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Nieuwsbrief, 20 november 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 20 november 2022 in De Spil. In de 
dienst wordt voorgegaan door onze eigen predikant, ds. 
Strydom Bruwer.  
Ouderling van dienst is Joke van Leeuwen. Diaken van 

dienst is Martin Maat. Het 
orgel wordt bespeeld door 
Jan Sikkema. Ook wordt 
muzikale medewerking 
verleend door mw. Mirjam 
Rietberg, harpiste. Verder is 
deze dienst mede voorbereid 
door de Commissie 
Erediensten. 
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. 
 
Zoals u hierboven ziet zal de 
dienst ook worden opgeluis-
terd met harpspel van mw. 
Rietberg. Mw. Rietberg is eer-
der bij ons in een eredienst 
aanwezig geweest. Wilt u 
meer van haar lezen, dan kan 
dat op de website 
https://www.mirjamharp.com/ 
 

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 het Bloemenfonds 
(uitgang). We collecteren fysiek en digi-
taal; bent u thuis, dan wordt gevraagd aan 
de collecte mee te doen via een overma-
king 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 gel-
dig tot en met 18 december 2022. 
 

Orde van dienst 
Thema: Gods voetsporen onzichtbaar,  

maar zijn weg heilig. 
• Inleidend orgelspel  

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 23b : 1, 2 en 3 uit het NLB (De Heer 
is mijn herder). 

• Votum. 
• Groet. 
• Muziek – Laudate Dominium, gespeeld door mw. 

Rietberg. 
• Inleidende woorden. 
• Zingen: lied 730 : 1, 2, 3 en 4 uit het NLB (Heer, 

herinner U de namen). 
• Gedachtenis van de overleden gemeenteleden in 

het afgelopen kerkelijk jaar: 
o noemen van de namen; 
o aansteken kaarsen; 
o leggen van de tranen in de kruik; 
o moment van stilte; 
o muziek – Canon in D van Pachabel – ge-

speeld door mw. Rietberg; 
o gedenken van allen die ons zijn voorge-

gaan; 
o orgelspel (terwijl gemeenteleden een traan 

in de kruik kunnen doen); 
o muziek – Sela: de mensen die we missen. 

• Gebed om de opening van het Woord. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Psalmen 77 : 2 – 21. 
• Schriftlezing: Openbaring 21 : 1 – 5. 
• Overdenking. 
• Muziek – Ave Maria, gespeeld door mw. Rietberg. 
• Zingen: lied 727 : 1, 2, 4 en 10 uit het NLB (Voor 

alle heiligen in de heerlijkheid). 
• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met 

Onze Vader. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 913 : 1 en 2 uit het NLB (Wat de toe-

komst brengen moge). 
• Heenzending en zegen. 
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Eeuwigheidszondag 
We herdenken vandaag al onze gemeenteleden die in 
het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Voor hen al-
len doen we een traan in de kruik die bij ons Avondmaals-
stel behoort. Deze ‘traditie’ hebben we ontleend aan de 
tekst van Psalm 56. David, die gezien wordt als de auteur 
van deze psalm is gevangen en spreekt daar zijn vertrou-
wen uit in God. In het negende en tiende vers staat daar-
over: ‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn 
tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In 
het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden, want dit 
weet ik: God staat mij terzijde.’ 
De gemeenteleden die wij herdenken zijn: 
- mw. Maria Elizabeth Vogelaar - Van Haeringen, 

overleden op  5 februari; 
- Mirjam Petronella de Geus, overleden op 29 maart; 
- Martinus Slomp, overleden op 9 april; 
- Dirk  Johan Christoffel van der Meulen, overleden op 

24 april; 
- Pieter Otto, overleden op 5 juni; 
- Roelof Cornelis de Rooij, overleden op 15 juli; 
- Marianne Noord – de Groot, overleden op 11 augus-

tus; 
- Guurtje Mans, overleden op 19 augustus; 
- Geertruida Maria de Vos – Meijssen, overleden op 

11 september; 
- Arita van Zelderen – van Dam, overleden op 6 okto-

ber; 
- Hans Oud, overleden op 22 oktober. 

 
Als we voor onze overleden gemeenteleden een traan in 
de kruik hebben gedaan, is er voor alle gemeenteleden 
ook ruimte om zelf een traan in de kruik te doen voor een 
overleden dierbare, in het afgelopen jaar of eerder. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Bloemen houden van mensen 
In de 70 er jaren van de vorige eeuw was dit de slogan 
van de Bloemenwereld. Maar mensen houden óók van 
bloemen. 
 
Alle leden van onze kerk, die ouder zijn, krijgen vanaf die 

dag voor hun ver-
jaardag een bloeme-
tje aangeboden door 
de diaconie. Verder 
zorgt de diaconie 
jaarlijks voor een 
Paas-en Kerstatten-
tie in de vorm van 
een plant. Ook aan 
de mensen, die ter 

bemoediging een bos bloemen krijgen, wordt gedacht. 
Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op 
prijs gesteld. 
Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, 
waardoor het aantal bossen, dat wij iedere week nodig 
hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het aantal Paas- 
en Kerstattenties. 
Door de stijgende energieprijzen heeft onze rozenkwe-
ker, die ons regelmatig sponsort, problemen om dit te blij-
ven doen. Hierdoor vallen de kosten voor de aankoop 
van de chrysanten ten laste van de diaconie. Om die re-
den vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de 
diverse collectes, die wij voor het Bloemenfonds houden. 
Vandaag houden we zo’n collecte. 
Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan 
de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op 
Bankrekeningnummer: 
NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds 
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw 
bijdrage. 

Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
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Spil-inn: tijd voor Kerst 
Vrijdagmiddag 25 november maken we 'tijd voor kerst' 
met de kinderen in de basisschoolleeftijd. We starten 
om 15.15 uur in De Spil. Dit keer willen we een buiten-
gewone adventsactiviteit gaan doen. Om 17.15 uur zul-
len we afsluiten. Ook (groot)ouders zijn welkom om deze 
middag met ons mee te beleven. 
 
Wat hebben we nodig? 

- nog onge-
bruikte waxinelicht-

jes thuis? Bij ons ko-
men ze van pas! 
- ook volle led-waxi-
nes, die op zolder lig-
gen, zijn van harte wel-
kom; 

- verder héééééél veel glazen potjes!! maat: klein tot 
middel; 
Deze materialen verzamelen we vandaag,  zondag 20 
november, in een doos in de gang van de kerk. 
 

Ook helpende handen kunnen wij goed gebruiken, leuk 
juist als u (jong tot oud) er ook bij bent! Laat het ons we-
ten of stel je vragen. 
Anne-Mieke van Leeuwen en Marleen de Vos. 
 

Kerstmusical 
Voor het eerst in jaren kunnen we weer een kerstmusical 
organiseren. Een musical die op Tweede Kerstdag wordt 
opgevoerd. Vorig jaar ondernamen we een poging, maar 
die werd in de kiem gesmoord, omdat er toen weer een 
lockdown was. Het ziet er (gelukkig) naar uit dat dit jaar 
er wel mogelijkheden zijn om de Kerst met elkaar te vie-
ren – en dat betekent dus: mét een musical. 

 
 

Wij zoeken volwassenen en kinderen die mee willen zin-
gen in het koortje van de kerstmusical.  We oefenen elke 
zondag na kerktijd. Kerstmusical is op tweede kerstdag. 
We hebben best wat mensen nodig dus geef je op! 

Aanmelden kan bij Robine Sangers. robinesan-
gers@gmail.com. Robine (en wij allemaal) rekenen op 
een massale aanmelding…… 
 

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 voorge-
gaan door pastor mw. Ju-
dith 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! 
 

Kerstmiddag 
De diaconie is blij dat we na een paar jaar weer onze 
kerstmiddag kunnen organiseren.  En wel op woensdag 
14 december 2022. De middag begint om 15.00u in de 
kerkzaal van de Spil.  Inloop is om 14.45u. Wie slecht ter 
been is kan eventueel thuis opgehaald worden. Na ont-
vangst en koffie/thee volgt het liturgisch gedeelte. Na af-
loop daarvan is er een gezellig samenzijn en wij ronden 
af met een gezamenlijke warme maaltijd. Medewerking 
zal worden verleend door o.a. ds. Strydom Bruwer en 
Ruud Koning. De bijeenkomst al om ongeveer 19.00u af-
gelopen zijn. 
Onze leden van 75 en ouder krijgen persoonlijk een uit-
nodiging. Als er andere mensen zijn die ook graag naar 
de kerstmiddag willen komen zijn ze van harte welkom. 
Wel graag voor zaterdag 3 december opgeven bij één 
van de diakenen (dat geldt ook voor degenen die een 
persoonlijke uitnodiging hebben gekregen…) 
Bij de uitgang zullen we een bijdrage vragen t.b.v. de on-
kosten van deze middag. Wij hopen weer op een fijne 
kerstmiddag met elkaar. 
Uw diaconie. 
Rieneke de Bondt 06 – 22 44 17 78 
Rik van Osnabrugge 06 – 36 55 69 17 
Agnes Poortvliet 06 – 13 23 83 78 
Martin Maat 06 – 20 50 71 80 
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Uit de pastorie 
Vandaag, zondag 20 november, vieren we de Eeuwig-
heidszondag. Een dag waarop we het leven herdenken 
van onze dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het is een 
mooi en waardevol gebruik om je tranen in de kruik te 
kunnen doen. Het is een ritueel dat mensen kan helpen 
op de weg naar afsluiting. 
Afgelopen week las ik een prachtig gedicht dat ik graag 
met jullie wil delen. Helaas kon ik niet achterhalen wie de 
auteur is. 
Wanneer je iemand missen moet 
Niet voor even, maar voorgoed 

Dan valt dat heel erg zwaar 
Ja, dat is gewoon heel naar 
Nooit meer samen kunnen praten 
Een leegte die is achtergelaten 
Verdriet en een groot gemis 
Als iemand er niet meer is 
Wat blijft, zijn de herinneringen 
Dat worden hele waardevolle dingen 
Om te bewaren, veilig en apart 
Op een speciaal plekje in je hart. 
hartelijke groet, Strydom 

 
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 20 tot 
en met zaterdag 26 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. 


