Protestantse gemeente Kudelstaart
Website: www.sow-kudelstaart.nl
Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur
De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina
van onze website: www.sow-kudelstaart.nl.
Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website:
Menu/ Overzicht berichten/ Diensten of op “kerkdienstgemist.nl”.
Vanaf zondag 12 juli 2020 kunnen onze erediensten weer fysiek worden
bijgewoond. Daarvoor gelden wel specifieke regels. Raadpleeg dit kerkblad voor deze regels.
Roosters voor de komende weken.
Zondag: 12 juli 2020
Voorganger: ds. W. Nijsse uit Hilversum.
Ouderling van dienst: Truus de Geus.
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.
Overige dienstdoenden: Janine van Osnabrugge en Wim Poortvliet.
Coronateam: Jan Vrieze.
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-46 27 49 49.
Koster: Remco Valstar.
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1), Diaconie (2) en ZWO-commissie (uitgang).
Zondag: 19 juli 2020
Voorganger: ds. mw. J. van der Vis - Star uit Aarlanderveen.
Ouderling van dienst: Jan de Jong.
Diaken van dienst: Piet de Geus.
Overige dienstdoenden: Wim Lodder, Jan Vrieze,
Coronateam: Rieneke de Bondt.
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-22 44 13 19.
Koster: Jaap van der Meer
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1), Diaconie (2) en ZWO-commissie (uitgang).
Zondag: 26 juli 2020
Voorganger: ds. R. van der Weg uit Uithoorn.
Ouderling van dienst: Gerard Heijnen.

Diaken van dienst: Janna Adema.
Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek, Robin Schouten.
Coronateam: Leo Eveleens.
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow@kudelstaart.nl of 06-51 53 55 35.
Koster: Wilco Roodenburg.
Collecten volgens het rooster: Eredienst & Diaconie (1), Kerk (2) en ZWOcommissie (uitgang).
Zondag: 2 augustus 2020
Voorganger: ds. mw. F. van Willigen – Kerkvliet uit Uithoorn.
Ouderling van dienst: Leo Eveleens.
Diaken van dienst: Piet de Geus.
Overige dienstdoenden: Ina van den Berg, Hans van Leeuwen.
Coronateam: Dorrie Huson.
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-40 41 79 02.
Koster: Thomas van der Zwaard
Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), Kerk (2) en
ZWO-commissie (uitgang).
Zondag: 9 augustus 2020
Voorganger: ds. mw. H.B.E. van Galen uit Krommenie.
Ouderling van dienst: Ronald Sangers.
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.
Overige dienstdoenden: Marja van der Meer, Wim Poortvliet.
Coronateam: Jan Vrieze.
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-51 53 55 35.
Koster: Tom Rinkel.
Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), Kerk (2) en
ZWO-commissie (uitgang).
Zondag: 16 augustus 2020
Voorganger: ds. S. Zijlstra uit Haarlem.
Ouderling van dienst: Janine van Osnabrugge.
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge.
Overige dienstdoenden: Joke Aalbersberg, Jan Vrieze.
Coronateam: Rieneke de Bondt
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-22 44 13 19.
Koster: Wilco Roodenburg
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1), Aflossing kerkgebouw (2) en
ZWO-commissie (uitgang).

Zondag: 23 augustus 2020:
Aanmelden kerkdienst: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06-46 27 49 49.
Terugblik
In de dienst van afgelopen zondag ging de heer W(im) de Knijff uit Julianadorp voor. De heer De Knijff sprak met ons aan de hand van de brief van
Paulus aan de Kolossenzen en aan de Efeziërs over het thema: ‘Mijn zoon
of dochter: geef Mij je hart!’ De heer De Knijff beschreef ons hart als ‘onze
geest en onze ziel samen’. Het is de plek waar ons geweten zetelt en waar
onze zelfreflectie plaatsvindt. De heer De Knijff stelde vast dat ons hart is
omgeven door een troon. Een troon waar we vooral zelf op willen zitten en
zelf de regie over willen voeren. Hij hield een pleidooi om Jezus toe te laten
tot je hart en hem vertrouwen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat ‘vertrouw op
Mij’, zo gaf de heer De Knijff aan – daar gaat het uiteindelijk om. De preek is
afgesloten met het afspelen van het prachtige lied ‘Come into my heart’.
Als u de dienst nog eens wilt bekijken kunt u naar kerkdienstgemist.nl Als u
alleen wilt luisteren vindt u die op onze website op de ‘media-pagina’.
Dit is het laatste kerkblad voor de zomer. Daarom vindt u hierboven de roosters voor de komende zes zondagen (en voor de aanmelding: zeven zondagen). Kopij voor het eerstkomend kerkblad moet door het scribaat zijn ontvangen op uiterlijk 16 augustus om 19.00 uur.
Aanmelden kerkdiensten van 12 juli tot en met 23 augustus a.s.
Als u in de komende weken een kerkdienst wilt bijwonen, moet u zich aanmelden. Zie voor info hierover ook het kerkblad van vorige week.
We zetten nog even kort de regels uiteen:
- houd u aan de anderhalvemeter-afstand-regel en meld u enkel aan als
u gezond bent en uw eventuele huisgenoten dat ook zijn. Wij adviseren
u ook om u niet aan te melden als u tot een risicogroep behoort;
- als u zich hebt aangemeld en u (of één van uw huisgenoten wordt nadien
ziek): blijft u dan ook thuis!
- er is géén garderobe, geen crèche, geen kindernevendienst, geen
jeugdkerk, geen rijdienst en geen koffiedrinken. Elkaar ontmoeten na afloop kan nog niet.
- er mag niet meegezongen worden – ook niet zachtjes of neuriënd.
- wel kunt u gewoon uw gebedspunten aandragen, naar de liederen en de
preek luisteren, in stilte meebidden.

-

inlopen vindt plaats tussen 09.25 en 09.50 uur. U krijgt een plaats toegewezen die u tijdens de dienst niet mag verlaten;
na afloop moet de kerkzaal, onder regie van het CvK, geordend verlaten.
LET OP: er wordt voor de erediensten vooralsnog geen ‘powerpoint-presentatie’ gemaakt - zolang u niet mag meezingen is dat niet zinvol. Er
zal voor worden gezorgd dat er een geprinte orde van dienst ‘op de stoelen ligt’. Als u Schriftgedeelten wilt meelezen, moet u uw eigen Bijbeltje
meebrengen.

De dienst wordt ook gewoon, net als de afgelopen weken is gebeurd, online
uitgezonden. Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden
per kerkdienst. Dat kan steeds vanaf een week van tevoren, vanaf 12.00 uur.
Dus (bijvoorbeeld) voor de dienst van 19 juli kunt u zich aanmelden vanaf 12
juli. Wel bij voorkeur via het emailadres: aanmelden@sow-kudelstaart.nl.
Geeft u daarbij ook aan wie u aanmeldt (alleen uzelf of ook uw huisgenoten/anderen).
U krijgt dan per email een bevestiging of u deze kerkdienst bij kunt wonen.
Als u niet kunt of wilt mailen, kunt u zich ook telefonisch aanmelden. Dat kan
voor de dienst van 12 juli bij Robin Schouten, van 19 juli bij Jan Vrieze, van
26 juli bij Wim Poortvliet, van 2 augustus bij Hans van Leeuwen, van 9 augustus bij Wim Poortvliet, van 16 augustus bij Jan Vrieze en van 23 augustus
bij Robin Schouten. De telefoonnummers vindt u in dit kerkblad bij de roosters.
Als blijkt dat we uw aanmelding niet kunnen honoreren omdat het vol is, bent
u (als u dat wilt tenminste) ‘de eerste voor de week daarop.
Voor meer informatie over ons gebruiksplan en de routekaart: zie onze website: https://sow-kudelstaart.nl.
Beroepingsnieuws
Aan het begin van de zomervakantie periode willen wij u een update geven
over de stand van zaken betreffende het beroepingswerk.
De beroepingscommissie is nu ongeveer 1 jaar geleden ingesteld. De commissieleden hebben hun werkzaamheden eigenlijk pas in het late najaar kunnen aanvangen, nadat toestemming was verkregen voor het beroepen van
een predikant op basis van een 80%-aanstelling.
In de tijd die hieraan vooraf ging heeft de beroepingscommissie veel werk
verzet om een actuele profielschets te maken en te inventariseren welke predikanten benaderd zouden kunnen worden. De coronaperiode heeft het

lastiger gemaakt om met kandidaten in contact te treden. Maar toch zijn er
met veel kandidaten meer of minder intensieve contacten geweest.
Die gesprekken zijn echter tot op heden niet succesvol verlopen in die zin
dat de commissie van mening is dat er op dit moment geen kandidaat naar
voren kan worden geschoven die beroepbaar wordt geacht voor onze gemeente.
Gedurende de zomerperiode zal de commissie weer opnieuw een lijst van
“beroepbare “predikanten aanvragen bij de PKN-organisatie om daarmee na
de vakantieperiode weer mee aan de slag te kunnen gaan.
We willen ook graag in september of begin oktober een gemeenteavond organiseren, om onder meer informatie te geven over de vacature en ook uw
mening te peilen over de mogelijkheden die we als gemeente hebben om
daar mee verder te gaan.
We hopen in het najaar natuurlijk snel een goede kandidaat te vinden. Maar
het zal nog tijd kosten voor de kandidaat in Kudelstaart haar of zijn werkzaamheden kan aanvangen.
Voor de komende periode wordt er een beroep gedaan op iedereen om mee
te werken en te denken. We zullen ook de nodige maatregelen nemen om
zo goed als mogelijk het kerkenwerk voort te zetten, waar nodig en mogelijk
ook met professionele ondersteuning.
Geen ervaring is voor niets! Er ligt een prachtige uitdagende periode voor
ons! Herstart van diensten, toch nog steeds met beperkingen, aandacht voor
elkaar in deze “afstandstijd”, jeugdactiviteiten organiseren, bezoekwerk.
Als we het woord “moeilijk “weg laten zal je zien dat het vanzelf wat makkelijker gaat. We geloven en zijn geïnspireerd! Dat zal ons dichterbij brengen.
Dichterbij een predikant, dichterbij een actieve gemeente en dichterbij elkaar!
voorzitter kerkenraad, Leo Eveleens
Nieuws uit de boekenhoek
Hoewel de kerk vanaf 12 juli weer zal opengaan met volgens de richtlijnen
van het RIVM gehouden diensten, is er nog geen mogelijkheid om de boekenhoek in de ontmoetingsruimte al open te stellen. Alles kan en mag sowieso niet tegelijk opgestart worden, dus hierbij geven wij aan dat ook de
boekenhoek én de inloopochtenden waarbij ook de boekenhoek open is, nog
niet opengaan of opgestart worden. Gezondheid staat nog steeds voorop in
deze. Mocht er wel weer “beweging” in komen, dan ziet u dit vanzelf als er
in de komende kerkbladloze periode iemand bij de boekenhoek zou staan.

Uiteraard bieden wij nog wél de mogelijkheid dat als u een boek, of iets anders, zou willen bestellen, dan kan dat via email: boekenhoek@sow-kudelstaart.nl of tel.: 0297-345168. Dan zorgen wíj ervoor dat het bij u wordt bezorgd. Geen cashbetalingen maar via overmaking naar de bankrekening van
de boekenhoek. Dat geven wij dan door als wij het afgeven. Wij proberen u
toch op deze manier tegemoet te komen.
Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ kan en mag geleend worden via Joke
van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl of tel.nr. 0297329608). Tevens kunt u bij haar terecht voor de Bijbelgidsjes “Klein geluk”
voor volwassenen of kinderen.
We hopen elkaar weer te zien/spreken als dat mogelijk is. Een goede zomer
toegewenst.
Het boekenhoekteam.
Pastoraat
Een pastoraal gesprek of contact van aangezicht tot aangezicht is niet mogelijk in de periode van de coronacrisis. Maar een telefoongesprek is een
goed alternatief om toch een goede pastorale ontmoeting te hebben. Dus als
U iets wilt bespreken, bel gerust naar een van de coördinatoren.
Ook Ds. J. Haeck zal u graag opbellen voor een goed gesprek – laat het uw
coördinator weten:
Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967
Gerard Heijnen, tel.; 366998
Anneke Sikkema, tel.: 341425
Truus de Geus, tel.: 323072

Bedankt (1)
Dank voor de kaarten, bloemen, telefoontjes; hartverwarmend.
Ik heb nog wel pijn maar de plaatjes en schroeven moeten ingroeien en dat
duurt een tijdje, maar de zenuwpijn is weg.
Anneke de Jong.

Bedankt (2)
Lieve mensen uit Kudelstaart en Aalsmeer,
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus,
bloemen, planten en zelfs een heuse appelboom! Het was hartverwarmend
en heeft ons vertrek naar Drenthe en afscheid van Kudelstaart heel bijzonder

gemaakt! Het doet ons extra goed dat de eerste echtparen uit KudelstaartAalsmeer de weg naar Gasselternijveen al hebben weten te vinden! Weet U
welkom!
Hartelijke groet, Ed en Anneke Duinkerken

Bedankt (3)
We willen graag iedereen bedanken voor het meeleven, in welke vorm dan
ook, rondom het overlijden van onze moeder, oma en groot-oma, Jans Verburg-Spaargaren. Uw warme betrokkenheid heeft ons goed gedaan.
Fam. Ad Verburg

Bedankt (4)
Lieve gemeenteleden, langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de kaartjes
en de bemoedigde woorden die ik van jullie mocht ontvangen. Dit heeft mij
goed gedaan. Gelukkig ben ik weer helemaal hersteld.
Vriendelijke groet, Hetty van der Wee.

Kettinggesprek CORONA impact (van: Gerard Heijnen)
1. Wat betekent deze situatie voor jou persoonlijk?
Omdat de ontwikkeling van het virus niet bekend is, probeer ik mij zoveel
mogelijk aan de regels te houden. Dat de maatregelen kunnen worden verruimd, betekent dat we op de goede weg zijn. Ik ervaar geen grote nadelige
gevolgen, maar alert zijn is een pre.
2. Op welke manier voel je je bedreigd?
Bedreigd is een groot woord. Bezorgd ben ik wel. Nu de maatregelen worden
versoepeld zien we steeds meer groepen zich gemakkelijker gaan bewegen
en dat burgerlijke ongehoorzaamheid zijn intrede doet. Wat mij raakt zijn kreten als “ik wil mijn vrijheid terug”. Dit vind ik ronduit schofferend voor een
groep ouderen die wel degelijk weten wat vrijheid echt is en ook nog tot een
risicogroep behoren.
3. Hoe ga je met de situatie om?
Ik houd mij zoveel mogelijk aan de geldende voorschriften, hoewel dit soms
moeilijk is nu ik net opa ben geworden. J
4. Wat doe je met je vrijgekomen tijd?
Het toeval wil dat ik juist in deze tijd met pensioen ben gegaan. In het begin
heb ik nog wel vanuit huis gewerkt, maar deze noodzaak is voorbij. We moeten hierin nog een draai weten te vinden. Wel hebben we als kerkenraad

veelvuldig online vergaderd om een invulling te geven aan de ontstane kerkelijke situatie.
5. Ervaar je steun aan je geloof?
Jazeker, We mogen geloven en vertrouwen dat onze Vader ziet wat wij nodig
hebben speciaal ook in deze tijd.
Ik moet daarom ook denken aan Mattheus 6:26: “Kijk naar de vogels in de
lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is
jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?”
6. Wat kan de kerkelijke gemeente doen voor jou en anderen?
Omzien naar elkaar is in deze tijd nog belangrijker dan voorheen. Het is geweldig fijn te vernemen wat een telefoontje of kaartje doet in deze niet fysieke
kerkgang.
Het wijkteam doet zijn best om samen met anderen bovenstaande stelling
nog meer gewicht te geven.
7. Aan wie wil je de pen doorgeven?
Ik wil de pen doorgeven aan Tineke Weststeijn.

