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Nieuwsbrief, 27 november 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 27 november 2022 in De Spil. Het is 
vandaag de Eerste Adventzondag  - het begin van het 
nieuwe kerkelijk jaar. 
We hebben vandaag een Spilplusdienst – een laagdrem-

pelige dienst die niet al-
leen gericht is op onze 
‘vaste kerkgangers’, 
maar ook op diegenen 
die het vaak wat moei-
lijk vinden om over de 
drempel van een kerk-
gebouw te stappen. De 
aankleding en in-
richting van de kerk-
zaal is ook in ‘huiska-

merstijl’ – en u wordt ontvangen met koffie, thee of limo-
nade. n de dienst wordt voorgegaan door pastor Judith 
van der Vis uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst is Truus de Geus. Diaken van 
dienst is Agnes Poortvliet. Het orgel blijft vandaag 
onbespeeld – aan de dienst wordt medewerking verleend 
door de band ‘Like Sisters’. De dames van de band 
spelen alle liederen die we zingen. Verder speelt (en 
zingt) de band ook ‘eigen liederen’. 

 
Er is vandaag 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. 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 

 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst en diaco-
nie (1), ons eigen jeugdwerk  (2) en het Bloemenfonds 
(uitgang). We collecteren fy-
siek en digitaal; bent u thuis, 
dan wordt gevraagd aan de 
collecte mee te doen via een 
overmaking op het bankreke-
ningnummer van onze ge-
meente (NL62 INGB 0005 
7820 44). U kunt via de hier-
naast staande QR-code ‘rechtstreeks een betaling’ doen. 
Deze code is geldig tot en met 18 december 2022. 
 
 

Orde van dienst 
Get ready! 

• Welkom en mededelingen. 

• Gedicht. 
• Aansteken eerste adventskaars. 
• Startlied: Opwekking 733 (Tienduizend redenen). 
• Stil gebed. 
• Votum en groet. 
• Voorstellen Like Sisters – Sanne en Nynke Mulder. 
• Luisterlied Like Sisters: ‘Samen’. 
• Samenzang: Opwekking 595 (Licht van de wereld). 
• Gebed voor de opening van het Woord. 
• Kindermoment 1e Advent (door Dorien). 
• Kinderlied (beamer) ‘God kent jou’. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Mattheüs 9 : 35 – 38. 
• Luisterlied Like Sisters: ‘Ik zie de grote Koning’. 
• Verkondiging. 
• Samenzang: Opwekking 539 (Kom, nu is de tijd). 
• Luisterlied Like Sisters: We believe’. 
• Nawoord Verkondiging. 
• Luisterlied Like Sisters: ‘Ik hou van jou’. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Gebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Samenzang: Opwekking 789 (U leert mij lopen op 

het water). 
• Heenzending en zegen. 

• Na-gift Like Sisters: ‘Je draagt het niet alleen’. 
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Gemeentenieuws 
Er hebben het scribaat deze week geen berichten bereikt 
voor deze rubriek. Dat betekent natuurlijk niet dat ze er 
niet zijn. 
We staan aan de vooravond van de maand december – 
voor veel mensen een feestelijke maand. Een maand 
waarin mensen elkaar ook opzoeken en verbinding leg-
gen – een maand die eindigt met het Kerstfeest en 
daarna met de jaarwisseling.  

 
Tegelijkertijd is het voor veel ándere mensen een maand 
die zij het liefst zouden overslaan – een maand met ver-
driet en eenzaamheid. Mensen die een dierbare verloren 
hebben en het gemis in deze periode het sterkst ervaren, 
mensen die niet naar buiten kunnen en zo de zo ge-
wenste contacten missen, mensen die ….., vult u maar 
in. Aan ons de taak en opdracht om niet alleen maar feest 
te vieren, maar ook om te zien naar die andere groep. 
We kunnen het verschil maken! Gewoon door eens langs 
te gaan bij iemand, of even op te bellen, of een kaartje of 
bloemetje te sturen…. Laten we december voor zoveel 
mogelijk mensen een mooie maand maken! 
 

Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 

Adventproject 
Komende weken beleven we de adventsperiode met el-
kaar. Voor de kinderen hebben we weer een mooi project 
met als thema: 'Het gaat goedkomen!' 

 

Elke week zullen we op het podium laten zien waar het 
die zondag over gaat. Daarbij maken we gebruik van een 
mooie gekleurde ster. We horen over Zacharias en Maria 
die bezoek krijgen van een engel, Maria en Elisabeth die 
elkaar ontmoeten, over Johannes die wordt geboren en 
natuurlijk over de bijzondere geboorte van Jezus. 
Zondag 27 november bekijken we de eerste punt van de 
ster, wij zijn benieuwd, jullie ook? 
de kindernevendienstleiding 
 

Spil-in: tijd voor Kerst 
Vrijdagmiddag 25 november hebben we een Spil-in ge-
houden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wat was 
het leuk, er waren bijna twintig kinderen en sommigen 
hadden een vriend- of vriendinnetje meegenomen, ge-
zellig! Het thema was: 'tijd voor Kerst?', we hebben de 
kinderen verteld over de vier weken van advent. Om in 
de sfeer te komen zongen we een paar liedjes van Op-
wekking voor kids.  

 
Daarna mocht iedereen lichtpotjes knutselen; dat kon 
met stiften, verf en sjablonen, timmeren, tape, glitters en 
diamantjes of met stukjes vliegerpapier. Ook zijn er kerst-
kaarten geknutseld om iemand uit te nodigen voor de 
kerstmusical van tweede kerstdag.  
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Bedankt voor de gemeenteleden, die ons hebben voor-
zien van waxines en glazen potjes!! Ook voor de hel-
pende handen, deze middag, dankjewel! 
Anne-Mieke van Leeuwen en Marleen de Vos. 
 

Uit de boekenhoek 
Nu we de decembermaand naderen en de Adventstijd 
begint, hebben wij de boekenkasten weer aangevuld met 
de kerstartikelen. Omdat wij de spullen allemaal zelf ko-
pen hebben we geen kalenders etc. in de boekenhoek 
liggen, wel nog een dag in-dag uit boekje en andere níet 
jaar-gebonden dagboekjes/-blocs. 
Velen hebben hun bestelling al op-
gehaald en binnen, maar mochten 
er nog mensen zijn die een be-
paald dagboekje, agenda of an-
ders willen hebben, dan horen wij 
het graag en zullen wij het voor u 
bestellen, zodat u het tijdig in huis 
heeft voor het nieuwe jaar.  
De tijd gaat echter snel, zeker met 
alle feestdagen in december, dus 
wacht niet te lang hiermee. Ook voor cadeautjes voor de 
feestdagen kunt u uiteraard bij ons terecht door iets uit te 
zoeken en in te laten pakken. Hoe gemakkelijk is dat. U 
hoeft er niet ver voor te reizen! 
We hopen dan ook zeker dat u bij ons langskomt en mis-
schien wat leuks, leerzaams, informatiefs uitzoekt. 
Graag tot ziens op de zondagen na de dienst, of ko-
mende inloopochtend 7 december a.s. 
Het boekenhoekteam. 
 

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 ontvangst en koffie/thee 
volgt het liturgisch gedeelte. Na afloop daarvan is er een 
gezellig samenzijn en wij ronden af met een gezamen-
lijke warme maaltijd. Medewerking zal worden verleend 
door o.a. ds. Strydom Bruwer en Ruud Koning. De bij-
eenkomst al om ongeveer 19.00u afgelopen 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 
 

Uit de pastorie 
De winter komt langzaam maar zeker dichterbij. We er-
varen het aan de temperatuur. Persoonlijk hou ik best 
van de winter en de kou, want ik ben een winterbaby, 
geboren in de winter in Zuid-Afrika. Maar, misschien 
moet ik niet te snel spreken, want er wordt gezegd dat je 
in de winter (heel soms) zelfs in Kudelstaart op de Wes-
teinderplassen kunt schaatsen!   
Genoeg over de kou. 
De komende zondagen hoef ik volgens het preekrooster 
niet te preken. Dat geeft me meer tijd voor huisbezoeken. 
Het zou me ook helpen als u me zo snel mogelijk laat 
weten of u bezoek wilt. Wanneer ik bij u kom, hangt af 
van het aantal aanmeldingen dat ik ontvang. Als u zich 
heeft aangemeld, neem ik zo snel mogelijk contact met 
u op om een afspraak te maken. U kunt mij dat laten we-
ten via e-mail: predikant@sow-kudelstaart.nl 
hartelijke groet, Strydom 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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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. 
 

 


