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Nieuwsbrief, 15 januari 2023 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 15 januari 2023 in De Spil.  
In de dienst van vandaag wordt voorgegaan door pastor 

mw. Ans Creemer. 
Ouderling van dienst is Truus de 
Geus. Diaken van dienst is Mar-
tin Maat. Het orgel wordt 
vandaag bespeeld door Jan 
Sikkema  
Er is vandaag ook kinderneven-
dienst. Die wordt verzorgd door 
Simone van Heemskerk en An-

neke de Jong. 
 

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. 
 
We maken u erop attent dat er vanavond een ‘lied-en-
zang-dienst’ is onder leiding van ds. Erick Versloot uit 
Mijdrecht, over het thema: ‘Dichterbij het lied’. Verderop 
in deze nieuwsbrief leest u daar nog meer over. De bij-
eenkomst begint om 19.00 uur. 
 

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 bankre-
keningnummer 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 15 februari 2023. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
 

 

• Inleidend orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 1009 : 1, 2 en 3 uit de NLB. 
• Moment van stilte. 
• Groet en bemoediging. 
• Kort moment van themabespreking: week van ge-

bed voor eenheid. 
• Gebed voor ontferming. 
• Geloofsbelijdenis. 
• Zingen: ‘Als het licht is’, de verzen 1, 2 en 3 (melo-

die: ‘Morgenglans der eeuwigheid’). 
• Bijbellezing: Genesis 3 : 15 
• Zingen: ‘Als het licht is’, vers 4. 
• Bijbellezing: uit Psalm 24, vertaald door Huub Oos-

terhuis. 
• Gebed. 
• Kindermoment. 
• Kinderlied – Eén grote familie. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Bijbellezing: Openbaring 11 : 15 – 19. 
• Zingen: lied 969 : 1 uit de NLB. 
• Bijbellezing: Openbaring 12 : 1 – 18. 
• Zingen: lied 969 : 3 uit de NLB. 
• Uitleg en verkondiging. 
• Orgelspel. 
• Zingen: lied 834 : 2 en 3 uit de NLB. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 218 : 1, 2 en 3 uit de Evangelische 

Liedbundel. 
• Heenzending en zegen. 
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Voor het overige hebben het scribaat geen berichten be-
reikt voor deze rubriek. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
er wel degelijk zieken zijn of mensen die anderszins een 
hart onder de riem kunnen gebruiken. We bidden hen al-
len Gods steun toe. 

 

Dichterbij het lied 
Zingen is de goedkoopste, snelste en eenvoudigste ma-
nier van reizen. Met een liedboek in je hand reis je door 
de tijd en door allerlei landen. 
Daardoor is het mogelijk binnen een uur van Israël naar 
Peru, van Oekraïne naar Denemarken, van Engeland 
naar Ierland te reizen! 
 

Omdat de melodie de trechter naar het hart is kom je ook 
dicht bij het geloofsleven 
van andere mensen in an-
dere landen in andere tij-
den. Door de keuze van de 
woorden wordt ons ook 
een blik gegund in de zie-
len van mensen. En voel je 
je verbonden. 
In de lied-zang-dienst die 
vanavond wordt gehouden 
(zie bij ‘Welkom’ ) worden 
kort de verhalen achter de 
liederen verteld en zingen 
we de liederen, begeleid 
door Theo Griekspoor en 
door Erick Versloot zelf.  

We zullen ze voorgoed anders zingen, wellicht nog meer 
doorleefd. 
Kom en zing, luister en geniet –  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie 
en thee. 
Hartelijk welkom! 
Commissie  Vorming en Toerusting 
 

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. 
 
Een dezer dagen rolt bij u de brief met de informatie over 
de actie Kerkbalans in de bus (misschien hebt u ‘m in-
middels al gehad). In de  bij die brief gevoegde fol-
der wordt uitgelegd waarvoor we het geld nodig hebben. 
De kosten zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. We be-
grijpen 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 
 

Week van gebed 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 
moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoe-
ken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme, wereldwijd, in Nederland en lokaal. Tijdens de 
Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd mil-
joenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren 
we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Te-
gelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door 
de problemen van de samenleving in de voorbeden een 
plek te geven.  

 

Ook de Raad van Kerken Aalsmeer sluit aan bij de 
Week van gebed voor eenheid van christenen en orga-
niseert op zondag 15 januari om 9.30 uur een Oecume-
nische viering in de RK Karmelkerk, Stommeerweg 13.  
Ook in de andere kerken zal deze zondag aandacht 
worden besteed aan de Week van gebed.  
De Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken nodigen u uit 
in de week van 15 januari t/m 20 januari mee te bidden 
in de hieronder vermelde kerken: 
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Dag Tijdstip Locatie 
Zondag 15 
januari 

20.00-
21.00 uur 

Hervormde Kerk Aals-
meer-Dorp 

Maandag 
16 januari 

20.00-
21.00 uur 

Open Hof Kerk (samen 
met de Doopsgezinde ge-
meente en RK Karmel-
kerk) 

Dinsdag 17 
januari 

20.00-
21.00 uur 

De Spil in Kudelstaart 
(samen met Alphakerk en 
RK St. Jangeboorte) 

Woensdag 
18 januari 

20.00-
21.00 uur 

Lijnbaankerk 

Donderdag 
19 januari  

20.00-
21.00 uur 

Hervormde Kerk Aals-
meer-Oost (samen met 
Cama-gemeente) 

 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt geor-
ganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken 
en Samen Kerk in Nederland (SKIN).  
 

Ademas inloophuis 
In het afgelopen jaar hebben we als gemeente met de 
Avondmaalscollecte het Ademas inloophuis in Nieuw-
Vennep gesteund. De diaconie ontving daarover de vol-
gende bedankbrief: 
 ‘Langs deze weg willen we uw gemeente bedanken voor 

de fantastische donatie die wij in no-
vember hebben mogen ontvangen! 
Hiermee zijn wij, maar vooral de 
gasten van Adamas jullie ontzettend 
dankbaar voor.  
We nemen jullie even mee in activi-
teiten we recentelijk hebben georga-

niseerd en/of die gepland staan de komende tijd:  
• Diverse lotgenootcontacten (mannen, jonge vrou-

wen in rouw, vrouwen met borstkanker, Als genezing 
niet meer mogelijk is, nabestaandengroep, Kids, 
Chill (tieners), ouders, etc);  

• Vitaliteitsactiviteiten;  
• Onze lezingen Kanker heb je Samen en Verder na 

Kanker zijn zeer succesvol en bieden we meerdere 
keren per jaar aan;  

• Gezinsbegeleiding op maat aan en de lezing “hoe 
vertel ik het mijn kinderen”;  

• 1 x per maand komt re-integratiebureau voor kanker 
StapNU langs voor een inloopspreekuur en zijn ze 
op verzoek inzetbaar;  

• Levensvieringen voor terminale gasten bij de Stal op 
de Kaag; 

• En niet te vergeten: de 1-op-1 gesprekken en het 
luisterend oor! 

Nogmaals onze hartelijke dank! 
met vriendelijke groet, Gabrielle Hilleband van Adamas 
Centrum’ 

 

Lectoren 
Enkele weken geleden hebben we u gevraagd om, als u 
daarin geïnteresseerd bent, u aan te melden als ‘lector’. 
Een lector verzorgt de Bijbellezingen tijdens de ere-
dienst. Daarvan is door heel wat gemeenteleden gebruik 
gemaakt.  
Het is de bedoeling dat de lectoren niet in het diepe wor-
den gegooid – in de kerkenraad is afgesproken dat er 
een stukje scholing wordt verzorgd. Het is de bedoeling 
dat die scholing op D.V. 16 februari a.s. plaatsvindt. Zet 
u die datum vast in uw agenda  (als u zich hebt aange-
meld….) 

Uit de pastorie 
We hadden het voorrecht om afgelopen zaterdagavond 
in Amsterdam een concert van de altijd populaire André 
Rieu bij te wonen. Wat een feest van vrolijkheid en fees-
telijkheid was het! Ik ben ervan overtuigd dat iedereen 
die met een zwaar en bezorgd gemoed de concertzaal 
binnenliep, er als een 'ander mens' weer uitkwam. Het 
deed me opnieuw de helende en verheffende waarde 
van muziek beseffen. 
Muziek speelt een centrale rol in het leven. Ten eerste is 
muziek een middel om te communiceren. Je kunt een be-
paald gevoel zonder of met woorden overbrengen en 
zelfs datgene waar helemaal geen woorden voor zijn tot 
uitdrukking brengen. 

Deskundigen en medici beweren: muziek is echt het me-
dicijn van de hersenen, het versterkt de banen van de 
hersenen. De analytische linker hersenhelft en de crea-
tieve rechter hersenhelft verbinden zich met elkaar door 
muziek. Spanning en angst worden verminderd door de 
afgifte van dopamine, het "voel je goed” hormoon. Het 
stimuleert de emotionele reactie passie, heimwee en 
vreugde. Muziek is therapeutisch en heeft zelfs een he-
lende werking. Muziek kan emoties losmaken, ook emo-
ties die voor lange tijd onderdrukt zijn. Muziek roept vaak 
herinneringen op en kan ons in een andere, mooiere we-
reld brengen. Zelfs pijn wordt verlicht en het geheugen 
verbeterd bij het luisteren naar muziek. 
Als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat muziek en zang 
een integraal onderdeel waren van de aanbidding van 
God door de gelovigen. Zo lezen we in:  
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Psalmen 9:3 – “Ik wil vrolijk zijn, voor U juichen, uw naam 
bezingen, Allerhoogste …” 
Spreuken 15:13 – “Een vrolijk hart brengt een lach op het 
gezicht, een verdrietig hart stemt de geest somber.”  
Spreuken 17:22 – “Een vrolijk hart bevordert een goede 
gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.” 
Efeziërs 5:19 - “Zing met elkaar psalmen, hymnen en lie-
deren die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw 
hart voor de Heer…” 
Het is waar wat Walter Landor zei: “Muziek is Gods ge-
schenk aan de mens, de enige kunst van de hemel ge-
geven aan de aarde, de enige kunst van de aarde die we 
meenemen naar de hemel.” 
Zullen we niet meer van muziek maken in ons leven en 
in onze gemeenten? 
hartelijke groet, Strydom 
 

Avondmaalsproject 2023 
Op zondag 22 januari is er weer een Avondmaalsviering 
in onze gemeente. Zoals elk jaar heeft de diaconie een 
goed (en nabij gelegen) doel om het collectegeld uit de 
Avondmaalscollecte  aan te doneren. Dit jaar is gekozen 
voor Hospice Bardo in Hoofddorp. 
 

Wat is Bardo 
Bardo is opgericht in december 2001. De grondleggers 
Neeltje Zoet en Toos van der Kamp hebben de naam 
Bardo met zorg gekozen. In het Tibetaans Boeddhisme 
betekent ‘bardo’ een overgangsfase in een leven. In deze 
traditie gaat men ervan uit dat er in een leven meerdere 
overgangsfases (bardo’s) zijn. De letterlijke betekenis 
van het woord bardo is ‘tussen twee’. Bardo bestaat uit 
een high care hospice, ondersteuning thuis en een Leer-
huis. Het hospice van Bardo is een woonvoorziening 

waar een team van artsen, verpleegkundigen, verzor-
genden en vrijwilligers 24 uur per dag zorg biedt. De ca-
semanagers van ondersteuning thuis geven palliatieve 
zorg. De vrijwilligers geven begeleiding en ondersteu-
ning. Daarnaast kan iedereen in Bardo’s Trefpunt terecht 
voor een kop koffie, een goed gesprek, ontspannings-
sessies en creatieve workshops.  

 
Het Leerhuis biedt voorlichting en educatie, zowel voor 
het brede publiek als voor zorgverleners en vrijwilligers.  
Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit bete-
kent dat iedereen welkom is; ongeacht leeftijd, levens-
overtuiging of culturele achtergrond.   
Stichting Bardo is ontstaan uit een samenwerking tussen 
de Stichting Vrienden van Hospice Bardo en Stichting 
Amstelring. Gekwalificeerde medewerkers in dienst van 
Amstelring leveren kwalitatief hoogwaardige zorg in 
Bardo. De Stichting Vrienden zorgt voor de noodzakelijke 
aanvullende fondsenwerving en wil bijdragen aan de bor-
ging van de duurzame toekomst van Stichting Bardo. 
Voor meer informatie kijk op de website van Hospice 
Bardo: www.hospicebardo.nl Eventuele donaties naar: 
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 
15 tot en met zaterdag 21 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 niet op het openbare gedeelte van de 
website geplaatst. 

   


