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Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl  
- uiterlijk zondag 19.00 uur. 
 
Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden 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 “kerk-
dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 4 september  2022  
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Gerard Heijnen. 
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 
Kerkrentmeeester van dienst: Lolke van der Leeuw. 
Overige dienstdoenden: Leo Eveleens en Ina van den Berg. 
Koster: Chris Bremer. 
Organist: Ronald van Delft. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie  (2) en Kerk in Actie 
– t.b.v.  Myamar (uitgang) 
Rijdienst: Bertus de Vries en Wim Poortvliet. 
Boekenhoek: Anneke de Jong. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging ds. Hans Végh uit Amersfoort bij ons voor. Hij had 
zijn preek de titel ‘Opkomen voor de ander’ meegegeven. Ds. Végh sprak 
met ons over Jozef. De broers van Jozef komen graan kopen in Egypte, om-
dat er hongersnood heerst in Israël. Het is al de tweede keer dat zij dit doen. 
De eerste keer heeft de onderkoning van Egypte, waarvan de broers niet 
weten dat dit Jozef is, hen uitvoerig ondervraagd over hun familie. Hij heeft 
hun ook opgedragen dat zij alleen terug mogen komen als ook de jongste 
broer, die er de eerste keer niet bij was, meekomt. Vader Jacob wil die jong-
ste broer, Benjamin, niet meegeven – het zal zijn dood betekenen als zijn 
oogappel niet meer naar huis zou komen. Juda, een van de broers, belooft 
zijn vader dat hij Benjamin zal beschermen en stelt zich als borg op. Als 
vervolgens een situatie dreigt waarbij Benjamin inderdaad als slaaf moet 
achterblijven in Egypte, maar Juda zijn borgstellingsrol waar en wil hij zich in 
de plaats van Benjamin stellen. Juda heeft kennelijk van het verleden 



geleerd en komt nu voor de ander op. Daar waar hij dat eerder, toen Jozef 
verkocht werd als slaaf, zeker niet deed. 
Dat is ook wat Jezus deed – door zijn Kruisdood kwam hij, met wegcijferen 
van zichzelf, op voor ons. Dat doet hij nog steeds. In situaties van verdriet, 
twijfel, zorgen, en noem maar op, kunnen we altijd bij Hem terecht. Dat is 
ook wat de Bijbel van ons vraagt. Natuurlijk hoeven we in het leven onszelf 
niet helemaal weg te cijferen, maar de Bijbel drukt ons op het hart om ook 
de nood van de ander te zien, daarnaar te handelen en op te komen voor 
die ander. 
 
Volgende week is er weer eredienst. Dan zal ds. Strydom Bruwer weer bij 
ons voorgaan. Er is dan ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal – dat we 
op D.V. 11 september a.s. hopen te vieren. Weet u welkom. 
  
Collecte voor Kerk in Actie 
Komende zondag is de uitgangscollecte voor Kerk in Actie – voor Myamar. 
Kerk in Actie schrijft hierover het volgende: 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn 
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast 
te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze ge-
zinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een han-
dicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en ge-
meenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beper-
king een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen onder-
steunen. 
 
Gezocht: zangers en zangeressen voor The Young Messiah 
Eindelijk kan het weer: na twee jaar gedwongen stilte zal The Choir Com-
pany vanaf begin november weer het land in gaan met Tom Parkers zeer 
geliefde “The Young Messiah” en jij kunt erbij zijn!   Hoe dat werkt: kijk even 
op www.choircompany.nl 
 
Dit jaar geven projectkoren met solisten en begeleid door een band maar 
liefst negen concerten. Een groots concert in Veenendaal brengt koorleden 
samen in een groot Mass Choir.  
Wil je meezingen in een van de projectkoren? Dat kan. Geef je dan nu op! 
Er zijn meerdere repetitielocaties. Er is een mogelijkheid om in meerdere 
concerten mee te zingen.  
  



Wie eerder heeft meegezongen, zal je kunnen vertellen dat meezingen in 
een projectkoor als dit een onvergetelijke ervaring is! Je zingt repertoire als 
"Unto Us a Child is Born", "Every Valley", "I know that My Redeemer Liveth" 
en het majestueuze "Hallelujah"; allemaal geliefde titels uit The Young Mes-
siah, gearrangeerd door Tom Parker. Daarnaast brengen we ook dit jaar een 
gevarieerd voorprogramma met een selectie van de mooiste Tom Parker ar-
rangementen zoals “This World”, “Amazing Grace”, “Wings of Gold”, de “Ou-
verture” uit The Ten Commandments en nog meer van zijn klassiekers. 
 
Waar zijn de concerten? 
De concerten zijn in Apeldoorn, Kudelstaart (5 november), Hoogeveen, Ber-
kel en Rodenrijs, Eindhoven, Gouda, Dordrecht en  Surhuisterveen. Het slot-
concert met Mass Choir is in de Basiliek in Veenendaal. 
Opgeven kan via de genoemde site.  De tijd daarvoor (voor Kudelstaart) 
staat open tot 10 september. 
 
Bedankt (1) 
Lieve mensen van Samen op Weg! Het was mooi en leuk om zoveel mooie 
kaarten en bloemen op mijn 91e verjaardag van jullie te mogen ontvangen. 
Dank daarvoor! 
Ik heb er weer een jaartje bijgekregen van de Heer! De negentig ben ik nu 
overheen. Ook dat was weer een jaar van vreugde en ook verdriet. Zo ge-
makkelijk is het leven altijd niet. Maar onder paraplus van Gods Zegen kan 
ik er (hoop ik) weer een jaartje tegen. 
Annie Schouten 
 
Bedankt (2) 
Bedankt voor de kaarten en bloemen die we hebben ontvangen voor ons 50 
jarige huwelijk. 
Wim en Emma van Zwieten 
 
Opkomen voor de ander 
Het thema van de verkondiging van ds. Végh van afgelopen zondag was 
‘Opkomen voor de ander’. Ik moest daarbij onwillekeurig denken aan de ma-
nier waarop wij de laatste tijd in Nederland omgaan met vluchtelingen – onze 
asielzoekers. Al weken zien we op de televisie de beelden van ons asielzoe-
kerscentrum in Ter Apel. Mensen moeten met honderden buiten de nacht 
door brengen, onder de open lucht of in een tent, er zijn geen minimale voor-
zieningen in de vorm van bed, bad en brood, medische zorg moet worden 
verleend door Artsen zonder Grenzen en de mensen worden door heel 



Nederland gesleept, om uiteindelijk opnieuw voor de poort van het asielzoe-
kerscentrum te belanden. Daarmee doen we nauwelijks onder voor een wil-
lekeurig land in het Midden-Oosten, Griekenland of Turkije, waarvan we we-
ten dat er vluchtelingenkampen zijn en waarbij de omstandigheden niet best 
zijnl  Het lijkt erop dat er geen plaats is in Nederland voor deze mensen, 
althans: dat is wat we met elkaar proberen te geloven. Wat ik me afvraag is, 
of er geen plaats is of dat we niet bereid zijn om deze menen in onze ge-
meenschap een plaats te gunnen en op die manier een stukje vrede en vei-
ligheid te bieden…. Een paar maanden geleden, toen het over Oekraïners 
ging, waren we als Nederland veel toeschietelijker – daar hebben we niet 
‘mee geleurd’. Wat gemakkelijk vergeten wordt is dat de mensen waar het 
nu om gaat óók slachtoffers zijn van een situatie waarin redelijkerwijs niet te 
leven valt. Natuurlijk zullen er ook wel een paar tussen zitten waarvoor dat 
niet geldt, maar dat brengt ons niet in de positie om deze mensen dan alle-
maal te weigeren om ons hart en grens daarvoor (grotendeels) af te sluiten. 
Op onze schouders ligt de taak om op te komen voor de ander. Laten we 
ons hart en grens voor deze mensen open houden en hen een warm welkom 
bereiden. 
Scriba 


