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Nieuwsbrief, 5 februari 2023 

Welkom 
Van harte welkom in de oecumenische eredienst van de 
RK Parochie St. Jan Geboorte en van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg, beiden te Kudelstaart, die 
gehouden wordt op zondag 5 februari 2023 in de RK-kerk 
aan de Kudelstaartseweg.  
In de dienst van vandaag wordt voorgegaan door diaken 

Jeroen Hoekstra vanuit de RK pa-
rochie en ds. Strydom Bruwer 
vanuit de Protestantse Ge-
meente. 
Aan de dienst wordt medewerking 
verleend door een gelegenheids-
koor van gemeenteleden van de 
parochie en de protestantse ge-
meente – dit koor staat onder lei-
ding van Ton van den Berg. Het 
orgel wordt bespeeld door Jan 

Sikkema. 
Er is vandaag geen kindernevendienst.  
De kerkdienst is niet te volgen via kerkdienstgemist.nl 
 
De (verdere) inhoud van de nieuwsbrief voor deze week 
wijkt wat af van wat u gewend bent. Bij de opstellers van 
de nieuwsbrief is niet bekend wat het collectedoel is, dat 
vindt u hier deze week dus niet. Uiteraard zal dat wel 
worden afgekondigd in de dienst. Verder zijn er ook geen 
bloemengroeten – die zijn er alleen bij erediensten die 
vanuit De Spil worden verzorgd.  
 

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. 
 

Oproep uit de pastorie 
De Engelsen hebben een spreekwoord dat luidt: ‘Variety 
is the spice of life.’ Anders gezegd: verscheidenheid 
maakt het leven interessanter. Dit geldt voor het leven in 
het algemeen en het is iets waarmee we gewoon moeten 
leven, hoe eerder hoe beter. 
Het is niet altijd gemakkelijk omdat verscheidenheid ons 
ook vraagt in het reine te komen met het feit dat mensen 
soms ernstig van elkaar kunnen verschillen. Trouwens: 
is dat niet precies de reden waarom de juristen en de 

gerechtshoven bestaan - om mensen te helpen hun me-
ningsverschillen bij te leggen? Vrede sluiten met ver-
schillen en verscheidenheid in het leven is noodzakelijk. 
Het maakt ons wijzer, aardiger en verdraagzamer. Het 
helpt ons in onze relaties thuis, op het werk en ook in de 
kerk.  
De afgelopen maanden heb ik 
onze gemeente ervaren als een 
groep mensen die een lange weg 
heeft afgelegd met verscheiden-
heid. Als een gemeente die erin 
geslaagd is verschillen te over-
winnen en een Samen op Weg-
gemeente te worden in de waar-
ste zin van het woord. Er waren 
veel bergen en bruggen te oversteken. Gefeliciteerd en 
bedankt met het volhouden en overwinnen van deze weg 
naar eenheid. 

Orde van dienst 
Thema: Licht zijn voor elkaar 

 

• Vooraf: intenties en mededelingen. 
• Openingslied: Licht dat ons aanstoot. 
• Kruisteken. 
• Welkom. 
• Inleiding op de viering. 
• Gedicht (Toon Hermans). 
• Gebed om vergeving. 
• Lied (koor): Tui amoris ignem. 
• Gebed bij de opening van de Schrift. 
• Tussenzang: Bron van liefde, licht en leven. 
• Evangelielezing: Matt. 5 : 13 – 16. 
• Lied (koor): Santo. 
• Overweging. 
• Muzikaal moment van bezinning. 
• Geloofsbelijdenis. 
• Lied: Wees Gij mijn toevlucht. 
• Voorbeden met acclamatie. 
• Vredeswens. 
• Dankgebed. 
• Onze Vader. 
• Collecte. 
• Intermezzo. 
• Zegen. 
• Slotlied: Ga met God. 
 



 
 
  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief, 5 februari 2023 

 pagina  2 

Maar één zijn betekent niet dat verschillen en verschei-
denheid niet meer bestaan. Integendeel. 
 

Waarom zeg ik deze dingen? Ik besef dat mensen in 
onze gemeente onder andere zeer uiteenlopende muzi-
kale voorkeuren hebben. Dit hangt vooral af van onze 
unieke muzikale smaak, onze voorkeur voor hoe we de 
Heer willen aanbidden door middel van onze zang en 
muziek en ook de leeftijd die we hebben. 
Om de aanbiddingsstijl van mensen te respecteren en 
ook de verscheidenheid aan muziekbehoeften in onze 
erediensten vorm te geven, wil ik je uitnodigen om van je 
te laten horen. Laat mij weten 
welke mooie liederen uit onze 
verschillende liedboeken er 
zijn. Laat me ook weten welke 
liederen op Nederland Zingt je 
mooi vindt en welke je zoveel 
mogelijk in de diensten zou 
willen horen.  
In een eredienst gaat het niet 
alleen om de preek. Ook de li-
turgische elementen en de 
keuze van de liederen spelen een zeer grote rol bij het 
ervaren van de eredienst als een ontmoeting met de le-
vende God. 
Mail je suggesties naar: predikant@sow-kudelstaart.nl. 

Het is geen toeval dat Johann Sebastian Bach (1685-
1750) zei: "Muziek is een trechter waardoor God het 
evangelie rechtstreeks in ons hart giet." 
hartelijke groet, Strydom 
 

Historisch Kudelstaart 
Voetbalplaatjes, groentetuintjes, weer andere voetbal-
plaatjes…. in de afgelopen jaren kon u dat allemaal wel 
sparen via (onder meer) onze plaatselijke grootgrutter… 
Met name op woensdag, zaterdag en zondag waren er 
dan meestal heel wat kinderen op de been die graag 

plaatjes wilden hebben 
van kooplustigen die deze 
toch niet wilden. Eén voor-
waarde: ze moe(s)ten al-
tijd achter de hekken blij-
ven die er speciaal voor 
werden neergezet. 
Dit keer verstrekt onze 
winkelier historische 
plaatjes van Kudelstaart. 

En, hoe kan het ook anders: het zijn dit keer vooral ou-
deren die deze sparen… Ons gemeentelid Martin Rinkel 
wil ze graag allemaal hebben, maar mist er toch nogal 
wat…. Eén probleempje: er staan geen hekken bij AH, 
dus hij kan niet bij de anderen ‘bietsen’….. De nieuws-
brief helpt hem graag…. Hebt u plaatjes over? Gun ze 
Martin……. Hij is u er dankbaar voor. 

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.  

 

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


