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 “kerkdienstgemist.nl”.
Zondag 25 september 2022, Startzondag
Voorganger: ds. J.S. Bruwer.
Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen.
Diaken van dienst: Martin Maat.
Kerkrentmeeester van dienst: Lolke van der Leeuw.
Overige dienstdoenden: Marjolein van der Zwaard en Janine van Osnabrugge.
Koster: Jan van Leeuwen.
Organist: Ronald van Delft.
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en
geluid online (2) en ZWO-commissie uitgang)
Rijdienst: Wim Poortvliet en Koos Koelewijn.
Boekenhoek: Gusta Groenendijk en Helma Bakker.
Terugblik
Afgelopen zondag ging pastor Judith van der Vis uit Aarlanderveen bij ons
voor. Het thema van de dienst was ‘Een toekomst vol van hoop’. We lazen
een tekst uit het boek Jeremia. Jeremia schreef voor de joden in ballingschap
in Babylon. Hun land was verwoest, ze waren weggevoerd, de tempel verwoest – het leek erop dat ze geen toekomst hadden. Jeremia houdt hen geen
mooie praatjes voor – hij zegt dat het nog wel 70 jaar kan duren voordat er
verlossing komt. God heeft evenwel het goede voor hen voor ogen en belooft
hen een toekomst. En er zal verlossing komen. De oproep volgt om te bidden
– en de opdracht is om te gaan leven en niet bij de pakken neer te zitten. Die
oproep van God, gedaan via de profeet Jeremia, is vandaag de dag, zo’n
vijfentwintighonderd jaar later, nog even actueel, wat de problemen ook zijn:
er is een toekomst vol van hoop!

Volgende week is er weer eredienst. Dan gaat onze eigen predikant, ds.
Strydom Bruwer voor. Weet u welkom

Plusdienst
Op D.V. 2 oktober a.s. is er een Plusdienst, speciaal gericht op de jeugd in
onze gemeente. In de dienst zal worden voorgegaan door pastor Judith van
der Vis.

Vanuit de pastorie
Vorige week, op 8 september, is de geliefde koningin van het Verenigd Koninkrijk, Elizabeth 11, overleden. Voor velen was zij het toonbeeld van nederigheid en menselijkheid. Zij diende haar volk en haar medemensen als een
toegewijde gelovige. Het was haar gewoonte om elk jaar op eerste kerstdag
het Britse volk toe te spreken. Tijdens de toespraak van 2018, zei ze tegen
haar landgenoten: “Slechts weinigen erkenden Jezus toen hij werd geboren.
Nu volgen miljarden Hem. De boodschap van Jezus is nooit uit de tijd en is
even hard nodig als altijd.” En in haar boodschap van 2017 zei ze: “miljarden

mensen volgen nu Jezus' onderricht en vinden in Hem het richtinggevende
licht voor hun leven. Ik ben een van hen.”
Over koninklijke nederigheid en medemenselijkheid gesproken. Op 23 maart
1743 werd in Londen voor het eerst het Hallelujah-koor uit Händels Messiah
gezongen. Volgens de traditie zat Koning George 11 die avond ook in het
publiek, en was hij zo ontroerd door het Hallelujah-koor dat hij spontaan opstond tijdens het zingen ervan. De koning stond op om eer te geven aan
Iemand die groter was dan hijzelf, de triomferende, levende Christus. Nederigheid is altijd een teken van grootheid geweest, omdat grootheid in nederigheid ligt. Ik ben er zeker van dat nederige navolging van Christus het hart
van de Vader gelukkig maakt.
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, drinken, praten en genieten!
Natuurlijk zijn er ook kosten aan dit evenement verbonden. 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 speciale QR-code voor uw bijdrage aan het feest!
Alvast bedankt!
Nieuws uit de boekenhoek
Komend weekend wordt stilgestaan bij opening winterwerk. Wij als team van
de boekenhoek willen deze gelegenheid aangrijpen om even de aandacht
vestigen op de boekenkasten. De ontmoetingsruimte heeft een nieuw “jasje”
gekregen d.m.v. andere kleurstelling en nieuw interieur. Waardoor de boekenkasten des te meer in het oog springen.

Wij hopen dan ook van harte dat u de weg naar ons (weer) weet te vinden
om gedichtenbundels, romans, Bijbels, kinderbijbels, leesboekjes, doopboekjes, kinderboeken, studieboeken etc. te komen bekijken en kopen. Uiteraard een kaartje voor een speciaal moment behoort ook tot de mogelijkheden.
Heel veel artikelen zijn afgeprijsd, meer dan u zou verwachten, dus loop gerust even bij ons langs en grijp uw kans!
Voor uzelf of om cadeau te doen. Ook inpakken behoort tot de mogelijkheden. Wij hopen u te mogen verwelkomen, ook als u een bestelling zou willen
plaatsen. Graag tot ziens.
het boekenhoekteam
Gelegenheidskoor, najaar 2022
Na twee jaar niets te kunnen organiseren is er eindelijk weer een Gelegenheidskoor. Veel mensen hebben zich weer opgegeven om te komen zingen,
geweldig mooi.
Zangers vanuit onze Samen op Weg-gemeente, zangers van de St. Jan Geboortekerk of zomaar mensen die graag tijdelijk willen zingen.
De repetities waren erg gezellig, men was weer blij elkaar te zien en het
klonk gelijk. Weer geweldig, onder de enthousiaste leiding van Fleur Buskermolen en met het Combo.
Na een aantal maanden repeteren is het dan zover. Het Gelegenheidskoor
treedt dan voor de 30x keer op!
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR DIT VERRASSENDE CONCERT OP:
VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 om 19.30 uur
in de St. Jan Geboorte kerk Kudelstaart.
Het concert zal zo’n anderhalf uur duren en de kerk is een half uur van tevoren open. Om de kosten te drukken zijn wij genoodzaakt kaarten te verkopen, dan zult u wel kunnen begrijpen.
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Slijterij van Lammeren, Winkelcentrum Kudelstaart en bij het secretariaat
van de St. Jan Kerk: tussen 9.00 uur en 11.30 uur op werkdagen.
De kaarten kosten € 7, 50 inclusief een consumptie na afloop. Voor kinderen
tot en met 12 jaar: € 2,50, ook met een consumptie.
Tot ziens in de kerk voor het Gelegenheidskoor,

Vriendelijke groet namens de organisatie van het najaarsconcert, Garry
Scholte

