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Nieuwsbrief, 4 december 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 4 december 2022 in De Spil. Het is van-
daag de Tweede Adventzondag  - het begin van het 
nieuwe kerkelijk jaar. 
In de dienst van vandaag wordt voorgegaan door een 

‘oude bekende’, ds. Hans van 
Dalen, uit Nijverdal. 
Ouderling van dienst is Jan de 
Jong. Diaken van dienst is 
Rieneke de Bondt. Het orgel 
wordt vandaag bespeeld door 
Ronald van Delft  
Er is vandaag ook kinderneven-
dienst.  

In de dienst zal ook een – korte – presentatie worden 
gegeven door de heer Herman Lindhout over het werk 
van de Stichting ElizaYo in Zuid-Afrika. Dit is een van de 
projecten die wordt gesteund door onze gemeente, van-
uit de ZWO-commissie. 
 

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 & diaconie 
(1), orgel, beeld en geluid  (2) en de ZWO-commissie; 
specifiek voor de Stichting Eli-
zayo (uitgang). We collecte-
ren 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 18 december 2022. 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 

 

 

Orde van dienst 
De lofzang van Elisabeth 

• Welkom en mededelingen. 

• Aansteken van de tweede Adventskaars – door Ro-
sanne. 

• Adventsgedicht – voorgedragen door Rosanne: 
Advent is kijken naar wat komt, 
Zoals toen, lang geleden, 
Er werd een kind van God verwacht, 
Een kind van licht, een kind vol kracht, 
Een kind dat zorgt voor vrede. 

• Intochtslied: Psalm 27 : 1 en 7. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Gebed om ontferming. 
• Zingen: lied 433 : 1, 2 en 4. 
• Gods leefregels. 
• Zingen: lied 400 uit de Opwekkingsbundel (Liefde 

was het). 
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest. 
• Adventsproject van de kindernevendienst. 

 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 – 6. 
• Zingen: lied 482 : 1 en 3 (Daar is uit ’s werelds 

duist’re wolken). 
• Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 45. 
• Zingen: Lied 158a : 1 (God zij geloofd). 
• Verkondiging – Lucas 1 : 42 – 45. 
• Zingen: lied 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer). 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dhr. Herman Lindhout vertelt over zijn werk in Zuid-

Afrika. 
• Dankgebed en voorbede. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 439 : 1 en 3 (Verwacht de komst des 

Heren). 
• Heenzending en zegen. 

• Enkele woorden van de voorzitter. 
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ElizaYo 
Stichting ElizaYo deelt de droom van de plaatselijke Hel-
derbergkerk en andere betrokkenen, die in de wijk “Be-
verley 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 kansarme jongeren in de wijk toekomst te 
bieden.  
Want door gebrek aan scholing, verslavingen, armoede 
en geweld komt 70% van deze jon-
geren 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 dro-
men. 
Vanuit het geloof dat God mensen de opdracht en de be-
wogenheid geeft om in liefde om te zien naar anderen 
dichtbij en ver weg, wil stichting ElizaYo haar steentje bij-
dragen 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 Lind-
hout en hun gezin voor langere tijd in Zuid-Afrika om het 
project, onder verantwoordelijkheid van Helderberg Uit-
reik, vorm te gaan geven, op te gaan zetten, uit te brei-
den en te continueren. 
 

Lectoren 
Sinds het begin van het coronatijdperk is het gewoonte 
dat de schriftlezingen in onze eredienst worden gelezen 
door (dienstdoende) ambtsdragers.  

 
Vanuit de gemeente zijn verschillende verzoeken geko-
men om de kring van deze ‘lectoren’ uit te breiden met 
gemeenteleden die dat willen.  
De kerkenraad heeft daarover gesproken en vindt dat 
een goed idee. Gemeenteleden die graag mee draaien 
als ‘lector’ kunnen zich tot 7 januari a.s. aanmelden bij de 
scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). U wordt als lector 
niet ‘voor de leeuwen gegooid’ – de kerkenraad zal een 
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training organiseren waarbij u, onder leiding van een 
deskundige coach, kunt trainen op het lezen van teksten. 
Scriba 
 

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 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 oefe-
nen elke zondag na 
kerktijd. Kerstmusical is 
op tweede kerstdag. We 
hebben best wat men-
sen nodig dus geef je op! 
Aanmelden kan bij Ro-
bine Sangers. robi-
nesangers@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 wen-
nen is dat er een musical is op Tweede Kerstdag en dat 
u daarom wellicht uw aanmelding nog even niet hebt ge-
daan, maar dan is dit het moment om het tóch te doen….. 
We rekenen op u! 
 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen, 7 december a.s. van 10.00-11.30 uur 
is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan 
weer te kunnen ontmoeten, eventueel kaarten te schrij-
ven 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 Groenendijk. We heten u van harte welkom in 
de Spil.  
 

Uit de pastorie 
Vorige week zei ik iets over de winter die in aantocht is.  
De wintertijd vertraagt het leven. We leven meer naar 
binnen en samen met de natuur is het in veel opzichten 
een stillere tijd. Dit is de ideale tijd voor diepere relaties 
met elkaar en met God. De instant-cultuur waaraan we 
gewend zijn raakt ons hele leven, ook onze relatie met 
God. Door onze tijdgeest willen we dat onze geloofsweg 

snel en gemakkelijk is - maar dan missen we de prach-
tige diepte en diversiteit en het plezier van een groeipad 
met God.  
Alles wat de moeite waard is kost tijd. Maak tijd voor God 
- bewandel het pad met medegelovigen - ontdek het 
unieke pad dat God met jou en jullie bewandelt. Maak tijd 
voor je afspraak met God tijdens de zondagse eredien-
sten. Tot ziens in de kerk of stem af op onze uitzenddien-
sten. Blijf warm. 
hartelijke groet, Strydom 
 

Kerstontbijt 
Op maandag 26 december willen we voor de uitvoering 
van de kerstmusical ‘Herders, sta op!” ook weer ons tra-
ditionele kerstontbijt houden! Iedereen – van jong tot 
oud, gemeentelid of gast – is uitgenodigd om 9.30 uur 
bij ons buffet in de kerkzaal aan te schuiven!  

 
Om te weten hoeveel boodschappen we nodig hebben, 
is het fijn als u zich van tevoren inschrijft. Dit kan op 
zondag 11 en 18 december via de intekenlijst op de ta-
fel in de gang. Eventueel kunt u zich ook aanmelden bij 
Marleen de Vos (marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl ).  
Deelname aan het gezamenlijke ontbijt is gratis. Op de 
tafel bij de uitgang, zal wel een bus staan voor de ge-
maakte onkosten, een vrijwillige bijdrage is daarin wel-
kom.  
Mocht u het leuk vinden om op tweede kerstdag te hel-
pen bij het klaarzetten, bemannen van het buffet, oprui-
men of andere hand- en spandiensten; laat het aan ons 
weten. Wij kijken ernaar uit! 
 

Kerstreces kerkblad en 
nieuwsbrief 

Ook dit jaar kennen het kerkblad en de nieuwsbrief weer 
een ‘recesperiode’. Het laatste kerkblad wordt gemaakt 
in de week voorafgaande aan het Kerstweekend. De ko-
pij daarvoor kan uiterlijk 18 december a.s. om 19.00 uur 
bij de scriba worden ingeleverd. Het eerste kerkblad in 
het nieuwe jaar is voor zondag 15 januari 2023. De kopij 
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daarvoor moet zijn ingeleverd op zondag 8 januari, om 
19.00 uur bij de scriba. 
De nieuwsbrief kent dezelfde recesperiode. De laatste 
nieuwsbrief van dit jaar zal (behoudens calamiteiten) ver-
schijnen op zondag 18 januari. De eerste in het nieuwe 

jaar op zondag 15 januari. De orde van dienst die bij de 
deur van de kerkzaal wordt uitgereikt zal in deze periode 
wél worden gemaakt. 
 

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 4 tot en 
met zaterdag 10 december) 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. 


