
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: 14 maart 2021 

Voorganger: ds. M. Meiring – Snijder uit Woerden. 

Ouderling van dienst: Jaap Overbeek. 

Diaken van dienst: Janna Adema. 

Organist: Jan Sikkema. 

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

PKN (Ghana)  (2) ZWO (uitgang). 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging dhr. Havenaar uit Utrecht bij ons voor. Hij stond met 

ons stil bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De context 

van die tijd was dat er in de Griekse cultuur geen ruimte was voor een God 

die zwakheid toonde. Een God toonde kracht en macht en zeker geen 

vervolging, marteling en dood. Eigenlijk waren de verkondigers van de 

boodschap van Jezus in Korinthe de ‘wappies van die tijd’ zo zei dhr. 

Havenaar.  

‘God keert alles om’ zei de heer Havenaar. In de vermeende zwakte van God 

ligt zijn Kracht. Het is goed om dat, onderweg naar Pasen, ook te realiseren. 

Er gebeuren in een mensenleven vaak dingen die onnatuurlijk zijn en 

indrisen tegen de schepping. Verdriet, moeiten, zorgen. Zwakte. God keert 

dat om, zo zei dhr. Havenaar – we moeten daar doorheen, net zoals we eerst 

de walnoot moeten kraken om de vrucht vervolgens te kunnen eten. Aan het 

einde van die moeite en zorgen vinden we echter de Opgestane Heer van 

Pasen. 
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Komende zondag hoopt ds. mw. Meiring-Snijder, luchthavenpastor op 

Schiphol bij ons voor te gaan. We rekenen weer op uw (digitale) 

aanwezigheid. 

 

Coronanieuws 

Afgelopen week is het coronateam bijeen geweest om te overleggen of er 

inmiddels ruimte is om weer over te gaan tot (deels) fysieke kerkdiensten. 

De conclusie van dat overleg is dat op dit moment die ruimte nog niet gezien 

wordt. Wel wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden en is er hoop 

dat binnen niet al te lange tijd toch positievere besluiten kunnen worden 

genomen. Over enkele weken komt het coronateam opnieuw bij elkaar. We 

houden u op de hoogte.  

 

Van de beroepingscommissie 

Hierbij een korte update van waar we staan als beroepingscommissie. We 

zijn na een lange sollicitatieperiode op dit moment in gesprek met enkele 

kandidaten. De gesprekken zijn helaas allemaal digitaal, maar het scheelt 

ook veel tijd. Maar als er een geschikte kandidaat is wil je elkaar toch graag 

in het echt ontmoeten. Ondanks deze beperking is de sfeer in de 

beroepingscommissie erg goed en hebben we er alle vertrouwen in dat we 

de juiste dominee voor onze gemeente gaan vinden. 

Namens de Beroepingscommissie, Kristian van Heemskerk. 

 

Avondmaalsproject 2021 

Vorige week trof u in het kerkblad informatie over het Avondmaalsproject 

voor 2021 – het Leger des Heils. Daarbij was ook een bankrekeningnummer 

genoemd waar u uw giften op kunt overmaken. Dat nummer was overigens 

een fout (en niet bestaand) nummer. Het juiste bankrekeningnummer is 

NL66 RABO 0373 740 158 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Kudelstaart onder 

vermelding van ‘Avondmaalsprojekt 2021’ 

uw diaconie. 

 

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. 

 

Biddag voor gewas en arbeid 

Komende woensdag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat is op de 

tweede woensdag in de maand maart.  

Aanvankelijk was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om 

een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een 

goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag 

voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk 

afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit. 

In het verleden werd op biddag in de meeste (protestantse) kerken een 

eredienst gehouden (in sommige regio’s zelfs wel twee….). In veel kerken is 

dat niet meer zo en wordt de biddag ‘gevierd’ op de eerste zondag daarná. 

Tot op enkele jaren geleden waren we ook in onze gemeente gewoon om op 

de biddag een eredienst te houden, maar ook bij ons is dat verschoven naar 

(dit jaar) 14 maart. We hopen daar dan ook komende zondag ook aandacht 

aan te schenken. 

Biddag heeft ook altijd een ‘zusje’, in de vorm van ‘dankdag voor gewas en 

arbeid. Die is traditioneel op de eerste woensdag in november – en wordt 

dan in de meeste kerken ook gevierd op de eerste zondag daarna. 

 

Ambulant predikant 

Het is inmiddels vijf maanden geleden dat onze ambulant predikant, ds. 

Vermeij, haar werkzaamheden in onze gemeente is begonnen. Maanden 

waarin de wereld om ons heen grotendeels  op slot zat en zit. Het is daarom 

niet eenvoudig om elkaar ‘tegen te komen’ en om bezoek te ontvangen. Ook 

niet als het pastoraal bezoek betreft. Niettemin heeft ds. Vermeij in de 

afgelopen maanden al contact gelegd met heel wat gemeenteleden. Was u 

daar niet bij, maar hebt u wel behoefte om contact met haar te hebben? Belt 

u haar even op om te bespreken wat er mogelijk is. Het telefoonnummer van 

ds. Vermeij is 06 – 14 15 10 14. 

 

Bedankt (1) 

Lieve mensen, hartelijk dank voor alle meeleven, zoals kaarten, telefoontjes, 

enz. Plotseling overkomt je dus een hartinfarct. Ik was al heel lang extreem 

moe, en dit zat er dus achter. Ik ben meteen gedotterd en kreeg twee stents. 



Nu moet ik weer aansterken en krijg acht weken hartrevalidatie in het 

Amstelland en dat twee keer per week. 

Hartelijke groet, Greet Weij 

 

Bedankt (2) 

Hierbij wil ik u allen bedanken voor de vele kaartjes, berichtjes en 

telefoontjes, tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Dit alles heeft mij, 

maar ook Aveline en de jongens veel goed gedaan! 

Een hartelijke groet van Martin Maat. 

 

Kiezen 

Volgende week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op woensdag. 

En omdat we in coronatijd leven zijn er twee kiesdagen vóór geplakt: 15 en 

16 maart. En als u 70 jaar of ouder bent mag u ook per brief stemmen. Ook 

vanwege de veiligheid rondom corona.  

En het gaat ergens om: met elkaar kiezen we 150 vrouwen en mannen die 

ons ‘vertegenwoordigen’. We hebben over het algemeen na verkiezingen 

nogal eens de gewoonte om te schimpen op ‘Den Haag’ en harde verwijten 

te maken over ‘de afstand van de politiek tot de burger, maar uiteindelijk zijn 

we daar zelf verantwoordelijk voor: de parlementariërs vertegenwoordigen 

met z’n honderdvijftigen óns. In feite schimpen we dus gewoon op onszelf. 

Dat is voldoende reden om bij het hanteren van het rode potlood in het 

stemhokje goed na te denken welke persoon of welke partij u het vertrouwen 

geeft u te vertegenwoordigen en ook namens u keuzes te maken als er met 

andere partijen gesproken moet worden. Ik heb het al eerder geschreven: u 

moet van mij of van de kerk geen stemadvies verwachten. We hebben 

(gelukkig) een scheiding tussen kerk en staat, en het staat (ook: gelukkig) 

iedereen vrij om zelf zijn of haar keuze te maken. Maar we hebben wel een 

verantwoordelijkheid. Natuurlijk hoeven we onszelf niet weg te cijferen, maar 

als we met een Bijbelse blik naar de wereld kijken dragen we ook een 

verantwoordelijkheid voor onze naaste, onze medemens, de maatschappij 

en de schepping om ons heen. Ieder voor zich en God voor ons allen is geen 

Bijbelse optie. De Bijbel toont ons van begin tot eind dat God steeds de 

keuze maakt voor de schlemiel en niet voor de patser.  Dat past ook in het 

beeld dat de heer Havenaar schetste deze zondag: God draait de 

standaardverhoudingen om. 

Onlangs schreef de theoloog Alain Verheij daar een boek over: ‘Ode aan de 

verliezer’. In de inleiding van dat boek geeft Verheij treffend aan dat de media 

en merken vechten om aandacht en dat er daarbij voortdurend groepen in 

vergetelheid raken. Dat zijn de mensen die zich niet zo goed kunnen redden 



en zo het slachtoffer worden van de manier waarop de maatschappij is 

ingericht. ‘Op hen, zeggen de Bijbelverhalen, moeten we altijd en overal 

extra goed letten’, schrijft Verheij. Die oproep mogen we meenemen het 

stemhokje in. Ik wens u een verantwoorde keuze volgende week. 

Scriba 


