
Protestantse gemeente Kudelstaart 

Website: www.sow-kudelstaart.nl 

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 

‘ambulant 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 niet toegankelijk, maar zijn 

uitsluitend 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: 21 februari 2021 

Voorganger: ds. D.J. Lagerweij uit Zwolle. 

Ouderling van dienst: Anneke Sikkema. 

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), Online diensten 

(2) Bloemenfonds (uitgang). 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag was het een ZWO-dienst. In die dienst werd voorgegaan 

door de heer De Jong uit Rotterdam. De heer De Jong is wijkpastor in de 

Rotterdamse wijk Spangen. Het thema van de dienst was: ‘zoek ’t lekker zelf 

uit’. Het was een ZWO-dienst, waarbij zending, werelddiaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking extra nadruk kregen. 

De heer De Jong nam ons mee met Paulus. Naar de Areopagus, een heuvel 

in Athene, waar de filosofen en rechtsgeleerden van de stad samenkwamen. 

Verschillende filosofische stromingen redetwisten daar met elkaar. Zoals De 

Epicureërs die persoonlijk geluk zagen als het hoogste goed in de 

samenleving, en de Stoicijnen die de rol en de positie van het individu 

benadrukken. Zoek ’t zelf uit! Paulus nam krachtig afstand van de wijze 

waarop de Atheners hun godsbeeld gestalte gaven. De God, die niet in een 

door mensenhanden gebouwde tempel woont, maar alles wel bijeen houdt. 

Daar mag iedereen op terug vallen! 
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Komende zondag gaat ds. D.J. Lagerweij uit Zwolle bij ons voor. De dienst 

is weer digitaal. We hopen dat we u ook dan weer mogen begroeten.  

 

Digitale ontmoetingen 

Deze week zijn er twee digitale ontmoetingsmomenten. De eerste is de 

‘koffie’ na de dienst’. U vindt de link daarheen op de ‘grote knop’ op de 

website. Tijdens ‘fysiek koffiedrinken’ werden aan de koffietafel ook nogal 

eens nieuwstjes vanuit de kerkenraad uitgewisseldd. Dat gebeurt nu niet en 

daarom willen we binnenkort ook bij het koffiedrinken een momentje inlassen 

waarin we ‘vanaf de kerkenraadstafel’ ook wat mededelingen kunnen doen 

die niet passen in de kanselmededelingen, maar waarvan het wel nuttig is 

als die bekend zijn. Waarschijnlijk gaan we daar volgende wek een begin 

mee maken. 
 

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 vindt u ook de ‘grote knop’ op de homepagina van de website.  

 

Ledenlijst 

In het afgelopen jaar is er, voor het eerst in jaren, geen ‘SOW-wijzer’ 

uitgebracht. Daar waren twee redenen voor: door de coronapandemie zou 

het boekje niet actueel zijn qua activiteiten. En verder is alle informatie uit 

het boekje ook op de website te vinden. Uit dat wat wij terug krijgen van onze 

gemeenteleden blijkt dat het boekje wel gemist wordt. Als daarop wordt 

doorgevraagd blijkt dat vooral de ‘ledenlijst’ achterin erg gemist wordt. Het 

wordt gezien als een mooi naslagwerkje om iemand eens te bellen of een 

kaartje te sturen… ook van groot belang in deze coronatijd. 

De kerkenraad heeft daarom besloten om een boekje uit te brengen waar 

alleen de ledenlijst in staat, aangevuld met de wijkindeling en de 

samenstelling van de kerkenraad, de wijkteams, etc. Dat boekje wordt over 

enkele weken verwacht – we zijn dat nu aan het maken. Het zal alleen onder 

onze eigen leden worden verspreid en niet breder beschikbaar zijn. Het kan 

zijn dat er gemeenteleden zijn die niet willen dat hun naam, en/of adres en/of 

telefoonnummer in het boekje wordt opgenomen. Als dat zo is, kunt u dat 

doorgeven aan de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). Uw reactie moet 

binnen zijn vóór 27 februari a.s.) Als u niet reageert wordt ervan uitgegaan 

dat u er geen bezwaar tegen hebt dat uw adresgegevens in de ledenlijst 

terecht komen. 

Scriba 
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Wisseling ambtsdragers 

De kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering de vacatures vastgesteld die 

er komende zomer zijn in de kerkenraad. Dat zijn de volgende: 

- coördinator wijkteam (1 vacature – die ontstaat door het niet herkiesbaar 

zijn van Anneke Sikkema, die na 3 perioden ‘ambtsrust’ geniet. 

- ouderling of pastoraal medewerker (twee vacatures: één door het niet 

herkiesbaar zijn van Janine van Osnabrugge en één in de vacature van 

Jan de Jong, die coördinator van wijkteam Noord is geworden. 

- diakenen (twee vacatures: één in de vacature van Janna Adema en  één 

in de plek van Piet de Geus, wier termijnen aflopen en die niet 

herkiesbaar zijn); 

- ouderling kerkrentmeester (twee vacatures: één in de vacature van 

Robin Schouten die niet herkiesbaar is en één in de tussentijdse 

vacature van Wim Poortvliet, die zich wegens ziekte helaas genoodzaakt 

ziet terug te treden. 

U wordt als gemeenteleden opgeroepen om namen in te dienen van 

personen die u gekwalificeerd vindt voor een van deze functies (of voor 

meerdere functies). Normaliter moet dat via ‘getekende formulieren’, maar 

dat is in deze coronatijd geen goede werkwijze. Daarom kunt u namen van 

degenen die u kandideert indienen via e-mail (via het mailadres 

kiescommissie@sow-kudelstaart.nl) of ‘door middel van een briefje’ bij de 

scriba (Schweitzerstraat 58, 1433 AH). 

U wordt gevraagd om vóór 1 maart a.s. uw kandidaten in te dienen. Daarna 

zal de kiescommissie aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat we ook na 

het aftreden van bovenstaanden een ‘bevlogen en goede kerkenraad’ 

hebben. Het is de bedoeling dat de eredienst waarin de wisseling van de 

ambtsdragers is, plaatsvindt op D.V. 6 juni a.s. 

Scriba 

 

Houd vol! hoe doe je dat? 

Vergadering van de grote kerkenraad  op donderdagavond 11 februari 2021. 

Per ZOOM  

In de voorbereiding stukken lezen, proberen te verdiepen, te begrijpen wat 

er speelt, wat er nodig is. Waar staan we nu en waar willen we naar toe? 

Hoe kunnen we Gods plan voor de mensen in en om en de gemeente 

bestuurlijk zo goed mogelijk in daden omzetten? 

Waar we staan wordt nu mede bepaald door de persconferenties op 

dinsdagavond. We worden opgeroepen ‘vol te houden’. Die oproep – veel 

gehoord aan het begin van de coronacrisis, is nog steeds pijnlijk toepasselijk! 
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We vragen ons af: ‘hoe lang nog’ en ook ‘wat is er straks nog over van veel 

wat we zo lang geleden als normaal belangrijk vonden?’ 

Hoe de vergadering te openen met woorden van hoop en pespectief? Ik 

kwam het volgende tegen op https://debijbel.nl/bericht/houd-vol-hoe-doe-je-

dat geschreven door Anne-Marieke Schol-Welter. 

De Bijbel geeft met een verhaal van 520 jaar voor Christus al inspiratie en 

perspectief! Zeker rook voor Kudelstaart!  Lees Haggai 2 er eens op na. De 

Babyloniërs hebben Jeruzalem zo’n 70 jaar eerder met de grond gelijk 

gemaakt en het volk in ballingschap weggeleid. Langzaam maar zeker keren 

nu groepjes Judeeërs terug om het leven van de generaties voor hen weer 

op te pakken. Jeruzalem heeft weer een verdedigingsmuur, en nu wordt het 

tijd de tempel te herbouwen, zodat God weer bij de mensen kan wonen. Het 

schiet alleen nog niet zo hard op. De grondstoffen ontbreken. De mensen 

hebben hun handen vol aan ‘overleven’: een dak bouwen boven hun eigen 

hoofd, eten voor hun kinderen vinden … Met de herbouw van de tempel 

voelen ze zich overvraagd. En het duurt allemaal te lang om het 

enthousiasme van het begin, toen ze net terug waren, vast te houden. 

 

Het klinkt me bekend in de oren. Wat barste er half maart een creativiteit los 

om zoveel mogelijk draaiende te houden en ‘een beetje naar elkaar om te 

zien’. Inmiddels zijn we ongekend bedreven in het “streamen” van online 

diensten, digitaal vergaderen en contact met elkaar te hebben. Toch ervaren 

we de frustratie van de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving en 

het effect op ons kerkelijk leven. De situatie is niet gemakkelijk. Kunnen we 

ooit weer terug gaan naar hoe het ooit was?  

 

Vooruit kijken – niet achteruit! 

En dan, op 17 oktober in het jaar 520 voor Christus, komt de profeet Haggai 

met een boodschap van hoop en aanmoediging. Hij windt er geen doeken 

om: de situatie is niet makkelijk. Het lijkt onmogelijk om weer terug te gaan 

naar hoe het ooit was, al willen de mensen dat nog zo graag.  

Maar Haggai kijkt voorbij de ellende van dat moment, naar hoe het straks zal 

worden. Terug naar vroeger hoeft en kan niet. De tempel van Salomo komt 

niet meer terug. Net zoals de pre-coronamaatschappij niet meer terugkomt. 

Als je de profeten mag geloven, was op die vroegere tempel trouwens wel 

het een en ander aan te merken, net zoals op onze samenleving zoals die 

draaide ook wel het een en ander aan te merken was. Maar Haggai herinnert 

me eraan dat God heeft beloofd bij zijn volk te zijn. Die belofte is minder 

breekbaar dan de muren van een tempel, de ic-capaciteit van een land of 
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een economisch stelsel. Uiteindelijk komt er weer vrede en voorspoed – als 

de mensen maar volhouden en, jawel, doorwerken. 

Een tekst zoals deze helpt me om tussen alle maatregelen, alles wat niet 

meer kan of anders moet, het grotere plaatje te blijven zien. Om vol te 

houden en door te gaan, ook al voelt het soms als net een klus of een 

maatregel te veel. Om verder te kijken dan de volgende persconferentie. 

Vasthouden en loslaten 

Nee, het wordt niet meer precies zoals ‘vroeger’. De mensen die overleden 

zijn, komen niet terug. Sommige mensen zullen misschien nooit volledig 

herstellen. Allemaal gaan we iets merken van de economische gevolgen, 

lang nadat we weer verjaardagen vieren en elkaar weer bij de het koffie 

drinken en het Avondmaal tegenkomen. Er is een tijd om te rouwen over wat 

is verloren gegaan we wat we missen. Er is daarna ook een tijd om weer 

voorwaarts  te kijken en het nieuwe te omarmen. Ook nu en later krijgen de 

kans om stil te staan bij wat we ieder voor zich, maar ook wat we als 

maatschappij en als kerken echt essentieel vinden. Wat we koste wat kost 

vast willen houden – en wat we kunnen of misschien zelfs moeten loslaten. 

Dit is ook van toepassing op de gemeente in Kudelstaart. Als het niet gaat 

zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat! Eigenwijs tegen de trends 

in veertig jaar geleden gestart, een dominee gekregen, de Spil en een 

pastorie gerealiseerd, een digitale Kerk gevormd en gezegend met zoveel 

meer. Niet te stoppen! 

De mensen in Juda merken dat het uiteindelijk niet om de pracht van de 

tempel gaat, maar om de God die ze daar ontmoeten. Die willen ze 

vasthouden – en veel belangrijker: Die houdt hen vast. Ook al niet te 

stoppen! 

Met de inzet en energie en met dat perspectief voor ogen valt het best nog 

even vol te houden! 

Leo Eveleens, voorzitter 

 

Actie kerkbalans 2021 

Velen hebben gehoor gegeven aan onze eerdere oproepen om het antwoord 

op de kerkbalansactie in te leveren, waarvoor dank. Maar nog niet alles is 

binnen. Heeft u uw antwoord op de kerkbalansactie 2021 al opgestuurd of 

ingeleverd bij uw contactpersoon? Zo niet, dan vragen we u dat op korte 

termijn als nog te doen. Uw college van kerkrentmeesters wil graag de 

kerkbalansactie kunnen afronden en uitwerken. Is het voor u niet mogelijk 

om het antwoordformulier bij uw contactpersoon in de bus te gooien? Laat 

het uw contactpersoon of mij dan weten, zodat uw antwoord bij u kan worden 



opgehaald. Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 

medewerking.  

Namens uw college van kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@sow-

kudelstaart.nl), Hans van Leeuwen, tel. 06-40417902 

 

Nieuws uit de boekenhoek 

Naast de titels die genoemd zijn in het vorige kerkblad en op website voor 

de veertigdagentijd voor Pasen, willen wij u graag ook nog noemen het 

boek Langs de Via Dolorosa wat ingaat op het Johannes-evangelie. Kosten 

€ 15,99. 

Daarnaast hebben wij nog wat exemplaren van Tear over de 

veertigdagentijd. Deze zijn weliswaar van eerdere jaren, maar kunnen 

uiteraard gewoon nog gebruikt worden, alleen de data kloppen dan niet. Dit 

kunt u uiteraard dan zelf aanpassen. Deze boekjes kunnen wij u voor € 

2,50 aanbieden i.p.v. 3,95. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan horen wij het 

graag. (via boekenhoek@sow-kudelstaart.nl of tel.nr. 0297-345168). 

Uiteraard zijn ook andere bestellingen mogelijk.  

het boekenhoekteam. 

 

Bedankt 

Hierbij willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor alle kaarten en blijken 

van medeleven. Kaarten voor onze beider verjaardagen en voor meeleven 

met de situatie van Wim. 

hartelijke groet, Wim en Leny Vermeulen 

 

Kettinggesprek CORONA impact  (van: Jens Bremer) 

1. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou persoonlijk en hoe ga 

je daarmee om? 

Ik kan de laatste maanden maar beperkt naar school. Alle lessen zijn 

online en korter dan normaal. Het scheelt dat ik nu naar school kan voor 

één vak per dag. Dit helpt erg bij vragen stellen of bij dingen die niet in 

de online les besproken zijn. Ook zorgt dit voor ritme wat fijn is. Ik kan 

ook niet meer werken… 
 

2. Welke activiteiten kun je nu niet uitvoeren en wil je, als de crisis voorbij 

is, als eerste (weer) gaan oppakken? 

Afhankelijk hoe snel het voorbij is kan ik weer gewoon werken en naar 

school. Ik zit in mijn examenjaar dus hopelijk ga ik volgende jaar naar de 

universiteit en dan hoop ik zo snel mogelijk op de universiteit zelf 

colleges te volgen in plaats van online. 
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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? 

Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat dit vooral is omdat ik wel geloof in dat het 

over is als iedereen gevaccineerd is, wat hopelijk binnen een paar 

maanden is. Ook omdat ik als 17-jarige weinig te vrezen heb voor het 

virus.  
 

4. Wat wil je dat onze kerk in verband met deze crisis voor jou en/of voor 

de gemeente doet of gaat doen?  

Ik vind het eigenlijk al goed geregeld, met de online diensten en de koffie 

drink momenten. Misschien zou er voor de jongeren nog wat met 

jeugdkerk online gedaan kunnen worden. 
 

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? 

Ja, toevallig help ik al bij de techniek mee. Nu met de online diensten is 

de diensten voorbereiden en uitvoeren veel arbeidsintensiever. Ook was 

de dienst van 7 februari een uitdaging omdat de dominee vanwege de 

sneeuw niet in de kerk kon zijn. 
 

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?  

Nee. 
 

7. Volgende week in het kettinggesprek: 

nog niet bekend. 


