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Nieuwsbrief, 26 september 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 26 september 2021 in De Spil. Het is 
een bijzondere dienst - we vieren vandaag met elkaar het 
Heilig Avondmaal. 
Voorganger vandaag is ds. J. Dubbink uit Uithoorn. Ou-

derling van dienst is Ro-
nald Sangers. De diake-
nen zijn,in verband met 
het Heilg Avondmaal, 
(bijna) allemaal dienst-
doend. Het orgel wordt be-
speeld door Jan Sikkema.  
De dienst wordt ook online 
uitgezonden via kerk-
dienstgemist.nl. U kunt 
gemakkelijk de dienst be-
reiken via de ‘grote knop’ 

op de homepagina van onze website. Bij kerkdienstge-
mist.nl behoeft u de dienst ook niet meteen ‘life’ te bekij-
ken – u kunt die later ook terugkijken.   
 

Er is deze zondag ook kindernevendienst. Voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd. De leiding van de kinder-
nevendienst is deze zondag in handen van Suzanne Rin-
kel en Matthijs Stevens. Het gaat over een verhaal uit het 
boek Genesis (Jakob en Ezau). 
 

Na de dienst is er weer koffiedrinken. Als het mooi weer 
is  is dat  in de binnentuin. Te bereiken via de garderobe.  
Als het geen mooi weer is drinken we de koffie in de kerk-
zaal.  

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst en diaco-
nie (1), het Leger des Heils - avond-
maalscollecte (2) Kerk in actie - Joodse 
en Palestijnse kinderen spelen samen 
(‘uitgang’) We collecteren digitaal, 
maar ook fysiek; digitaal betekent dat u 
wordt gevraagd aan de collecte mee te doen via een 
overmaking op het bankrekeningnummer van onze ge-
meente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via de hier-
naast staande QR-code ‘rechtstreeks een betaling’ doen. 
Het is weer een nieuwe code. Deze code werkt tot 28 
september a.s. ‘Fysiek’ betekent dat u in de kerkzaal drie 
collectezakken op tafel aantreft, waarin u uw bijdrage 
kunt doen. Dank daarvoor. 

Orde van dienst 

 
• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Groet en bemoediging (in wisselspraak tussen 

voorganger en gemeente). 
• Gebed van toenadering (in wisselspraak tussen 

voorganger en gemeente). 
• Zingen - intochtslied: Psalm 121 : 1 en 4. 
• Gebed om Gods ontferming. 
• Zingen - glorialied: Psalm 146c : 1. 
• Gebed van de zondag. 
• Kindermoment met kinderlied: Ga je mee? zeg niet 

nee. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Numeri 11 : 24 - 29. 
• Muziek: Uw woord is een lamp voor mijn voet. 
• Schriftlezing: Marcus 9 : 38 - 50. 
• Zingen: lied 838 : 1 en 3. 
• Verkondiging. 
• Zingen: lied 1001. 
• Dankgebed en voorbeden; stil gebed. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Dienst van de tafel: 

o Nodiging; 
o tafellied: lied 385 - de tafel van samen; 
o tafelgebed (in wisselspraak tussen voorganger 

en gemeente); 
§ lofprijzing. 
§ zingen: lied 985 : 1. 
§ voortzetting tafelgebed; 
§ Onze Vader (allen); 

o uitdelingswoorden; 
o uitdeling van brood en wijn; 
o dankgebed 

• Zingen: slotlied - lied 422. 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 
van de kerkzaal. 
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Bloemengroet 
Om privacyredenen worden de bloemengroeten en het 
persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare ge-
deelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avondmaalsproject 2021 
Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit jaar steunt 
de diaconie met het Avondmaalproject het Leger des 
Heils.  
In onze welvaartstaat Nederland hebben wij ca. 36.000 
daklozen - dat is ongeveer vier keer het inwoneraantal 
van Kudelstaart. De opvang zit vol en doorsturen naar 
een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des 
Heils wil voor iedereen een eigen plek, want met een 
eigen plek slaapt niemand meer op straat. 

 
 
Gelukkig gaat Ikea Nederland 250 huurwoningen inrich-
ten voor deelnemers van het Leger des Heils. De Stich-
ting WoonVermogen biedt het Leger des Heils een lang-
durige samenwerking aan met het doneren voor nieuwe 
woningen. Kortom Het Leger des Heils zet alles op alles 



 
 
  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief, 26 september 2021 

 pagina  3 

om mensen, die zorg en hulp nodig hebben, te onder-
steunen. Uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage 
tijdens de fysieke avondmaalcollecte of digitaal op een 
later tijdstip is daarbij onontbeerlijk. U kunt uw bijdrage 
overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaco-
nie: NL66RABO 03737 40 158 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente Kudelstaart o.v.v. Avondmaalproject 
2021. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gift, waarmee het 
Leger des Heils hun geweldige werk kunnen voortzetten. 
Uw diaconie 
 

Themamaand: Bonhoeffer 
In de maand oktober willen we aandacht geven aan de 
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in april 1944 ter 
dood gebracht werd vanwege zijn verzet tegen het na-
zisme. In de gevangenis schreef Bonhoeffer brieven, ge-
dichten en gebeden. 
De hele maand oktober hangen er schilderijen van Jeltje 
Hoogenkamp en gedichten van Corrie Kopmels  in de 
kerkzaal, geïnspireerd op deze gedichten en gebeden. U 
kunt ze op zondag na kerktijd bekijken, daarnaast is op 
zaterdag 9 oktober 's middags van 13.00 tot 15.00 uur 
de kerk ook open om de expositie rustig te bekijken. 
 

Bij het project hoort een  informatie-boekje. Hierin staan 
de afbeeldingen van de schilderijen , de gedichten en ge-
beden en nog heel veel meer informatie, zoals onder-
staande biografie: 
 

Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend en in-
spirerend christen. Dat is misschien niet helemaal te ver-
wachten als hij in 1906 in het Duitse Breslau wordt gebo-
ren als zesde kind van een elitair gezin. Vader Karl Bon-
hoeffer is psychiater; moeder Paula onderwijzeres. Het 
ligt niet voor de hand om vanuit een niet erg kerkelijk ge-
zin voor een theologische studie te kiezen. Toch kiest hij 
ervoor. Beweren zijn broers dat de kerk achterhaald is, 
Dietrich stelt daar met enig bravoure tegenover: ‘Dan zal 

ik de kerk juist hervor-
men!’ Inderdaad kun je 
achteraf zeggen dat 
Bonhoeffers leven en 
werk – die op een bijzon-
dere manier congruent 
zijn aan elkaar – hervor-
mend is te noemen. 
 
Op jonge leeftijd verhuist 
hij naar Berlijn. Zijn theo-
logische loopbaan zet hij 
in door op 21-jarige leef-
tijd te promoveren op de 
sociologie van de kerk. 

Tijdens een studie in New York komt hij in aanraking met 
de social gospel uit de wijk Harlem. Tot die tijd bedreef 

hij veelal studeerkamer-theologie, maar nu begrijpt hij 
pas echt dat het Evangelie ook wat te zeggen heeft voor 
het leven op straat. 
Door zijn vele internati-
onale contacten speelt 
hij een belangrijke rol 
in de internationale oe-
cumene. Daarnaast is 
hij één van de voor-
aanstaande figuren 
van de Bekennende 
Kirche, een beweging 
binnen de kerk in 
Duitsland die zich kri-
tisch opstelt tegenover 
de nazi’s. Dietrich Bon-
hoeffer wordt be-
noemd tot directeur 
van een predikanten-
seminarie en het bijbe-
horende broederhuis.  
Uit deze tijd stammen twee van zijn bekendste werken: 
Navolging, een uitleg van de Bergrede, en Gemeen-
schapsleven, een piëtistisch getint geschrift over de per-
soonlijke omgang met God. 
Zijn leven en werk staan continu in verhouding tot Hitlers 
nationaal-socialisme. Via familiebanden raakt hij betrok-
ken bij het verzet. Aanvankelijk propageert hij het paci-
fisme, maar na het zien van de film “Im Westen nichts 
Neues” (naar het boek van Erich Maria Remarque) ver-
andert dat. Zo raakt hij zelfs betrokken bij de bekende 
aanslag op Hitler op 20 juli 1944.  
Hij voorziet de aanslagplegers van een legitieme, morele 
basis voor deze daad.  

Wanneer deze betrokkenheid bekend wordt, wordt hij en-
kele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog 
op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen. 
 

Filmavond 14 oktober 
'Agent of Grace' is een waarheidsgetrouwe verfilming 
van zijn leven. Op 14 oktober kunt u deze film bekijken 
in de kerkzaal van de Spil. Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.45.  
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Na afloop gelegenheid om nog na te praten en wat te 
drinken met elkaar. 
De commissie Vorming en Toerusting 
Madeleine van der Dussen, Robine Sangers en Joke van 
Leeuwen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 26 sep-
tember t/m zaterdag 2 oktober) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  
 
Om privacyredenen worden de namen en adressen van de jarigen niet op het openbare gedeelte van de 
website geplaatst. 


