel plezier op 
terugkijken.  
Over twee weken, op D.V. 27 november is er weer een 
Spilplusdienst. Ook deze keer wordt voorgegaan door 
pastor mw. Judith van der Vis. Er is ook een band – Like 
Sisters. Dit keer een band die uit een heel ander deel van 
Nederland komt dan de vorige keer. Like Sisters, een 
muzikaal duo   komt  uit Sintjohannesga (Zuid-West 
Friesland) en wordt gevormd door de nichtjes Sanne en 
Nynke Mulder. 
Het thema van de dienst is ‘Get Ready’. Komt allen! 

 
 

Energiefonds 
In de maanden november en december worden de 
meeste huishoudens in ons land door de overheid ge-
compenseerd voor de sterk gestegen energiekosten. Ie-
der huishouden krijgt in deze maanden 190 euro  voor 
dat doel uitgekeerd, via het energiebedrijf dat de levering 
van gas en elektriciteit verzorgt. De een ontvangt het als 

apart bedrag op de bankrekening, bij de ander wordt het 
verrekend via het maandelijkse energievoorschot. Voor 
veel huishoudens is dat bedrag een welkome aanvulling 
om alle sterk gestegen kosten te kunnen betalen. Er zijn 
echter ook situaties waarbij de ontvangers tot de conclu-
sie komen dat zij het bedrag niet nodig hebben voor het 
doel waarvoor het is bestemd, waarbij zij dat ook niet aan 
hun spaarsaldo willen toevoegen. In veel (ook kerkelijke)  

 
gemeenten is daarbij het initiatief ontstaan om een fonds 
te vormen om van daaruit hulp en ondersteuning te kun-
nen bieden aan mensen en gezinnen die in de komende 
periode financieel vastlopen door de stapeling van de 
verschillende crisissen.  
Ook uw diaconie heeft besloten een ‘Energiefonds’ in te 
richten met dat doel. Als uw ‘uw energiecompensatie’ 
van 190 euro in de maanden november en december (of 
een deel daarvan) wilt bestemmen voor de nood van an-
deren, dan kunt u dat overmaken aan dit nieuwe fonds 
van de diaconie. Ook als u een bijdrage wilt overmaken 
die niet direct is gerelateerd aan de energiecompensatie 
is die natuurlijk van harte welkom. U kunt uw bijdrage 
overmaken aan de Diaconie PG Kudelstaart, rek. nr. 
NL66 RABO 0373 7401 58, onder vermelding van ‘Ener-
giedfonds’. De diaconie (en degenen die deze onder-
steuning nodig hebben) zijn u dankbaar. 
Uw diaconie 

 

Uit de pastorie 
Mij is verteld dat er vroeger in onze gemeente nogal wat 
kleine groepen/groeigroepen/zorggroepen waren. De 
benaming verschilt van kerk tot kerk en van gemeente tot 
gemeente, maar eigenlijk gaat het om dezelfde groepe-
ring. 
De bediening van kleine groepen is eigenlijk een echt bij-
bels type bediening. In de tijd van het Nieuwe Testament 
waren er geen kerkgebouwen voor de gelovigen, en kwa-
men de gelovigen bijeen in huizen. Lees over hun huis-
kerken in Rom 16:3-5, 1 Kor 16:19, Kol 4:15 en Philem 
1:1-2. Zij maakten echter ook gebruik van grotere plaat-
sen als zij konden (zie b.v. Handelingen 19:9). We kun-
nen dus niet zeggen dat de kleinere of de grotere 
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bijeenkomst eigenlijk de "juiste" bijeenkomst is - het is 
eerder zo dat beide noodzakelijk zijn.  
De kleine groepen creëren de ideale gelegenheid om we-
kelijks samen te komen met andere gelovigen, elkaar te 
bezoeken, de Bijbel te lezen en te bidden. In kleine groe-
pen worden de leden aangemoedigd om hun leven met 
elkaar te delen, voor elkaar te zorgen, vriendschappen 
op te bouwen, elkaar te aanvaarden, samen geestelijk te 
groeien, God te gehoorzamen en andere mensen te die-
nen. 

 
Het doel van deze groepen die regelmatig samenkomen 
(wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) is niet alleen 
om iets van de gemeenschap van gelovigen te ervaren, 
maar ook om geestelijk te groeien en ook om in aantal 
uit te breiden. Daarom wordt geprobeerd regelmatig 
nieuwe mensen uit te nodigen. 
Een goed voorbeeld van snelle uitbreiding was de Yoido 
Full Gospel Church die dr. Paul Yonggi Cho in mei 1958 
in Seoel begon. Na 6 jaar bestond de gemeente uit 3.000 
leden. Na nog eens vier jaar hadden ze 8.000 leden. 
Vandaag, zo wordt beweerd, bestaat de kerk uit een ge-
meente van 800.000 leden. 

In de gemeente in Gordons Bay, Zuid-Afrika, waar ik 
vroeger was, waren er ongeveer 40 van zulke kleine 
groepen. Ik kan getuigen van de groei van de groepen 
en de geestelijke impact die zij hebben gehad. 
In onze gemeente worden nu opnieuw pogingen onder-
nomen om de kleine groepen op te richten en te laten 
functioneren. Als u geïnteresseerd bent om mee te doen, 
kunt u contact opnemen met de volgende personen. 
Anne-Mieke van Leeuwen (tel. 06 – 23946103; e-mail: 
amvanleeuwen@hotmail.com); Debora Pothuizen-van 
Elswijk (tel. 0297-329247) of Anneke de Jong-Visser (tel. 
0297-566018; e-mail: anjoviss@hotmail.com) 
hartelijke groet, Strydom 

 

Eeuwigheidszondag 
Volgende week zondag, 20 november, is het de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten dan de huidige 
kerkelijke periode af, om de week daarna aan het nieuwe 
jaar te beginnen – het jaar dat begint met de adventtijd, 
de vier zondagen voorafgaande aan Kerst. 
Wij zullen volgende week ook, naar ons vaste gebruik, 
alle gemeenteleden herdenken die in het afgelopen (ker-
kelijk) jaar zijn overleden. Dat zijn er 11 (elf). Dat aantal 
is in al de jaren dat De Spil bestaat en dat de overle-
denenrol ophangt, nog maar één keer overtroffen – in het 
kerkelijk jaar 2018 – 2019 zijn 12 gemeenteleden overle-
den.  
We zullen bij deze herdenking voor al onze overleden 
gemeenteleden een traan in de kruik doen die onderdeel 
is van ons Avondmaalsstel. Als u als gemeentelid zelf 
een traan in de kruik wilt doen ter nagedachtenis aan een 
overledene is daar uiteraard ook de ruimte voor. 

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 13 tot 
en met zaterdag 19 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 jubilarissen niet op het openbare 

gedeelte van de website geplaatst. 


