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Nieuwsbrief, 28 februari 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 

Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 

wordt op zondag 28 februari 2021 in De Spil.  
 

Voorganger in deze dienst is ds. mw. A. Geudeke uit 

Wilnis. Ouderling van dienst is 

Truus de Geus en diaken van  
dienst is Rik van Osnabrugge. 

Het orgel wordt bespeeld door 

Jan Sikkema. Jan speelt voor 

de dienst, na de dienst en na de 

preek. Alle liederen worden 

‘gebeamerd’. Er kunnen geen 

gemeenteleden aanwezig zijn 

in deze dienst. De dienst wordt 

online uitgezonden via 

kerkdienstgemist.nl. U kunt gemakkelijk de dienst 

bereiken via de ‘grote knop’ op de homepagina van onze 

website. Bij kerkdienstgemist.nl behoeft u de dienst ook 

niet meteen ‘life’ te bekijken – u kunt die later ook 

terugkijken. Ook als u van de afgelopen weken diensten 

hebt gemist kunt u, als u dat wilt, die ook nu nog bekijken. 
 

Aan het einde van de dienst is er weer ‘digitaal 

koffiedrinken’. Direct na de dienst kunt u inloggen bij 

‘zoom’ om daar met elkaar ‘na te kletsen over van alles 

en nog wat’. We vinden het fijn als u aanschuift! 

Bloemengroet 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 

niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), 

Diaconie (2) en kerk in actie (uitgang). We collecteren 

digitaal; dat betekent dat u wordt gevraagd aan de 

collecte mee te doen via een 

overmaking op het 

bankrekeningnummer van onze 

gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). 

U kunt via de hiernaast staande QR-

code ‘rechtstreeks een betaling’ doen.  

Let op: het is een nieuwe code – de 

oude code werkt niet meer. De hiernaast staande code 

functioneert tot en met 22 maart a.s. 
 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het gemeentenieuws niet 

op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 

 

 

 

Orde van dienst 
• Orgelspel. 

• Welkom en mededelingen. 

• Muziek: Wees stil voor het aangezicht van God. 

• Bemoediging en groet. 

• Woorden bij het begin. 

• Gebed om ontferming. 

• Muziek – lied van vertrouwen: Toekomst vol van 

hoop. 

• Paasproject - kindernevendienst. 

• Gebed bij de opening van het Woord. 

• Muziek – lied van verbondenheid. 

• Schriftlezing: 1 Kon. 19 : 8 – 13a. 

• Schriftlezing: Marus 9 : 2 – 8. 

• Muziek: Jezus ik wil heel dicht bij U komen. 

• Ter bemoediging: preek. 

• Meditatief orgelspel. 

• Geloofsbelijdenis. 

• Muziek: you raise me up. 

• Gebeden, stil gebed, Onze Vader. 

• Muziek – zegenlied: God zal met je meegaan. 

• Uitleidend orgelspel. 



 

 

  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Nieuwsbrief, 28 februari 2021 

 pagina  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale ontmoetingen 
Deze week zijn er drie digitale ontmoetingsmomenten. 

De eerste is de ‘koffie’ na de dienst’. De informatie 

daarover vindt u aan het begin van deze nieuwsbrief. 
 

De tweede is de dinsdagavondbijeenkomst, waar het 

gaat om elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar. Die 

begint om 20.00 uur. De vaste link daarheen is:  

hhttps://us02web.zoom.us/j/89427227755 

De meeting ID is 894 2722 7755. Deze vindt u ook achter 

de grote knnop op de homepagina. 

 

De derde is de maandelijkse koffie-ochtend. Op de 

eerste woensdag van de maand, om 10.00 uur. Ook 

digitaal. Niet zo gezellig als ‘live met elkaar in de 

gemeenschappelijke hal bij de Spil, maar als ‘second 

best’ een goede optie. Schuift u aan? De link vindt u 

hieronder. Ook deze treft u weer aan op de homepagina 

van de website. 

https://us02web.zoom.us/j/88249434815 

De meeting-ID is 882 4943 4815. 
 

 

Passieronde 
Dit jaar wordt in Aalsmeer en Kudelstaart ook weer de 
‘passieronde’ gehouden. Zes weken lang, steeds op 

woensdagavond, bent 
u welkom bij een van 

de kerken in  
Aalsmeer en 

Kudelstaart voor een 

moment van bezinning 

en gebed. Net als in 

voorgaande jaren wordt 

daarbij ook de ‘halte 

Kudelstaart’ 

aangedaan.  

De meeste 

bijeenkomsten zullen ‘digitaal’ zijn – kijkt u daarvoor naar 

de informatie bij de betreffende kerken. Ook die ‘bij ons’ 

is digitaal en wordt verzorgd door ds. M. Vermeij. De 

halte Kudelstaart wordt aangedaan op 24 maart 2021. 

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.15 uur en duren tot 

ca. 19.45 uur. 

 

Tachtig jaar geleden.. 
Op 25 en 26 februari 1941, vandaag 80 jaar en een paar 

dagen geleden, werd er in Amsterdam gestaakt. Deze 

staking is in de geschiedenisboeken terecht gekomen als 

de ‘Februari-staking’.  

Aanleiding voor de staking waren de eerste razzia's in 

Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen 

opgepakt werden. De staking was georganiseerd door de 

CPN (Communistische Partij Nederland), die ook al 

eerder kleine werkonderbrekingen had georganiseerd in 

een protest tegen de jodenvervolgingen.  

De staking sloeg snel over van Amsterdam naar andere 

steden en plaatsen, voornamelijk in Noord-Holland. De 

bezetter sloeg deze op 26 februari hard neer. Tientallen 

stakers werden gearresteerd, gevangen gezet en 

gemarteld. Een aantal van hen is vervolgens vermoord 

door de Duitsers. Voor velen van ons is de term 

‘Februaristaking’ niet zo bekend. De meest tastbare 

herinnering aan deze staking is het standbeeld van ‘De 

Dokwerker’ dat op het Jozef Daniël Meijerplein in 

Amsterdam staat. 

De Februaristaking is, gedurende de gehele 

oorlogsperiode het enige massale en openlijke protest 

geweest tegen de Jodenvervolging in het door de Nazis 

bezette Europa.  

https://us02web.zoom.us/j/89427227755
https://us02web.zoom.us/j/88249434815
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Het aantal mensen dat in die oorlogsjaren opkwam voor 

de rechten van de vertrapten was beperkt. Eerst na de 

oorlog is de omvang van wat er in die voorgaande jaren 

gebeurd is duidelijk geworden. Rassenhaat en 

rassenscheiding, of een andere vorm van discriminatie – 

we 

 
hoopten na die oorlogsjaren op een maatschappij waarin 

dat nooit meer zou voorkomen. De geschiedenis heeft 

anders geleerd. Om een paar recente voorbeelden te 

noemen: Rwanda (Hutu’s en Tutsi’s), Srebrenica 

(moslimjongeren en -mannen) en heel recent: China 

(Oeigoeren). En de ‘beschaafde wereld? Die staat er bij 

en kijkt er naar. Zoekt hooguit naar woorden om te 

kunnen zeggen dat het misschien wel ernstig is, maar 

toch net geen volkerenmoord genoemd moet worden. En 

waarom? Over het algemeen voor de angst dat we, door 

de waarheid te zeggen en daar ook voor te gaan stáán, 

misschien wel handelsbelangen beschadigen. Ofwel: we 

zijn alleen bereid om onze spierballen te laten zien als 

we niet de kans lopen er zelf slechter van te worden. 

Daarmee lijkt medemenselijkheid ondergeschikt te zijn 

gemaakt aan ons eigen – economisch – belang.  

We zien dat ook terug in onze eigen samenleving. De 

bereidheid om het voor minderbedeelden op te nemen 

en onze samenleving ruimhartig open te stellen voor 

diegen die elders in de wereld worden vervolgd, om wat 

voor reden dan ook, loopt allengs terug. Velen uit onze 

samenleving willen best open grenzen, maar alleen om 

makkelijker op vakantie te kunnen gaan, maar zeker niet 

om anderen bij ons toe te laten. Dat is niet wat vanuit de 

Bijbel aan ons wordt gevraagd. Wie de Bijbel goed leest 

ziet dat het één pleidooi is om op te komen voor de 

zwakken in de samenleving en niet voor de macho’s die 

dat zelf wel even zullen doen…..  

 

Over ruim twee weken kunnen wij onze stem weer 

uitbrengen voor een nieuw parlement in ons eigen land. 

Het aantal partijen dat dingt naar onze stem is groter 

dan ooit. Het aantal opvattingen dat die partijen 

vertegenwoordigt ook. En een aantal van die 

opvattingen pleit niet 

 
voor medemenselijkheid, maar juist voor 

hardvochtigheid: als ons belang maar geborgd is, dan 

moet die ander het maar zelf uitzoeken. Ieder voor zich 

en God (of iemand anders, of helemaal niets) voor ons 

allen. Gelukkig zijn er ook andere opvattingen die 

gehoord willen worden. Opvattingen waarbij wel ruimte is 

voor anderen, en waarbij het besef leeft dat we met 

elkaar een samenleving vormen en dat we ook met 

elkaar die samenleving letterlijk voor iedereen leefbaar 

moeten houden. Of het nu gaat over het klimaat, de 

wapenwedloop, of de meemenselijkheid, of.. en noemt u 

maar op. Nee, u krijgt hier geen stemadvies. Nu niet en 

over een paar weken ook niet. Alleen de hoop – en het 

vertrouwen – dat u de keuzes maakt die de Bijbel van 

ons als christenen vraagt. 

Scriba 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
In deze Coronatijd is ons sociale leven is op een laag pitje komen te staan. Dat betekent dat het belangrijk is dat 

we lief en leed op een andere wijze met elkaar delen dan we gewend zijn. 
 

Het zijn in deze tijd juist de ouderen die kwetsbaar zijn en ook gemakkelijk in een isolement terecht komen. 

Daarom hebben zij onze aandacht meer dan ooit nodig. Nu we ze niet kunnen bezoeken is het dus belangrijk dat 

we hen op een andere manier bereiken. 
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Hieronder vindt u de namen (en adressen) van gemeenteleden die de komende week (van zondag 28 februari 

tot  en met zaterdag 6 maart) 70 jaar of ouder worden of een bijzonder jubileum vieren. 
 

Deze week zijn er acht jarigen. Dat zijn: 

 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
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