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Nieuwsbrief, 22 januari 2023 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 22 januari 2023 in De Spil.  

In de dienst van vandaag 
wordt voorgegaan door onze 
eigen predikant, ds. Strydom 
Bruwer.  
Ouderling van dienst is Jan 
de Jong. Er zijn drie diakenen 
van dienst: Rieneke de 
Bondt, Martin Maat en Rik 
van Osnabrugge. Het orgel 
wordt vandaag bespeeld 
door Jan Sikkema  

Er is vandaag ook kindernevendienst. Die wordt verzorgd 
door Dorien Rinkel en Ronald Sangers. 
We vieren vandaag het Heilig Avondmaal. Iedereen die 
zich geroepen voelt tot de maaltijd van de Heer, wordt 
van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. 
De looproute voor het Heilig Avondmaal is dit keer an-
ders dan u de laatste tijd gewend was. Er zullen (weer) 
twee looproutes zijn, met twee ‘uitgiftepunten’ voor het 
brood en één uitgiftepunt van de wijn dat van twee kan-
ten benaderbaar is, zodanig dat de twee stromen niet 
met elkaar in botsing komen. Vanzelfsprekend wordt u 
door de dienstdoende ambtsdragers weer begeleid. 
 

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), Avondmaalscollecte  (2) en de ZWO-commissie (uit-
gang). We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan 
wordt gevraagd 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 hier-
naast aantreft is weer nieuw en 
kunt u gebruiken tot 15 februari 2023. 
 

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

 
 
 
 

Orde van dienst 
Thema: Zwijg asjeblieft over Jezus….totdat… 

 

• Inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: lied 405 : 1 en 2 uit de NLB (Heilig, hei-

lig, heilig). 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Welkom door de voorganger. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Zingen: lied 88 : 1, 2 en 3 uit Hemelhoog (Zoek eerst 

het koninkrijk van God). 
• Gebed om de opening van het Woord. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied: God heeft een plan. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Marcus 1 : 40 – 45, Marcus 5 : 35 – 

43 en Marcus 8 : 27 – 33. 
• Verkondiging. 
• Zingen: lied 912 : 1, 3, 5 en 6 (Neem mijn leven, laat 

het Heer). 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Viering van het Heilig Avondmaal: 

o onderwijzing; 
o toebereiding tafel; 
o gebed en geloofsbelijdenis; 
o nodiging; 
o instellingswoorden; 
o uitdeling brood en wijn; 
o dankgebed, voorbeden, afgesloten met 

Onze Vader; 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 108 uit de bundel van Joh. de Heer 

(Leid mij Heer, o Machtig Heiland). 
• Heenzending en zegen. 
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Gemeentenieuws 
 

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

geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Dat is steeds 
het motto van de actie kerkbalans. Er met elkaar voor 
zorgen dat we ook in de toekomst de Kerk, onze Kerk, in 
stand kunnen houden. Daarvoor voeren we ieder jaar ac-
tie – altijd in de tweede helft van januari. 
 

Bij de meesten van u is de brief met de informatie over 
de actie Kerkbalans waarschijnlijk al afgeleverd. In de  bij 
die brief gevoegde folder wordt uitgelegd waarvoor we 
het geld nodig hebben. De kosten zijn in de afgelopen tijd 
fors gestegen. We begrijpen dat dit bij u ‘thuis’ ook het 
geval is, maar hopen dat we ook in deze tijd nog steeds 
op u mogen blijven rekenen in het belang van wat nu 
ónze kerk is, maar waarvan wij ook hopen dat het de kerk 
van uw en onze toekomst is. 

 
In vroeger jaren werd de envelop over de actie Kerkba-
lans eerst bij u in de bus gegooid en later weer persoon-
lijk opgehaald. Sinds corona ons heeft getroffen doen wij 
dat niet. Aan u wordt gevraagd om de envelop zelf bij de 
contactpersoon in de bus te gooien. U vindt het adres op 
de envelop die bij u in de bus wordt gedaan. 
Uw college van kerkrentmeesters 

 

Holocaust 
Vrijdag a.s., 27 januari, is het 78 jaar geleden dat in Po-
len het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door 
het Rode Leger – aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog. Meer dan 1 miljoen joden en andere in de ogen 
van de Nazis ‘untermenschen’ zijn daar op een gruwe-
lijke manier om het leven gebracht. Een mensenleven 
had in Auschwitz geen enkele waarde, zeker niet als het 
ging over het leven van een Joodse medemens, of van 
een zigeuner. We gebruiken hiervoor de term ‘holocaust’. 
Deze term komt uit het oud-Grieks en betekent 'brandof-
fer'. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd het woord 
soms gebruikt om de dood van een grote groep mensen 
te omschrijven, maar sinds 1945 staat het synoniem voor 
de moord op de Europese Joden tijdens de Tweede We-
reldoorlog. 

 
‘Dit nooit weer’, beloofden de volkeren elkaar – en er 
werden plannen gemaakt die ten doel hadden dat er 
nooit eer oorlog in Europa zou komen.  
We weten nu, bijna tachtig jaar later, wat daarvan terecht 
is gekomen.  Het historisch besef is gering – de naam 
Auschwitz is bij een groot deel van de Europese bevol-
king, ook hier in Nederland, volstrekt onbekend. Er is al 
weer bijna een jaar een  ‘hete oorlog’ aan de gang binnen 
de Europese grenzen. De bevrijders van Auschwitz van 
weleer zijn de agressors van heden en schuwen daarbij 
niet burgerbevolking hard te treffen, met duizenden 
slachtoffers als gevolg. Een nieuwe holocaust is daarbij 
feitelijk al aan de gang. 
Ook in eigen land is er op dit punt niet zoveel reden tot 
optimisme. De discriminatie op grond van ras, gods-
dienst, geslacht, seksuele geaardheid, is sterker dan ooit 
tevoren – haat en nijd vieren hoogtij. Onze medemens is 
vaak alleen maar interessant als dat past in ons eigen 
belang.  
Onze christelijke taak is juist om onze medemens te be-
schermen en bij te staan als die in nood verkeert. 
Op zondag 29 januari vindt in Amsterdam de Nationale 
herdenking van de holocaust plaats. Moge dat voor ons 
allemaal een goede aanleiding zijn om ons te bezinnen 
op de manier waarop wij met onze naaste om (willen) 
gaan. 
Scriba 
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Uit de pastorie 
In de Nieuwsbrief van twee zondagen geleden vertelde 
ik het trieste verhaal van Christina Onassis. Christina 
wiens lieve rijke vader al het geld van de wereld had, 
maar het zo druk had dat hij geen kwaliteitstijd met zijn 
dochter kon doorbrengen. 
Het was niet alleen de scheepsmagnaat, Ari Onassis, die 
deze fout maakte. Dit overkomt vandaag de dag nog 
steeds veel ouders door hun drukke leven. 
We zijn dankbaar dat de evangeliën ook het verhaal be-
vatten dat Jezus de kleine kinderen zegende. Ze waren 
belangrijk genoeg voor Hem om tijd aan hen te besteden 
en hen liefde te tonen. 
Maar meer dan dat: Jezus gebruikte deze gelegenheid 
om een uitspraak te doen waarin de kern van het hele 
evangelie wordt blootgelegd: 'Laat de kinderen tot Mij ko-
men, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God be-
hoort toe aan hen die zijn zoals zij. Ik verzeker u: wie het 
koninkrijk van God niet als een kind ontvangt, zal het ze-
ker niet binnengaan.' (Marcus 10:14-15). 
Hieruit blijkt duidelijk. Het Koninkrijk is in de eerste plaats 
voor de sterken, de rijken, de beroemden en de geleer-
den. Voor mensen die zichzelf rechtvaardig achten. 
Maar, en vooral, voor kinderen, kleinen, zwakken en on-
aanzienlijken. Dit zijn de mensen die beseffen dat ze God 
meer nodig hebben dan wat dan ook. Dit zijn mensen die 
beseffen dat je het Koninkrijk niet ontvangt omdat je er 
op de een of andere manier voor in aanmerking komt. 
Nee, we ontvangen het Koninkrijk op het moment dat we 
onze eigen kwetsbaarheid, machteloosheid, verloren-
heid en zondigheid beseffen. Want het Koninkrijk is een 

genadegave. Daarom zegt Jezus: ‘Ik verzeker u: wie het 
Koninkrijk van God niet als een kind ontvangt, zal het ze-
ker niet binnengaan.’ 
hartelijke groet, Strydom 
 

Avondmaalscollecte 
Tijdens de avondmaalsviering collecteren we voor ons 
avondmaalproject 2023. Het hele jaar is de opbrengst 
voor Hospice Bardo in Hoofddorp.  

 
Bardo is een woonvoorziening waar een team van art-
sen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers 24 
uur per dag zorg biedt. De casemanagers van ondersteu-
ning thuis geven palliatieve zorg. De vrijwilligers geven 
begeleiding en ondersteuning. Daarnaast kan iedereen 
in Bardo’s Trefpunt terecht voor een kop koffie, een goed 
gesprek, ontspanningssessies en creatieve workshops.  
www.hospicebardo.nl 
Stichting Vrienden van Hospice Bardo 
IBAN: NL89 RABO 0324 5720 93 
Namens de Diaconie alvast hartelijk dank voor uw bij-
drage.  
 

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 
22 tot en met zaterdag 28 januari 2023) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  

  In deze periode zijn er vier jarigen. Het zijn:  

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en de jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


