
Protestantse gemeente Kudelstaart 

Website: www.sow-kudelstaart.nl 

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl  

- uiterlijk zondag 19.00 uur. 

 

Onze diensten worden ook online uitgezonden. 

De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van 

onze website: https://sow-kudelstaart.nl. 

Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op 

“kerkdienstgemist.nl”. 

 

Zondag: 3 oktober 2021 

Voorganger: ds. mw. E. Jansen uit Mijdrecht 

Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 

Diaken van dienst: Ans Rinkel 

Overige dienstdoenden: Marleen de Vos, Ans Creemer en Jos Blom. 

Koster: Wilko Roodenburg. 

Organist: Ronald van Delft 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Onderhoud 

kerkgebouw (2) en Kerk in actie - Kerk en Israël (uitgang). 

Aanmelden: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06 - 53 91 69 24. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. Joep Dubbink uit Uithoorn, onze consulent, bij 

ons voor. Ds. Dubbink sprak met ons over een tekst uit Marcus 9. In dat 

Bijbelgedeelte signaleert (de discipel) Johannes bij Jezus dat er iemand is - 

die niet tot de kring van de discipelen behoort, die demonen uitdrijft. De 

suggestie daarachter is eigenlijk: ‘roep die man eens tot de orde - wat hij 

doet kan niet goed zijn’. Het antwoord is verrassend. Jezus zegt dat iemand 

die wonderen verricht in Zijn naam onmogelijk kwaad kan spreken over God. 

Eigenlijk een actueel thema: ook anno 2021 twisten we nog vaak over de 

vraag ‘wie nu eigenlijk de ware leer brengt’. De les is dat we met de mening 

van anderen altijd respectvol moeten omgaan.  

Het verdere in dit Bijbelgedeelte is bijna cabaratesk zo gaf ds. Dubbink aan. 

Daar zegt Jezus dat als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, je 

die beter kunt afhakken. Dat klinkt erg barbaars en is overdrachtelijk zo geeft 

ds. Dubbink aan. Iets ‘in je hand hebben’ is iets ‘in je macht hebben’. Hier 

wordt - in stevige taal - neergezet dat het verstandig is om afscheid te nemen 

van kwade gewoonten - gewoonten die je van God afhouden. Ook die les 

past ons anno 2021 nog. 
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We hebben deze zondag ook met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. En 

ook hier hebben we weer een stapje terug gezet naar ‘pre-corona’: de 

matses zijn weer vervangen door brood. Het was nog wel een ‘lopend 

avondmaal’, daar waar we gewoon waren in september een ‘avondmaal aan 

tafel’ te houden.  
 

Komende zondag hebben we weer een eredienst - dan hoopt ds. mw. E. 

Jansen uit Mijdrecht bij ons voor te gaan. Weet u welkom. 

 

Uitgangscollecte deze week 

Komende zondag is het Israël-zondag. Traditioneel op de eerste zondag in 

oktober. De uitgangscollecte is daar ook op afgestemd. We collecteren dan 

voor Kerk in actie - in het kader van deze Israël-zondag. Kerk in actie schrijft 

daarover het volgende: 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen 

identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van 

het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en 

antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de 

kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten 

toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te 

investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, 

bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël. 

Scriba 

 

Oktober: 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 nazisme. In de gevangenis schreef Bonhoeffer brieven, 

gedichten 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 gebeden en nog heel veel meer informatie, 

zoals onderstaande biografie: 
 

Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend en inspirerend christen. 

Dat is misschien niet helemaal te verwachten als hij in 1906 in het Duitse 

Breslau wordt geboren als zesde kind van een elitair gezin. Vader Karl 



Bonhoeffer is psychiater; moeder Paula onderwijzeres. Het ligt niet voor de 

hand om vanuit een niet erg kerkelijk gezin 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 

hervormen!’ Inderdaad kun je achteraf zeggen dat Bonhoeffers leven en 

werk – die op een bijzondere manier congruent zijn aan elkaar – hervormend 

is te noemen. 

 

Op jonge leeftijd verhuist hij naar Berlijn. Zijn theologische loopbaan zet hij 

in door op 21-jarige leeftijd 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 internationale contacten speelt hij een 

belangrijke rol in de internationale oecumene. Daarnaast is hij één van de 

vooraanstaande figuren van de Bekennende Kirche, een beweging binnen 

de kerk in Duitsland die zich kritisch opstelt tegenover de nazi’s. Dietrich 

Bonhoeffer wordt benoemd tot directeur van een predikantenseminarie en 

het bijbehorende broederhuis.  

Uit deze tijd stammen twee van zijn bekendste werken: Navolging, een uitleg 

van de Bergrede, en Gemeenschapsleven, een piëtistisch getint geschrift 

over de persoonlijke omgang met God. 

Zijn leven en werk staan continu in verhouding tot Hitlers nationaal-

socialisme. Via familiebanden raakt hij betrokken bij het verzet. Aanvankelijk 

propageert hij het pacifisme, maar na het zien van de film “Im Westen nichts 

Neues” (naar het boek van Erich Maria Remarque) verandert 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 enkele 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.  

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 

 



Nieuws uit de boekenhoek 

Het is alweer even geleden dat u wat van ons vernomen heeft. 

Echter er kunnen “gewoon” boeken etc. besteld worden, en die worden dan 

bij u afgeleverd. 
 

Het volgende willen wij graag bij u onder de aandacht brengen: 

1) De Kinderboekenweek is van 6 t/m 16 oktober 2021 met als thema 

“Worden wat je wilt”. Titel actieboek voor onderbouw: oppasser voor 

een dag; titel actieboek voor middenbouw: Dokter Domoor; titel 

actieboek voor bovenbouw: De geheime operatie. Prijzen zijn € 5,95 

en € 6,95. 

2) Er komt een vernieuwde NBV aan, oftewel de NBV21 (dicht bij de 

bron). De NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en 

krachtiger dan de eerste versie uit 2004. Er komen weer 

verschillende versies van: van standaardeditie, huisbijbel tot 

compacte edities, en luxere versies. Prijzen variëren van € 38,00 - € 

48,00 - € 55,00 tot € 89,90. 

3) Ds. Marijke Gehrels die ook wel voorgaat in onze gemeente, heeft 

een boek geschreven met de titel “onze dominee is detective”. Prijs 

€ 17,99. Zij wil met haar boek mensen vermaken, maar vooral aan 

het denken zetten.  

4) Dagboekjes, agenda’s, kalendertjes etc. voor 2022. 
 

Bent u geïnteresseerd in een of meerdere artikelen die hierboven genoemd 

zijn, laat het ons weten via boekenhoek@sow-kudelstaart.nl of tel.nr. 0297-

345168. Uiteraard zijn ook andere bestellingen welkom! 

het boekenhoekteam 

 

Bedankt 

Lieve gemeente van Kudelstaart,  

Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en appjes, die ik gekregen 

heb. Op 28 oktober word ik geopereerd.  

Lieve groet, Joke Aalbersberg 

 

 


