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Welkom
Van harte welkom in deze dienst van de 
Protestantse Gemeente 'Samen op Weg te 
Kudelstaart op zondag 3 oktober 2021 in de Spil.

Voorganger vandaag is ds.Elise Jansen uit Mijdrecht
Ouderling van dienst is Leo Eveleens 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.l

Er is deze zondag ook kindernevendienst voor alle 
kinderen van de basisschool. De leiding is vandaag  
in handen van Anneke de Jong en Ronald Sangers. 
Het verhaal van vandaag gaat weer verder over 
Jacob.

De collectes vandaag zijn voor: 
Eredienst en Diaconie, Onderhoud van de kerk en 
de derde collecte is van Kerk in actie, vandaag op de
'Israëlzondag voor Kerk en Israël.
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.      

3 oktober 2021

Orde van Dienst                       

Thema : 'Sta op, ik ga leven, de nacht is voorbij'

• Orgelspel
• Welkom door de ouderling van dienst
• Openingslied: Lied 274

'Wij komen hier ter ere van Uw naam
• Bemoediging en groet
• Gebed
• Lied 868: 1 en 2 'Lof zij de Heer'
• Gebed om de opening van het Woord
• Kindermoment
• Kinderlied:  Dank u wel
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 1-12
• Lied Psalm 78: 14

'Mijn God, hoe snel vergeet men
• Tweede Schriftlezing: Jesaja 43L 15-21
• Lied: 'God wijst mij een weg'
• Overdenking I
• Luisterlied: 'Nooit ver bij jou vandaan' van

Matthijn Buwalda
• Overdenking II
• Lied 657: 2 en 4 'Al is mijn stem gebroken
•  de kinderen komen terug in de kerk  
• Gebeden
• Slotzang 802: 1 en 5 'Door de wereld'

(oude melodie, Israëlisch volkslied)
• Zegen
• Uitleidend orgelspel

Na de dienst drinken we koffie, bij mooi weer in de 
binnentuin, bij minder mooi weer in de kerkzaal. 
Daar kunt u ook de expositie van schilderijen en 
gedichten bekijken van het Bonhoefferproject. 
Vandaag kan dat tot 12 uur in verband met verhuur 
van de kerkzaal.
En dan liggen er in de hal ook nog intekenlijsten voor
het 'Rondje om de kerk' dat op de startzondag op 24 
oktober a.s. gelopen, gefietst of gereden kan 
worden. Doen! (zie info 'verderop' in de Nieuwsbrief).
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Bonhoeffermaand
Vanaf vandaag kunt u de schilderijen en gedichten 
bekijken van het Bonhoefferproject. Dat kunt u doen 
na de zondagse kerkdiensten, maar op zaterdag 9 
oktober is de kerk ook open 's middags van 13.00 
uur tot 15.00 uur. Er is een begeleidend informatie-
boekje met daarin veel achtergrondinformatie en de 
volledige teksten van de gedichten.

Naast Jeltje Hoogenkamp en Corrie Kopmels zijn 
nog veel meer mensen geraakt door het werk en 
gedachtegoed van Bonhoeffer. Zo schreef René van 
Loenen liedteksten bij een aantal gedichten die op 
melodieën van liederen uit het liedboek gezongen 
kunnen worden.
Tijdens de expositie zult u muziek horen van de 
Zeeuwse band: ' Sunshine Cleaners'. Zij schreven 
en componeerden liederen op de teksten van de 
gedichten in een stijl, die doet denken aan de 'social 
gospel' waar Bonhoeffer in New York mee in 
aanraking kwam.

We hebben 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 14 oktober  wordt de film 'Agent of Grace' 
gedraaid in de kerkzaal. Een film over het leven van 
Bonhoeffer.  Aanvang 20.00 uur.  (inloop 19.45)

Tot slot kregen we nog een bericht 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 

Startzondag

Kort geleden hebben we het plan voor een start 
activiteit met jullie gedeeld. Op 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. 
Hierover volgt later meer. 
Het 'rondje om de kerk' willen we compleet maken 
met pleisterplaatsen (gastadressen) en na het 
stappen of trappen ook wat lekkers om te happen.
Ondertussen hebben we al positieve reacties van 
mensen, die mee willen doen, leuk ! Ook zijn we 
mensen aan het benaderen, omdat zij aan de route 
wonen ;-) . 

Op zondag 3 en 10 oktober zullen er in de gang 
lijsten liggen. 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 !                  
Deze lijsten helpen ons een indicatie te geven van 
de animo in onze gemeente en de variëteit in 
lekkernijen, zodat wij weer verder kunnen 
organiseren. 

Denk er zondag even aan om in te tekenen op de 
lijsten ?!

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

of door ons even live aan te spreken.

Omzien naar elkaar
Hier vindt u de namen en adressen van 
gemeenteleden die in de komende week (vanaf 
zondag 3 t/m zaterdag 9 oktober de leeftijd van 70 
jaar of hoger hopen te bereiken.

Deze week zijn dat: 
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