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Nieuwsbrief, 18 december 2022 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 18 december 2022 in De Spil. Het is 
vandaag de Vierde en laatste Adventzondag. Vol ver-
wachting zien we uit naar de geboorte van het Kerstkind. 
Het zal nu niet lang meer duren voor het engelenkoor de 

geboorte van het gebo-
ren Kind zal melden. 
In de dienst van van-
daag wordt voorgegaan 
door pastor mw. Laurien 
Hoogerwerf uit Wou-
brugge. 
Ouderling van dienst is 
Jaap Overbeek. Diaken 

van dienst is Martin Maat. Het orgel wordt vandaag 
bespeeld door Jan Sikkema  
Er is vandaag ook kindernevendienst. Uiteraard staat die 
weer in het teken van het adventproject: ‘het gaat goed-
komen'. 
 

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, geluid en online diensten  (2) en de 
ZWO-commissie (uitgang). We collecteren fysiek en di-
gitaal; bent u thuis, dan wordt ge-
vraagd aan de collecte mee te 
doen via een overmaking op het 
bankrekeningnummer van onze 
gemeente (NL62 INGB 0005 7820 
44). U kunt via de hiernaast 
staande QR-code ‘rechtstreeks 
een betaling’ doen. De code die u 
hiernaast aantreft is weer nieuw en kunt u gebruiken tot 
18 januari 2023. 
 

Om privacyredenen worden de bloemengroeten en het 
persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare ge-
deelte van de website geplaatst. 
 
 

Orde van dienst 
 

 

• Inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Adventsgedicht – voorgedragen door Eva de Vos: 
Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
Geloven dat God met ons is  
En dat Zijn rijk zal komen. 

• Aansteken van de vierde en laatste adventskaars – 
door Eva. 

• Intochtslied: 145 : 2 en 5. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Inleiding op de dienst. 
• Zingen: lied 1005 : 1 en 2. 
• Gebed om ontferming. 
• Zingen: lied 1005 : 3, 4 en 5. 
• Leefregel. 
• Gebed. 
• Adventproject voor de kinderen. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezingen: Matth. 1 : 1, 5 en 6, Jozua 2 : 1 – 

14. 
• Zingen: lied 25a : 1 en 2. 
• Schriftlezingen: Jozua 2 : 15 – 21 en Jozua 6 : 24 

en 25. 
• Zingen: lied 738 : 3, en een (gebeamerd) vers van 

Dirk van de Glind (op dezelfde wijs). 
• Verkondiging. 
• Zingen: lied 441 : 1, 5 en 6. 
• De kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Gebeden, stil gebed en Onze Vader. 
• Inzameling van gaven. 
• Zingen: lied 145 : 1, 4 en 5 uit Hemelhoog. 
• Heenzending en zegen. 
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Voor het overige hebben het scribaat geen berichten 
over gemeenteleden bereikt voor deze rubriek. We slui-
ten nu het jaar af – een bewogen jaar in veel opzichten –

voor veel gemeentele-
den persoonlijk, maar 
ook voor ons als ge-
meente als geheel. De 
laatste weken van het 
jaar zijn vaak weken van 
licht en van feest. We 
mogen dat uitbundig vie-
ren. Maar, laten we ook 
stilstaan bij degenen 
die, om wat voor reden 
dan ook, geen feest 
(kunnen) vieren. Omdat 
ze een geliefde verloren 

hebben, omdat ze eenzaam zijn, omdat… en vult u maar 
in. Weest u, indachtig de woorden van ds. Verhoeff van 
vorige week, een Kerstengel en sla uw warme ‘vleugels’ 
ook (of misschien wel: juist) heen om hen die dat zo mis-
sen. Laat ons op die manier gemeente van Jezus Chris-
tus zijn. 

 

Diensten rondom Kerst 
Volgende week is het Kerst. In de periode van advent 
hebben we ernaartoe geleefd. En nu is het bijna zover 

Voor het eerst in jaren kunnen we weer, zonder beper-
kingen, bijeen komen. Daar zijn we dankbaar voor. Het 
schema voor de kerkdiensten rond kerst ziet er als volgt 
uit: 
- Op Eerste Kerstdag vieren we uitbundig de geboorte 

van onze Heer. Aan de dienst wordt medewerking 
verleend door het koor Voices of Bliss  uit 
Woubrugge. Deze dienst begint om 10.00 uur. Na af-
loop van de dienst is er koffie met kerstbrood. 

 
- Op Tweede Kerstdag is er eerst weer het traditionele 

Kerstontbijt – dat begint om 09.30 uur. 
- Daarna is er de Kerstmusical – ‘Herders Sta Op’ – 

die begint om ca.10.30 uur. 
- Op Oudejaarsavond is er de Oudejaarsavonddienst, 

die begint om 19.00 uur.  
- Op Nieuwjaarsochtend vieren we de Nieuwjaars-

dienst. Deze begint niet om 10.00 uur, maar een uur-
tje later, zodat er wat meer ruimte is om die ochtend 
wat later op te staan. 

Scriba 
 

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!  
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Om te weten hoeveel boodschappen we nodig hebben, 
is het fijn als u zich van tevoren inschrijft. Dit kan vandaag 
nog (18 december) via de intekenlijst op de tafel 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! 

Komt u meezingen? 
Op zondag 5 februari 2023 wordt er weer een Oecume-
nische dienst gehouden in de RK kerk St. Jan Geboorte. 
Meestal zingt het Dames- en Herenkoor tijdens deze 
dienst maarrrrr…… het is al weer een poosje geleden dat 
we een ‘Oecumenisch Gelegenheidskoor’ hadden.  
Daarom leek het Oecumenische werkgroep leuk om 
deze keer weer eens een Oecumenisch Gelegenheids-
koor te laten zingen. 

 
Daar zijn natuurlijk mensen voor nodig die het leuk vin-
den om 3 á 4 maal te repeteren zodat we een mooi koor 
te vormen. 
Deze keer zal Ton v.d. Berg de dirigent zijn. Ton is heel 
enthousiast en hoopt natuurlijk op een flink koor.  
De repetities worden in de RK kerk gehouden, omdat de 
dienst daar ook zal zijn. 
De data voor de repetities zijn: 
Woensdag 11 – 18 – 25 januari 2023 en waarschijnlijk 
ook 1 februari. We repeteren van 20.00 – 22.00 uur. 
Natuurlijk met een pauze met koffie/thee, dat bent u van 
ons gewend. 
Wilt u weer meezingen of wilt u het eens proberen? 
Dan kunt u zich opgeven bij Ton v.d. Berg. 
E-mail: antonvdberg@caiway.nl 
  

Wij hopen dat er weer een mooi koor komt om samen te 
zingen en te vieren. Tot ziens op de repetities! Nooit ge-
daan…Gewoon doen! 
Muzikale groet namens de Oecumenische werkgroep, 
Garry Scholte en Ton van den Berg 
 
 

Uitnodiging 
Wij nodigen u uit 

 
voor een 'lied en zang'-dienst in de Spil te 

Kudelstaart 
op 15 januari 2023, aanvang 19.00 uur 

Thema: 
DICHTERBIJ HET LIED 

 
met Erick Versloot, predikant/muzikant   en 

Theo Griekspoor, organist 
 
'Neem een liedboek in handen en je hebt een schatka-
mer onder handbereik.' 
Een uitspraak van predikant-muzikant Erick Versloot uit 
Mijdrecht. 
Op zondag 15 januari 2023 zal hij ons aan de hand van 
een aantal liederen  mee-
nemen door de tijd. We 
krijgen letterlijk en figuur-
lijk een beeld van dichters 
en componisten en zullen 
de geschiedenis van het 
ontstaan van een lied ho-
ren. Hij doet dat op medi-
tatieve en informatieve 
wijze, poëtisch, speels en 
met humor. 
Zo zullen we met elkaar 
schatgraven en parels 
ontdekken in het liedboek 
en krijgt elk lied zijn ver-
haal. 
De liederen zullen we daarna ook met elkaar rondom or-
gel en piano zingen, begeleid door Erick zelf en Theo 
Griekspoor. 
Wanneer je het verhaal van een lied eenmaal kent, gaat 
een lied meer voor je leven, zing je het bewuster, beleef 
je het meer intens, klinkt het voorgoed anders. 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie 
en thee.  
Van harte welkom! 
Commissie  Vorming en Toerusting 
 

Uit de pastorie 
De kersttijd is traditioneel een tijd van muziek, kerstlie-
deren, liefde en welwillendheid. Advent en Kerstfeest zijn 
in zekere zin anders dan alle andere christelijke feesten 
van het jaar.  
Over muziek en liefde gesproken. 
Ik las van bisschop Titus Lowe het volgende verhaal: De 
St. Paul's kathedraal in Londen heeft een buitengewoon 
en prachtig pijporgel en een van de vroegere organisten 
was een van Europa's grootmeesters in het orgelspel. 
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Lowe vertelt dat hij bij gelegenheid "toevallig" aanwezig 
was bij een "avondgebed". Aan het eind van de dienst 
speelde de organist de 'Dodenmars' uit Händels orato-
rium Saul.  

 
Een muziekstuk waar Lowe bij verschillende gelegenhe-
den vaak naar heeft geluisterd. Maar deze keer was het 
anders. De muziek en het orgelspel raakten Lowe tot in 
het diepst van zijn wezen zoals nooit tevoren. En wan-
neer de muziek de climax bereikt die niet over sterfelijk-
heid maar over triomferende onsterfelijkheid spreekt, 
was de geestelijke extase voor Lowe bijna overweldi-
gend. 
Nadat de zegen was uitgesproken, liep Lowe naar de 
koster en vroeg waarom juist die 'Dodenmars' werd ge-
speeld. De koster vertelde toen dat een van de belang-
rijkste beheerders van de kathedraal was overleden en 
dat deze man een grote vriend van de organist was. 
Lowe deelde vervolgens zijn geestelijke ervaring bij het 
horen van de 'Dodenmars' met de koster en zei dat hij de 
'Dodenmars' nog nooit met zoveel gevoel had gehoord. 

Waarop de koster antwoordde: "Ja, dat is zo. Ik denk dat 
hij er een beetje liefde in heeft gestopt!" Lowe besefte, 
dat de koster volkomen gelijk had. Het maakt een wereld 
van verschil om er "wat liefde in te stoppen". 
Moge deze kersttijd anders zijn en een wereld van ver-
schil maken doordat we "er een beetje liefde in stoppen" 
door onze muziek en zang en omgang met anderen. 
hartelijke groet, Strydom 
 

Kerstreces kerkblad en 
nieuwsbrief 

 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. De eerstvolgende 
nieuwsbrief zal (D.V.) worden gemaakt voor zondag 15 
januari 2023. Als zich een calamiteit voordoet wordt dat 
uiteraard anders.  
Deze week wordt ook het laatste kerkblad voor dit jaar 
gemaakt. Het eerste kerkblad voor het nieuwe jaar is 
(ook) bestemd voor zondag 15 januari 2023. 
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen 
en een voorspoedig 2023. 
 

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 (reces)periode (vanaf zondag 
18 december tot en met zaterdag 14 januari 2023) 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.
 


