
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 maart 2021 

Voorganger: ds. mw. M.W. Gehrels uit Tienhoven. 

Ouderling van dienst: Jan de Jong. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 

Organist: Ronald van Delft. 

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

jeugdwerk  (2) Kerk in actie (Java) 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. mw. Meiring-Snijder, luchthavenpastor op 

Schiphol bij ons voor. Ds. Meiring stond met ons stil bij de geschiedenis van 

de wonderbare spijziging. Vijf broden en twee vissen waren voldoende om 

ongeveer 5.000 mannen te voeden. Vrouwen en kinderen waren daarbij nog 

niet inbegrepen. Een overbekend verhaal: het staat zevende in de top-10 

van (bekende) Bijbelverhalen. Ds. Meiring gaf aan dat een stukje uit het slot 

haar zo getroffen had. Eerst wordt het dankgebed over de maaltijd 

uitgesproken, dan worden het brood en de vissen verdeeld – en niemand 

komt wat tekort – en wordt de maaltijd genoten. Daarna geeft Jezus instructie 

om de restanten te verzamelen ‘zodat er niets verloren zou gaan’. Daaruit 

spreekt, zo zei ds. Meiring het respect dat Jezus toont het voedsel. Het heeft 

kunnen groeien, er is voor gedankt – dat gooi je niet zomaar achteloos weg. 

Er is ook respect voor de mensen die op Jezus zijn afgekomen – de mensen 

om ons heen: de zorg dat iedereen voldoende te eten krijgt. In onze wereld: 
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een rechtvaardige verdeling van welvaart. Er is ook respect voor God die 

gedankt wordt voor wat hij laten groeien.  

Deze boodschap geldt ook vandaag, betoogde ds. Meiring. Onze 

maatschappij is geworden tot een consumptiemaatschappij, die in alle 

kanten kraakt in haar voegen. Er mag ook van ons worden gevraagd om 

zorgvuldig met ons voedsel en de voedselproductie om te gaan en ons 

realiseren dat we misschien wel te veel in een consumptiemaatschappij en 

te weinig in een circulaire omgeving leven (waar ‘weggooien’ niet de norm, 

maar de uitzondering is). En: onze medemens wordt niet zelden gemakkelijk 

in een hoek gezet. Die boodschap die hier klinkt uit een eeuwenoude 

geschiedenis is anno 2021 nog even actueel! 

 

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

rekenen weer op uw (digitale) aanwezigheid. 

 

Collecte voor kerk in actie komende zondag 

Komende zondag is de ‘uitgangscollecte’ voor kerk in Actie. En wel voor de 

boeren in Java. Op de website van Kek in actie staat daarover (onder meer) 

het volgende: Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische 

grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme 

boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de 

dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft 

de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te 

overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. 
 

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk 

(GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame 

landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, 

boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen 

verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een 

betere prijs voor hun producten. De organisatie traint 

boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie 

velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt 

deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk 

zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. 

Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse 

kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun 

eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?  

Wilt u meer weten? Kijk dan op 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-

door-duurzame-landbouw/ Het doel sluit ook prima aan bij de preek van 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw/


afgelopen zondag van ds. Meiring. Om het u gemakkelijk te maken vindt u 

hiernaast de QR-code waarmee u gemakkelijk uw gift kunt overmaken naar 

onze kerk. 

Scriba 

 

Avondmaalsviering op Witte Donderdag 

Op D.V. 1 april a.s. (Witte Donderdag) hopen we weer met elkaar het Heilig 

Avondmaal te vieren. We hebben er dan een hele cyclus opzitten waarbij we 

het avondmaal niet konden vieren zoals we dat het liefst zouden doen. De 

eerste keer dat we dat ‘online of deels online’ deden was Witte Donderdag 

2020. Ook deze keer kunt u zich, als u dat wilt, aanmelden om de tasje met 

matses en wijn of druivensap te ontvangen om op deze wijze aan het 

avondmaal deel te nemen. Het is natuurlijk ook mogelijk om dat te doen met 

‘eigen brood en wijn’.  

Als u wilt deelnemen met ‘matses en wijn vanuit de kerk’, dan moet u zich 

op uiterlijk vrijdag 26 maart daarvoor aanmelden bij de diaconie 

(diaconie@sow-kudelstaart.nl). Het kan ook telefonisch bij een van de 

diakenen. Let op: de datum 26 maart is een ‘harde datum’, omdat alle 

voorbereidingen hiervoor door de diaconie op 27 maart getroffen worden. 

uw diaconie. 

 

Nieuwsbrief op de website 

U vindt elke zaterdagochtend (meestal al op vrijdagavond) de nieuwsbrief 

voor de ‘komende zondag’ op de website. Een graag gelezen product. Maar 

voor sommige gemeenteleden toch nog altijd lastig te vinden. Daarom 

brengen we u in dit stuk ‘stapje voor stapje naar de nieuwsbrief op de 

website….’, in de hoop dat die daarna zelf gemakkelijk kunt vinden. (Als de 

‘fysieke kerkdiensten’ zouden hebben gehad waarbij gemeenteleden 

aanwezig konden zijn, hadden we ’t u in een korte presentatie na een dienst 

nog uitgelegd, maar nu kiezen we maar voor deze route…. 

 

Belangrijk: er worden twee nieuwsbrieven op de website geplaatst: een 

‘openbare’ – die is voor iedere bezoeker van de website toegankelijk. Verder 

is er een ‘complete’: die is alleen toegankelijk voor bezoekers die op de 

website zijn geregistreerd (hoe dat moet leggen we een volgende keer ook 

stap voor stap uit, maar u kunt het zien in het <menu>, onder het kopje <Mijn 

account>. 

Verder is het goed te weten dat een nieuwsbrief ‘bij een eredienst hoort’. Ze 

zwerven dus niet los over de site, maar u vindt ze altijd in een item over een 

eredienst. 
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Dan nu: stap voor stap. 

1. Op de homepagina (https://sow-kudelstaart.nl) vindt u drie grote 

‘kaders’. Ze staan onder elkaar. De eerste heet ‘Nieuwste berichten’, 

daaronder staat ‘Waardevolle vieringen’ en weer daaronder 

‘Verbindende activiteiten’. U moet zijn bij het kader ‘Waardevolle 

vieringen’. 

2. In het kader waardevolle vieringen ziet u één of enkele berichten staan. 

Voor komende zondag is dat het bericht met de titel ‘Zesde 

lijdenszondag’. U ‘klikt dat bericht open’. 

3. Aan de linkerkant ziet u een kolom ‘Dienst’. In dat rijtje staat ook 

‘nieuwsbrief openbaar’ (en als u ingelogd bent) ‘nieuwsbrief leden’. 

Normaal gesproken worden die regels pas zichtbaar als de nieuwsbrief 

gemaakt is, maar om u nu ‘iets te laten vinden’ zijn er de nieuwsbrieven 

van zondag 14 maart geplaatst. Die worden nu dus komende vrijdag of 

zaterdag vervangen door de nieuwe versies. 

 

Op maandagavond wordt altijd de tekst van een zondag verplaatst. Die staat 

dan niet meer prominent in ‘waardevolle vieringen’. Toch kunt u die nog twee 

maanden teruglezen. In datzelfde kader ‘waardevolle vieringen’ staat een 

blokje ‘vieringen archief’. Als u dat openklikt vindt u de informatie van reeds 

verstreken zondagen (met inbegrip van de nieuwsbrieven die daarbij horen 

 

Passieronde 

Volgende week woensdag, op D.V. 24 maart a.s. heeft de Passieronde de 

‘halte Kudelstaart’. In een korte (digitale) bijeenkomst, die begint om 19.15 

uur zal ds. Vermeij de halteplaats vullen en ons verder onderweg brengen 

op de weg die naar Pasen leidt. De bijeenkomst wordt ook uitgezonden via 

kerdienstgemist.nl. U kunt er gemakkelijk naar toe schakelen via de ‘grote 

knop’ op de homepagina van onze website. U kunt natuurlijk ook 

rechtstreeks naar kerkdienstgemist gaan en daar kiezen voor ‘Kudelstaart’. 

 

Bedankt (1) 

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen en de kaarten, het 

medeleven, na het overlijden van onze moeder/schoonmoeder. Toch werd  't 

het Coronavirus, dat ze niet kon overwinnen. Maar de Heer was haar herder 

en ze wist: Ga met God en Hij zal met je zijn! 

Rien en Jeannette de Ruiter 

 

Bedankt (2) 
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Na bijna vijf maanden ben ik nu weer zover dat ik bijna zonder pijn ben. Het 

zal niet meer zo worden als dat het was maar ik ben hier heel blij mee. 

Ik wil alle engelen bedanken die mij hebben gesteund via telefoon, 

kaartjes en zwaaien als ze langs liepen. Ook alle hulp bij mij thuis; wat een 

steun is dat geweest. Iedereen bedankt hiervoor. 

Corrie Weij 

 

 


