
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 9 oktober  2022 – ZWO-dienst 
Voorganger: ds. D. van der Kraan uit Stolwijk. 
Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Marleen de Vos en Nel Overbeek. 
Koster: Tom Rinkel. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst  (1) Diaconie (2) en ZWO-com-
missie uitgang) 
Rijdienst: Kees Alewijnse en Piet de Geus. 
Boekenhoek: Gerda de Vos. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag was er een PLUS-dienst. Een laagdrempelige dienst – 
bestemd voor iedereen. Voorganger was pastor mw. Judith van der Vis. De 
muzikale begeleiding werd verzorgd door de praiseband 
‘The Bridge’ van Goeree-Overflakkee. Het thema van de 
dienst was: like, share and follow. Judith legde de kin-
deren aan de hand van een zak snoep uit wat ermee be-
doeld werd – daarmee gingen de kinderen ook naar de 
nevendienst.  
In de verkondiging ging het erom dat we achter Jezus mogen gaan staan 
(liken), dat we dat delen (share) en dat we hem mogen volgen (follow).  
Iedereen die de dienst nog eens op het gemak wil bekijken – dat kan via 
deze link:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009/events/recor-
ding/166469760002009. Of (gemakkelijker) via de QR-code die hierboven 
staat 
 



Komende zondag is er een zendingsdienst. In die dienst wordt voorgegaan 
door ds. D. van der Kraan uit Stolwijk. Weet u welkom. 
 
Inloopochtend in De Spil – voor de vroege lezers van het kerkblad 
Woensdagmorgen, 5 oktober a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer in-
loopochtend 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 ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.  
De koffie en thee staan voor u klaar.  
We heten u van harte welkom in de Spil.  
 
Vanuit de pastorie 
Het gesprek vond plaats in een kleine kerk in Cuba. De zendeling, Teofilo, 
wilde vaststellen hoeveel de nieuwe bekeerling, Christobel, bereid was op te 
offeren voor het geloof.  
"Christobel, als je honderd schapen had, zou je er dan vijftig van aan het 
werk van de Heer geven?" 
"Ja, dat zal ik doen," antwoordde Christobel vastberaden. 
"Zou je hetzelfde doen met honderd koeien?" 
"Ja, Teofilo, dat zal ik doen." 
Maar zou je het ook doen als je honderd paarden had?" 
"Ja, zeker!" 
"En als je twee varkens hebt, zou je er dan één aan de Heer geven?" 
"Nee, dat doe ik niet; en je hebt geen recht dat van me te vragen, Teofilo, 
want je weet dat ik maar twee varkens heb." 
Het is makkelijk om dingen weg te geven die je niet bezit. Maar als het gaat 
om dingen die je wel bezit, vraagt dat offers die zelfs pijn kunnen doen. Denk 
maar aan de acties van de discipelen voor en na Jezus' gevangenneming en 
kruisiging. Iedereen vluchtte - zelfs Petrus die zo dapper beloofde dat hij 
zelfs bereid was voor Jezus te sterven… 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Verantwoording van de diaconie en de ZWO-commissie 
Onderstaand treft u de verantwoording van de diaconie en de ZWO-commis-
sie over de periode tot en met september 2022. 
 

Opbrengst van de actie ‘diaconaal fonds’ € 3.725,52 

  



Uitgaven:  
Noodhulp Oekraïne (Kerk in Actie) € 500,-- 
Noodhulp Pakistan (Kerk in Actie) € 500,-- 
Kerk in Actie -  Kliederkerk € 129,54 
Kerk in Actie -  Bangladesh € 152,47 
Kerk in Actie - Oeganda € 475,49 
Kerk in Actie - Nepal € 124,74 
Kerk in Actie – voor iedereen een kerk in 
het dorp 

€ 130,54 

Kerk in Actie - Oekraïne € 860,49 
Overige uitgaven (projecten):  
Egrestö – voor beamerinstallatie € 750,-- 
Schoolkinderen Paramaribo  € 1.500,-- 
Projet ElizaYo in Zuid-Afrika € 1.500,-- 
  

 
De projecten zijn gefinancierd uit bestaande reserveringen bij de ZWO-com-
missie. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd: hartelijk dank. 
Uw diaconie en ZWO-commissie 
 
Nieuws uit de boekenhoek 
Graag wil ik de volgende artikelen onder de aandacht brengen bij u en jou. 
Van 5 t/m 15 oktober a.s. is de christelijke kinderboekenweek met als thema 
“GI-GA-GROEN”. Boeken voor de leeftijden 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. 
Een aanrader om samen met uw kind óf uw kind zélf te laten lezen. 
Dan is er het boek van Kinga Bán (zangeres van Sela die veel te jong is 
overleden) – ”Leef”, over haar leven.  
En de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 standaardeditie is tijdelijk van oktober 
tot eind december 2022 te verkrijgen voor een speciale prijs, nl. € 28,00 i.p.v. 
€ 38,00. 
Dus áls u al overwoog om deze toch zelf aan te schaffen is dít nu het mo-
ment. Ook een mooi cadeau om voor de feestdagen te vragen of weg te 
geven.(De versie met iets grotere letter van de NBV21 kost € 48,00). 
Naast deze genoemde artikelen, zijn er natuurlijk ook de vele afgeprijsde 
boeken, die als cadeautje voor de feestdagen ingepakt kunnen worden. 
Vraag er gerust om.  
In de nieuwe lees- en luistergids, bij de boekenhoek verkrijgbaar, ziet u ook 
al verschillende agenda’s staan. Wilt u voor volgend jaar een agenda, 



dagboekje, kalender of anders bestellen, we horen het graag tijdig van u en 
jou. Graag tot ziens. 
Joke van Leeuwen, Anneke de Jong, Gerda de Vos, Helma Bakker, Anneke 
Sikkema en Gusta Groenendijk. 
 


