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A. Inleidend gedeelte 

A1. Leeswijzer 

Vóór u ligt de nieuwe Samen-op-Wegwijzer; de gids die u door alle acti-
viteiten leidt die binnen onze kerkelijke gemeente plaatsvinden en ‘gel-
dig’ is in het seizoen 2019-2020.  
 

De opzet van deze wegwijzer is vergeleken met die van de afgelopen 
jaren niet veranderd en bestaat uit 4 gedeelten. Het ‘A’-gedeelte is een 
inleidend stuk. Deel ‘B’ gaat over de opzet en de ‘bemensing’ van  onze 
organisatie. Deel ‘C’ handelt over al onze activiteiten, waarbij een on-
derverdeling is aangebracht in drie delen: 

- zaken rondom de eredienst; 
- zaken rondom ons eigen gemeentewerk; 
- zaken die belangrijk zijn, maar buiten onze eigen gemeente liggen. 

Elk van deze drie delen is weer onderverdeeld in hoofdstukken, die alle-
maal vooraf worden gegaan door de letter van het onderdeel waar zij 
deel van uitmaken. 
Deel ‘D’, tenslotte bevat een adreslijst van de gemeenteleden. Deze 
adreslijst komt alleen voor in de gidsen, die aan gemeenteleden worden 
uitgereikt. Er zijn ook gidsen ‘voor algemeen gebruik’ – die bestemd zijn 
voor gasten in onze erediensten of die worden uitgedeeld via de ‘wel-
komstasjes’, die aan nieuwe inwoners in de gemeente worden uitge-
deeld; in die gidsen ontbreekt, om privacy redenen, de adreslijst. 
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A3. Over de gemeente 

 

Protestantse gemeente Samen op Weg Kudelstaart (PGK) 
De PGK wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd 
rond het woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus, 
onze Verlosser. Door dat levende woord zijn wij geraakt, in beweging 
gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleving met elkaar te 
verbinden en geloof in onze tijd relevant en aansprekend te maken, voor 
onszelf er voor anderen.  
Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud 
te geven en te kunnen ontwikkelen hebben we elkaar nodig. Met al onze 
persoonlijke ervaringen, die behoorlijk kunnen verschillen, willen we 
een gemeenschap vormen die voor onszelf en anderen een vindplaats 
van God is.  
Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zon-
dagse vieringen en daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en 
de gemeenschap van het geloof te vieren. Evenzeer betekent het dat we 
in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor elkaar, samen actief zijn 
op welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook vrijmoedig 
naar buiten treden en in de maatschappij relevant zijn.  
Diaconaat zien we als essentieel onderdeel van onze gezamenlijke ge-
loofsbeleving. De kwaliteit van onze huidige, concrete ondersteuning en 
dienstverlening, zowel binnen onze eigen gemeenschap als naar de lo-
kale en bredere samenleving, willen we koesteren en waar mogelijk nog 
versterken, waarbij “wie op onze weg komt” meer leidend is dan “wie 
bij onze kerk hoort”. De PGK staat met beide benen in de burgerlijke 
samenleving. Waar we kunnen, willen we daaraan een bijdrage leveren. 
 
Sinds 2001 beschikt de PGK over een riant modern kerkgebouw “De Spil” 
met veel vergaderruimte, een mooie kerkzaal en een gemeenschappe-
lijke ruimte bij de toegangshal. Dit alles is onderdeel van het Combina-
tiegebouw De Spil, een samenwerkingsverband tussen de Stichting Ons 
Tweede Thuis, de Woningbouwvereniging Eigen Haard (eigenaar van een 
aantal huurappartementen in het complex), een kinderdagverblijf 
(waarvan wij ’s zondags de ruimten gebruiken voor de oppasdienst) en 
de PGK.  
De kerk beschikt over een mooi Allen orgel en de inrichting en facilitei-
ten zijn aangepast aan de eisen van de tijd. De Spil heeft ook een maat-
schappelijke functie. Er worden verschillende bijeenkomsten, concerten 
en vergaderingen gehouden.
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Onze gemeente is sinds Maart 2019 “vacant “. Dat wil zeggen, dat we 
met dankbaarheid terug zien op de periode dat Ds. Hans van Dalen aan 
onze gemeente als predikant verbonden was. De Beroepingscommissie is 
inmiddels hard aan het werk om geschikte en geïnteresseerde kandida-
ten (V/M) te vinden om de vacature in te vullen. In de tussentijd probe-
ren we met nog meer aandacht voor elkaar en met ondersteuning van 
Ds. Jaap Haeck en Ds. Mirjam Vermeij inhoud te geven aan “Gemeente 
zijn “ 
 
 
 

Waardevol verbinden! 
 

Dat is de titel van het in Mei 2019 aan u gepresenteerde beleidsplan van 
de Protestantse Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart. 
 
In het voorwoord is als verdere toelichting op deze titel neergeschreven 
dat wij als gemeente vinden dat het geloof in God belangrijke waarden 
geeft; waarden die waardevol zijn en het verdienen om gedeeld te wor-
den. Wij willen, vanuit die waarden, delen met elkaar en met anderen 
zodat we ons met elkaar verbonden voelen. 
 
In zijn boek “Zie de mens “ schrijft Manu Keirse, dat verbinden verwant 
is aan het religieuze. “Religare” betekent “in verbinding treden ” en 
“verbinden. Religieuze ervaring heeft in essentie te maken met verbon-
denheid.  
  
Religie nodigt mensen uit om wat hier en nu gebeurt in een breder per-
spectief te plaatsen. Het biedt je een vergezicht. Het nodigt uit om het  
verhaal van elk mens, tussen de wieg en het graf, te zien als iets dat 
deel uitmaakt van een breder, onderliggend verhaal dat mensen door de 
eeuwen heen elkaar hebben doorgegeven. Het kan de mens helpen zijn 
of haar eigen levensverhaal in een grotere samenhang te verstaan. Het 
verleent diepere betekenis. 
  
Dorothee Sölle schreef  een boek met als titel “Waar het visioen ont-
breekt verwildert het volk , naar het gelijknamige citaat uit Spreuken 29 
vers 18. Als mensen niet meer verbondenheid ervaren in een gemeen-
schappelijk visioen, een visie of een missie die hen motiveert en samen-
brengt, dan verbrokkeld hun wereld. 
 
Op bladzijde 10 van het beleidsplan is de missie van nu en de visie voor 
de toekomst verwoord:  
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De Protestantse Gemeente Samen-op-Weg te Kudelstaart wil een plaats 
zijn waar Gods liefde en genade worden verkondigd én ervaren als bron 
van leven. Een plek waarin mensen liefdevol en bewogen omzien naar 
elkaar en naar anderen, waar men naar elkaar wil luisteren, van elkaar 
wil leren en samen wil groeien in het geloof en dienstbaarheid aan el-
kaar, de samenleving en Gods schepping. 
 
De grondslag van dit alles is God, als Schepper van alles en als Bron van 
het leven. Zijn betrokkenheid bij mensen is ten volle tot uitdrukking 
gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. De weg naar God is hersteld door 
de woorden en daden, het sterven én de opstanding van Jezus. Als merk-
baar teken van Gods aanwezigheid is de Heilige Geest in ons leven, en 
dus ook in de gemeente aanwezig. De drie-enige God heeft zijn Wezen 
en plan geopenbaard in de Bijbel, geschreven door mensen, maar door 
Hem geïnspireerd. Zo is de Bijbel een leefregel voor onze gemeente en 
voor ons als gemeenteleden. Omdat de gemeente niet gisteren leeft 
maar vandaag, heeft zij daarbij open oog en oor voor de huidige tijd en 
cultuur. Voortbouwend op de woorden van eertijds wil zij op eigentijdse 
wijze vorm geven aan de woorden van de Heer: Volg mij! 
 
Deze visie en missie zijn terug te leiden tot ons gedeeld visioen. Geen 
enkele groep, organisatie  of gemeente kan het moeilijk stellen zonder 
grote perspectieven voor de lange termijn. Ons Bijbels perspectief is 
voor eeuwig, en in dat geloof worden zijn we verbonden met elkaar, met 
de wereld om ons heen en bovenal met onze schepper, Heer en Redder!  
 
Waardevol verbinden is geschreven in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 
Daaraan kan worden gewerkt. In deze Samen  Op Weg wijzer zijn veel 
activiteiten vermeld die daar mee te maken hebben. Om verder te 
groeien, elkaar beter te leren kennen, emoties met elkaar te kunnen 
delen en elkaar tot inspiratie en steun te zijn.  
En daarmee zijn  we “Waardevol verbonden!” 
 
Namens uw Kerkenraadsteam – Leo Eveleens, voorzitter  
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Onze organisatie 

B1. Organisatiestructuur 

 

B1-a. inleiding 

Onze kerk, de Protestantse gemeente Kudelstaart, maakt 
onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). In de wandelgangen worden wij ook wel Samen op 
Weg gemeente Kudelstaart genoemd.  
Wij beschrijven hier de organisatiestructuur die hoort bij 
het ‘protestantse gemeente zijn’ in Kudelstaart. 
 
 

B1-b. de structuur in onze gemeente 

vergadering van alle gemeenteleden 

Het belangrijkste ‘orgaan’ binnen onze gemeente is de ‘vergadering van 
alle gemeenteleden’. Deze vergadering van alle gemeenteleden komt 
ten minste één keer per jaar bij elkaar om terug te blikken op het afge-
lopen jaar. Ook wordt in die vergadering door de kerkenraad verantwoor-
ding afgelegd over het in het voorgaande jaar gevoerde beleid. In onze 
gemeente hebben alle leden (belijdende leden, doopleden en gastleden) 
die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt stemrecht. 

ambtsdragers 

Uit de vergadering van alle gemeenteleden worden mensen gekozen die 
een ‘bijzonder ambt’ vervullen binnen de gemeente. Binnen de Protes-
tantse Gemeente hebben we op het moment dat deze wegwijzer wordt 
geschreven 23 ambtsdragers, 9 (pastorale) medewerkers en 1 jeugdwer-
ker.  
Deze 33 personen vervullen de volgende functies: 

• preses (1); 
• scriba (2); 
• ouderling-coördinator pastoraat (4); 
• ouderling-pastoraat (5); 
• pastoraal werker (7); 
• senioren pastoraal werker (1); 
• jeugdouderling (2); 
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• jeugd pastoraal werker (1); 
• jeugd werker (1); 
• diaken (5); 
• ouderling-kerkrentmeester (4); 

 

De diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen en de (ouder-
ling) kerkrentmeesters vormen het College van Kerkrentmeesters. 
Deze twee Colleges vergaderen afzonderlijk ongeveer 10 maal per jaar. 
De ZWO (Zending en Werelddiaconaat) is een integraal onderdeel van de 
Diaconie. 
 
De jeugdouderlingen met de jeugd pastorale medewerkers en de verdere 
jeugdwerkers verzorgen alle jeugdactiviteiten en vergaderen ook afzon-
derlijk minimaal vier maal per jaar of zoveel meer, indien nodig, als 
Jeugdraad Commissie. Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad.  
 
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen nog twee belang-
rijke structurele commissies met een aantal leden uit de gemeente, 
waarin 1 van 2 scriba’s deel uitmaken als ambtsdrager t.w.  
- commissie Erediensten o.l.v. voorzitter Ton van den Berg  

- commissie Vorming en Toerusting o.l.v. voorzitter Joke van Leeuwen. 

   

Ambtsdragers en pastorale medewerkers worden bevestigd voor een pe-
riode van vier jaar. Daarna kunnen zij worden herbevestigd; de maximale 
duur van het ambtsdragerschap en pastoraal medewerker is twaalf jaar 
aaneengesloten – daarna is ‘ambtsrust’ voorgeschreven van minimaal 
een jaar. 

predikant 

Ook ‘predikant’ is een in onze gemeente voorkomend ambt. Helaas zijn 
wij op het moment van schrijven vacant.  

contactpersonen 

Verder kennen we binnen onze gemeente een aantal ‘contactpersonen’, 
dit zijn geen ambtsdragers of bevestigd pastoraal medewerkers, maar 
wel personen die een belangrijke rol vervullen in de communicatie tus-
sen gemeenteleden en de wijkteams die zijn gevormd. Op dit moment 
zijn er 19 contactpersonen
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B1-c. wijkteams  

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken: Noord, Oost, Zuid en West. Ie-
dere wijk heeft zijn eigen wijkteam. De wijkteams 
zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in hun wijk. 
Ieder team bestaat uit:  

• een ouderling-coördinator;  
• enkele ouderlingen pastoraat/pastoraal me-

dewerkers;  
• enkele wijkcontactpersonen; 

• een diaken;  

 

De coördinatoren roepen zo’n vier maal per jaar hun wijkteam bij elkaar. 
De coördinatoren zijn de schakel tussen het wijkteam en de kerkenraad.  
 

De wijkteams willen graag iets voor u betekenen en met u delen in 
vreugde en verdriet. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of wilt u 
anderszins pastoraal of diaconaal worden ondersteund, schroom dan niet 
om contact op te nemen met de wijkcoördinator of een ander lid van het 
wijkteam. 
 

Daarnaast mag u verwachten dat u ook actief vanuit het wijkteam bena-
derd zult worden: hetzij met berichtgeving vanuit onze gemeente, hetzij 
voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk bezoek. 
 
Er is ook een senioren pastoraal werker. Zij verricht (vooral) pastorale 
taken met betrekking tot gemeenteleden van 75 jaar of ouder. 
 
 

B1-d. kerkenraad 

Het beleid dat binnen de gemeente gevoerd wordt, wordt uiteindelijk 
vastgesteld en uitgevoerd door de kerkenraad. De kerkenraad, ook wel 
grote kerkenraad genoemd, is de vergadering van alle ambtsdragers.  
De pastoraal werkers, jeugd (pastoraal) werkers, de senioren pastoraal 
werker en de wijkcontactpersonen maken geen deel uit van de kerken-
raad.   
 

De (‘grote’) kerkenraad vergadert op dit moment gepland vier maal per 
jaar  volgens een vast schema en stelt het algemene beleid en de koers 
van de gemeente vast. Zo nodig wordt er meer vergaderd. In een jaar-
kalender worden de onderwerpen vastgesteld die behandeld moeten 
worden in deze vier jaarlijkse grote kerkenraadsvergaderingen. De eind-

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WNeBiNB375zntM&tbnid=PxVTdrWyBFfchM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stip-amersfoort.nl/stip/wijkteams-in-alle-wijken&ei=qGMDVPaiBYn0OdiDgJAM&bvm=bv.74115972,d.d2k&psig=AFQjCNFQjCbNT6I_kqddCWc-ATUe-jW0kQ&ust=1409594639772247
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verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt bij deze kerkenraad. De ker-
kenraad heeft een aantal zaken gedelegeerd naar de ‘kleine kerken-
raad’. Dat betreft met name de ‘uitvoeringszaken’ – over alle ‘beleids-
zaken’ wordt enkel in de grote kerkenraad besloten. 
 
 

B1-e. kleine kerkenraad 

Uit de kerkenraad is de zgn. ‘kleine kerkenraad’ gevormd. In feite is dit 
het dagelijks bestuur van onze gemeente. De kleine kerkenraad wordt 
gevormd door: 

• de preses (voorzitter); 
• de beide scriba’s (secretaris) 
• de predikant (vacant); 
• één jeugdouderling; voorzitter Jeugd-

raad 
• één diaken; voorzitter Diaconie 
• één kerkrentmeester; voorzitter Kerk-

rentmeesters 
• de vier coördinatoren van de wijkteams 

pastoraat. 
 

De kleine kerkenraad komt maandelijks bijeen, behalve de maanden de-
cember, juli en augustus. De kleine kerkenraad zorgt voor de uitvoering 
van de besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen 
zijn. Verder handelt de kleine kerkenraad, onder verantwoordelijkheid 
van de grote kerkenraad, formele en administratieve zaken af en zaken 
die geen uitstel gedogen. 
 
 

B1-f. moderamen 

Door de kerkenraad is ook een ‘moderamen’ benoemd. Dit bestaat uit 
de preses, de scriba, de tweede scriba en de predikant (vacant). De taak 
van het moderamen is het (technisch) voorbereiden van de vergaderin-
gen van grote kerkenraad en kleine kerkenraad. In feite is het modera-
men een ‘agendacommissie’ – zij is niet bevoegd om zelfstandig beslui-
ten te nemen, tenzij er vooraf, in een kerkenraadsvergadering, een man-
daat is afgegeven.
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B1-g. diaconie 

 

Het College van diakenen bestaat uit vijf personen, 
te weten een voorzitter, een secretaris, een pen-
ningmeester en twee leden zonder bijzondere func-
tie. 
‘Diaconie’ betekent ‘dienstverlening’ – zowel aan 
God als aan onze medemens. Vanuit die opdracht 
houdt onze diaconie zich met de volgende activitei-
ten bezig: 

• het bijwonen van vergaderingen, zoals van  kerkenraad en 
kleine kerkenraad, diaconie, ZWO-commissie, wijkteams e.d.;       

• het elke zondag verzorgen van een bloemengroet; 
• het (mede) organiseren van ontmoetingsavonden; 
• het voorbereiden van de viering van het Heilig Avondmaal; 
• het verzorgen van een kerst- en een paasgroet; 
• het organiseren van ouderenmiddagen; 
• het collecteren tijdens de zondagsdiensten en het inzamelen 

van geld voor speciale projecten; 
• het helpen en ondersteunen van mensen in nood en/of het 

aandragen van praktische oplossingen; 
• het onderhouden van contacten met de gemeente Aalsmeer,  

de  ouderenbond, Vita-Welzijn en andere instellingen m.b.t. 
sociale voorzieningen, mantelzorg, asielzoekers etc. 
 

De diaconie houdt één vaste commissie in stand (in PKN-termen ‘taak-
groep’ genoemd), de ZWO-commissie. ZWO staat voor ‘Zending, We-
relddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. De werkzaamheden van 
deze commissie worden beschreven in hoofdstuk C3-a van deze wegwij-
zer. 
 
 
 

B1-h. college van kerkrentmeesters 

De materiële zaken van onze Protestantse gemeente worden behartigd 
door het College van kerkrentmeesters. Dat betekent bijvoorbeeld de 
bewaking van de financiën, juridische zaken en het beheer van de eigen-
dommen van onze gemeente, inclusief allerlei organisatorische aspecten 
rondom de kerkdiensten.  
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Het College van Kerkrentmeesters vergadert in de regel één maal per 
maand. Het college bestaat uit vier ouderling-kerkrentmeesters, één 
kerkrentmeester en twee gemeenteleden die uitvoe-
rende taken hebben en het college ondersteunen. 
 

Onder verantwoordelijkheid van het College van 
kerkrentmeesters worden verder de volgende taken 
door gemeenteleden uitgevoerd: 

• het voeren van de centrale ledenadministra-
tie; 

• de coördinatie van het dagelijks beheer van De Spil; 

• de logistieke zaken tijdens de erediensten; 

• de kosters-, organisten-, technische- en beamerdiensten; 

• het technisch beheer van De Spil. 
 
 

B1-i. jeugdraad 

Wij zijn een gemeente met heel wat kinderen en tieners. Uiteraard zijn 
er voor hen de nodige activiteiten. Het geheel wordt gecoördineerd 
door de jeugdraad, onder verantwoordelijkheid van de jeugdouder-
lingen. De jeugdraad organiseert de verschillende activiteiten. In 
hoofdstuk C2-g van deze wegwijzer worden die nader beschreven. 
 

De jeugdraad bestaat uit: 

• twee jeugdouderlingen; 

• twee jeugdwerkers; 

• een penningmeester.
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B2. Van structuren naar personen 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe onze gemeentelijke structuur 
in elkaar steekt. In dit hoofdstuk wordt van elk orgaan aangegeven wie 
er ín zit en hoe een persoon bereikt kan worden. 
 

B2-a. de kerkenraad 

De kerkenraad bestaat (in september 2019) uit de volgende personen. 
In de vierde kolom van de onderstaande tabel is opgenomen in welke 
organen van de kerkenraad deze personen (nog meer) zitting hebben: 
M = moderamen; 
KK = kleine kerkenraad; 
CvK = College van kerkrentmeesters; 
CvD = College van diakenen; 
J = jeugdraad. 
 

naam   lid 

van: 

Leo Eveleens,  
ouderling preses 

06-46342548 leo.eveleens@sow-kudelstaart.nl M, KK 

Vacature, predikant     

Aveline Maat,  
ouderling scriba 

0297-346035 scriba@sow-kudelstaart.nl M, KK 

Marja Smit,  
ouderling scriba 

06-12687821 scriba@sow-kudelstaart.nl M, KK 

Ruud Pattiapon,             
ouderling coördinator 
wijkteam Noord 

06-52677967 ruud.pattiapon@sow-kudelstaart.nl KK 

Gerard Heijen,                
ouderling coördinator 
wijkteam Oost 

0297-366998 gerard.heijnen@sow-kudestaart.nl KK 

Anneke Sikkema,              
ouderling coördinator 
wijkteam Zuid 

0297-341425 anneke.sikkema@sow-kudelstaart.nl KK 

Margreet van Tol,  
ouderling coördinator 
wijkteam West 

0297-327398 margreet.van.tol@sow-kudelstaart.nl KK 
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Anneke Duinkerken,         
ouderling pastoraat 

0297-322636 anneke.duinkerken@ 
sow-kudelstaart.nl 

 

Truus de Geus,                 
ouderling pastoraat 

0297-323072 truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl  

Joke van Leeuwen, 
ouderling pastoraat 

0297-329608 joke.van.leeuwen@ 
sow-kudelstaart.nl 

 

Jan de Jong,                     
ouderling pastoraat 

0297-566018 jan.de.jong@sow-kudelstaart.nl  

Janine van Osnabrugge,     
ouderling pastoraat 

06-37471553 janine.van.osnabrugge@ 
sow-kudelstaart.nl 

 

Ronald Sangers, 
jeugdouderling 

0297-328591 ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl J 

Martine Sikkema, 
jeugdouderling 

06-45457645 martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl KK, J 

Janna Adema, diaken 0297-320935 janna.adema@sow-kudelstaart.nl CvD 

Rieneke de Bondt, diaken 0297-347155 rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl KK, 
CvD 

Piet de Geus, diaken 06-16436498 piet.de.geus@sow-kudelstaart.nl CvD 

Rik van Osnabrugge,  
diaken 

06-36556917 rik.van.osnabrugge@ 
sow-kudelstaart.nl 

CvD 

Ans Rinkel, diaken 0297-341045 ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl CvD 

Kees Alewijnse,  
ouderling kerkrentmeester 

06-53977248 kees.alewijnse@sow-kudelstaart.nl CvK 

Ed Duinkerken,              
ouderling kerkrentmeester 

0297-322636 ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl KK, 
CvK 

Hans van Leeuwen, 
ouderling kerkrentmeester 

06-40417902 hans.van.leeuwen@ 
sow-kudelstaart.nl 

CvK 

Robin Schouten,  
ouderling kerkrentmeester 

06-46274949 robin.schouten@sow-kudelstaart.nl CvK 

mailto:ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl
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B2-b. Wijkteam Noord 

Bij wijk Noord behoren de volgende straten en (plaatsen): 

Antoniushof Korfstraat Midvoordreef Schweitzerstraat 

Breggevaertspad Kudelstaartseweg Mijnsherenweg Sterrekrooshof 

Cactuslaan Linksachterstraat Mme Curiestraat Valeriaanhof 

Claesz Baashof Linksbinnenstraat Moslaan Zonnedauwlaan 

Doelstraat Linksbuitenstraat Pijlkruidhof Zwanebloemweg 

Dotterbloemweg Krabbescheerhof E Rechtsachterstraat Zijlijnstraat 

Einsteinstraat Linkshalfstraat Rechtsbinnenstraat  

Fonteinkruidhof Lisdoddestraat Rechtsbuitenstraat  

Geniedijk Middencirkelstraat Rechtshalfstraat  

 
De samenstelling van het wijkteam is als volgt: 

naam  adres en  

Coördinator: 
Ruud Pattiapon 
 

 
06-52677967 

 
Midvoordreef 32 
ruud.pattiapon@sow-kudelstaart.nl 
 

Pastoraat: 
Predikant: vacant  
 
Tineke van der Blonk 
 
 
Jan de Jong 
 
 

 
 
 
0297-329052 
 
 
0297-566018 
 
 

 
 
 
Robend 36 
tineke.van.der.blonk@sow-Kudelstaart.nl 
 
Rozenlaan 7, De Kwakel 
jan.de.jong@sow-kudelstaart.nl 
 

Diaken: 
Rik van Osnabrugge 

 
06-36556917 

 
Midvoordreef 26 
rik.van.osnabrugge@sow-kudelstaart.nl 
 

Contactpersonen 
Ria van der Leeuw 
Marieke Millenaar   
Elly Portier 
Joan Schouten 

 
0297-328957 
0297-323550 
0297-323135 
06-46274948 
 

 
Rechtsbuitenstraat 15 
Einsteinstraat 40 
Einsteinstraat 76 
Lisdoddestraat 110 
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B2-c. Wijkteam Oost 
Bij wijk Oost horen de volgende straten en (plaatsen): 

(Aalsmeer) Daltonstraat Galvanistraat Pasteurstraat 

Ampèrestraat Darwinstraat  Huygensstraat (Uithoorn) 

(Amstelveen) (De Kwakel) Kam. Onnesweg (Utrecht) 

(Amsterdam) (Delft) Leeghwaterstraat V. Leeuwenhoekstr. 

Archimedeslaan Einthovenhof Lorentzhof Voltastraat 

Boerhaavehof Galileïstraat Nobelhof Zeemanhof 

Copernicusstraat     
 
De samenstelling van het wijkteam is als volgt: 

naam  adres en  

Coördinator: 
Gerard Heijnen  

 
0297-366998 

 
Marconistraat 13 
gerard.heijnen@sow-kudelstaart.nl 

Pastoraat: 
Predikant: vacant  
 
Jaap Overbeek 
 
 
Anneke Duinkerken  
 
 
Rina Tromp    

 
 
 
06-22507107 
 
 
0297-322636 
 
 
0297-368667 
 

 
 
 
Geerland 68 
Jaap.overbeek@sow-kudelstaart.nl 
 
Geerland 78 
anneke.duinkerken@sow-kudelstaart.nl 
 
Kas 111, Aalsmeer 
rina.tromp@sow-kudelstaart.nl 

Seniorenpastoraat: 
Anneke de Jong 
 

 
0297-566018 
 
 

 
Rozenlaan 7, De Kwakel 
anneke.de.jong@sow-kudelstaart.nl 
 

Diaken: 
Piet de Geus 

 
06-16436498 

 
Sportlaan 80, Aalsmeer 
piet.de.geus@sow-kudelstaart.nl 

Contactpersonen: 
Gusta Groenendijk 
Anneke de Jong 
Henk de Jong 
Tineke Weststeijn 

 
0297-345168 
0297-566018 
0297-326989 
0297-346106 

 
Ampèrestraat 16 
Rozenlaan 7, De Kwakel 
Rietgorsstraat 73 
Galileïstraat 10 
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B2-d. Wijkteam Zuid 
Bij wijk Zuid horen de volgende straten en (plaatsen): 

(Aarlanderveen) (Bilderdam) H. v. Somerenstr. (Nieuwveen) 

Achterweg Bissch. Koenraadstr. (Hillegom) Marconistraat 

Albrechtstraat Dwarsweg Hoofdweg Proosdijstraat 

Aletta Jacobsstr. Edisonstraat  Jaagpad Robend 

(Alphen a/d Rijn) Geerland Joke Smitstraat St.Janstraat 

(Amsterdam) Gozewijnstraat Kalslagerweg Stevinhof 

Anne Frankstraat Gr. Aleidstraat (Mijdrecht) Stichtse Pad 

Banken Graaf Willemlaan (Nieuw Vennep)  

 

De samenstelling van het wijkteam is als volgt: 
naam  adres en  

Coördinator: 
Anneke Sikkema  

 
0297-341425 

Copernicusstraat  22 
anneke.sikkema@sow-kudelstaart.nl 

Pastoraat: 
Predikant: vacant  
 
 
Joke Aalbersberg 
 
 
Letty Groenveld 

 
 
Joke van Leeuwen 
 
 
Ina Verheul 
 
 

 
 
 
 
06-13331095 
 
 
0297-324498 
 
 
0297-329608 
 
 
0297-325303 
 
 

 
 
 
 
Stuurboordstraat 33 
joke.aalbersberg@sow-kudelstaart.nl 

 
Hoofdweg 128 
letty.groenveld@sow-kudelstaart.nl 

 
Geerland 73 
joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl 

 
Copernicusstraat 12 
ina.verheul@sow-kudelstaart.nl 
 

Diaken: 
Ans Rinkel 

0297-341045 Rhijnlandsoord 13 
ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl 

Contactpersonen: 
Jaap van den Heuvel 
Tini de Jong 
Betty de Rooij 
Marieke van Schaik 
Marjo Vreeken 

 
0297-327039 
0297-563749 
0297-329920 
06-22248854 
0297-324226 

 
Dwarsweg 4, De Kwakel 
Stuurboordstraat 31 
Geerland 74 
Haya van Somerenstraat 5 
Robend 68 
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B2-e. Wijkteam West 
Bij wijk West horen de volgende straten en (plaatsen): 
 

Bakboordstraat Copierstraat  Mastweg Spiegelstraat 

Bilderdammerweg Gaffelstraat  Midscheepstraat Spilstraat 

Boegstraat Giekstraat Rastraat Stuurboordstraat 

Burggravenambacht Herenweg Rhijnlandsoord Van Heijningenstr. 

Calslager Bancken (Hoofddorp) (Rijsenhout) Van Swietenstraat 

Calveslo Kompasplein  Romeijnstraat Zuiderpark 

Clantstraat (Leimuiden) Sconedorp  
 
De samenstelling van het wijkteam is als volgt: 

naam  adres en  

Coördinator: 
Margreet van Tol  

 
0297-327398 
06-53941227 

 
Gerberastraat 63, Aalsmeer 
margreet.van.tol@sow-kudelstaart.nl 

Pastoraat: 
Predikant: vacant  
 
 
Truus de Geus 
 
 
Janine van Osnabrugge 
 
 
Marja van der Meer 
 
 

 
 
 
 
0297-323072  
 
 
06-37471553 
 
 
0297-320310 
 
 

 
 
 
 
Sportlaan 80, Aalsmeer 
truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl 
 
Midvoordreef 26 
janine.van.osnabrugge@sow-kudelstaart.nl 
 
Anne Frankstraat 20 
marja.van.der.meer@sow-kudelstaart.nl 
 

Diaken: 
Janna Adema 

 
0297-320935 

 
Handelstraat 56, Aalsmeer 
janna.adema@sow-kudelstaart.nl 

Contactpersonen: 
Helma Bakker 
Henriëtte van der Horst  
Aletta Heil 
Willie Kooning 
Gerda de Vos 
Martin Rinkel 

 
0297-385420 
0297-344475 
0297-322859 
0297-321396 
0297-341146 
06-15118664 

 
Spilstraat 27 
Van Leeuwenhoekstraat 6 
St. Janstraat 13 
Van Swietenstraat 15 
Gaffelstraat 43 
Rhijnlandsoord 13 

mailto:erna.roodenburg@sow-kudelstaart.nl
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B2-f. Diaconie 
De samenstelling van de diaconie is als volgt: 

naam  adres en  
voorzitter: 
Rieneke de Bondt 
 

 
06-22441778 

 
Schweitzerstraat 58 
rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl 

Secretaris: 
Piet de Geus 

 
0297-323072 
06-16436498 

 
Sportlaan 80, Aalsmeer 
piet.de.geus@sow-kudelstaart.nl 

Penningmeester: 
Rik van Osnabrugge 

 
0297-201225 
06-36556917 

 
Midvoordreef 26 
rik.van.osnabrugge@sow-kudelstaart.nl 

leden: 
Ans Rinkel 
 
 
Janna Adema 
 

 
0297-341045 
 
 
0297-320935 
 
 

 
Rhijnlandsoord 13 
ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl 
 
Handelstraat 56, Aalsmeer 
janna.adema@sow-kudelstaart.nl 
 
 

 

 

 

B2-g. College van kerkrentmeesters 

De samenstelling van het College van kerkrentmeesters is als volgt: 

naam  adres en  
Ouderling-kerkrentmees-
ters: 
 
voorzitter: 
Ed Duinkerken 
 
 
Kees Alewijnse 
 
 
Hans van Leeuwen 
 
 
Robin Schouten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0297-322636 
 
 
06-53977248 
 
 
06-40417902 
 

 
 
06-46274949 
 
 
 

 
 
 
 
Geerland 78 
ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl 
 
Geerland 93 
kees.alewijnse@sow-kudelstaart.nl 
 
 

Haya van Somerenstraat 57 
hans.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl 
 
Lisdoddestraat 110 
robin.schouten@sow-kudelstaart.nl 
 
 

mailto:kees.alewijnse@sow-kudelstaart.nl
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naam  adres en  
Kerkrentmeester: 
Jan Vrieze 
 
Secretariaat: 
Trees de Vries 
 
Administratie: 
Paul Smit 
 

 
0297-343929 
 
 
0297-325098 
 
 
06-53227855 

 
Geerland 82 
jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl 
 
Herenweg 81A 
trees.de.vries@sow-kudelstaart.nl 

 
Kudelstaartseweg 101 
 

beheerders De Spil: 
Jan Vrieze 
 
 
Ed Duinkerken 

 
0297-343929 
 
 
0297-322636 

 
Geerland 82 
jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl  
 
Geerland 78 
ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl 

 

 

B2-h. Jeugdraad 
De samenstelling van de jeugdraad is als volgt: 

naam  adres en  

Jeugdouderlingen: 
Martine Sikkema 
 
 
Ronald Sangers 
 

 
06-45457645 
 
 
06-24976486 

 
Galvanistraat 22 
martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl 
 
Korfstraat 67  
ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl 
  

Penningmeester: 
Marcel van Soest 
 

 
06-12449828 

 
Korfstraat 122 

Jeugdwerkers: 
Koos Koelewijn 
 
 
Kristian van Heemskerk 

 
06-33728537 
 
 
06-53159706 
 
 
 

 
Goudenregenstraat 29, Aalsmeer 
koos.koelewijn@sow-kudelstaart.nl 
 
Copernicusstraat 26 
kristian.van.heemskerk@sow-kudelstaart.nl 
 
 

mailto:trees.de.vries@sow-kudelstaart.nl
mailto:ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl
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Onze activiteiten 

C1. Zaken rondom de eredienst  
Dit hoofdstuk gaat over alle zaken die te maken hebben met de kerk-
diensten die binnen onze gemeente gehouden worden.  

C1-a. Erediensten 

De erediensten van onze gemeente worden gehouden in het kerkelijk 
centrum ‘De Spil’. Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur dienst. Ie-
dereen is van harte welkom. In de hal 
wordt u begroet en bij de ingang van de 
kerkzaal ontvangt u een nieuwsbrief 
waarin u informatie krijgt over de dienst en 
over andere activiteiten die in de dan ko-
mende week plaatsvinden. De orde van 
dienst wordt via een beamer op de wand 
geprojecteerd. Zowel de lezingen als de te 
zingen liederen kunt u dan ‘van de muur’ meelezen en/of meezingen. 
Voor de slechtzienden is er een ‘grote letter liturgie’ beschikbaar. Ieder 
gemeentelid, die een dergelijke liturgie wil gebruiken, kan dat kenbaar 
maken aan de scriba. 
Tijdens de gehele kerkdienst is er oppasdienst voor de allerkleinsten   (0 
– 4 jr). Tijdens een gedeelte van de dienst is er voor de kinderen van de 
basisschool kindernevendienst. Eens per twee à drie weken is er ‘jeugd-
kerk’ voor tieners van 12 – 15 jaar.  
Vanuit de eredienst wordt een bloemengroet uitgebracht naar enkele 
gemeenteleden. Tijdens de dienst worden twee collectes gehouden en 
er is bijna altijd een ‘uitgangscollecte’, die meestal bestemd is voor de 
zending. 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in de 
gemeenschappelijke hal van De Spil. Als u niet in staat bent om ‘op eigen 
kracht’ naar onze erediensten te komen kunt u van de rijdienst gebruik 
maken. 

C1-b. Bijzondere erediensten 

In onze gemeente worden ook bijzondere diensten gehouden. Er zijn 
themadiensten, oecumenische diensten, een scholendienst, een paas-
cyclus en een kerstcyclus en er kunnen ook om andere redenen bijzon-
dere diensten gehouden worden. Enkele diensten per jaar zijn ‘dien-
sten voor jong en oud’. De kinderen en jongeren blijven dan in de kerk, 
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ontvangen daar speciale aandacht en mogen, als ze dat willen, mee-
werken aan de kerkdienst. 
Bijzondere diensten worden voorbereid door de ‘Commissie Eredien-
sten’, samen met de (gast)predikant. Ook onderhoudt deze commissie 
contact met de muziekgroep Sound of Worship. 
 

Commissie Erediensten 

aanspreekpersoon:  Ton van den Berg  0297-327237  
 antonvdberg@caiway.nl 

overige leden:  Aveline Maat 
Jan Sikkema 
Wilko Roodenburg 
Truus de Geus en een 
vertegenwoordiger van 
de kindernevendienst 

 

 

paascyclus 

In de week voor Pasen wordt de paascyclus gehouden, waarin we stil-
staan bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Op Witte Donderdag 
(DV 9 april 2020, 19.30 uur) vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, 
in navolging van het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn disci-
pelen. Op Goede Vrijdag (10 april, 19.30 uur) luisteren we naar het lij-
densevangelie en zingen daarbij passende liederen. Op Stille Zaterdag 
(11 april, 20.30 uur) gedenken wij dat Jezus’ dood niet het einde bete-
kende, maar dat Zijn licht de duisternis verdrijft en Zijn leven sterker is 
dan de dood. De paascyclus wordt afgesloten met een jubelende dienst 
op Paasmorgen (12 april, 10.00 uur), waarin we vieren dat Jezus de dood 
heeft overwonnen: Hij is opgestaan! 
 
Overige bijzondere diensten: 
6 november 2019 19.30 uur  Dankdag voor gewas en arbeid 

 24 december 2019 22.00 uur  Kerstnachtdienst 

 25 december 2019 10.00 uur  Kerstmorgendienst 

 26 december 2019 10.30 uur  Kerstontbijt en Kinderkerstmusical 

 31 december 2019 19.00 uur  Oudejaarsavonddienst 

11 maart 2020 19.30 uur  Biddag voor gewas en arbeid 

 21 mei 2020 10.00 uur  Hemelvaartsdag 
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C1-c.Oppasdienst 

Op zondagmorgen worden de allerkleinsten tijdens de kerkdienst ver-
wacht in één van de ruimtes van het kinderdagverblijf.  Ze 
kunnen daar dan spelen, tekenen en knutselen.  Halverwege 
krijgen de kinderen een beker drinken. Zijn ze nog te klein 
voor een beker, dan mogen ze zelf een flesje meenemen. Er 
zijn altijd twee moeders, vaders of tieners die helpen met 
alles wat nodig is. Aan het eind van de dienst, tijdens de 

collecte, worden de kinderen gehaald door de ouders om samen de zegen 
te ontvangen. Kinderen tot 4 jaar zijn welkom!  
Het oppasteam is altijd op zoek naar uitbreiding! Wilt u/ wil jij ook zo 
nu en dan voor onze kleintjes zorgen? Voor het opgeven of voor meer 
informatie kan je contact opnemen met Norbert van Oostveen. 
 

Oppasdienst 

aanspreekpersoon:  Norbert van Oost-
veen 

 06-23652466  
 noriris@caiway.nl 

C1-d. Peuterdienst 

De peuters van twee en drie jaar gaan tijdens de dienst naar de oppas-
dienst. Als er voldoende peuters zijn, gaan ze na een half uurtje spelen, 
met elkaar aan tafel zitten voor een verhaal uit de Bijbel en een werkje, 
daarna kunnen ze nog even verder spelen. Voor het verhaal en de ver-
werking wordt er gebruik gemaakt van de methode van 
Timotheüs.  

Peuterdienst 

aanspreekpersoon:  Dorien Rinkel  06-29225706 
 doorvl@gmail.com 

C1-e. Kindernevendienst 

Iedere zondag is er tijdens een gedeelte van de dienst een eigen dienst 
voor de kinderen, de kindernevendienst. In onze eigen ruimte vertellen 

we de kinderen de verhalen uit de bijbel, we zingen 
met elkaar en tot slot hebben we een creatieve ver-
werking of spelen we een spelletje. Hierbij maken we 
gebruik van de methode ‘Vertel ’t maar’of ‘Bijbel-
Basics’. 
De kindernevendienst bestaat uit 2 groepen: 
Groep I: groep 1 t/m 4 van de basisschool 
Groep II: groep 5 t/m 8 van de basisschool. 

 

  Kindernevendienst 

aanspreekpersoon:  Jeanet Donker  06-40399742 
 jeanetdonker@live.nl 

http://www.sweetsurprisenuenen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Lovely-Tins-11-Liefste-oppas.png
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C1-f. Jeugdkerk (XL) 

De tieners hebben eens per twee weken Jeugdkerk 
(XL). De Jeugdkerk begint om 10.00 uur in De Jids 
en de tieners volgen hun eigen programma. Ze ko-
men aan het eind van de dienst naar de kerkzaal 
zodat we samen de zegen ontvangen.  
Jeugdkerk XL is van 10.30-11.30, ook in de Jids. 
Dit is een speciale Jeugdkerk met iedere keer een 
gast en thema. De tieners komen niet naar de 

kerkzaal en ontvangen de zegen in de Jids. 
Jeugdkerk (XL) 

aanspreekpersoon:  Kristian van  
Heemskerk 
 
Koos Koelewijn (XL) 

 0297-267792 
 kristian.van.heemskerk@sow-
kudelstaart.nl 
 06-33728537 
 koos.koelewijn@sow-kudel-
staart.nl 

C1-g. Muziek tijdens de erediensten en de muziekcommissie 

Onze gemeente heeft een vaste organist, de heer Jan 
Sikkema, die de erediensten begeleidt met orgel- en 
pianospel.  
Verder is er de muziekgroep Sound Of Worship. Sound 
Of Worship bestaat uit gemeenteleden die een instru-
ment bespelen of die in de vorm van hun zang inci-
denteel of op verzoek een muzikale bijdrage leveren 
aan de diensten.  
                                           Sound of Worship 

contactpersoon: Martine Sikkema 
 
 
 
Jan Sikkema 

 06-45457645 
 martine.sikkema@ 
sow-kudelstaart.nl 
 
 0297-341425 
 jsikkema@caiway.nl 

 
Om het orgel en de vleugel die in De Spil staan in stand te houden, is er 
een commissie die voor de fondswerving daarvoor verantwoordelijk is. 
De commissie heeft de naam ‘muziekcommissie’, het fonds de naam 
‘muziekfonds’. Ieder gemeentelid ontvangt ‘rondom zijn of haar verjaar-
dag’ een wenskaart, met daarop de mogelijkheid om een gift te doen 
voor het muziekfonds. 

Muziekcommissie 

leden:  Piet Adema 
Jan Sikkema 

 



- pagina 26 - 

C1-h. Sacramenten 

In onze diensten worden twee sacramenten gevierd: het Heilig Avond-
maal en de Heilige Doop. 

Heilig Avondmaal 

Wij vieren vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal. Op Witte Donderdag 
en in september wordt het Avondmaal aan tafel gevierd. De overige ke-
ren is er een ‘lopende’ viering: iedereen wordt genodigd 
naar voren te lopen om brood en wijn te ontvangen. De 
diakenen verzorgen de avondmaalstafel, zij zorgen voor 
brood en wijn. Desgewenst is er ook druivensap beschik-
baar. Het avondmaal is toegankelijk voor alle gemeen-
teleden en ook gasten – jong en oud – die zich tot de 
Maaltijd van de Heer geroepen voelen en Jezus willen 
volgen in hun leven.  

Heilig Avondmaal aan huis 

Voor hen, die door langdurige ziekte of invaliditeit niet naar de kerk  
kunnen komen, of voor hen die voor hun overlijden nog een keer - al dan 
niet met hun familie – het heilig avondmaal wensen te vieren, is de mo-
gelijkheid om dit aan huis of desnoods in een verzorgingshuis of hospice 
te vieren. Dit kan worden aangevraagd bij de predikant of via het wijk-
team.  
 

heilig avondmaal aan huis 

aanspreekpersoon: Rieneke de Bondt  0297-347155 

 

Heilige Doop 

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dat doorgeven aan de 
scriba. Na het dopen ontvangen de ouders een doopkaart en een doop-
kaars. De doopkaart is ter herinnering en bevat de gegevens omtrent 
plaats en datum van de doop. De naam van de dopeling wordt bijge-
schreven op de doop- en opdraagrol. 
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Door de dood en op-
standing van Jezus (waarvan de Paaskaars een symbool is) is er nieuw 
leven mogelijk (de doop). Bij het overhandigen van de brandende kaars 
wordt de wens uitgesproken dat de dopeling zijn of haar leven lang dra-
ger mag zijn van het licht van Christus. 
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C1-i. Andere gebruiken 

 

opdragen van kinderen  

Ouders die hun kind in het midden van de gemeente willen opdragen aan 
de Heer kunnen dat doorgeven aan de scriba. Na de opdraagplechtigheid 
ontvangen de ouders een opdraagkaart van de kerkenraad, waarop de 
feestelijke gebeurtenis is aangetekend. Ook wordt de naam van het op-
gedragen kind bijgeschreven op de doop- en opdraagrol en wordt een 
opdraagkaars ontstoken. 
 

herdenken van overledenen 

Als een gemeentelid overlijdt, dan wordt hij of zij op een zondag daar-
opvolgend herdacht in de dienst. Daarbij zingen we een lied van verbon-
denheid, dat de familie mag uitkiezen. De naam van de overledene wordt 
bijgeschreven op de gedachtenisrol. Op de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar, worden alle overledenen van het voorbije jaar herdacht. 
Symbolisch wordt een traan, verbonden met hun naam, in de Avond-
maalskruik gedaan, waarin gegraveerd staat ‘Doe mijn tranen in uw 
kruik’ (Psalm 56 : 9). 
 

C1-j. Geluidsopname van de eredienst 

 
Elke dienst wordt door onze techniekmedewerkers opgenomen.  
U kunt de dienst beluisteren via internet: ga naar www.sow-kudel-
staart.nl en klik op "Media"; daar staan de opnames van de laatste we-
ken. Nog verder terug in de tijd? Dan kunt u de dienst in de kalender 
opzoeken en openen via de knop Activiteiten in de menubalk, waarna de 
dienst te beluisteren is. Tegen een kleine vergoeding is het ook mogelijk 
om een CD van de dienst te kopen.  
 

Geluidsopname 

aanspreekpersoon:  Rudolf Huson  0297-326590 
 techniek@sow-kudelstaart.nl 
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C1-k. Bloemen vanuit de kerk 

bloemengroet vanuit de wekelijkse eredienst 

Tijdens de dienst staan er bloemen vóór in de kerk. 
Deze bloemen gaan na afloop van de dienst ter bemoe-
diging naar zieken, ter felicitatie naar mensen die in de 
voorgaande periode 75 jaar of ouder zijn geworden, 
naar mensen die een 25-, 40-, 50-, 55- of 60-jarig huwe-

lijksjubileum vieren of naar hen die we om andere redenen een groet 
willen brengen namens ons allen. De bloemen worden als regel door de 
contactpersonen bezorgd. Suggesties voor een bloemengroet zijn altijd 
heel welkom.  

Bloemengroet 

aanspreekpersoon:  Janna Adema 
 
Ans Rinkel 

 0297-320935 
 janna.adema@sow-kudelstaart.nl 
 0297-341045 
 ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl 

ook mogelijk bij: Aveline Maat 
 
Marja Smit 

 0297-346035 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 
 06-12687821 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 

kerst- en paasgroet 

Voor gemeenteleden vanaf 75 jaar en voor personen die om pastorale 
redenen voor een groet uit de gemeente in aanmerking komen, wordt 
door de diaconie een kerst – en/of paasgroet verzorgd. 

C1-l. Collecten en collectemunten 

Tijdens de eredienst worden twee collecten gehouden. De twee collec-
ten tijdens de dienst zijn meestal bestemd voor de eredienst, diaconie, 
kerk, aflossing kerkgebouw en jeugdwerk, soms wordt gecollecteerd 
voor een ander (vaak door de PKN/organisatie gevraagd) doel. Het col-
lecteren wordt gedaan door de diakenen en leden van het college van 
kerkrentmeesters. Bij de uitgang wordt in het algemeen vanuit de ZWO-
commissie van de diaconie gecollecteerd voor de zending; een paar keer 
per jaar is de collecte bij de uitgang voor een ander doel bestemd, dit 
wordt dan aangegeven.  
Heeft u al eens overwogen om col-
lectemunten te gaan gebruiken? 
Op deze wijze is uw bijdrage aan 
collectes aftrekbaar voor de in-
komstenbelasting. De collecte-
munten worden in eigen beheer uitgegeven. De waarde van de munten 
is € 2,-- of € 1,-- of € 0,50. U kunt ze bestellen door de bestelformulieren 

mailto:janna.adema@sow-kudelstaart.nl
mailto:ans.rinkel@sow-kudelstaart.nl
mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
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in de hal in te vullen en ze in te leveren via de collecte of bij de kerk-
rentmeesters. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de munten. Be-
taling kan plaatsvinden op IBAN-nummer NL 62 INGB 00 057 820 44 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Kudelstaart.  
 

Collectemunten 

aanspreekpersoon: Jos Blom  0297-360730 
 jos.blom@sow-kudelstaart.nl 

C1-m. Koffiedrinken 

Na de dienst drinken we koffie, thee of limonade in de ontmoetingshal. 
We willen binnen onze gemeente tijd vrijmaken 
om elkaar te ontmoeten en op deze manier "oog 
en oor" te hebben  voor anderen. Dus weet u wel-
kom om na afloop van de dienst te blijven koffie-
drinken. Om de kosten enigszins te drukken staat 
er een 'koffiepot'  waarin u een vrijwillige bijdrage 
kunt doen. Het koffiezetten en -schenken gebeurt 
door vrijwilligers. Het rooster staat elke zondag in 
het kerkblad. Wilt u hieraan meewerken, laat dat 
dan even weten. 

 

Koffiedrinken 

aanspreekpersoon:  Janna Adema  0297-320935 

C1-n. Boekenhoek 

 
Elke zondag na de dienst is er de mogelijkheid boeken te bekijken en te 
bestellen of eventueel direct te kopen. De boekenhoekcollectie bestaat 
uit diverse boeken rondom Bijbelstudie, gedichtenbundels, kinderboe-
ken etc. Wenskaarten voor verschillende gelegenheden worden ook ver-
kocht. De liedbundels die in de eredienst gebruikt worden, zijn hier ver-
krijgbaar. Ook zijn er kleine cadeautjes te koop. U vindt de boekenhoek 
in de ontmoetingshal. Bij de inloopochtenden, die worden gehouden op 
de 1e woensdagochtend van de maand, is de boekenhoek vanaf 10.00-
11.30 uur ook geopend.  
 

Boekencommissie 

aanspreekpersoon:  Gusta Groenendijk  0297-345168 
 boekenhoek@sow-kudelstaart.nl 

overige leden: Gerda de Vos 
Helma Bakker 
Anneke de Jong 
Joke van Leeuwen 
Theresia van Vliet 

 

mailto:boekenhoek@sow-kudelstaart.nl
http://www.1001kleurplaten.nl/Eten%20en%20Drinken/Eten/groot/kleurplaat-koffie-pot.html
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C1-o. Kosterdienst 

 
Zonder goede koster géén organisatorisch goed lopende eredienst! Dat is 

een waarheid die van alle tijden en alle plaatsen is. Dat is 
in onze gemeente dus niet anders. Ons kostersteam bestaat 
uit vrijwilligers, die bij toerbeurt de kosterstaken op zich 
nemen. Zij maken de zaal in orde, maar ruimen ook alles 
weer op na afloop van de dienst. Kortom: zij zorgen dat 
alles goed verloopt voor, tijdens en na de dienst. Wilt u 
hieraan meewerken, laat het dan even weten! 
 

Kosterdienst 

aanspreekpersoon:  Jan Vrieze  0297-343929 
 jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl 

 

C1-p. Rijdienst 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig 
naar de eredienst in De Spil te komen, dan kunt 
u een beroep doen op de rijdienst. In het kerk-
blad staan naam en telefoonnummer vermeld 
van degene die rijdienst heeft. U kunt met hem 
of haar contact opnemen en hij of zij zorgt dat u op tijd in De Spil bent. 
Mocht u elke week gebruik willen maken van de rijdienst, dan kunt u dit 
ook doorgeven. U komt dan op de vaste lijst te staan en hoeft niet we-
kelijks meer te bellen. In Kudelstaart hebben we twee rondes. Wilt u 
hieraan meewerken, laat het dan even weten! 
 

Rijdienst 

aanspreekpersoon:  Jan Vrieze   0297-343929 
 jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl 
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C2. Zaken rondom ons gemeente-zijn 

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over zaken die gaan over ‘on-
derlinge contacten’ en de manier waarop we elkaar binnen de ge-
meente op de hoogte houden (eerste gedeelte van dit hoofdstuk) en 
hoe we het club- en kringwerk uitvoeren (tweede gedeelte). 
Onze gemeente telt, op het moment van schrijven, 640 leden, verdeeld 
over 348 adressen in Kudelstaart en omgeving. Het valt dus niet mee 
om iedereen te leren kennen, zeker niet als u hier nieuw bent komen 
wonen. Onze gemeente is ingedeeld in vier wijken die elk een wijk-
team hebben; in deel B van deze wegwijzer is dit beschreven. Elk team 
kent een coördinator; met hem of haar kunt u contact opnemen als u 
graag eens wilt praten of bezoek wilt ontvangen. 

C2-a. Administratie en andere ‘papieren zaken’ 

nieuw ingekomenen 

Nieuw ingekomenen worden welkom geheten door een lid van het wijk-
team in de wijk waar deze is komen wonen. Wilt u voorgesteld worden 
in de eredienst, dan kunt u dit aanvragen. 

kerkelijke administratie 

Natuurlijk wilt u geïnformeerd worden over alles wat binnen onze ge-
meente speelt, maar de kerk wil ook graag op de hoogte blijven van alles 
wat zich binnen uw gezin afspeelt. Gaat u verhuizen, krijgt u een baby, 
gaan uw kinderen op kamers etc., dan horen wij dit graag. Geeft u dit 
dan door aan het scribaat. Het wijkteam en de ledenadministrateur 
wordt dan op de hoogte gebracht van dit feit. De scriba’s stellen het op 
prijs als zij bij een geboorte, een huwelijk of een overlijden ook een 
geboortekaartje, een huwelijkskaart of een overlijdensbericht toegezon-
den krijgen. Dit is om mee te leven (zowel bij lief als bij leed) maar ook 
om de administratieve verwerking daarvan zo gemakkelijk mogelijk te 
laten verlopen. 
 

informatie over ‘lief en leed’ 

aanspreekpersoon: Aveline Maat 
(scriba) 

Achterweg 59 (1424 PP De Kwakel) 
 0297-346035 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 

ook aanspreekbaar Marja Smit 
(2e scriba) 

Kudelstaartseweg 101 (1433 GB) 
 06-12687821 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 
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archief 

Sinds 2011 is er een ruimte op de eerste verdieping van De Spil ingericht 
als archiefruimte voor de kerk. De archivaris verzorgt deze archieven 
volgens de richtlijnen van de PKN. In het archief 
zijn (worden) de documenten opgenomen van 
kerkenraad, college van kerkrentmeesters, dia-
conie en ZWO commissie, jeugdraad enz., en de 
diverse commissies die bestaan (hebben) vanaf 
1978 tot heden. Maar ook documenten, foto’s, 
films en dergelijke van allerlei kerkelijke activi-
teiten, van de bouw van de Spil, de pastorieën, 
van de tijd in het Dorpshuis, de Korf enz. en do-
cumenten zoals kerkbladen, onze jaarlijkse wegwijzers, startkranten, 
nieuwsbrieven en dergelijke. Ook wordt een digitaal archief opgezet. 
Als u documenten, foto’s, films of bestanden in uw bezit hebt betref-
fende de onze gemeente, kunt u contact opnemen met de archivaris om 
deze zaken op te nemen in het archief, of indien u dat wenst, te kopiëren 
voor het archief. Ook kunt u kerkelijke documenten inleveren ter ver-
nietiging. 
 

Archief 

archivaris  Jaap de Jong  0297-563749 
 archivaris@sow-kudelstaart.nl 

 

kerkblad 

Sinds 1988 wordt door de Protestantse gemeenten in Aalsmeer en Kudel-
staart één gezamenlijk kerkblad uitgegeven. Dit kerkblad wordt weke-
lijks thuisbezorgd. Als extra service kunt u het kerkblad ontvangen via 
e-mail. 
 
Het abonnementsgeld bedraagt per jaar: 
- € 17,50 als het kerkblad wordt bezorgd door vrijwilligers en  
- € 66,50 als het door PostNL bezorgd wordt. Als u het kerkblad ook 
per e-mail wilt ontvangen kost een abonnement € 5,-- extra. Betaling 
vindt éénmaal per jaar plaats door toezending van een acceptgiro. 
 
Wilt u iets in het kerkblad (laten) vermelden, dan kan dat door de kopij 
hiervoor in te leveren bij de scriba’s vóór zondagavond 19.00 uur.
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Kerkblad 

kopij inleveren bij: 
 
(uiterst inlevertijdstip: 
zondagavond 19.00 uur) 

Aveline Maat 
 
of 
 
Marja Smit 

Achterweg 59 (1424 PP De Kwakel) 
 0297-346035 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 
 
Kudelstaartseweg 101 (1433 GB) 
 06-12687821 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 

bezorging: Willie de Groot Haya van Somerenstraat 35 
 0297-327723 
 degrootdegroot@caiway.nl 

abonnement aanvragen: 
 

Dhr. J. Joore 
(Aalsmeer) 

 0297-340499 
 janjoore@kabelfoon.nl 

nieuwsbrief 

Elke zondagmorgen (behalve in de zomerperiode en de kerstda-
gen/jaarwisseling) krijgt u de nieuwsbrief aangereikt als u de dienst in 
De Spil bezoekt. Hierin staan een aantal zaken vermeld, zoals informa-
tie bij de dienst, activiteiten die in de komende tijd plaatsvinden, ge-
meentenieuws, etc. Wilt u de nieuwsbrief (ook) per e-mail ontvangen, 
dan kunt u dit aanvragen bij het scribaat. 
 

Nieuwsbrief 

kopij inleveren bij: 
 
(uiterst inlevertijdstip: 
donderdagavond 19.00 uur) 

Aveline Maat 
 
of 
 
Marja Smit 

Achterweg 59 (1424 PP De Kwakel) 
 0297-346035 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 
 
Kudelstaartseweg 101 (1433 GB) 
 06-12687821 
 scriba@sow-kudelstaart.nl 

website 

Sinds september 2015 is onze nieuwe website ‘in de lucht’: 
www.pgkudelstaart.nl. 
Op deze site vindt u actuele informatie over 
de activiteiten, de komende diensten, maar 
ook een stukje geschiedenis van onze ge-
meente, foto’s van activiteiten worden er ge-
plaatst. Ook zijn de zondagmorgendiensten 
vanaf zondagmiddag te beluisteren op de web-
site. Voor vragen, opmerkingen of suggesties 

kunt u altijd bij ons terecht. 
Website sow-kudelstaart.nl 

aanspreekpersoon: Kees de Bondt  0297-347155 
 webmaster@sow-kudelstaart.nl 

mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
mailto:degrootdegroot@caiway.nl
mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl
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C2-b. Bijeenkomsten 

gemeenteavond 

Elk jaar wordt er minimaal één gemeenteavond 
gehouden, meestal in het voorjaar. Tijdens deze 
avond wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen onze gemeente, zowel zakelijk als inhou-
delijk. Verder is er ook ruimte voor uw eigen in-
breng en vragen.  

 

ontmoetingsavonden 

Elk seizoen worden er ontmoetingsavonden gehou-
den. Deze avonden zijn bedoeld om het onderlinge contact in onze ge-
meente te verstevigen en om in kleinere groep met elkaar in gesprek te 
gaan over een bepaald onderwerp. 

 

inloopochtenden 

Elke eerste woensdag van de maand staat de koffie klaar! Vanaf 10.00 
uur tot 11.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van De Spil de mogelijk-
heid om gezellig koffie of thee te drinken. Centraal staan ontmoeting en 

gesprek met elkaar.  Ook worden er kaar-
ten naar zieken, jubilea etc. verstuurd. 
Tevens is dan de boekenhoek geopend. 
Weet u welkom! Ook in de zomermaanden 
is er ‘inloopochtend’!  
Hebt u geen vervoer naar de Spil, maar 
wilt u wel graag komen, laat u dat dan 
even weten. Dan proberen wij, indien mo-
gelijk, een oplossing hiervoor te vinden. 
 

 
 
 

Inloopochtenden 

aanspreekpersoon: Gusta Groenendijk  0297-345168 
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C2-c. Vorming en toerusting 

commissie vorming & toerusting  

Binnen onze gemeente is een commissie Vorming & Toerusting actief. De 
taak van deze commissie is ́ het bevorderen 
van het geloofsgesprek binnen de ge-
meente, zowel met jong als oud´. Uiteraard 
zijn er al veel activiteiten in onze gemeente 
die zich hierop richten. Als aanvulling 
hierop hebben wij een programma samen-
gesteld dat wisselend van opzet is en waar-
mee we een breder publiek hopen te berei-
ken. We noemen ze ‘SpilPLUS’-activiteiten. 
Toerustend, vormend, maar vooral inspire-
rend en bemoedigend. Door deze activitei-

ten samen te beleven is er ontmoeting met elkaar en kunnen we van 
elkaar leren. We hopen dat dit u aanspreekt en dat u deel zult nemen 
aan één of meerdere activiteiten. Ze staan open voor iedereen die be-
langstelling heeft (binnen en buiten de gemeente).  
Hieronder het programma van het komende seizoen. Nog niet alle data 
zijn bekend, dus houd weekblad, kerkblad en nieuwsbrief in de gaten 
voor de aankondigingen en verdere informatie. 
  
 

Woensdag 30 oktober 2019 om 14.30 uur: 
Gespreksmiddag met als thema: ‘Begraven of cremeren’. Geen eenvou-
dig onderwerp, maar wel iets wat veel mensen bezighoudt. Ds. Mirjam 
Vermeij komt hierover een theologische uitleg geven en daarna gaan we 
zelf aan de slag met een aantal stellingen en teksten uit de Bijbel.  
 
.. november 2019 om 19.00 uur: 
Filmavond in de grote zaal. ‘I‘ll push you’ :  Het waargebeurde verhaal 
van 2 vrienden, een rolstoel en hun weg naar Santiago de Compostella. 
Door een progressieve spierziekte is Justin afhankelijk van zijn rolstoel. 
Toch vat hij de droom op om een pelgrimsreis naar Santiago de Compos-
tella te maken. Zijn vriend Patrick heeft in een spontane opwelling ge-
zegd: Ik duw je wel , zonder te beseffen hoe deze pelgrimage uitloopt 
op de moeilijkste maar ook belangrijkste weg die ze ooit zouden gaan. 
Een verhaal vol vriendschap, geloof , humor en vertrouwen.  
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Zondag 2 februari 2020 om 19.00 uur: 
Taizéviering   We zoeken de rust in een viering met eenvoudige liederen, 
betekenisvolle teksten en momenten van stilte.  Ds. Ruurd van de Weg 
zal deze viering op zijn geheel eigen wijze leiden. 
 
Maart 2020 
Het idee leeft al wat langer, we hopen het deze maand uit te voeren:  
Samen een maaltijd nuttigen, gerechten, geïnspireerd op de Bijbel. Sa-
men klaarmaken of meenemen. De commissie staat open voor initiatie-
ven. Wie helpt mee ? 
 
April 2020, hele maand 
Expositie van schilderijen, gemaakt door Jeltje Hoogenkamp, geïnspi-
reerd op de gedichten en gebeden die de theoloog Dietrich Bonhoeffer 
schreef tijdens zijn gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar 
is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer schuldig werd bevonden aan be-
trokkenheid bij de aanslag van Hitler en enkele dagen voor het einde van 
de oorlog werd terechtgesteld. Zijn brieven, gedichten en gebeden zijn 
nog altijd van grote betekenis voor vele mensen. Corrie Kopmels schreef 
een nieuwe vertaling van de gedichten en gebeden bij de schilderijen. 
 
Zondag 19 april 2020 om 19.00 uur 
Spilplusavond rondom leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.  Een litur-
gische lezing met achtergronden van deze theoloog en zijn betekenis 
voor ons in deze tijd, omlijst door zijn gedichten en gebeden. We hebben 
dr. Wilken Veen, lid van het Bonhoeffer Werkgezelschap, uitgenodigd om 
deze avond te verzorgen. 
 
Donderdag 21 mei 2020  
Hemelvaarstdag-dauwtrappen. Vroege vogels kunnen zich weer melden 
bij de Spil voor een sportieve en gezellige wandeling om deze feestdag 
gezond te starten. De commissie zoekt 1 of 2 actievelingen die mee wil-
len helpen bij de organisatie. 
 
 
 
 
Naast deze geplande activiteiten is er ruimte voor extra’s, zoals bijvoor-
beeld een muziekavond, een workshop symbolisch bloemschikken of een 
uitstapje; de commissie staat er voor open. Mocht u hiervoor initiatief 
willen nemen of  heeft u  suggesties  voor activiteiten in het volgende 
seizoen, neem dan contact op met één van de commissieleden.
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Commissie Vorming & toerusting 

aanspreekpersoon: Joke van Leeuwen  0297-329608 
 jenjlesi@gmail.com 

overige leden:  Madeleine v.d. Dussen 
Marja Smit 
Robine Sangers 

 

 

 

C2-d. Cat Jids (voor jongeren tussen 13 en 17 jaar) 
Jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school zijn welkom 
op de catechisatie. Met foto’s, gedichten, filmpjes, onze eigen crea-
tieve inbreng en natuurlijk vanuit de Bijbel proberen we samen meer 
te begrijpen van wat God van ons vraagt en wat het geloof voor ons be-
tekent. Jeugdwerker Koos Koelewijn zal dit begeleiden. 
             
Na het catecheseuurtje is er Jidsavond: iedereen, die dat wil mag in De 
Jids blijven om samen te kletsen, te poolbiljarten of een ander spelle-
tje te doen. 
  

Tijd: om de week vanaf 19.30 uur; dag wordt nog bepaald. 
Plaats: De Jids, het jeugdhonk van De Spil. 
  

Cat Jids 

aanspreek-
persoon: 

Koos Koelewijn  06-33728537 
koos.koelewijn@sow-kudelstaart.nl 

 

C2-e. Groepen en kringen 

Gebedskring  

Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur komt de gebedskring bij elkaar om 
te bidden voor onze gemeente, ons dorp en 
de wereld. We beginnen de avond met het 
zingen van een lied waarna we God danken 
voor Zijn genade, liefde en trouw.  
Na het lezen en overdenken van een kort 
Bijbelgedeelte gaan we over tot de voor-
bede, waarbij we steeds weer mogen erva-
ren: Samen bidden werkt samenbindend, 
want zorg en blijdschap worden gedeeld.

mailto:jenjlesi@
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Wil je iets doorgeven om voor te bidden of danken of wil je persoonlijk 
gebed? Laat het dan even weten. 
Of kom met ons meebidden op de dinsdagavond in De Spil. 
 

Gebedsgroep 

aanspreekpersoon: Carla van Oostveen  0297-320465 
 carla.van.oostveen@                       

sow-kudelstaart.nl 

 

Maandagavondgespreksgroep 

De maandagavondgespreksgroep bestaat uit enthousiaste gemeentele-
den en bespreekt diverse onderwerpen. 
 

Maandagavondgespreksgroep 

coördinatie en leiding: Debora Pothuizen 
Anneke de Jong 

 0297-329247  
 0297-566018 

plaats van samenkomst: Bij Carla van Oostveen,  
Albrechtstraat 20 

 

tijdstip van samenkomst: 20.00  uur  

dag en frequentie van sa-
menkomst: 

op maandagavond, 1 keer per 
drie weken 

 

startdatum seizoen 2019-
2020: 

Eind september/ begin okto-
ber 

 

 

HUISKRINGEN 

In onze gemeente is één ‘huiskring’ actief.  Op de kringavonden ontmoe-
ten we elkaar en praten we over het geloof, o.a. hoe beleven we ons 
geloof, wat doen we ermee in ons dagelijks leven, wat kunnen we leren 
van elkaar, we bemoedigen elkaar en we delen onze ervaringen. Het zijn 
mooie avonden om in alle rust met elkaar over het woord van God te 
praten en te leren. 

 

huiskring I 

Het programma dat het komend jaar gebruikt zal worden is nog niet be-
kend. Daarover zult u nog nader worden ingelicht. 
Wat zou het geweldig zijn om met nog meer mensen deze kringavonden 
te houden en zo te groeien in Gods woord. 
Een keer in de twee weken komen we bij elkaar en u/jij bent van harte 
uitgenodigd om naar deze kringavonden te komen.

mailto:carla.van.oostveen@%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sow-kudelstaart.nl
mailto:carla.van.oostveen@%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sow-kudelstaart.nl
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Huiskring I 

coördinatie en informatie: Hetty en  Frans van der Wee  0297-366000 
 06-50280711 

leiding: Hetty van der Wee  

plaats van samenkomst: Robend 26  

tijdstip van samenkomst: 20.00  - 22.00  uur; 
koffie klaar om 19.45 uur 

 

dag en frequentie van sa-
menkomst: 

op woensdagavond, 1 keer 
per twee weken 

 

 

 

woensdagavondgroep WAG 

De woensdagavondgespreksgroep ontmoet 
elkaar om te praten over onderwerpen die 
te maken hebben met het geloof en het le-
ven. We wisselen ervaringen uit over wat 
nu de kern is van ons geloof, daarbij dat 
niet als een vaststaand gegeven aanne-
mend, maar als een open zoektocht. Nu 
eens een psychologische of filosofische invalshoek toepassend op Bijbel-
verhalen, dan weer een vertaling naar het hier en nu. Zo delen we, de 
ander respecterend, wat ons verwondert en stimuleert in het dagelijks 
leven. Aan het begin van het seizoen wordt met elkaar inhoud aan de 
avonden gegeven. 
 
 

Woensdagavondgroep WAG 

coördinatie en informatie: Madeleine van der Dussen  0297-322092 

plaats van samenkomst: wisselend  

tijdstip van samenkomst: 20.00 uur  

dag en frequentie van sa-
menkomst: 

op woensdagavond, 1 keer 
per drie weken 

 

startdatum seizoen 2019-
2020: 

september  
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Gespreksgroep  ‘De Afdwalers’ 

Alle ‘oudere jongeren’ (vanaf ongeveer 25 tot 
ongeveer 40 jaar) zijn welkom op deze ge-
spreksgroep. De bijnaam van onze groep is ‘Af-
dwalers’, omdat we in onze gesprekken regel-
matig van het één op het ander komen en van 
het onderwerp afdwalen. Toch komen we altijd 
weer bij de kern terug: De Bijbel als leidraad 
voor ons geloof en leven. Om de beurt bereiden 
we een onderwerp voor. 

 
  Gespreksgroep ‘De afdwalers’ 

coördinatie en informa-
tie: 

Dorien Rinkel  06-29225706 
doorvl@gmail.com 

spilgroep 

In oktober 2003 is deze kring gestart, speciaal voor de bewoners van 
OTT. Het programma en de inhoud van de avonden is afgestemd op de 
vraag en het niveau van de deelnemers. Door middel van een Bijbelver-
haal en gespreksvragen aan de hand van een thema proberen wij indivi-
duele aandacht voor de deelnemers te creëren. We sluiten de avond af 
met een stukje muziek door de deelnemers zelf in te brengen. Door ver-
huizing en leeftijd is de laatste paar jaar het aantal deelnemers terug-
gelopen, maar we hebben gelukkig ook weer enkele nieuwe bewoners 
mogen verwelkomen. Een groep van ongeveer 6 bewoners van OTT be-
zoekt trouw de avonden en leeft naar deze bijeenkomsten toe. Hoogte-
punt voor de groep is de Spildienst die zij voorbereiden en waarin zij 
allemaal een bijdrage hebben. Deze dienst zal in het najaar gehouden 
worden. De precieze datum is nu nog niet bekend. 

Spilgroep 

coördinatie: Jaap Overbeek  0297-322940 
 jacjoverbeek@caiway.nl 

leiding: Marja van Duijn 
Paul Smit 
Jaap Overbeek 

 

tijdstip van samen-
komst: 

19.30 uur  

dag en frequentie van 
samenkomst: 

op zondagavond, 1 
keer per twee weken 

 

startdatum seizoen 
2019-2020: 

najaar 2019  
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C2-f. Bloemversiering in de kerk 

Op hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en 
Kerst wordt de kerk versierd met bloemenstuk-
ken. Ook voor rouw- en trouwdiensten en an-
dere  bijzondere diensten.  
Deze worden gemaakt door Joke de Vries.  
Mochten er mensen zijn die nog ideeën hebben 
en mee willen denken, dan hoort zij dat graag. 
 
 

Groengroep 

aanspreekpersoon: Joke de Vries  06-30087219 

 

C2-g. Jeugdwerk 

Jongerenpastoraat 

Vanaf dit seizoen is het jongerenpastoraat anders ingericht dan voor-

gaande jaren. Het jongerenpastoraat valt onder de verantwoordelijk-

heid van de jeugdraad. De actieve vrijwilligers die de activiteiten voor 

de leeftijdsgroep van 12+ doen, zullen deze taak op zich nemen. Zij 

kunnen de (actieve) jongeren onder elkaar verdelen en zorgen voor ex-

tra aandacht bij een verjaardag, examens, bij andere blijde momen-

ten, maar ook bij vervelende en verdrietige situaties. 

De jeugdraad en de vrijwilligers die actief zijn hebben o.a. de volgende 
taken:  
contacten leggen en houden met de jongeren in de gemeente, o.a. door:  

- het bezoeken van de diverse jongerenactiviteiten; 
- bezoeken van jongeren in een bijzondere situatie; 
- begeleiden van jongeren in een probleemsituatie; 

 

De jeugdouderling/jeugdwerker/vrijwilliger is er voor de jongeren, dus 
niet voor hun ouders. De inhoud van gesprekken wordt dan ook niet met 
de ouders besproken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gege-
ven door de jongere zelf.  
 

Wil je eens een gesprek met een van de jeugdraadleden, neem dan con-
tact op.
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Jongerenpastoraat 

aanspreek-
persoon: 

Martine Sikkema 
(Jeugdouderling) 
 
Ronald Sangers 
(Jeugdouderling) 
 
Koos Koelewijn 
(Jeugdwerker) 
 
Kristian van 
Heemskerk 
(Jeugdwerker) 

 06-45457645 
 martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl 
 
 06-24976486 
 ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl 
 
 06-33728537 
 koos.koelewijn@sow-kudelstaart.nl 
 
 06-53159706 
 kristian.van.heemskerk@sow-kudel-
staart.nl 

jongensclub en meisjesclub voor kinderen van 8 – 11 jaar 

In de Jids worden tweewekelijks clubavonden georganiseerd voor kin-
deren van de groepen 5 tot en met 7 van de basisschool, de ene week 
voor meisjes en de andere week voor jongens. Het is erg gezellig om 
samen met leeftijdsgenoten te luisteren naar verhalen uit de Bijbel, al 
je vragen te kunnen stellen over de Bijbel en God, maar vooral ook om 
te knutselen en spelletjes te doen. Aan het eind van het seizoen sluiten 
we altijd af met een uitje.  
 

Jongensclub voor kinderen van 8 – 11 jaar 

aanspreekpunt: Ronald Sangers  06-24976486 
 clubjongens@gmail.com 

Meisjesclub voor kinderen van 8 – 11 jaar 

aanspreekpunt: Annemieke Stevens  06-23946103 
 amvanleeuwen@hotmail.com  

Rock Solid (voor tieners van 11 - 14 jaar) 

Dit is een club voor tieners van groep 8 en de eerste klas van het voort-
gezet onderwijs. De 10-ers komen 
eens in de twee weken bij elkaar. 
We gebruiken het materiaal van 
Rock Solid. Rock Solid is een af-
wisselend programma met veel 

gekke en maffe spelletjes die te maken hebben met het thema van die 
avond. Tijdens de avond en de spelletjes blijkt jouw leven heel wat raak-
vlakken te hebben met wat de Bijbel en God daarover te zeggen heeft. 
  

Rock Solid 

aanspreekpersoon 
en coördinatie: 

Dorien Rinkel  06 - 29225706 
 doorvl@gmail.com 
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Geloofsgesprek voor jongeren en belijdeniscatechese 
Op een nader te bepalen plaats en tijd zullen alle jongeren vanaf onge-
veer 18 tot ongeveer 25 jaar uitgenodigd worden om samen dieper na 
te denken over geloof en leven. Dat doen we vanuit de Bijbel. We be-
spreken een Bijbelgedeelte en bekijken wat God ons wil zeggen. Deze 
bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor jongeren, die op kamers ergens 
anders wonen en in de weekenden in de buurt zijn. Als deze gesprek-
ken erop uit lopen dat jongeren (en eventueel ook ouderen) openbaar 
belijdenis van hun geloof willen afleggen dan gaan we ons daarop apart 
voorbereiden. Deze activiteit zal opgepakt worden zodra er een nieuwe 
predikant is. Als iemand eerder belijdenis van het geloof wil afleggen, 
dan graag contact met de scriba. 

Geloofsgesprek voor jongeren en belijdeniscatechese 

aanspreekpersoon  Scriba   scriba@sow-kudelstaart.nl 

jeugdkampen 

Al sinds 1946 worden er vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer chris-
telijke jeugd– en kinderkampen georganiseerd voor kerkelijke maar ook 
niet kerkelijke jongens en meiden uit Aalsmeer en ver daarbuiten.  
In de zes weken van de zomervakantie gaan afwisselend de jongens en 
meisjes in diverse leeftijdscategorieën naar kampeerboerderij De Woud-
egge aan de Roekelsebosweg 5 in Otterlo.  
Gelegen aan de rand van het Roekelsebos, waarin je nog regelmatig zwij-
nen, herten en reeën ziet, is dit een schitterende locatie met vele mo-
gelijkheden voor allerlei activiteiten.  
De kampen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorieën: 8 t/m 10 jaar, 10 
t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar. Tevens worden er kampen georganiseerd 
voor jongeren van 16 jaar en ouder. Deze zogenoemde 16+ kampen kam-
peren elk jaar ergens in de Belgische Ardennen. 
In al deze kampen staat het evangelie centraal, maar zullen ook vriend-
schap, ontspanning en een heleboel nieuwe herinneringen niet ontbre-
ken. Wij willen de deelnemers deze weken vertellen van de Heere Jezus 
en het offer dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Zodat 
wij allen vrij tot de Heere God mogen komen. Alle kampleiding (ook wel 
‘staffers’ genoemd) zijn afkomstig uit verschillende kerken en gemeen-
tes uit Aalsmeer en omgeving, waarin dit Woord ook wordt verkondigd.  
De data voor de kampen en verdere informatie vindt u op: www.christe-
lijkejeugdkampenaalsmeer.nl 

Jeugdkampen 

aanspreekpersoon:  Ronald Sangers  06-24976486 
 ronald.sangers@sow-kudelstaart.nl 

http://www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl/
http://www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl/
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C2-h. Vrijwilligersgroep 

Gemeente-zijn betekent meer dan elkaar met alleen maar woorden en 

gebed tot steun zijn. Gemeente-zijn betekent ook de bereidheid hebben 

om als gemeentelid een ander gemeentelid met daden bij te staan als 

die dat nodig heeft. Dat hoeft helemaal niet te gaan om grote of inspan-

nende dingen. Integendeel – vaak zijn het de kleine dingen waarmee we 

die ander kunnen helpen die dat nodig heeft. Die ander is vaak een ge-

meentelid die wat ou-

der is, of ziek, of 

slecht mobiel, of… en 

vult u maar aan. Dat 

helpen betreft dan het 

eens doen van een 

boodschap, rijden 

naar het ziekenhuis, eens een keer de ramen lappen of de keuken oprui-

men, het uit de tuin harken van de bladeren, noemt u maar op. Alle 

voorkomende dingen die iemand soms zo graag wil, of die moeten ge-

beuren maar die hij of zij niet meer kan. We hebben daarvoor onze ‘vrij-

willigersgroep’. Deze groep wordt aangestuurd vanuit de diaconie en be-

staat uit mensen die zich hebben opgegeven voor klusjes als hierboven 

genoemd (of ander natuurlijk). Er wordt steeds meer gebruik gemaakt 

van de groep: onze gemeenteleden worden gemiddeld ouder en dat doet 

de behoefte aan hulp zeker toenemen. De groep is niet zo groot – we 

kunnen best nog een aanvulling gebruiken en we stellen het op prijs als 

u zich opgeeft om ook als vrijwilliger te worden opgenomen in de groep. 

De klusjes die u doet worden niet betaald (als u kosten moet maken 

wordt over het algemeen wel een afspraak gemaakt over vergoeding van 

die kosten), maar het levert u veel dankbaarheid op!  

Vrijwilligersgroep 

regie over de vrij-

willigersgroep 

Rieneke de Bondt 

 

 rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl 
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C3. Buiten onze gemeente 

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over zaken die gaan over de 
dienstbaarheid die wij betrachten aan de wereld om ons heen – een es-
sentieel onderdeel van ons ‘gemeente-van-Christus-zijn’. 
 

C3-a. ZWO-commissie 

We vinden het vanzelfsprekend dat we ons als gemeente niet alleen rich-

ten op onszelf, maar ook op de wereld om ons heen. Het beleidsplan van 

onze kerk gaat daar ook op in. Een van de manieren waarop we dat doen 

is via de ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoorde-

lijkheid van de diaconie en geeft 

aandacht aan drie  onderwerpen: 

zending (de Z), werelddiaconaat 

(de W) en ontwikkelingssamen-

werking (de O). Heel breed dus en 

niet perse alleen maar gericht op 

‘christelijke’ onderwerpen en 

doelen.  De commissie steunt pro-

jecten die, waar ook ter wereld, ondersteuning bieden. Ondersteuning 

in materiële zin, maar ook in immateriële zin. Een grote opdracht die 

we proberen waar te maken vanuit de beperkte mogelijkheden waarover 

onze commissie beschikt. In overleg met de diaconie (en de kerkenraad) 

zorgen we er van uit deze commissie voor dat: 

• we ons aandeel leveren in zendingswerk dat landelijk wordt georga-

niseerd (via Kerk in Actie, de GZB of andere organisatie); 

• we ons  steeds 1 à 2 jaar verdiepen in een project in een derde we-

reldland en dan weer een ander kiezen; 

• we ons richten op verdieping van de geloofscontacten met onze zus-

tergemeente Egrestö in Roemenië; 

• we bekendheid en steun geven aan projecten waar Kudelstaart of 

Aalsmeer bij is betrokken of, preciezer, waar gemeenteleden bij zijn 

betrokken. 

Lijkt het u wat om b.v. op een club of op een verenigingsavond iets te 

laten vertellen over het ZWO-werk, dan verleent de commissie daar 

graag haar medewerking aan. 
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ZWO-commissie 

leden van de com-

missie 

Rieneke de Bondt (diaconie) 

Ed Duinkerken 

Jan de Jong(De Kwakel) 

 rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl 

 ed.duinkerken@sow-kudelstaart.nl 

 jan.de.jong@sow-kudelstaart.nl 

 

C3-b. evangelisatie 

 
De gemeente van Christus is 
een stad op een berg. Geloof 
en leven van de gemeente 
kunnen niet verborgen blij-
ven. Als kerk zijn we een mis-
sionaire gemeente, dat bete-
kent dat we gezonden zijn. 
Jezus gaf bij zijn hemelvaart 
de volgende opdracht mee 
aan de discipelen: ‘Ga dus op 
weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te 

dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ (Mattheus 18, NBV). Onder leiding van die 
Geest mogen wij als gemeente deze opdracht vervullen. Dit is verweven 
in al onze activiteiten. In de Werkgroep Missionair Beraad wordt nage-
dacht over het verder concreet gestalte geven aan deze opdracht. We  
maken hierbij o.a. gebruik van materiaal van de afdeling Missionair Werk 
en Kerkgroei van de PKN. We willen duidelijk aanwezig zijn om in ge-
sprek te komen met mensen, maar ook werken aan de missionaire hou-
ding van alle gemeenteleden. Zo hielden we bijvoorbeeld ludieke uit-
deelacties in het winkelcentrum rondom de feestdagen, gespreksdien-
sten rondom missionaire thema’s  en hebben we enkele jaren als kerk 
een kraam bemand op de jaarmarkt rondom het winkelcentrum van 
Kudelstaart. In die stijl proberen we steeds iets nieuws te bedenken, 
waardoor mensen verrast worden. Het gaat om  ‘kerk naar buiten zijn.’ 
Want een kerk die naar buiten gericht is, wordt ook van binnen anders. 
Aantrekkelijker, relevanter, verwelkomend. 
  

Werkgroep Missionair Beraad 

aanspreekpersoon: Joke van Leeuwen  0297-329608 
 jenjlesi@gmail.com  
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Radio Aalsmeer 

Op Radio Aalsmeer zenden wij elke dinsdagavond van 20.00-23.00 uur 
een aantal Christelijke programma’s uit. Zoals Gospeltracks, Goed 
Nieuws, Goeie Genade en de An en Aad show. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 99.0 FM op de kabel of 105.9 FM via de ether. 

Als je wil meewerken aan één van onze programma’s, horen we dit 
graag! 

                                            Radio Aalsmeer  

medewerker uit onze 
gemeente: 

Frans van der Wee  0297-366000 

C3-c. Oecumene 

Er zijn goede contacten met de Rooms-Katholieke parochie St. Jan Ge-
boorte van Kudelstaart. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een re-
gelmatig overleg tussen de beide kerken. Minstens tweemaal per jaar is 
er een oecumenische dienst. Doorgaans in januari in de Rooms-Katho-
lieke St. Jan Geboortekerk en in oktober in ons kerkgebouw De Spil. Ook 
bij speciale gelegenheden in Kudelstaart worden oecumenische vierin-
gen gehouden.  
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D. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) 

 

Voldoen aan de wet.  Logisch. 

 

Ook onze gemeente moet voldoen aan de regelgeving 

 

Sinds 25 mei 2018. is de Europese Algemene verordening gegevensbescher-

ming (AVG) ook in Nederland van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die 

datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Alle orga-

nisaties die met persoonsgegevens werken hebben hiermee te maken, dus 

ook onze Protestantse Samen op Weg gemeente. 

Wat betekent dit? 

1. Door de AVG krijgen de leden meer mogelijkheden om invloed te krijgen bij 

de verwerking van hun gegevens. 

− Organisaties moeten aangeven welke gegevens van leden opgeslagen 

worden en voor welk doel.  

− Leden mogen hun eigen gegevens opvragen en hebben het recht om deze 

gegevens te (laten) wijzigen en/of (deels) te verwijderen. 

2. Er moeten duidelijke afspraken met derde partijen gemaakt worden die 

betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens. 

− Met providers van websites moet een overeenkomst voor de verwerking 

van de gegevens gemaakt worden. 

− Ook moeten er adequate afspraken over back-up faciliteiten gemaakt 

worden. 

− Eveneens moet er een bewerkingsovereenkomst afgesloten worden bij 

derden die een (deel) adressenbestand van ons krijgen 
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3. Binnen de organisatie: 

− moet er een “functionaris voor de gegevensbescherming (FG)” benoemd 

worden. Iemand van de kerkenraad en in ons geval is dit de voorzitter 

van het College van Kerkrentmeesters, op dit moment Ed Duinkerken. 

− moeten alle vrijwilligers binnen onze gemeente en predikant  die met de 

persoonsgegevens in aanraking komen, een “geheimhoudingsverklaring” 

tekenen. 

4. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een data-lek hebben 

plaatsgevonden dan moet dat altijd gemeld worden bij de Autoriteit Per-

soonsgegevens (AP).  

 

De komende maanden gaat een commissie binnen onze gemeente er voor 

zorgen dat dat we voldoen aan de AVG regels.  

• Er zal kritisch gekeken worden naar de ledengegevens die opgeslagen wor-

den met alle persoonlijke gegevens. 

• Er zal een privacy policy opgesteld worden en deze wordt zichtbaar ge-

plaatst op de websites en op de PKN app.  

Zie www.sow-gemeente.nl/privacypolicy  

• Er zullen  “verwerkersovereenkomsten” met externe partijen worden ge-

tekend waarmee wij samenwerken. 

• De Voorzitter van College van Kerkrentmeesters  is als bestuurslid eindver-

antwoordelijk voor AVG binnen de kerkenraad van de Protestantse Samen 

op Weg  gemeente Kudelstaart.   

Hij is voor en binnen onze gemeente de “functionaris voor de gegevensbe-

scherming (FG)”.  

• De medewerkers die met persoonsgegevens werken, hebben een “geheim-

houdingsverklaring” getekend. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van persoonlijke gegevens in de 

nieuwsbrief, kerkblad, of tegen het vermelden van uw adres in de lijst van 

de jaarlijkse SOW wijzer, laat dit dan weten aan onderstaand contactadres.    

Als u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 

contact met ons op! 

Contactgegevens: Scriba Protestantse Samen op Weg gemeente Kudelstaart  

E-mail adres:   scriba@sow-kudelstaart.nl 

Postadres:     Mevr. A. Maat, Achterweg 59, 1424 PP, De Kwakel 
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E. Adreslijst 

Op de volgende pagina’s van deze SOW-wijzer vindt u de adreslijst van ge-
meenteleden. Een dergelijke lijst is, vanwege alle mutaties die er ‘door een 
jaar heen’ zijn,  eigenlijk nooit 100% actueel – dat zal ook voor deze lijst gel-
den; er zullen, ondanks alle zorg die er aan is besteed om die zo goed en zo 
compleet mogelijk te krijgen, zeker een paar ‘foutjes’ in zitten. 
 
De lijst is opgesteld naar de situatie op 1 augustus 2019. Mutaties van latere 
datum zijn in beginsel niet verwerkt, tenzij het mutaties betreft die door ons-
zelf worden verwerkt (zoals bij een overlijden). 
 
Deze adreslijst wordt niet opgenomen in alle SOW-wijzers die worden gedrukt. 
In de SOW-wijzers die worden verspreid onder de huidige gemeenteleden is 
die wél opgenomen, maar in de wijzers die in de loop van het jaar zullen 
worden uitgedeeld onder ‘nieuw ingekomen leden’ zullen deze niet zijn opge-
nomen. Dat gebeurt vanuit privacy-oogpunt. Ook de wijzers die in de Spil ko-
men te liggen zullen in beginsel geen adreslijst bevatten. 



 

 

Adressen zieken- en verpleegtehuizen. 

 
O.L.V.G. locatie West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

O.L.V.G. locatie Oost 
Postbus 95500 

1090 HM Amsterdam 
(Oosterpark 9) 

 
 

Amsterdam UMC – locatie AMC 
Postbus 22660 

1100 DD  Amsterdam 
(Meibergdreef 9) 

 

Amsterdam UMC – locatie VUmc 
Postbus 7057 

1007 MB  Amsterdam 
(De Boelelaan 1117) 

 

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
Postbus 90203 

1006 BE Amsterdam 
(Plesmanlaan 121) 

 

Leids Universitair Medisch Centrum 
Postbus 9600 

2300 RC  Leiden 
(Albinusdreef 2) 

 

Ziekenhuis Amstelland 
Postbus 328 

1180 AH  Amstelveen 
(Laan van de Helende Meesters 8) 

 

Spaarne Gasthuis Hoofddorp 
Postbus 417 

2000 AK  Haarlem 
(Spaarnepoort 1) 

 

Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord 
Postbus 417 

2000 AK  Haarlem 
(Vondelweg 999) 

Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid 
Postbus 417 

2000 AK  Haarlem 
(Boerhaavelaan 22) 

 

Revalidatiecentrum Amsterdam 
Overtoom 283 

1054 HW  Amsterdam 

Verpleeghuis Bornholm 
Bornholm 50 

2133 AA  Hoofddorp 
 

Verpleeghuis Groenelaan 
De Helpende Hand 9 
1186 AB  Amstelveen 

Verpleeghuis Het Hoge Heem 
Wiegerbruinlaan 29 
1422 CB  Uithoorn 

 

Verpleeghuis Rozenholm 
Molenpad 4  

1431 BZ Aalsmeer 
             

           Zorgcentrum Aelsmeer 
Postbus 125 

1430 AC  Aalsmeer 
(Molenpad 2) 

 

Zorgcentrum ‘t Kloosterhof 
Clematisstraat 16 
1431 SE  Aalsmeer 

 

Verpleeghuis Zonnehuis Westwijk 
Jasmijnlaan 2 

1187 EL  Amstelveen 

Verpleeghuis Zonnehuis Amstelveen 
Postbus 567 

1180 AN Amstelveen 
(Groenelaan 7) 

 

GGZ InGeest Bennebroek  
locatie Westerpoort 

Postbus 74077 
1070 BB Amsterdam 
(Rijksstraatweg 113) 
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