
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: 24 oktober 2021 

Voorganger: pastor mw. J. van der Vis - Star 

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek 

Diaken van dienst: Rik van Osnabruge 

Overige dienstdoenden: Jan de Jong, Anneke de Jong en Hans van 

Leeuwen. 

Koster: Chris Bremer. 

Organist: Jan Sikkema 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1), Kerk (2) en ZWO-

commissie). 

Rijdienst: Aad Verburg. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging pastor mw. Marja van Gaalen uit Ilpendam bij ons 

voor in een eredienst die ook in het teken stond van de Bonhoeffermaand. 

In een kerkzaal die nog steeds de sfeer van Bonhoeffer ademt, door de 

schilderijententoonstelling die er nu nog hangen. 

Het thema van de dienst was: ‘Wie ik ook ben, U kent mij o God! Van U ben 

ik!’, uit een gedicht dat Bonhoeffer in juni 1944 schreef terwijl hij in de 

gevangenis zat. Het gedicht straalt vertwijfeling uit: ‘wie ben ik, en wat is mijn 

plek’, maar het eindigt met de vaste wetenschap: ‘Van U ben ik!’.  

 

Mw. Van Gaalen hield ons voor hoe belangrijk het is dat we allemaal een 

naam hebben en geen nummer zijn. ‘Gekend worden bij je naam’ is de grond 

onder je voeten - zo steld mw. Van Gaalen vast. En: er is meer: we zijn ook, 

met onze naam, geschreven in de palmen van Zijn hand. Ieder individu mag 

er zijn en is van waarde. Hoe klein ook. Jezus zelf liet dat zien door mens te 

worden.  Dat mag ons bemoedigen en dat mogen we ook doorgeven - als 

Lichtdrager. Daarbij kunnen we niet de hele wereld op ons nek nemen, maar 
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wel een klein stukje - Jezus zelf zegt  (in Matt. 25) ‘alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de geringsten van mijn broeders en zusters dat hebben 

jullie voor Mij gedaan! Zo kunnen we al een stukje hemel op aarde 

waarmaken. 

 

De schriftlezingen in deze dienst werden gelezen uit de NBV 2021, de 

afgelopen week verschenen nieuwe Bijbelvertaling. Mw. Van Gaalen gaf aan 

deze vertaling, iets dichter dan de vorige (NBV 2004) bij de bronteksten 

komt. Ook is er nog een aantal andere verbeteringen in aangebracht, 

waaraan de meest in het oog springende misschien wel is de terugkeer van 

de zogeheten ‘eerbiedskapitalen’ (waarbij de woorden waarmee op God en 

Jezus wordt gedoeld weer met een hoofdletter beginnen). 

 

Komende zondag is er weer een eredienst - in die dienst zal worden 

voorgegaan door pastor mw. J. van der Vis - Star uit Aarlanderveen. In de 

komende maanden zal mw. Van der Vis ook ons jeugdwerk ondersteunen. 

Daarover leest u verderop in dit kerkblad meer.  

 

Herdenkingsdienst op D.V. 1 november a.s. 

Op D.V. 1 november a.s. vindt er, op verzoek van de fam. Pattiapon, een 

herdenkingsdienst plaats voor Ruud Pattiapon. Het is op die dag één jaar 

geleden dat Ruud is overleden. De kerkenraad heeft graag voldaan aan het 

verzoek van de familie om een dienst te mogen houden. Het is een ‘openbare 

dienst’ - ieder is dus welkom - wel wordt aanbevolen dit tevoren even met 

Kitty af te stemmen (niet verplicht). De dienst zal ongeveer 35 á 40 minuten 

duren. De dienst begint om 19.30 uur. Ds. Mirjam Vermeij zal ook 

medewerking aan deze dienst verlenen. Uiteraard wordt de dienst ook 

uitgezonden op kerkdienstgemist.nl (en kan die ook later worden 

teruggekeken). 

Scriba 

 

Doopdienst op D.V. 7 november a.s. 

Op D.V. 7 november a.s. hopen we een doopdienst te houden, waarbij de 

Heilige Doop wordt bediend aan Seb de Boer en aan Floris ten Wolde. In de 

dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen uit Nijverdal. 

Scriba 

 

Jeugdwerk en pastoraat 

Zoals u weet heeft ds. Mirjam Verneij in de periode tot 1 oktober jl de functie 

van ambulant predikant vervuld in onze gemeente. Nu het nog een aantal 



maanden duurt voor ds. Bruwer zijn intrede doet in Kudelstaart vindt de 

kerkenraad het gewenst dat er in de tussentijd ook een (tijdelijke) opvolging 

is voor ds. Vermeij.  

Voor deze opvolging is de kerkenraad in gesprek geraakt met pastor Judith 

van der Vis - Star uit Aarlanderveen en met mw. Petra Verschoof uit 

Leimuiden. Judith van der Vis kennen we als (inmiddels: frequente) 

voorganger in onze erediensten.  

 

Judith, die ook onderwijsgevende in het voortgezet onderwijs is, zal onze 

jeugdraad gaan ondersteunen bij alle jeugdwerk waaraan we het komend 

seizoen handen en voeten willen geven. Volgende week zondag gaat Judith 

ook weer bij ons voor - we zullen dan ook (in deze nieuwsbrief) verder ingaan 

op het werk van Judith. 

De ondersteuning van het ‘volwassenpastoraat’ (en degenen die vanuit de 

gemeente pastoraal werk verzetten) zal plaatsvinden door mw. Petra 

Verschoof uit Leimuiden. Mw. Petra Verschoof is ook een ervaren pastoraal 

werker. Sommigen van u kennen haar wellicht van haar werkzaamheden in 

Leimuiden. Naast dat Petra pastoraal werker is, is ze ook de echtgenote van 

ds. J. Verschoof, die tot voor kort de gemeente van Leimuiden heeft gediend. 

Over twee weken, op Hervormingsdag, zal mw. Verschoof ook nader aan u 

als gemeente worden voorgesteld - in die dienst wordt dan voorgegaan door 

ds. Verschoof. 
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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.  

U kunt zich nog aanmelden als u mee wilt doen met één van de rondjes om 

de kerk en (of)als u voor een lekkere versnapering onderweg wilt zorgen, we 

zijn benieuwd naar de culinaire talenten in onze gemeente. 

Aanmelden kan 'live',via telefoon of mail : Anne-Mieke van Leeuwen 06 - 

23946103 (amvanleeuwen@hotmail.com) of Marleen de Vos 

(marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl ) 

 

Wachten op ds. Bruwer 

Een korte update met betrekking tot de komst van ds. Bruwer naar onze 

gemeente. Binnenkort, op 1 en op 2 november a.s. hopen hij en zijn vrouw 



in Pretoria het ‘inburgeringsexamen’ af te leggen. Als dat gebeurd is kunnen 

we hopelijk snel de volgende stap zetten.  

De container met huisraad had al in Nederland aan moeten komen, maar 

ook die is vertraagd. Afgelopen week meldde het bedrijf dat de verscheping 

verzorgt dat er sprake is van ‘filevorming in de haven van Kaapstad’. De 

container is nu ‘overgeboekt’ op een transport dat op 19 oktober vertrekt (is 

vertrokken) uit Kaapstad. De verwachte aankomstdatum in Rotterdam is nu 

2 november. 


