
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: 28 februari 2021 

Voorganger: ds. mw. A. Geudeke uit Wilnis. 

Ouderling van dienst: Truus de Geus. 

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1), Diaconie (2) Kerk in actie 

(veertigdagentijd: voor iedereen in de kerk). 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. D.J. Lagerweij uit Zwolle bij ons voor. Zeker geen 

onbekende op de Kudelstaartse kansel, al was het inmiddels wel geruime 

tijd terug dat Dirk Jan hier voorging. 

Ds. Lagerweij stond met ons stil bij de veertigdagentijd. Het thema van de 

dienst was ‘Een mens te zijn op orde’. We lazen de geschiedenis van Jezus 

die veertig dagen de woestijn in gaat en het daar heel zwaar heeft. Hij krijgt 

dan allerlei verleidingen voorgeschoteld, maar ook in deze zware periode 

wegen de woorden die zijn Vader hem eerder gegeven had: ‘je bent mijn 

lieve kind’ en ‘in jou vind ik vreugde’. zwaarder. Hij bezwijkt niet voor de 

verleidingen.  

In ons leven staat het ook bol van verleidingen, zo gaf ds. Lagerweij aan. We 

denken soms dat het leven maakbaar is – totdat er een zware periode 

aanbreekt. Laat je dan leiden door Gods geest, en dan kun je, na de periode 

van bezinning, vreugdevol het Paasfeest in. 
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Na de dienst hebben we weer digitaal koffie gedronken. Smaakt ook goed – 

ieder weet zeker dat hij/zij de koffie heeft die hij/zij het lekkerst vindt….. en 

dat geldt dan ook voor de koekjes die erbij gegeten worden. Bij dit 

koffiemomentje hebben we ook vanuit de kerkenraad kort verslag gedaan 

van wat er de laatste keer besproken is. Dat zullen we in de toekomst vaker 

doen, om zo ook meer aan te sluiten bij hoe het er aan de ‘echte koffietafel’ 

in De Spil aan toeging op zondagochtend. 

 

Komende zondag hoopt ds. mw. Geudeke uit Wilnis bij ons voor te gaan. We 

hopen dat u dan ook weer aanschuift.  

 

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.  
 

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.  

 

Volgende week woensdag, 3 maart, is het weer ‘de eerste woensdag van de 

maand’. Dan is er weer het maandelijkse woensdagochtend moment. Niet 

het best bezochte digitale moment, maar we hopen dat dit na deze oproep 

verandert en dat meer mensen ook op woensdagochtend de digitale weg 

naar elkaar weten te vinden. 

 

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 

 

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 

 

Bezwarenprocedure 

Enkele weken geleden hebben we u bericht over het resultaat van het 

ingediende bezwaar/beroep tegen de afgegeven solvabiliteitsverklaring om 

een nieuwe predikant te mogen beroepen. In de afgelopen 

kerkenraadsvergadering hebben we hier ook uitvoerig over gesproken. 

Zoals in het eerdere bericht over dit onderwerp in het kerkblad al is 

aangegeven: het juridische resultaat is niet te veranderen, maar dat neemt 

onze teleurstelling niet weg over de wijze waarop er met het geheel is 

omgegaan. We hebben als kerkenraad besloten de classis (en de synode) 

te informeren over onze teleurstelling en onze zorg. De brief is inmiddels 

verzonden. U kunt, als u geregistreerd bent op de website en bent ingelogd, 
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kennis nemen van deze brief. U vindt die op de pagina ‘Media’ onder het 

kopje ‘Voor leden’.  

Scriba 

 

Bedankt 

Lieve mensen vanuit Kudelstaart en Aalsmeer e.o! 

De “oproep” in nieuwsbrief en kerkblad om ons vanwege ons 30 jarig 

huwelijk te verrassen met kaarten, heeft zéker effect gehad! 

Méér dan we hadden durven dromen. Ongelooflijk wat een hoeveelheid en 

verscheidenheid aan kaarten. Overweldigend! Ongeveer 100 stuks! 

Daarnaast zijn we nog verwend met bloemen, lekkers en vele appjes en 

telefoontjes. Ook al waren de omstandigheden er niet naar vanwege corona 

om het uitgebreid te kunnen vieren, de 20ste is voor ons, mede door deze 

actie, een geweldige mooie dag geworden! Heel veel dank allemaal! 

Dick & Gusta Groenendijk. 

 

Even puzzelen 

Enkele weken geleden trof u in het kerkblad een woordzoeker aan. Bij het 

vermelden van de winnaar kreeg u de aankondiging dat er een nieuwe 

puzzel zou volgen. Die treft u hieronder. Dit keer geen woordzoeker, maar 

een kruiswoordpuzzel. En: waarschijnlijk kunt u die niet helemaal uit het 

hoofd oplossen en hebt u er uw Bijbel voor nodig. Alle woorden die worden 

gevraagd vindt u terug in het boek Genesis. Met het komen van een nieuwe 

Bijbelvertaling wil ook de schrijfwijze van namen nog wel eens veranderen. 

Om u niet in verwarring te brengen: de schrijfwijze van alle namen is ontleend 

aan de Nieuwe Bijbelvertaling.  

U ziet op zestien plaatsen in de kruiswoordpuzzel in een vakje een 

‘handgeschreven cijfer’ staan: dat begint bij 1 en eindigt bij 16. De letters die 

in deze vakjes komen te staan als u de puzzel oplost vormen, als u ze achter 

elkaar zet, één woord (van 16 letters dus). Dat woord is de oplossing van de 

puzzel. Als u de goede oplossing vóór zaterdagavond (27 februari) om 19.00 

uur bij de scriba inlevert (scriba@sow-kudelstaart.nl) dingt u mee naar een 

door een gemeentelid gebakken cake. U hoeft niet perse lid van onze eigen 

gemeente te zijn om mee te puzzelen. Ook anderen mogen meedoen. 

Alleen: als u de cake wint brengen we die alleen bij u thuis als u óf lid bent 

van onze gemeente, óf in Aalsmeer woont. Als u ver(der) weg woont en u 

wint de cake – dan moet u ‘m zelf komen ophalen. 

Let op: net als de vorige keer zitten er boobytraps in het woord.  Dat is 

gedaan om te voorkomen dat u na drie letters het hele woord al kunt 

opschrijven…. Het zijn er 3 (drie). Drie bewust aangebrachte fouten in de 
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schrijwijze van het woord. En voor alle duidelijkheid: het goede antwoord is 

dus het fout gespelde woord. 

Ik bied u op voorhand de verontschuldigingen aan voor de niet zo mooie lay-

out van het geheel: het blijkt lastig om een puzzel goed over te zetten naar 

het format voor het kerkblad….Het is dus ook nog wat zoeken om dat goed 

te doen. De volgende keer is dat hopelijk beter. Kunt u ‘m niet zo goed lezen? 

Hij staat ook op onze website. 

 

 
Omschrijving: 

horizontaal: 

1. verbondsteken; 4. vader van Abraham; 6. koning van Gerar; 8. symbool van Gods 

belofte aan Noach; 9. oude naam van Betel; 10. andere naam voor Ben-Omi; 12. 

landstreek in Egypte; 14. meesterdromer; 16. koning van Gerar; 17. paradijselijke 

rivier; 18. woonplaats van Abram; 22. zoon van Abram; 23. door God verwoeste stad; 



27. dochter van Jakob; 28. bouwer van de ark; 29. vestigingsplaats van Kaïn; 33. 

eerste vrouw; 35. broer van Jakob; 37. neef van Abram; 38. zuster van Laban; 39. 

berg in Turkije. 

 

verticaal: 

2. zoon van Noach; 3. oudst geworden mens; 5. slavin van Saraï; 7 hoveling van de 

farao; 11. schoondochter van Juda; 13. stad in Kanaän; 16. koning van Egypte; 17. 

paradijs; 19. eerste scheppingshandeling; 20. mens die wandelde met God; 21. 

zoon van Jozef; 24. andere naam voor Gal-Ed. 25. vrouw van Jakob; 26. 

begraafplaats van Sara; 30. paradijsbewaker; 31. stad van spraakverwarring; 32. 

offerberg van Abraham; 34. plaats van waar Jozef werd verkocht; 36. 

samengestroomd water. 

 

Paasproject kindernevendienst 

Afgelopen zondag is het Paasproject voor de kindernevendienst gestart. Dit 

jaar is het thema "Een spoor van liefde". Iedere zondag van de 

veertigdagentijd staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes 

evangelie centraal. Alle gezinnen met kinderen op de basisschool hebben 

een boekje en een luikjesposter gekregen. In het boekje staan 

gespreksvragen, opdrachten en liedsuggesties. De gezinnen zijn, sinds kerst 

vorig jaar, in een app-groep met elkaar verbonden en delen zo ervaringen 

en tips en trucs uit.  

Er zijn nog enkele boekjes en posters over gebleven. Heeft u interesse? 

Meld u dan bij de jeugdraad en u krijgt er zo spoedig mogelijk een setje 

thuisbezorgd.  

de jeugdraad 

 

Passieronde in Kudelstaart: 24 maart 

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. De halte 

Kudelstaart wordt aangedaan op 24 maart 2021. Alle bijeenkomsten 

beginnen om 19.15 uur en duren tot ca. 19.45 uur. 

 


