
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 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 11 september  2022, viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Truus de Geus. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt, Agnes Poortvliet en Martin Maat. 
Kerkrentmeeester van dienst: geen. 
Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Ina van den Berg. 
Koster: Jaap van der Meer. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst  & diaconie (1) Avondmaalscol-
lecte – Adama’s inloophuis  (2) en ZWO-commissie (uitgang) 
Rijdienst: Piet de Geus en Kees Alewijnse. 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer bij ons voor. Hij had als thema 
gekozen: ‘de Koning heeft de laatste zet’. Samen met de kinderen van de 
kindernevendienstgroep zette ds. Bruwer een schaakspel op en hij vroeg 
aan de kinderen wat nu het belangrijkste stuk was: de koning. Als de koning 
van de ene partij zodanig bedreigd wordt dat die niet meer verzet kan wor-
den, heeft die partij verloren.  
We lazen Psalm 14. Die psalm schetst een beeld van de onrechtvaardige 
die over de wereld heerst. Maar aan het einde van deze psalm blijkt de macht 
van Jezus en komt naar voren dat de Grote Koning overwint. We lazen ook 
een gedeelte uit Efeziërs 3. Daar spreekt de apostel Paulus een gebed uit – 
een gebed waarin Paulus nog eens benadrukt hoe belangrijk de Liefde is – 
steeds hét Kernpunt in hetgeen Paulus ons leert. ‘God’ en ‘Liefde’ horen bij 
elkaar. En ook daar blijkt dat God het laatste Woord heeft – en daarmee altijd 
de laatste zet doet op het schaakbord van ons leven en van de wereld.  
 



Volgende week is er weer eredienst. We hopen dan met elkaar het Heilig 
Avondmaal te vieren. In die dienst zal ds. Strydom Bruwer bij ons voorgaan. 
Weet u welkom! 
  
Avondmaalscollecte 
In de dienst van zondag 11 september vieren wij weer gezamenlijk het 
Avondmaal. Ook tijdens deze dienst wordt er weer gecollecteerd voor ons 
Avondmaalproject bij ons in de regio nl. het Adamas inloophuis te Nieuw-
Vennep. 
Het inloophuis is op 14 februari 2007 opgericht door mensen die – zelf of in 
hun directe omgeving-met kanker waren geconfronteerd en merkten dat er 
behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. 
Deze initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio te 
enthousiasmeren en te mobiliseren om samen het inloophuis te realiseren.  
 
De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is: ‘Door 
kanker bewust leven’. De daarmee verbonden visie is om volwassenen en 
kinderen, die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning 
en begeleiding aan te bieden. Adamas biedt iedere gast behoeftegerichte 
ondersteuning, waardoor de gast zijn/haar kracht  (weer) leert inzetten. Op 
die manier maken zij een essentieel en concreet verschil in het leven van 
kankerpatiënten, hun  naasten en nabestaanden, ongeacht de fase van het 
ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 
De collecte voor dit doel wordt van harte bij u aanbevolen. 
Uw diaconie 
 
Vanuit de pastorie 
"Als dit kind na de injectie sterft, kun je van moord worden beschuldigd," 
waarschuwden collega's Louis Pasteur. Pasteur stond aan het bed van een 
negenjarige jongen, Joseph Meister, die veertien keer was gebeten door een 
hond die aan de gevreesde hondsdolheid leed. 
Die dag, 6 juli 1885, zou de beroemde Franse wetenschapper nooit verge-
ten. Op die dag moest hij in de Rue d'Ulm in Parijs beslissen of hij het vaccin 
tegen hondsdolheid, dat hij na jaren van lange experimenten had bereid, zou 
toedienen. 
Hij waagde het erop en redde niet alleen het leven van het kind, maar ver-
eeuwigde ook zijn eigen naam als de wetenschapper die, naast al zijn an-
dere prestaties, ook een vaccin tegen hondsdolheid ontwikkelde.  



Joseph Meister meldde zich toen als jongeman bij het instituut om te werken 
als poortwachter bij het Pasteur Instituut in Parijs, een baan die hij zijn hele 
volwassen leven trouw vervulde tot hij op 64-jarige leeftijd overleed. 
Dit is hoe Joseph dank je wel wilde zeggen. Hij wilde zijn plaats als gewone 
poortwachter innemen voor de plaats die voor hem het symbool was van 
leven en hoop. 
Jij en ik hoeven geen wonderbaarlijke genezing van een dodelijke ziekte te 
overleven of wereldgeschiedenis te schrijven om dienstbaar te zijn. Wij kun-
nen van dienst zijn, vandaag en altijd, overal en aan iedereen. Zo kunnen 
we dank zeggen voor het voorrecht van het leven. 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Startzaterdag. 
De meeste gemeenteleden hebben de kaart waarschijnlijk inmiddels in de 
brievenbus aangetroffen – met daarop de uitnodiging voor de ‘startzaterdag’ 
op D.V. 24 september a.s. We brengen deze activiteit nog eens heel nadruk-
kelijk onder uw aandacht. Het belooft een mooi samenzijn te worden en het 
wordt natuurlijk nóg mooier met al uw bijdragen.  
 

Er zijn tot op heden wat minder toezeggingen voor bijdragen (al dan niet 
ludiek) ontvangen dan het organisatiecomité verwacht had. Dus: schroom 
niet, zoek uw meest artistieke kant – of ander talent – en ga ermee naar de 
commissie. U kunt bij Marlene Bruwer en bij Truus de Geus terecht….. 
Scriba 
 
Inloopochtend 
Voor de vroege lezers van het kerkblad: woensdagmorgen, 7 september a.s. 
van 10.00-11.30 uur is er weer inloopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan 
weer te kunnen ontmoeten, evt. kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek 
te gaan. 
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. De gastvrouwen deze och-
tend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk. De koffie en thee staan voor 
u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil. 
 
Geloven groeit! 
Video uitnodiging: https://youtu.be/rgr3YFKSph4 
Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord geven, een relatie 
zelfs. Zo ontstaat jouw persoonlijke verhaal als gelovig mens. Dat persoon-
lijke geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. Het evolueert, 
wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke beelden van je jeugd naar 
een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke (geloofs-)crisis 



heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe antwoorden en een 
andere manier van kijken naar het geloof. Nieuwe manieren om over God en 
het goddelijke te spreken.  En elke manier van kijken heeft zijn eigen waarde 
en wijsheid. 
Dominee Joep Dubbink (onze consulent in de tijd dat we vacant waren) en 
diaken Jeroen Hoekstra (van de katholieke kerk) organiseren een serie van 
vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek ‘God 9.0’, waarin we met 
elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende geloofsinzich-
ten verkennen.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis. 
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken 
naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu. 
Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het geloof 
botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven. 
 
Structuur van de avonden 
De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond aan 
de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video’s, kunst, verhalen 
e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij we delen vanuit 
onze eigen levenservaring. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep door een mail te sturen naar 
bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl (opgeven voor 15 september). Het 
verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen.  
U hoeft het boek ‘God 9.0’ niet te lezen: het is geen gesprekgroep over het 
boek. De gespreksavonden gaat door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal 
aantal deelnemers is twaalf. 
Deelname is gratis. 
 
Wanneer en waar? 
De bijeenkomsten zijn op 29 september, 6 oktober, 3 november, 10 novem-
ber en 17 november, in De Schutse in Uithoorn. De avonden beginnen om 
20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.  
 
Nine eleven 
Komende zondag is het 11 september. Nine eleven. De dag dat het 21 jaar 
geleden is dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen in de 



Verenigde Staten van Amerika. Twee vliegtuigen die neerstortten op het 
World Trade Center, één op het Pentagon en een vierde toestel dat in Penn-
sylvania neerstortte. Het vermoedelijk aantal directe slachtoffers: bijna 
3.000. De gevolgen van deze aanslagen waren en zijn gigantisch. In het 
economisch en sociale leven geeft het op heel veel punten impact. Om maar 
een klein voorbeeld te noemen: de security op de luchthavens (en de rijen 
die ontstaan als er een gebrek aan securitypersoneel is)  is een rechtstreeks 
gevolg van de aanslagen in Amerika.  
 

Na de val van de Berlijnse muur en de afloop van de Koude Oorlog, werd 
gedacht dat er nooit meer oorlog zou komen en dat de wereld zou worden 
gedomineerd door onderling vertrouwen, vrede en veiligheid. Daar werd het 
leven in onze westerse maatschappij ook enigszins op ingericht.  
Niets bleek echter minder waar. De wereldorde werd op die elfde september 
van 2001 in één vernietigende klap zijn kop gezet en oorlog en dreiging van 
oorlog is nu, 21 jaar later, dichterbij dan ooit.  
En – ook economisch gaat het ons niet meer zo voor de wind. Zo langza-
merhand merken we dat ook allemaal in onze portemonnee – als gevolg van 
de wereldwijde onrust en oorlog rijzen de prijzen de pan uit en zal het deel 
van de bevolking dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen (of 
die misschien wel niet meer aan elkaar kan knopen….) – sterk - toenemen. 
Dat zal ongetwijfeld ook in onze gemeente het geval zijn. Laat een les van  
nine eleven zijn dat we daar de ogen en oren voor open houden en, in lijn 
met de preek van vorige week van ds. Hans Végh, dat we opkomen voor die 
ander die het moeilijk heeft – ook in onze directe nabijheid, als we daartoe 
in staat zijn. En de vrede dan? Die zal een keer komen – ds. Strydom Bruwer 
was daar deze zondag duidelijk over: de Grote Koning heeft op het schaak-
bord van de wereld de laatste zet! 
Scriba   


