
Protestantse gemeente Kudelstaart 
Website: www.sow-kudelstaart.nl 
Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl  
- uiterlijk zondag 19.00 uur. 
 
Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.  
De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van 
onze website: https://sow-kudelstaart.nl. 
Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerk-
dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 4 december  2022, Tweede Adventzondag 
Voorganger: ds. J. van Dalen uit Nijverdal. 
Ouderling van dienst: Jan de Jong. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 
Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Joke Aalbersberg 
Kindernevendienst: Anneke de Jong en Matthijs Stevens. 
Koster: Tom Rinkel. 
Organist: Ronald van Delft. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en 
geluid  (2) en ZWO-commissie (specifiek voor Elizayo – uitgangsgcollecte) 
Rijdienst: fam. Vrieze. 
Boekenhoek: Gerda de Vos 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag hebben we weer een Spilplusdienst gevierd, waarin Ju-
dith van der Vis voorging. Het thema van de dienst was ‘Get readry’. Aan het 
begin van de adentsperiode lazen we enkele verzen uit Mattheüs 9, waar 
Jezus zijn leerlingen de uitzendingsopdracht geeft. De leerlingen ogen in de 
Bijbelgedeelte uitgeput en hulpeloos, als schapen zonder herder. Ook in ons 
leven hebben we een Herder nodig – bij God vinden we de heelheid die we 
nodig hebben; Jezus draagt onze last. 
De muzikale omlijsting van de dienst werd verzorgd door de band ‘Like Sis-
ters’ uit Sintjohannesga. Sanne en Nynke Mulder, die prachtig gezang ten 
gehore brachten.  
 

De kinderen hebben een begin gemaakt met het adventsproject: ‘het gaat 
goedkomen’. Achter een ster die naar het Kerstfeest wijst komen symbolen 
– vandaag was dat een engel; een symbool voor de geschiedenis van 



Zacharias, die hoort dat hij en zijn vrouw Elizabeth toch nog een kind krijgen, 
ook al zijn ze inmiddels op hoge leeftijd gekomen  
  
 

Komende zondag is het Tweede Adventszondag. In die dienst wordt voor-
gegaan door onze oud-herder-en-leraar, ds. Hans van Dalen uit Nijverdal. In 
de dienst zal ook de heer Herman Lindhout aanwezig zijn. Herman is de 
’uitvoerder’ van het project Elizayo in Zuid-Afrika; een project dat wordt ge-
steund vanuit onze ZWO-commissie. Ook nemen we in deze dienst afscheid 
van Ronald van Delft als een van onze ‘vaste’ organisten. Ronald heeft een 
‘vaste’ organistenplek elders aanvaard en speelt deze zondag (vooralsnog) 
voor het laatst op ons orgel.  Ronald blijft -gelukkig – wel beschikbaar een 
invalbeurt als dat nodig is. Weet u welkom! 
   
ElizaYo 
Stichting ElizaYo deelt de droom van de plaatselijke Helderbergkerk en an-
dere betrokkenen, die in de wijk “Beverley Hills” in Strand (Kaapstad, Zuid-
Afrika) de handen in één hebben geslagen. Samen met de stichting zijn zij 
verantwoordelijk voor een leer-werkproject met als doel om de vele kans-
arme jongeren in de wijk toekomst te bieden. Want door gebrek aan scho-
ling, verslavingen, armoede en geweld komt 70% van deze jongeren in de 
prostitutie of criminaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin ze leven te 
doorbreken, is het leer-werkproject ElizaYo (toekomst) opgezet waardoor 
deze kansarme jongeren weer toekomstperspectief hebben en hun dromen 
kunnen dromen. 
Vanuit het geloof dat God mensen de opdracht en de bewogenheid geeft om 
in liefde om te zien naar anderen dichtbij en ver weg, wil stichting ElizaYo 
haar steentje bijdragen aan dit mooie project. Dat is vooral financiële steun 
maar ook andere vormen van steun om het project een steuntje in de rug te 
geven zijn denkbaar. 
Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lindhout en hun gezin voor 
langere tijd in Zuid-Afrika om het project, onder verantwoordelijkheid 
van Helderberg Uitreik, vorm te gaan geven, op te gaan zetten, uit te breiden 
en te continueren. 
 
Spil-in: tijd voor Kerst 
Vrijdagmiddag 25 november hebben we een Spil-in gehouden voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Wat was het leuk, er waren bijna twintig kinderen 
en sommigen hadden een vriend- of vriendinnetje meegenomen, gezellig! 
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 
Opwekking voor kids.  
 

Daarna mocht iedereen lichtpotjes knutselen; dat kon met stiften, verf en 
sjablonen, timmeren, tape, glitters en diamantjes of met stukjes vliegerpa-
pier. Ook zijn er kerstkaarten geknutseld om iemand uit te nodigen voor de 
kerstmusical van tweede kerstdag.  
 

Bedankt voor de gemeenteleden, die ons hebben voorzien van waxines en 
glazen potjes!! Ook voor de helpende handen, deze middag, dankjewel! 
Anne-Mieke van Leeuwen en Marleen de Vos. 
 
Uit de pastorie 
Iedereen heeft aanmoediging en steun nodig. Net zoals we niet alleen ter 
wereld zijn gekomen, kan niet worden gezegd dat we geen andere mensen 
nodig hebben. 
William Wilberforce voerde jarenlang in het Britse parlement strijd voor de 
afschaffing van de slavernij. Hij was zo ontmoedigd dat hij op het punt stond 
het op te geven. Zijn oudere vriend John Wesley, een bekende dominee in 
de Methodisten kerk, hoorde dit op zijn sterfbed en pakte pen en papier. Met 
trillende hand schreef Wesley: "Tenzij God je voor deze precieze zaak tot 
leven wekt, zul je uitgeput raken door de tegenstand van mensen. Maar als 
God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Zij allen kunnen niet sterker zijn 
dan God. Word niet moe om goed te doen. Ga door in de naam van de Heer 
en in de kracht van zijn almacht, totdat zelfs de Amerikaanse slavernij voor 
God zal verdwijnen." 
Zes dagen later stierf Wesley. Maar Wilberforce putte kracht uit de bemoe-
digende woorden van zijn vriend en vocht nog 45 jaar tegen de slavernij. 
Uiteindelijk werd in 1833, drie dagen voor zijn eigen dood, de slavernij in 
Engeland afgeschaft. 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
(Herhaalde) oproep! 
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 vieren – en dat betekent dus: mét een musical. 
 
Wij zoeken volwassenen en kinderen die mee willen zingen 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. robinesangers@gmail.com  
Er hebben zich inmiddels, na de vorige oproep, al enkele mensen gemeld 
om mee te doen – maar we zoeken er nog meer…. we begrijpen best dat 
het weer even wennen is dat er een musical is op Tweede Kerstdag en dat 
u daarom wellicht uw aanmelding nog even niet hebt gedaan, maar dan is 
dit het moment om het tóch te doen….. We rekenen op u! 
 
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 kopen hebben we geen kalenders etc. in de boekenhoek liggen, 
wel nog een dag in-dag uit boekje en andere níet jaar-gebonden dagboek-
jes/-blocs. Velen hebben hun bestelling al opgehaald en binnen, maar moch-
ten er nog mensen zijn die een bepaald dagboekje, agenda of anders 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 uiter-
aard bij ons terecht door iets uit te zoeken en in te laten pakken. Hoe gemak-
kelijk is dat. U hoeft er niet ver voor te reizen! 
We hopen dan ook zeker dat u bij ons langskomt en misschien wat leuks, 
leerzaams, informatiefs uitzoekt. Graag tot ziens op de zondagen na de 
dienst, of komende inloopochtend 7 december a.s. 
Het boekenhoekteam. 
 
Inloopochtend in de Spil! 
Woensdagmorgen, 7 december a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer in-
loopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, even-
tueel kkaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. 
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. Naast de vele artikelen zijn 
ook de kerstartikelen toegevoegd, of misschien heeft u nog interesse in 
kerstkaarten om te versturen. Vraag er gerust om. 
De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.  
De koffie en thee staan voor u klaar. En er is een traktatie van Gusta Groe-
nendijk. We heten u van harte welkom in de Spil.  
 


