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Nieuwsbrief, 29 januari 2023 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 29 januari 2023 in De Spil.  

In de dienst van vandaag wordt 
voorgegaan door ds. Bram-Wil-
lem Aarnoutse, de vaste voor-
ganger van de Pauluskerk in 
Breukelen (en voorheen uit Vin-
keveen).  
Ouderling van dienst is Ronald 
Sangers. Diaken van dienst is 
Martin Maat. Het orgel wordt 
vandaag bespeeld door Jan 
Sikkema. 

Er is vandaag ook kindernevendienst. Die wordt verzorgd 
door Tineke en Arno Maas. 
 

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), ons eigen jeugdwerk  (2) en Kerk in Actie – voor Sir-
kelslag (uitgang). We collecteren fysiek en digitaal; bent 
u thuis, dan wordt gevraagd aan de 
collecte mee te doen via een over-
making op het bankrekeningnum-
mer van onze gemeente (NL62 
INGB 0005 7820 44). U kunt via de 
hiernaast staande QR-code ‘recht-
streeks een betaling’ doen. Ook 
wanneer u in de kerkzaal zit kunt u 
natuurlijk gebruik maken van deze QR-code. De code die 
u hiernaast aantreft is weer nieuw en kunt u gebruiken 
tot 15 februari 2023. 

De Groene Kerk 
De commissie Vorming en Toerusting heeft de maand 
maart als 'Groene maand' bestempeld. Er is dan een 
aantal activiteiten over Bijbel en duurzaamheid, Groene 
Kerk en dergelijke. Op 5 maart a.s. komt ds. van der Deijl 
preken over 'Groene Kerk'. Hij wil graag weten wat er 
zoal speelt binnen onze gemeente over groen 

en duurzaamheid etc. Hij kan daar dan op inspelen. We 
willen dit als commissie graag in-
ventariseren, zodat we dat (tijdig) 
met de dominee kunnen bespre-
ken. De vraag aan u is daarom: 
‘Waar denkt u aan bij ‘Groene 
Kerk’? U kunt uw woorden en ge-
dachten daarover kwijt bij Joke 
van Leeuwen, de voorzitter van 
deze commissie. U kunt dat per e-

mail doen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl), maar 
ook bijvoorbeeld door dit op de achterzijde van de orde 
van dienst te schrijven en dat aan Joke te geven. In de 
gang staat een doos, waar u uw proza in kunt doen. 
 

Orde van dienst 
 

• Inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 1005 : 1, 2, 4 en 5 uit de NLB (Zoe-
kend naar licht). 

• Aansteken van de vredeskaars. 

• Toewijding en begroeting – samenspraak tussen 
voorganger en gemeente – zie de beamer. 

• Bemoediging: Psalm 145 : 8 en 9. 

• Gebed om Gods ontferming. 

• Zingen – glorialied: Psalm 145 : 1 en 2. 

• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest. 

• Kindermoment. 

• Kinderlied – Wij leven op aarde – niet zonder jou 
erbij (via de beamer). 

• De kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Schriftlezing: Psalm 145 : 10 – 21. 

• Zingen: lied 826 : 1 uit de NLB (O Christus, woord 
der eeuwigheid. 

• Schriftlezing: Marcus 1 : 21 – 39. 

• Zingen: lied 826 : 2 en 3 uit de NLB. 

• Uitleg en verkondiging. 

• Zingen: lied 969  uit de NLB (In Christus is noch 
west noch oost). 

• De kinderen komen terug van de nevendienst. 

• Dankgebed en voorbeden. 

• De Tien Woorden als heenzending – samenspraak 
tussen voorganger en gemeente – zie de beamer. 

• Slotlied: lied 416 : 1, 2 en 4 uit de NLB (Ga met God, 
en Hij zal met je zijn). 

• Heenzending en zegen. 
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Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 
Er hebben het scribaat deze week geen berichten bereikt 
voor deze rubriek. Dat neemt niet weg dat er mensen zijn 
die ziek zijn, of anderszins een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Wij willen om hen allen heenstaan en Gods 
kracht en steun toebidden. 
 

Oecumenische viering 
Er zit weer een Oecumenische dienst in Kudelstaart aan 
te komen, en wel volgende week zondag  (5 februari  

om 11.00 (!) uur. 
De viering is dit 
keer niet in ons 
kerkgebouw, maar 
in de kerk van de 
parochie  St. Jan 
Geboorte aan de 

Kudelstaartse-
weg. 
Wij horen u al den-
ken; waarom pas 
om 11.00 uur en 
niet zoals anders 
om 10.00 uur? 
Welnu, dit vraagt 
om enige uitleg. 
In deze dienst 
gaan voor: domi-
nee Strydom Bru-

wer, en diaken Jeroen Hoekstra. De heer Hoekstra gaat 
op deze zondagmorgen eerder nog voor op een andere 

plaats, en kan daarom niet eerder in Kudelstaart zijn dan 
om 11.00 uur. 
Het belooft een inspirerende dienst te worden, waar ook 
een (fors) gelegenheidskoor, onder leiding van Ton van 
den Berg, de sterren van de hemel zal zingen.  
We hopen met elkaar (voorbereidingscommissie, voor-
gangers, en alle anderen die aan de organisatie een bij-
drage hebben geleverd) en dat we met elkaar een mooie 
dienst mogen hebben rondom het thema: “Het zout der 
aarde zijn”. 
Wij kijken uit naar deze dienst waar mensen Rooms Ka-
tholiek en Protestants, samen KERK zijn. 
Namens de voorbereidingscommissie, Garry Scholte en 
Ton van den Berg. 
 

Laat uw kans niet lopen – 
ga wandelen 

Vanuit Leimuiden organiseren Petra Verschoof (u weet 
wel: onze kerkelijk werker voordat ds. Strydom Bruwer er 
was) en haar man ds. Jelis Verschoof een groeps-wan-
delvakantie naar Santiago de Compostella. 

Natuurlijk wordt niet het hele stuk vanuit Leimuiden gelo-
pen – het gaat om de laatste 100 km. Dat stuk wordt ge-
lopen van 8 tot en met 17 mei 2023. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij voor gemeenteleden uit Kudelstaart die wil-
len meewandelen.  
Van dag 2 t/m dag 9 is de gemiddelde wandelafstand van 
de Pelgrimsroute 15 km per dag. De bagage wordt ver-
voerd per bus en hoeft niet op de rug te worden meege-
dragen. Er zijn 3 hotelaccommodaties: aan het begin van 
de route, halverwege en vlak voor Santiago. Op dag 9 is 
er 's middags gelegenheid om Santiago de Compostella 
te ontdekken. Op dag 10 is de terugvlucht. Wilt u infor-
matie? mail naar: pverschoof@solconmail.nl. Het is een 
tocht voor jong en oud. Natuurlijk moet u nog wel een 
klein beetje fatsoenlijk ter been zijn, maar het is niet no-
dig dat u nog de gesteldheid hebt ‘van een jonge hinde’. 
Als u de tocht volbrengt krijgt u ook een heus ‘pelgrims-
certificaat’. 
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Uit de pastorie 
Als je in Aalsmeer woont in de Bachlaan, Beethovenlaan, 
Händelstraat, Haydnstraat of Mozartlaan wordt je voort-
durend herinnerd aan deze musici die met hun enorme 
muzikale talent een grote bijdrage hebben geleverd aan 
de mensheid. Of als je in Kudelstaart woont in bijvoor-
beeld de Archimedeslaan, Copernicusstraat Darwin-
straat, Edisonstraat, Einsteinstraat, Schweitzerstraat 
enz. overkomt je hetzelfde. Telkens als je je huisadres 
moet opgeven of een brief in je brievenbus krijgt, word je 
herinnerd aan de bijdrage van deze intellectuele reuzen 
aan de wereldgeschiedenis. 

Zoals de meesten van 
jullie waarschijnlijk 
weten, wonen Mar-
lene en ik ook in de 
Einsteinstraat. De 
straat genoemd naar 
Albert Einstein. Deze 
briljante academicus 

zei zelf wel eens: 'Alleen een leven geleefd voor anderen 
is de moeite waard.' 
Natuurlijk hoeft er geen straat naar je vernoemd te wor-
den om je te motiveren dienstbaar te zijn aan anderen. 

De gave van het leven zelf zou motivatie genoeg moeten 
zijn. 
Er zijn duizenden verhalen van mensen die ons inspire-
ren om dienstbaar te zijn met onze eigen unieke gaven. 
Eén zo'n verhaal gaat over een zekere dr. Morrison, een 
bekende zendeling in China, die vroeg om een assistent 
voor hem te sturen. Daar solliciteerde toen een ijverige 
jongeman, die voor de Heer wilde werken, en verscheen 
voor de benoemingscommissie. Hij leek hen niet erg 
veelbelovend: een ruwe diamant. Ze dachten eigenlijk 
niet dat hij ooit zou slagen als zendeling. Maar hij wilde 
heel graag in het zendingswerk en uiteindelijk besloot de 
commissie hem naar China te sturen. Hij zei: ‘Ik ben be-
reid alles te doen, als ik maar een verschil kan maken in 
het leven van een ander. Het maakt ook niet uit of het 
alleen maar is als handlanger, houthakker of waterdra-
ger.' 
Deze jongeman was later de zendeling, Dr. Milne, die sa-
men met zijn collega, Dr. Morrison, het beroemde Anglo-
Chinese College in Malakka oprichtte. 
Het is waar wat Bernard van Clairvaux zei: 'De grootste 
leiders zijn altijd dienstbaar - maar ze beseffen het niet 
eens.' 
hartelijke groet, Strydom 
 

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 
29 januari tot en met zaterdag 4 februari 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 niet op het openbare gedeelte van de 
website geplaatst. 


