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Nieuwsbrief, 26 februari 2023 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 26 februari 2023 in De Spil.  
In de dienst van vandaag wordt voorgegaan door pastor 
mw. Marja van Gaalen uit Ilpendam. 

Ouderling van dienst is 
Jaap Overbeek. Dia-
ken van dienst is Ag-
nes Poortvliet. Het 
orgel wordt vandaag 
bespeeld door de heer 
Chris van der Hoek. 

Het is vandaag de Tweede  Lijdenszondag (of wie de 
veertigdagentijdtelling hanteert: de Eerste zondag in de 
veertigdagentijd).  
Er is vandaag ook kindernevendienst. Die wordt verzorgd 
door Dorien Rinkel en Eline ten Wolde.  
In deze dienst herdenken we ook ons overleden ge-
meentelid, de heer Klaas Millenaar. We spreken een in 
memoriam uit,  steken de herdenkingskaars aan aan de 
Paaskaars, schrijven de naam van Klaas bij op de ge-
dachtenisrol en zingen een lied van verbondenheid met 
degenen die Klaas dierbaar waren. 
 

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 werkende 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 Stichting ElizaYo (uit-
gang). We collecteren fysiek en digi-
taal; bent u thuis, dan wordt gevraagd 
aan de collecte mee te doen via een 
overmaking op het bankrekening-
nummer 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 20 maart 2023. 
 

Orde van dienst 
 

• Inleidend orgelspel 
• Welkom en mededelingen. 
• Herdenking van Klaas Millenaar: 

o aansteken gedachteniskaars; 
o in memoriam; 
o bijschrijven van de naam van Klaas op de ge-

dachtenisrol; 
o zingen: lied van verbondenheid met de dier-

baren van Klaas: Gezang 232 : 1 en 3 uit de 
Hervormde Bundel (Neem, Heer mijn beide 
handen). 

• Intochtslied: lied 283 : 1, 2 en 3 uit de NLB (In de veel-
heid van geluiden). 

• Bemoediging en groet. 
• Zingen: lied 283 : 4 en 5 uit de NLB. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Gods leefregels – 1 Petrus 3 : 8 – 11. 
• Zingen: lied 422 uit de NLB (Laat de woorden, die we 

hoorden). 
• Gebed om ontferming, afgesloten met het zingen van 

lied 836 : 1 en 4 uit de NLB (O, Heer die onze Vader 
zijt). 

• Gebed om de opening van het woord. 
• Kindermoment – start van het Paasproject. 
• Kinderlied. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Psalm 91 (gelezen en gezongen) – de 

lezing in een vertaling van ds. Nick Schuman: 
o lezen; 
o zingen: lied 91a : 1 uit de NLB; 
o lezen; 
o zingen: lied 91a : 2 uit de NLB; 
o lezen; 
o zingen: lied 91a : 3 uit de NLB; 

• Schriftlezing: Matth. 4 : 1 – 11. 
• Zingen: lied 538 : 1, 2 en 4 uit de NLB (Een mens te 

zijn op aarde). 
• Uitleg en verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

(muziek). 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 425 uit de NLB (Vervuld van uw zegen). 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
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Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liturgisch bloemstuk 
1e zondag in de veertigdagen tijd. 

De schikking is gemaakt n.a.v. het Bijbelgedeelte uit Mat-
theüs 4:1-11. 
Want er staat geschreven: ’Aanbid de Heer uw God, ver-
eer alleen Hem.’ 
Kernwoorden: verleiding en beproeving, vergezichten. 

 
De lange weg  
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus 
onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het 
kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat 
kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 
10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor 
ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem 
te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om 
zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de 
verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar 
God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht 
mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de 
aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet 
moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of 

bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan God 
en aan elkaar is de lange weg. ( ds. Charlotte Inkelaar- 
de Mol) 
Uit liefde voor jou. Wandelen in de woestijn. Leeftocht. 
Het vergezicht. 
 

Inloopochtend 
Woensdagmorgen, 1 maart 2023 van 10.00-11.30 uur is 
er inloopochtend in de Spil. Fijn 
om elkaar dan weer te kunnen 
ontmoeten, kaarten te schrijven 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
 

De boekenhoek zal deze morgen 
geopend zijn.  
De gastvrouwen deze ochtend 
zijn Anneke Faber en Herma He-
ijnen. 
De koffie en thee staan voor u klaar, mét een traktatie 
erbij van mevrouw Kool. We heten u van harte welkom in 
de Spil.  

ElizaYo 
Deze zondag is de uitgangscollecte voor de Stichting Eli-
zaYo. Het werk van de stichting wordt door onze ZWO-
commissie ondersteund. De uitvoerder van het werk van 
de stichting, de heer Herman Lindhout, heeft hier afgelo-
pen november nog verslag gedaan in onze eredienst. 
Stichting ElizaYo deelt de droom van de mensen die in 
de wijk Strand (Kaapstad, Zuid-Afrika) de handen in één 
hebben geslagen om een leer-werkproject uit te voeren. 
Het doel is om de vele kansarme jongeren in de wijk toe-
komst te bieden. 

 
Door gebrek aan scholing, verslavingen, armoede en ge-
weld komt 70% van deze jongeren in de prostitutie of cri-
minaliteit terecht. Om de vicieuze cirkel waarin ze leven 
te doorbreken, is het leer-werkproject ElizaYo (toekomst) 
opgezet. Door het bieden van scholing en vorming krij-
gen deze jongeren weer toekomstperspectief! Het pro-
ject valt onder verantwoordelijkheid van de Zuid-Afri-
kaanse hulporganisatie Helderberg Uitreik. 
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Vanuit Nederland verblijven Herman en Henrien Lind-
hout en hun kinderen voor langere tijd in Zuid-Afrika om 
het project vorm te geven, uit te bouwen en te continue-
ren. Voor wie meer wil weten: https://elizayo.nl 
Helpt u mee het verschil te maken en deze jongeren hun 
toekomst terug te geven? 
Uw ZWO-commissie 
 

Van Groene maand naar 
Groene kerk 

Als commissie Vorming en Toerusting hebben we het 
idee opgevat om in de maand maart een aantal  'groene 
activiteiten'  te houden.  Dit zijn ze alvast in het kort: 
 

• 5 maart 10.00 uur:  Interactieve dienst :  Ds. Aarnoud 
van der Deijl, voorganger bij groene kerk de Ark in 
Hoofddorp zal spreken over het thema 'Verbonden 
met al wat leeft' 

 

• 12 maart: 10.00 uur : dienst in het kader van biddag. 
De dienst zal aansluiten bij het groene thema. Ds. 
Strydom Bruwer en de commissie Erediensten heb-
ben deze dienst voorbereid. 

 

• 19 maart 19.00 uur:  filmavond. U kunt kijken naar 
een 'groene film': 
Once upon a fo-
rest  van Luc Jac-
quet (van 'march 
of the pinguins'). 
Het oerwoud 
heeft heel wat ge-
heimen, in deze 
film duiken Luc 
Jacquet en Midas 
Dekker onder in 
het Amazone-
woud en komen 
boven met het 

onvergetelijke 
verhaal van de 

eeuwenoude bomen die de Amazone rijk is. 
 

• 26 maart na de ochtendkerkdienst, dus rond half 12:  
een activiteit voor jong en oud ! 
We gaan een 'groene' knutsel maken voor  in de tuin, 
waar 'al wat leeft veel plezier aan kan beleven! 

 

We hopen dat deze activiteiten bij zullen dragen aan een 
groene bewustwording en ons enthousiast zullen maken 
om 'Groene Kerk'  te worden ! 
Houd Kerkblad en Nieuwsbrief in de gaten voor meer de-
tails. 
Uw commissie Vorming en toerusting 
 

Passionkruis, Paaswake en 
concert op 31 maart 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donder-
dag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Ne-
derland kleine concerten en paaswakes worden gehou-
den. De protestantse gemeente Samen op Weg Kudel-
staart, de katholieke kerk Sint Jan Geboorte en de Alp-
hakerk uit Kudelstaart doen hier gezamenlijk aan mee. 
Iedereen is welkom om erbij te zijn. 
 

Op Vrijdag 31 maart 2023 is er in de 
katholieke kerk een concert van Music 
for Christ The Vocals. Het concert be-
gint om 20 uur. Je bent hartelijk wel-
kom, boek van tevoren wel even je tic-
ket(s) à 10,00 per persoon. op 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/music-for-christ- 
kudelstaart/bestellen 
 

 
 

Ook op Vrijdag 31 Maart wordt er rond het winkelcentrum 
in Kudelstaart een paaswake georganiseerd rond een re-
plica van het Passionkruis. Deze paaswake is een laag-
drempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het 
bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden of 
een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig 
heeft. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vra-
gen te stellen of gewoon even stil te worden. De paas-
wake wordt gehouden tussen 15 uur en 18 uur. De paas-
wake is voor iedereen gratis toegankelijk. 
 
Recapitulerend voor je agenda: 
Datum: Vrijdag 31 maart 2023 
Locatie paaswake: winkelcentrum Kudelstaart 
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Locatie: concert: Sint Jan Geboorte, Kudelstaartseweg 
247, 1433 GH Kudelstaart Tijdstip: 15-18 uur (paas-
wake), 20-22 uur (concert) 
Meer info en aanmelden concert: https://zingeninde-
kerk.nl/evenementen/music-for-christ- kudelstaart/be-
stellen 

Uit de pastorie 
We horen bijna dagelijks woorden als aardopwarming en 
klimaatverandering etc. 
Op 28 mei 2022 zegt Mark Ruffalo, acteur en activist: 
"Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ons 
bestaan in onze korte geschiedenis op deze planeet. 
Niemand gaat zich een weg kopen uit de gevolgen er-
van." 
Om begrijpelijke redenen start Kerk in Actie momenteel 
een campagne genaamd: de Groenekerkenactie, om 
ons allen, kerken en individuen, bewust te maken van de 
verschrikkelijke gevolgen van deze natuurverschijnse-
len. 

Aanstaande zondag komt ds. Aarnoud van der Deijl hier-
over meer vertellen en we willen je aanmoedigen de 
dienst bij te wonen. 
Thomas Berry (1914-2009) was een van de meest visio-
naire en diepzinnige denkers van de twintigste eeuw. Als 
cultuurhistoricus zocht hij naar een breder perspectief op 
de relatie van de mensheid tot de aarde om zo een ant-
woord te vinden op de ecologische en sociale uitdagin-
gen van onze tijd. Hij zei ooit: “Wij zijn de beëindiging, 
niet de vervulling van het aardse proces. Als er een par-
lement van schepselen zou zijn, zou het eerste besluit 
kunnen zijn om de mens uit de gemeenschap te stem-
men, omdat hij een te dodelijke aanwezigheid is om ver-
der te tolereren." 
Laten we deel uitmaken van de oplossing in plaats van 
het probleem. 
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 
26 februari  tot en met zaterdag 4 maart 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. 


