
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 18 september  2022 
Voorganger: pastor mw. J. van der Vis – Star uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst: Jan de Jong. 
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet. 
Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 
Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Anneke de Jong . 
Koster: Marcel van Soest. 
Organist: Jan Raadgever. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst  & diaconie (1) Kerk (2) en Kerk 
in Actie – voor Syrië (uitgang) 
Rijdienst: Ted Wentzel en Huib van Arkel. 
Boekenhoek: Gerda de Vos. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer bij ons voor. Het thema van de 
dienst was ‘Avondmaal is een herdenkingsfeest’. Strydom hield ons voor dat 
vergeetachtigheid soms ongemakkelijk kan voelen. Jeremia schrijft dat het 
mogelijk is om God te vergeten, Dat leidt tot onheil. 
Het Avondmaal is een feest van herdenking. Het herinnert ons steeds aan 
dat God leeft en bij ons aanwezig is: de God van de belofte en de Heer van 
ons leven. 
 
Volgende week is er weer eredienst. Dan zal pastor Judith van der Vis uit 
Aarlanderveen voorgaan. Weet u welkom! 
  
Uitgangscollecte 
De uitgangscollecte komende zondag is voor Kerk in Actie en is gericht op 
Syrië. Kerk in Actie schrijft over dit project het volgende: 



‘Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten 
en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 
alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het her-
stel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, 
kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeen-
schappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - 
betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toe-
komst.’ 
 
Vanuit de pastorie 
In een van zijn beroemde werken beschrijft de Deense schrijver Kai Munk in 
de laatste scène de worsteling van een stervende dominee. In zijn laatste 
ogenblikken keek hij op naar een kruisbeeld van Christus en riep uit: "Ik kan 
niet geloven! Ik kan niet geloven!" Maar dan antwoordt Christus hem: "Het 
maakt niet uit, zolang ik maar in jouw geloof." 
Dit is de boodschap die Kai Munk elke zondag verkondigde aan zijn leden in 
het dorpje Vedersö in Jutland: "Ik ben slechts de postbode die Gods bood-
schap moet brengen aan de mensen in dit kleine Deense dorp: woorden van 
waarschuwing, bemoediging, troost, kracht en overwinning op de dood." 
Maar Munk verdrijft ook de twijfels die soms over hem neerdalen door zich-
zelf telkens voor te houden dat God een kans voor hem ziet en in hem ge-
looft. Hij schrijft ook ergens dat Christus Petrus juist vanwege zijn fouten 
heeft uitgekozen om zijn discipelen te zijn. Daarom is er ook hoop voor ieder 
van ons met onze fouten en tekortkomingen. 
Verlies de moed niet als soms alles in de Bijbel niet logisch voor je is en als 
je wilt twijfelen. De centrale boodschap van de Bijbel is dat God een God van 
liefde is en dat Hij in jou en mij gelooft. Als Hij dan een kans ziet om in ons 
te geloven, waarom zouden wij dan niet in Hem geloven? 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Taart in Kudelstaart. 
U bent uitgenodigd om op zaterdag 24 September met elkaar het kerkelijk 
seizoen te starten met een feestelijke avond. Na 2 jaren, die beperkt waren 
door corona, kunnen en mogen we gelukkig weer samenzijn! 
 

Op de oproep mee te werken door inbreng van muziek of door een andere 
creatieve bijdrage is gelukkig door heel wat mensen positief gereageerd! 
Maar er kan zeker nog meer bij! 



 

Voor een mooi buffet zal worden gezorgd! Eten, drin-
ken, praten en genieten!  
Natuurlijk zijn er ook kosten aan dit evenement ver-
bonden. Entree is vrij – het is belangrijk dat dit voor 
iedereen in onze gemeente ‘drempelloos’ kan, maar 
we hopen dat u – voor zover dat voor u mogelijk is -  
een bijdrage wilt geven, zodat we daaruit de kosten 
kunnen dekken. Zo zorgt u voor de Kers op de Taart 

in Kudelstaart. Om het u gemakkelijk te maken: hiernaast vindt u een speci-
ale QR-code voor uw bijdrage aan het feest! 
Alvast bedankt! 
 
Kerkenraad 
Afgelopen donderdag was er weer de eerste kerken-raadsvergadering van 
het nieuwe seizoen. Een bijzondere vergadering: we hadden een gast. En 
wel onze classispredikant, ds. Peter Verhoeff.  De classispredikant heeft 
(o.m.) als taak om alle gemeenten gemiddeld een keer per 4 jaar te bezoe-
ken.  
Niet in de vorm van ‘visitatie’ zoals dat ‘vroeger’ ging, maar in de vorm van 
‘hoe gaat het met jullie’. We hebben als kerkenraad een plezierig en boeiend 
gesprek gevoerd over wat ons als Kerk bezig houdt. En natuurlijk hebben we 
daarbij ook uitvoerig stil gestaan bij alle veranderingen die m.n. de coronatijd 
met zich heeft meegebracht. We hebben daarbij ook met elkaar vastgesteld, 
dat hoe belangrijk al die stoffelijke zaken ook zijn, het Geloof de (ver)bin-
dende factor is en dat we daar niet alleen over moeten blijven spreken, maar 
dat altijd als ons uitgangspunt moeten hanteren.  
Ds. Verhoeff schreef ons afgelopen vrijdag dat hij een fijne avond had gehad, 
waarbij we veel met elkaar hebben gedeeld: zorgen en vreugden; dat wat je 
blij maakt en dat waarover je zorgen hebt. Het mooist wat hij ‘mee naar huis 
nam’ was dat we met elkaar (en niet alleen als kerkenraad, maar als hele 
gemeente) Gemeente van Christus zijn en dat daarin onze kracht schuilt – 
nu en in de toekomst! Wij sluiten daar als kerkenraad graag bij aan. 
Scriba 
 
Bedankt 
Ontroerd en dankbaar zijn wij voor alle kaarten, berichten, bloemen, planten 
en attenties die wij hebben mogen ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksju-
bileum. Iedereen heel hartelijk bedankt. 
Rik en Janine van Osnabrugge 
 



 


