
Nieuwsbrief

r de volgende nieuwsbrief:

kopij  voor de volgende nieuwsbrief:
 vóór 14 oktober a.s., 19.00 uur.

inleveren bij het scribaat.

e-mailadres: scriba@sow-kudelstaart.nl

Welkom
Van harte welkom in deze dienst van de 
Protestantse Gemeente 'Samen op Weg te 
Kudelstaart op zondag 10 oktober 2021 in de Spil.

Vandaag een 
ZWO-dienst, die 
samen met de 
voorganger, Arte 
Havenaar uit 
Utrecht  is 
voorbereid door de
ZWO-commissie. 

Ouderling van dienst is Anneke Sikkema en diaken 
van dienst is Rik van Osnabrugge. Het orgel wordt 
bespeeld door Jan Sikkema.

De dienst wordt via kerkdienstgemist.nl ook online 
uitgezonden. Deze dienst kunt u bereiken via de 
'grote knop' op de homepagina van onze website en 
kunt u direct meekijken of op een later tijdstip 
terugkijken

Er is deze zondag ook kindernevendienst voor alle 
kinderen van de basisschool. De leiding is vandaag 
in handen van Tineke en Arno Maas. Ook vandaag  
weer een verhaal Jacob uit het boek Genesis.

Bloemen 

De collectes vandaag zijn voor: 
Eredienst en Diaconie, Onderhoud van de kerk en 
de derde collecte is van Kerk in actie, vandaag  voor 
Kameroen.
U vindt de collectezakken in het rekje bij de uitgang.
U kunt ook een bijdrage overmaken op het 
rekeningnummer van de kerk 
( NL62INGB0005782044) of via de QR code 
hiernaast. Deze code is geldig tot 30 oktober a.s.   

Koffiedrinken na de dienst doen we, bij mooi weer 
in de binnentuin, bij minder mooi weer in de 
kerkzaal. 

 10 oktober 2021

10 oktober 2021

Orde van Dienst 

Thema: Mag ik even met u meereizen?

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Als een hert dat verlangt naar water

– Opw. 281
• Thema-aankondiging
• Kyriëgebed.
• Zingen(glorialied): O,Heer mijn God, 

wanneer ik in verwond'ring - EL 374
• Gebed
• Kinderen zingen: Het is zo wonderlijk
• kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Zingen: Door de wereld gaat een woord

- EL 263: 1-3
• Schriftlezing: Handelingen 8: 26-39
• Zingen: EL 263: 4-6
• Verkondiging
• Zingen: Heer uw Licht en uw Liefde schijnen 

Opw. 334
• kinderen komen terug in de kerkzaal
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Leer mij Uw weg, o Heer – EL 185: 

1,2 en 3
• Gebed en voorbeden.
• Slotlied: Neem mijn leven, laat het, Heer –

Liedboek 912
• Heenzending en zegen
• Uitleidend orgelspel

Gemeenteleven

mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl


Coronateam
Het Coronateam is, naar aanleiding van de laatste 
versoepelingen bij elkaar geweest en laat het 
volgende weten:

• De ruimtes kunnen  weer op de normale 
manier gebruikt worden, maar wel met het 
verzoek om 'passende' afstand te blijven 
bewaren én bewaken !

• We blijven voorlopig nog in de kerkzaal 
koffiedrinken en bij mooi weer buiten.

• De kerkzaal zal nog volgens de 
coronaregels geventileerd worden.

• Aanmelden voor de diensten is niet meer 
nodig.

Het Coronateam wordt voorlopig 'on hold' gezet, en 
komt alleen indien de situatie dat noodzakelijk maakt
weer bijeen. 

Bonhoeffermaand
Ook vandaag kunt u de schilderijen en gedichten 
bekijken van het Bonhoefferproject. Het boekje met 
daarin veel  extra informatie en de volledige teksten 
van de gedichten kunt u meenemen naar huis.
Van het project zijn wat materialen te koop :
CD van 'Sunshine Cleaners', Silent Voices,  10 euro
set van 4 kaarten van de schilderijen    3,50 euro
Het boek: Dit is het uur van de trouw ( 20 euro ),  
kunt u bestellen via een formulier. Op de tafel in de 
hal ligt ook informatie van een landelijke afsluitdag in
Culemborg op 20 november a.s. Daar zullen o.a. de 
Sunshine Cleaners optreden en houdt Kees van der 
Zwaard zijn theatermonoloog : 'Bonhoeffer-Wie ben 
ik ?' Toegang 15 euro.Meer informatie en kaarten: 
www.degelderlandfabriek.nl/agenda 

Filmavond   'Agent of Grace', 14 oktober

Wat doe je als het recht in je land op de meest grove
manier geschonden wordt? Met deze vraag worstelt 
de Duitse theoloog en pastor Dietrich Bonhoeffer. Hij
kiest er bewust voor Gods wetten te gehoorzamen 
boven die van het naziregime en raakt actief 
betrokken bij het verzet tegen Hitler. In deze 
aangrijpende film volgen we Bonhoeffer in zijn 
laatste jaren, zijn aandeel in het Duitse verzet en zijn
morele dilemma's. In april 1943 wordt Bonhoeffer 
gearresteerd en op 9 april 1945 wordt hij door de 
nazi's ter dood gebracht.

Op 14 oktober a.s. wordt deze film vertoond in de 
kerkzaal van de Spil. Aanvang 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.45 uur.  Na afloop gelegenheid om na te 
praten met een drankje.

Weet u welkom!  Commissie Vorming en Toerusting

Startzondag
Nog even ter herinnering: zondagmiddag 24 oktober 
a.s. hopen we  met veel mensen uit de gemeente   
'Rondjes om de kerk' te maken. 
Er is keuze: S, M. L. XL. We hebben van kort tot 
lang, voor lopers, fietsers rijders en bestuurders.  
In de hal liggen de intekenlijsten. Hierop kunt u 
aangeven of u van plan bent om mee te gaan doen 
met één van de rondjes om de kerk en (of) u voor 
een lekkere versnapering onderweg wilt zorgen, we 
zijn benieuwd naar de culinaire talenten in onze 
gemeente !  
Denkt u er zondag even aan om in te tekenen ?!

Natuurlijk kunnen jullie je ook bij ons melden, 'live' of 
via telefoon of mail :    Anne-Mieke van Leeuwen 
0623946103 (amvanleeuwen@hotmail.com)
of  Marleen de Vos
 (marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl )

Boekenhoek
Het is alweer even geleden dat u wat van ons 
vernomen heeft, maar u kunt “gewoon” boeken etc. 
bestellen, 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.
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