
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: 7 maart 2021 

Voorganger: dhr. A. Havenaar uit Utrecht. 

Ouderling van dienst: Ronald Sangers. 

Diaken van dienst: Ans Rinkel. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), jeugdwerk (2) 

ZWO (uitgang). 

Let op: als er wijzigingen komen voor wat betreft de toegankelijkheid van 

onze kerkdiensten wordt u via de website daarover geïnformeerd. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. mw. A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor. Ds. 

Geudeke is al vele jaren een bekende gastverschijning op onze kansel. Zij 

verhaalde dat zij al bij ons voorging toen we nog in het Dorpshuis kerkten – 

en dat het nu wel heel bijzonder was om dat te doen voor een (bijna) lege 

kerk en een gemeente op afstand.  

 

Veertig dagen in de woestijn: Elia was naar de woestijn gevlucht, angstig en 

gedesillusioneerd. Hij doolde daar veertig dagen en nachten rond. Koningin 

Izebel had alle profeten laten vermoorden, en Elia zou hetzelfde lot wachten, 

zo had zij gezworen. Engelen ontfermen zich over Elia en God geeft hem, 

bij de berg Horeb, waar Mozes Gods Wet had gekregen, weer vertrouwen in 

de toekomst. Niet als een donderslag, ook niet als een orkaan, maar bij een 
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zacht ruisen. En in dat vertrouwen keert Elia weer terug naar de ‘bewoonde 

wereld’. 

Veertig is in de Bijbel de tijd van leren en zoeken, van bezinning en 

beproeving zo gaf ds. Geudeke aan. De woestijn en een berg zijn daarbij in 

de theologie het symbool van die beproeving en bezinning. Het is de plek 

van leegheid en van kilte, waar de bedreiging zichtbaar en voelbaar is.  

Het is tegelijkertijd de plek waar je stil kunt worden van het uitzicht en van 

de uitgebreidheid – de plek waar je God kunt zien en voelen. 

Ook ons leven bestaat uit pieken en dalen. Momenten waarop alles mee lijkt 

te zitten, maar ook momenten waarop God ver weg lijkt te zijn. En juist dan 

komt God tot ons op onze hulpkreet. In een lied, in een bemoedigend woord, 

in een manier waarop we weer verder kunnen. We moeten niet rekenen op 

spectaculaire wonderen of donderend geweld – God komt als een zacht 

ruisende wind. Wij, als christenen, zijn samen op weg, geroepen om te gaan. 

Op weg naar het koninkrijk van Hem – maar we mogen altijd weten dat we 

worden begeleid door het gefluister van  Gods wind. Zo bemoedigd kunnen 

we in vertrouwen voorwaarts – de soms donkere nachten in! 

 

Na de preek las ds. Geudeke een ‘eigen’ geschreven geloofsbelijdenis voor. 

Ze riep ons op om dat ook te doen…een geloofsbelijdenis te schrijven en die 

aan elkaar te laten lezen. Wellicht een suggestie voor in het kerkblad als de 

‘coronarubriek’ ten einde loopt…..Als u uw geloofsbelijdenis wilt delen: 

schrijft u die dan op en stuurt u die naar de scriba (scriba@sow-

kudelstaart.nl). 

 

Komende zondag hoopt de heer A. Havenaar uit Utrecht bij ons voor te gaan. 

We hopen dat u dan ook weer aanwezig wilt zijn. Oorspronkelijk was deze 

dienst gepland als ‘scholendienst’, samen met de leerlingen van cbs De 

Ruimte (voorheen: cbs De Graankorrel), maar in coronatijd kan ook dat 

uiteraard in redelijkheid niet georganiseerd worden. We hopen – en 

vertrouwen – op betere tijden! 

 

Corona: waar staan we nu? 

Afgelopen week zijn enkele coronamaatregelen in ons land een heel klein 

stukje versoepeld. Hoewel belangrijke regels nog steeds van kracht blijven 

en we (nog) lang niet in een situatie verkeren waarvan we kunnen zeggen 

dat we weer ‘op de goede weg zijn naar een open samenleving’ kan er iets 

meer dan tot voor kort. Volgende week maakt de regering bekend of er nog 

verdere versoepelingen in het vat zitten en zo ja wanneer. 



Ons coronateam vergadert deze week en zal dan bekijken en beoordelen of 

de versoepelde maatregelen ook gevolgen kunnen hebben voor de wijze 

waarop wij met elkaar ‘kerk zijn’.  Als daartoe wordt besloten – en dat betreft 

wijzigingen die komende zondag al in kunnen gaan – wordt u daarover via 

onze website geïnformeerd. Houd u dus (altijd al, maar de komende week 

zeker!) de website in de gaten. 

Scriba 

 

Avondmaalsproject 2021 

Dit jaar willen wij graag met onze avondmaalscollecten het Leger des Heils 

steunen. Ook nu, in deze onzekere tijden, is onze steun zeker noodzakelijk. 

In 1865 richtte William Booth samen met zijn vrouw de “Christian Mission” 

op, waarvan de naam in 1878 werd gewijzigd in The Salvation Army, het 

huidige Leger des Heils. 

Een bekende uitspraak van William Booth was, dat hij zou blijven vechten 

voor de armen zolang er armoede is. Hij zal blijven strijden tot het bittere 

eind zolang er nog één mens is, die het licht van God niet heeft gezien. 

 

Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin 

van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan 

mensen, die op straat leven. Hulp in de vorm van dag- en 

nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen maar ook hulp in de vorm 

van crisisopvang voor mensen, die om wat voor reden dan ook ineens geen 

dak meer boven hun hoofd hebben. Kortom, het Leger des Heils in 

Nederland zet – ook ten tijde van de coronacrisis – alles op alles om mensen, 

die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. 

Uw hulp in de vorm van een financiële bijdrage tijdens de avondmaal-collecte 

is daarbij onontbeerlijk.  

 

Wij hopen, dat u ruimhartig na de kerkdienst uw bijdrage wilt storten met 

behulp van de QR-code, die na de online dienst wordt vertoond. Uiteraard 

kunt en mag u ook uw bijdrage rechtstreeks via uw bank storten op 

bankrekeningnummer NL66 RABO 03737 40 166 t.n.v. Diaconie Prot. 

Gemeente Kudelstaart onder vermelding van “avondmaal projekt 2021”. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gift. Mede hierdoor kan Het Leger des Heils 

het geweldige werk voortzetten. 

uw diaconie. 

 

Bloemenfonds 



De diaconie biedt aan alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 80 jaar 

bereiken  een bloemetje aan in de week dat zij jarig zijn. En verder krijgen 

ook alle mensen die 75 jaar worden een bloemetje. 

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm 

van een plant. Ook wordt gedacht aan de mensen, die ter bemoediging een 

bos bloemen krijgen.  Onze missionaire bos aan het einde van iedere maand 

wordt ook zeer op prijs gesteld. De ontvangers vinden het uitzonderlijk, dat 

zij vanuit onze kerkgemeenschap  een bloemetje ontvangen. 

Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal 

bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het 

aantal Paas-en Kerstattenties. 

Om die reden vraagt de diaconie of u ons wilt steunen. Zondag jl. was de 

derde collecte bestemd voor het Bloemenfonds .Helaas ging  dat niet op de 

normale manier tijdens onze kerkdiensten, daarom vragen wij of het mogelijk 

is om ons te steunen via uw giften aan de : 

Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer: 

NL66RABO0373740158  o.v.v. Bloemenfonds 

Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 

Uw diaconie 

 

Puzzelend door Genesis 

Vorige week trof u een puzzel in het kerkblad waarbij u het boek Genesis 

moest doorspitten. Een ‘pittige klus’, zo werd aangegeven. Ook: de tijd is zo 

kort. Niettemin is er weer een redelijk aantal goede antwoorden ontvangen. 

Dat antwoord was ‘FEERTGIDAGNETJID’…., voor ieder die nu denkt dat de 

Kudelstaartse scriba nog wel een enkel lesje Nederlandse spelling kan 

gebruiken: die schrijffouten zaten er welbewust in om te voorkomen dat 

iedereen het woord na drie letters gevonden te hebben zo kon 

opschrijven…..  
 

Voorafgaande aan de dienst is het lootje van de winnende inzender door de 

ouderling van dienst getrokken. Dat was deze keer Frans van der Wee. De 

door Janna Adema gebakken cake zal hem (en Hetty) ongetwijfeld prima 

smaken. 
 

Het is de bedoeling dat er binnenkort weer een puzzel verschijnt. De 

precieze vorm daarvan is nog niet duidelijk – zoals eerder gezegd: het is ook 

wat proberen in coronatijd, en suggesties zijn altijd welkom.  Wel zal de 

volgende keer de reactietijd langer zijn – er zijn mensen die pas aan het eind 

van de week het kerkblad krijgen en om dan op korte termijn de puzzel te 

maken is niet altijd mogelijk. Daarom zal de volgende keer de reactietermijn 



een week langer zijn. Het streven is om de volgende puzzel een ‘paaspuzzel’ 

te laten zijn. 

Scriba 

 

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. 

 

Kettinggesprek CORONA impact  (van: Gerda de Vos) 

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

je daarmee om? 

Het is vooral dat je minder mensen ziet. Er geen verjaardagen gevierd 

worden; daardoor zijn er mensen die ik al heel lang niet heb gezien. 

Maar ik ben iemand die zich best gemakkelijk aanpast aan een situatie. 

Dus ik onderhoud op allerlei manieren mijn contacten. Je moet zelf de 

slingers ophangen, en als je dat in deze tijd verantwoord doet, dan kan 

je er best wat moois van maken. Heerlijk fietsen bijvoorbeeld en 

onderweg picknicken. Ik verveel me dus eigenlijk niet.  

 
 

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

is, als eerste (weer) gaan oppakken? 

De activiteiten die ik nu niet kan uitvoeren zijn bijvoorbeeld: zwemmen, 

naar een museum gaan of lekker door een boekenwinkel lopen. Dat zijn 

wel dingen die ik zeker snel weer zou doen als het kan! Maar ook 

gewoon lekker naar de kerk, koffiedrinken en rondhangen bij de 

boekenhoek. 
 

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? 

Jazeker, mijn een geloof speelt rol in mijn omgang in deze crisis. Zeker 

in het begin van de corona, kwam er een rust over me heen. Die ik heel 



fijn vond, en me deed realiseren te genieten van de kleine dingen. Ik kon 

me hierdoor ook goed ontspannen. Het voelt ook vaak of ik geleid werd 

om te wandelen, want tijdens het vele wandelen heb ik zulke mooie en 

waarde volle gespreken gehad. Veelal waren het gespreken met 

mensen uit onze kerk, waardoor mijn rol als contactpersoon als vanzelf 

zijn weg ging.  
 

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

de gemeente doet of gaat doen?  

Wat ik vooral heel belangrijk vind is, dat er gezorgd wordt dat we “de 

schapen bij de kudde” houden. In deze tijd van geen fysieke 

kerkdiensten en elkaar niet zien, is het heel gemakkelijk om mensen kwijt 

te raken. Maar dit moeten we ook met zijn allen doen. Daarbij mis ik wel 

een eigen predikant, onze eigen schaapsherder. 
 

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 vind dit een moeilijke vraag, ik doe op de achtergrond al wel het één 

en ander. Mijn mening is ook dat je dingen moet doen, die bij je passen 

en waar je je goed bij voel. 
 

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?  

Laten we naar elkaar omkijken en zorgen dat onze kerk straks als het 

weer kan, weer gezellig vol zit! En hopen dat we snel onze eigen 

predikant hebben 
 

7. Volgende keer in het kettinggesprek: 

nog niet bekend. 

 


