Protestantse gemeente Kudelstaart
Website: www.sow-kudelstaart.nl
In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een
‘ambulante predikant’ werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. Dat is mw. ds. M. Vermeij uit Haarlem (ds.vermeij@ sow-kudelstaart.nl
of 06 – 14 15 10 14).
Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur.
Onze diensten zijn op dit moment toegankelijk voor ten hoogste 30 personen. Om een dienst te kunnen bijwonen moet u zich aanmelden. Verder zijn onze diensten online te volgen.
De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van
onze website: https://sow-kudelstaart.nl.
Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerkdienstgemist.nl”.
Zondag: 6 december 2020
Voorganger: ds. L. van den Dool uit Broek op Langedijk.
Ouderling van dienst: Jan de Jong.
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt.
Overige dienstdoenden: Marja van der Meer en Robin Schouten.
Organist: Jan Sikkema
Coronateam: Leo Eveleens.
Koster: Jaap van der Meer.
Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), aflossing van het
kerkgebouw (2) en ZWO-commissie (uitgang).
Aanmelden: via aanmelden@sow-kudelstaart.nl of nr. 06 – 46 27 49 49.
Terugblik
Afgelopen zondag was de eerste adventszondag. In deze dienst ging de
heer Robbert-Jan van Duijn voor. De heer Van Duijn stond stil bij de ontstaansgeschiedenis van advent. In de 4e eeuw was in de Oosterse kerk het
onderwerp ‘menswording van Jezus’ een hot item. De heer Van Duijn hield
zijn preek naar aanleiding van de geschiedenis waarbij Jezus over het water
loopt van het Meer van Galilea. De leerlingen zitten in de boot en Jezus is
nog aan de walkant. Jezus heeft niet de boot gemist, zo gaf de heer Van
Duijn aan. Het was een bewuste actie om niet al in het schip te stappen. Als
de elementen losbarsten – in de Bijbel staan de zee en de elementen die

deze teisteren symbool voor alle krachten die de mens bedreigen – en de
leerlingen angstig zijn komt Jezus hen tegemoet: ‘Houd moed, Ik ben het,
wees niet bevreesd!’ Jezus kalmeert de zee en laat de wind liggen. Tussen
de oproep om moed te houden aan de ene kant en de geruststellende opmerking om niet bang te zijn staat Jezus. Ook nu en in deze tijd – hoe turbulent die ook is en hoe angstig die ook op ons kan overkomen. Houd moed
en vrees niet!
Vandaag zijn we ook begonnen met het adventsproject voor de kindernevendienst. Verderop in dit kerkblad leest u/lees jij daar nog meer over.
Komende zondag hoopt ds. L. van den Dool uit Broek op Langedijk bij ons
voor te gaan. We hopen u dan, fysiek of digitaal, ook weer te kunnen begroeten. Als u fysiek aanwezig wilt zijn in de kerkzaal, kunt u zich daarvoor
aanmelden. De informatie daarvoor staat hierboven.
Adventsmeditatie
In de komende weken zal steeds een adventsmeditatie worden gemaakt. Die
meditatie vindt u, als u die nog niet gevonden hebt, op de website en in de
nieuwsbrief. De meditatie wordt gemaakt door onze ambulant predikant, ds.
Vermeij. Op de website staat de meditatie in het blok ‘berichten’ (die vindt u
op de homepagina).
Adventsproject voor de kinderen
Alles gaat anders dan andere jaren. Dat geldt ook voor het adventsproject
van de kindernevendienst. Normaliter staat er voor in de kerkzaal een projectopstelling en wordt daar een verhaal bij verteld. Dat is nu niet zo. Dit keer
is het project ook digitaal en wordt het project vertaald in het kindermoment.
Het thema van het adventsproject voor dit jaar is ‘Dicht bij het licht’.
Elke week is er een filmpje met een (luister)lied. In de filmpjes zien en horen
we elke zondag op een bijzondere manier in de Bijbelverhalen het licht verschijnen. Thuis kunnen de kinderen aan de slag met een expeditiekaart: iedere zondag ontdekken de kinderen een spoor van licht, tot alle sporen van
licht bij elkaar komen met Kerst.
De expeditiekaart (die alle kinderen binnen onze gemeente thuisbezorgd
hebben gekregen) bevat een zonlichtgevoelige inktlaag. Leg die kaart dus
niet te lang in de zon, maar bewaar hem op een donkere plek. Mochten er
extra expeditiekaarten nodig zijn: geef dan een seintje aan iemand van de
kindernevendienstleiding. Let wel: op is op!
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid

en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je
veilig te voelen.
Tijdens de komende zondagen gaat het steeds over het licht.
de kindernevendienstleiding
Engelenproject
Wie wil er deze winter een engel zijn in en rond Kudelstaart? U toch zeker
allemaal?
Het komend seizoen staat in het teken van contact en verbinding met elkaar
op een veilige manier. Waar het kan, komen we uit onze woning, uit onze
kerk, uit onze binnenkamer. Geen wonder, dat dan ook in deze omstandigheden het Engelenproject bij ons boven komt. Het project brengt namelijk
een sprankje hemel op aarde.
Het project houdt in, dat in de periode vanaf Kerst tot in de maand januari,
‘engelen’ uit onze gemeente een aantal keer een attentie bezorgen bij gemeenteleden of anderen, waarvan we denken dat een attentie hen kan opbeuren, hen een beetje licht kan brengen. De attentie wordt anoniem bezorgd. Denk aan een gedicht, een tekening of zelfgebakken koekjes, of….
noem maar op. De commissie die dit voorbereidt (een samenwerking van
‘vorming en toerusting’ en de jeugdraad) helpt je met suggesties voor kleine
attenties. We hopen dat het engelenproject mooie reacties oplevert. Zowel
van de mensen die engel zijn, als van degenen, bij wie een attentie bezorgd
wordt.
Verschillende PKN-gemeentes in ons land doen mee. Graag willen we een
oproep doen, of jij ook een engel zou willen zijn in het project. Alleen, samen
of als gezin. Je krijgt dan van ons een adres toegewezen en verdere informatie. Mocht je iemand op willen geven voor de aandacht van een engel,
dan kun je dat ook aangeven.
Graag horen we of je mee wil doen. Je kunt ons bellen of e-mailen.
• Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl tel. 0297
329608) en

•

Marleen de Vos ( marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl tel. 0172
251688).
Laten we met elkaar afspreken dat dit een groot succes wordt!
Pastoraat: ambulant predikant
Wilt u een gesprek met mij, uw ambulant predikant, dan kan dat aan huis
(mits voldoende afstand), in De Spil of online (Zoom). U kunt rechtstreeks

contact met mij opnemen of een afspraak maken via de wijkcoördinatoren.
U kunt mij bereiken op tel. 06 1415 1014 of ds.vermeij@sow-kudelstaart.nl.
ds. Mirjam Vermeij
ZOOM – online samenkomst
Een vaste waarde op de dinsdagavond is de bijeenkomst voor bezinning
en gebed – kortweg ‘bidstond’ genoemd. Ook D.V. komende dinsdag hopen we die weer te houden. Via zoom. De bijeenkomst voor komende dinsdag (2 december) is te bereiken via de ‘grote knop’ op de homepagina van
de website. De link er naar toe is https://us02web.zoom.us/j/87231615909.
De meeting-ID is 872 3161 5909.
Koffie-ochtend
Voor de vroege lezers van dit kerkblad: komende woensdag, D.V. 2 december, om 10.00 uur is er een digitale koffie-ochtend. Gezellig weer eens even
bijpraten. Helaas niet ‘fysiek’, maar via zoom. We hopen dat dit snel anders
kan, maar voor nu is het de beste vorm en we grijpen graag de mogelijkheid
aan om dan die vorm te benutten. Hoe u kunt deelnemen aan die koffieochtend? De link staat op onze website, achter de ‘grote knop’ op de homepagina. Voor wie zonder de pagina wil inloggen: de link is
https://us02web.zoom.us/j/84663569028. De meeting-ID is 846 6356 9028.
Bedankt
Wij zijn overvallen door de aandacht gekregen voor ons 12,5 jaar huwelijk.
We vermoedden dat vanwege corona de belangstelling beperkt zou zijn,
echter dat was zeker niet het geval. Namens ons beiden, heel hartelijk dank
voor de vele kaartjes, appjes en bloemen.
Vriendelijke groet, Herma en Gerard Heijnen.
Kerkbladloze periode
Het duurt nog enkele weken, maar het is wel goed om er vast kennis van te
nemen en er rekening mee te houden. ‘Rondom kerst en oud-en-nieuw’ zal
er geen kerkblad verschijnen. Het laatste kerkblad dat in 2020 verschijnt
geldt voor zondag 20 december, de kerstdagen, zondag 27 december, ouden-nieuw en zondag 3 januari. Het eerste kerkblad voor 2021 heeft betrekking op zondag 10 januari. Dat betekent dat u, als u nog iets geplaatst wilt
hebben in 2020, de kopij daarvoor uiterlijk op zondag 13 december (19.00
uur) bij de scriba moet hebben ingeleverd. Kopij voor het eerste kerkblad in
2021 moet ontvangen zijn op zondag 3 januari (19.00 uur).

De nieuwsbrief zal in die periode (waarschijnlijk) wel worden gemaakt – zij
het dat er ook rekening mee gehouden moet worden dat die in die periode
ook ‘bescheiden van opzet en omvang’ wordt.
scriba
Kettinggesprek CORONA impact (van: Tineke van der Blonk)
1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou persoonlijk en hoe ga
je daarmee om?
Het gevolg voor mij is dat ik mijn familie, vrienden en kennissen bijna
niet zie. Veel gaat per telefoon of per Whatsapp. Ook de kerkdiensten
live mis ik – al zijn de online diensten een prima oplossing.
2. Welke activiteiten kun je nu niet uitvoeren en wil je, als de crisis voorbij
is, als eerste (weer) gaan oppakken?
Als de crisis voorbij is, weer gezellig bij elkaar op bezoek en niet zo op
afstand behoeven te blijven.
3. Laat je ‘geloof’ een rol spelen bij de manier waarop je met deze crisis
omgaat? Als het antwoord ‘ja’ is: hoe dan? En als dat niet zo is: kun of
wil je dan zeggen waarom niet?
Mijn geloof speelt zeker een rol hoe ik met de crisis omga. Het weten dat
je er niet alleen voor staat. Dat God er altijd bij is!
4. Wat wil je dat onze kerk in verband met deze crisis voor jou en/of voor
de gemeente doet of gaat doen?
De kerk doet al veel en daar ben ik blij mee. De verbinding met elkaar
houden is heel belangrijk. Als het mogelijk is, weer live-kerkdiensten
houden; dan maar zonder zingen en koffie drinken.
5. Zou je de bereidheid hebben om bij activiteiten die onze kerk nu ontwikkelt en uitvoert te willen meehelpen bij die uitvoering? En: als het antwoord ‘ja’ is: bij welke activiteiten en hoe?
Ik ben altijd bereid om mee te werken om onze gemeente te steunen.
Daar doe ik al verschillende taken. Als we allemaal een steentje bijdragen worden we er zelf ook rijker door.
6. Heb je, in verband met de coronacrisis, één goede tip voor de gemeente
of voor de kerk (kerkenraad)? En zo ja, hoe luidt die tip?
Blijf als kerk voor jong en oud je inzetten en luister naar elkaar. Alleen
zo kun je een levende gemeente zijn.

7. Wie wil je nu vragen voor dit kettinggesprek?
Tiny en Jaap de Jong.

