
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 30 oktober  2022, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J.S. Bruwer.
Ouderling van dienst: Leo Eveleens
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet, Martin Maat en Rik van Osnabrugge.
Kerkrentmeeester van dienst: geen.
Overige dienstdoenden: Jan de Jong en Marleen de Vos.
Koster: Chris Bremer.
Organist: Theo Griekspoor.
Collecten  volgens  het  rooster: Eredienst  &  diaconie  (1)  Adamas  inloophuis  (2)  en  ZWO-commissie
(uitgang)
Rijdienst: Piet Adema.
Boekenhoek: Gusta Groenendijk

Terugblik 
Afgelopen zondag mochten we samen met de parochianen van St. Jan-geboorte een oecumenische viering
houden in onze Spil. Het was goed om met zo vele mede-Kudelstaarters bijeen te zijn en met elkaar te
zoeken naar wat ons bindt. Het thema van de dienst was: K3 , niet van de Belgische muziekgroep, maar de
3 K's van Kudelstaart, Kerk en Koninkrijk.  Aan de hand van de lezing uit Matteüs 4: 12-17 riep Strydom ons
op om Gods Koninkrijk te laten zien in Kudelstaart door ons afhankelijk van God en kwetsbaar op te stellen
en te zoeken naar de 'hemel in de mens'.
Het koor  Cum Ecclesia verleende medewerking aan de dienst  en had een onbedoelde grotere rol  dan
gepland, waarvoor onze hartelijke dank !
Komende zondag is er weer een eredienst, dan gaat ds. Strydom Bruwer weer voor en hopen we met elkaar
het  Heilig  Avondmaal  te  vieren.  Aan  deze  dienst  zullen  Carin  Bremer  en  Wilma  Schoenmaker  hun
medewerking verlenen, begeleid door Theo Griekspoor.

Gemeentenieuws

Avondmaalproject Diaconie 2022
Beste Gemeenteleden,
In de dienst van zondag 30 oktober 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.
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Inloopochtend in de Spil! 
Woensdagmorgen, 2 november 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 ochtend zijn Ina Verheul en Aletta Heil. 
De koffie en thee staan voor u klaar. En er is een traktatie van Anneke de Jong vanwege haar verjaardag.
We heten u van harte welkom in de Spil. 

5 november The Young Messiah in De Spil!
De wereldberoemde bewerking van Händel's meesterwerk 'Young Messiah' wordt op zaterdag 5 november 
uitgevoerd in De Spil in Kudelstaart (aanvang 19.30 uur) door een projectkoor van The Choir Company. Het 
leuke is dat diverse Kudelstaarters meezingen in het projectkoor. Het koor, aangevuld met solisten en orkest,
zingt de door Tom Parker bewerkte liederen als Every Valley, Unto us a Child is Born en Halleluja. Dit alles 
onder de bezielende leiding van Maarten Wassink. Naast Kudelstaart wordt The Young Messiah op nog 9 
andere locaties in Nederland uitgevoerd met als slot een gezamenlijk concert op 26 november in 
Veenendaal. Voorafgaand aan de muziek van The Young Messiah worden voor de pauze diverse andere 
nummers bewerkt door Tom Parker ten gehore gebracht. Het belooft een geweldige avond te worden die je 
niet mag missen. Kaarten zijn te bestellen via jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl. 

Taizéviering                                                                                                                                                     
Op 13 november a.s. om 19.00 uur willen we met elkaar een Taizéviering houden in de Spil. Deze viering is 
gebaseerd op de gebedsvieringen die al sinds 1940 gehouden worden in de oecumenische 
kloostergemeenschap in Taizé, een dorpje in Frankrijk, tussen Lyon en Dijon. De gemeenschap werd 
opgericht met als doelen verzoening te zoeken in plaats van oorlog en verschillen tussen de christelijke 
gelovigen te overbruggen. Nog altijd ontvangt deze gemeenschap   jaarlijks duizenden jongeren van over de 
hele wereld die elkaar een week lang ontmoeten, elkaars gewoonten leren begrijpen, elkaars geloof en 
twijfels leren verstaan. Met elkaar wordt gebeden, gezongen en gediscussieerd . Verrijkt en vol indrukken 
gaan zij na deze week weer naar huis.

Een Taizéviering kenmerkt zich door stilte, rust en bezinning , kenmerken die we allemaal zoeken in onze 
onrustige wereld vol onzekerheden. De gebeden zijn eenvoudig, de liederen hebben een meditatief karakter 
en worden een aantal malen herhaald. Verder zijn er een aantal Bijbellezingen en is er stilte, om alles rustig 
tot je door te laten dringen. 

Vooraf aan de viering is er de mogelijkheid om met elkaar de liederen te oefenen onder leiding van Jan 
Sikkema (vanaf 17.00 uur). Daarna eten we met elkaar een broodje, waarna om 19.00 uur de gebedsviering 
start, die ds. Strydom Bruwer zal leiden. Na de viering is er nog gelegenheid tot ontmoeting met koffie en 
thee. 
Voor het oefenen willen we je vragen om je op te geven. Dat kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk 
ligt of per mail bij Joke van Leeuwen ( joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl ).  Dit kan uiterlijk tot  en met 
zondag 6 november. Voor de viering zelf is opgave niet nodig.

Van harte welkom!
Commissie Vorming en Toerusting 

Uit de pastorie
Billy Graham, de wereldberoemde evangelist, gebruikte ooit het volgende verhaal als illustratie in een preek.
Een gemeente hield eens een bal om geld in te zamelen. De leden moesten een Bijbelse figuur voorstellen. 
Iemand huurde toen bij een theatergezelschap een kostuum van de duivel. Toen hij het aantrok, leek hij 
precies op de voorstelling van de traditionele duivel: hoorns, gespleten staart en drietand in de hand.
Omdat de zaal waar het feest gehouden zou worden vlakbij zijn huis was, besloot hij er gewoon heen te 
lopen. Hij had echter net zijn huis verlaten toen er een onverwachte regenbui viel. Hij glipte toen bij de eerste
de beste open deur naar binnen - een kerkdeur. Op dat moment was er een gebedsuur aan de gang. Toen 
de mensen in de gebedsbijeenkomst om zich heen keken, zagen ze de duivel in levende lijve achter in de 
kerk staan. Ze stormden de dichtstbijzijnde deur uit, klommen door de ramen en vertrapten elkaar bijna om 
van de duivel weg te komen. Een dame die vooraan in de kerk zat, bleef met haar jas aan de kerkbank 
hangen. Ze trok en plukte, maar het mocht niet baten. In paniek wendde ze zich tot de duivel en zei: "Oh 
meneer Satan, ik ben nu 62 jaar lid van deze kerk, maar weet u, ik heb altijd aan uw kant gestaan!"
Het is om te lachen en om te huilen. Dat iemand 62 jaar tot de kerk van Christus kan behoren zonder de 
Christus van de kerk te kennen!

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer
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Bericht van de kerkrentmeesters
In verband  met de kosten van de energie die, zoals u weet enorm gestegen zijn, zal ook in de kerk de
verwarming “een graadje lager” worden ingesteld. Ook wij willen door zuiniger te stoken deze kosten wat
meer beheersen. Het kan zijn dat tijdens een koudere periode het wat frisser aanvoelt in de kerk, vandaar
dat wij u dan aanraden om eventueel een warme trui, vest of eventueel uw jas mee te nemen in de kerk,
zodat u toch comfortabel de dienst kunt blijven volgen.
Samen met u willen wij proberen de stookkosten ook op deze manier beheersbaar te houden.

Met vriendelijke groet

Lolke van der Leeuw
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
Samen op weggemeente Kudelstaart

Ark Mission organiseert weer een kerstkaartenactie voor gevangenen
'Omdat ik aan je denk'
Na een korte onderbreking organiseert Ark Mission dit najaar weer een Kerstkaartenactie. Want wie stuurt er
tegenwoordig met kerst nog een kaartje? Een appje, een digitaal (kerst)kaartje is veel makkelijker. Laat dat 
voor gevangenen nu net niet kunnen. Zij hebben geen mobiel of internet om een berichtje te ontvangen. 
Maar hoe fijn is een blijk van aandacht en merken dat iemand aan je denkt? Doe ook mee met deze 
schrijfactie! 

De opzet van de kerstkaartenactie is eenvoudig. Je hebt nodig: een Kerstkaart, een pen en een 
bemoedigende (Bijbel)tekst. Je schrijft deze tekst ( in het Nederlands of Engels ) op de kaart ,ondertekent 
met je voornaam en doet daarna de kaart(en) in de doos die in de hal van de Spil staat. Daar vind je ook 
folders  met wat meer informatie en schrijftips. Je kunt de kaarten ook bij mij in de brievenbus deponeren:  
Joke van Leeuwen, Geerland 73, Kudelstaart.

Wat doet Ark Mission met de kaarten?
De kaarten worden bij Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Alle kaarten 
worden in december uitgedeeld aan gevangenen in binnen- en buitenland om hen te laten weten dat ze niet 
vergeten worden. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat die ervoor zorgt dat de 
kaarten terecht komen bij gevangenen.

Tot wanneer?
Je kunt kaarten inleveren in de kerk of bij mij in de brievenbus tot  uiterlijk 7 november 2022.

Bij voorbaat hartelijk dank ! 


