
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 maart 2021 

Voorganger: dhr. W. de Knijff uit Julianadorp. 

Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Kerk (2) ZWO-

commissie 

 

Witte Donderdag: 1 april 2021 – viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. mw. M. van der Zwaag – de Haan. 

Ouderling van dienst: Marleen de Vos. 

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge en Ans Rinkel. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Leger des Heils 

(avondmaalscollecte 2) ZWO-commissie (uitgang) 

 

Goede Vrijdag: 2 april 2021 

Voorganger: pastor mw. A.M. Creemer - Allard. 

Ouderling van dienst: Kees de Bondt. 

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 

Organist: Ronald van Delft. 

Collecten volgens het rooster: geen. 
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Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. mw. M. Gehrels uit Tienhoven bij ons voor. Ds. 

Gehrels sprak met ons over Johannes 12. Het is de tijd van Pesach. Uit alle 

windstreken zijn mensen naar Jeruzalem gekomen om dat te vieren. De 

intocht van Jezus op een ezelin, waarin hij luid werd toegejuicht is geweest. 

Dan komen er enkele buitenlanders (‘Grieken’) die zich tot Filippus wenden. 

Filippus is een discipel van Jezus en draagt ook een Griekse naam. Hij is om 

die reden dus gemakkelijk benaderbaar. Deze Grieken willen ‘backstage’ 

met Jezus spreken. Filippus bespreekt dit met Andreas, zijn broer, eveneens 

discipel en ook met een Griekse naam. Samen gaan zij naar Jezus. In het 

gesprek dat dan volgt kondigt Jezus zijn lijden en zijn sterven aan. Alleen 

dan is het leven vruchtbaar. Jezus gebruikt daarbij de metafoor van de 

gestorven graankorrel die in de grond veel waardevoller is dan wanneer die 

‘bovengronds niet afsterft’. Jezus roept om om Hem na te volgen. Ds. 

Gehrels hield ons oor dat ook wij, door ons leven aan Hem te geven en Hem 

te volgen heel waardevol zullen zijn. Of de Grieken uit de gelezen 

geschiedenis Jezus backstage hebben ontmoet? We weten het niet. We 

weten wel dat wij, door Zijn woorden te volgen, nooit meer alleen zullen zijn. 

 

Na afloop van de gewone dienst was er Jeugdkerk XL Na meer dan een jaar 

zonder jeugdkerk was dit en goed experiment. Hopelijk krijgt dat spoedig een 

vervolg of (en nog beter) wordt het vervolg binnenkort weer ‘live’. 

 

Volgende week zondag hoop de heer W. de Knijff bij ons voor te gaan. Het 

is dan Palmzondag, de zondag die het begin van de stille week markeert. 

We hebben in die week nog twee diensten: op Witte Donderdag en op Goede 

Vrijdag. Op Witte Donderdag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te 

vieren. In die dienst gaat ds. mw. M. van der Zwaag bij ons voor; een dag 

later, op Goede Vrijdag, pastor mw. Creemer. We hopen dat u al deze 

diensten met ons wilt meevieren. Op Stille Zaterdag is er geen dienst. 

 

Passieronde 

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd is er een wekelijks moment van 

stilte, bezinning en inkeer, ter voorbereiding op het Paasfeest. Dit moment 

wordt door verschillende kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart verzorgd. 

Dit jaar gebeurt dat in digitale vorm. Komende woensdag (24 maart)  is er 

vanuit De Spil – de vaste stek van de PG SOW Kudelstaart – een uitzending 

van 19.15-19.45 uur. Voorganger is ds. Mirjam Vermeij. Het thema is het 

verhaal van de voetwassing. Doet u mee?  



Op www.so-kudelstaart.nl vindt u, op de homepagina, een link naar de 

uitzending. 

 

Bewegen naar de toekomst 

Covid-19 overkwam ons, eerst als een medisch-virologisch vraagstuk, 

aanvankelijk ver weg en plotseling heel dichtbij waarbij alle facetten van de 

samenleving worden geraakt; geen huishouden ontsnapt hieraan. 

Bestaande beleidsplannen, routekaarten, protocollen sorteren geen effect. 

Alles wordt opgeschud: steeds weer nieuwe, onvoorziene effecten waarop 

moet worden geacteerd – ook in kerkelijke gemeenten. We doen dat naar de 

beste inzichten, in de hoop dat het resultaat zal hebben.  
 

Met betrekking tot de brief de we naar de classis en de synode hebben 

gezonden, kunnen we u informeren dat we hierover hebben gesproken met 

de classispredikant, ds. Peter Verhoeff en de scriba, mw. Tineke van Alphen. 

Een open gesprek waarin we onze zorgen, maar ook onze verwachtingen 

ten aanzien van de kerk en de kerkelijke organisatie op een goede wijze naar 

voren hebben kunnen brengen en waarin we vertrouwen hebben dat deze 

(zorgen en verwachtingen) verder worden meegenomen de kerkelijke 

organisatie in. 
 

Wat is wijs en effectief beleid voor onze kerkelijke gemeenschap in deze 

complexe en onvoorspelbare omgeving? Vanuit welke grondhouding en 

cultuur handelen we als betrokken gemeente eden en nemen 

kerkenraadleden beleidsmatige besluiten? 

Voor welke transitie staan we, als lid van de gemeente, als mens? Voor “we” 

kan de schrijver en iedere lezer “ik” invullen…; de gemeente wordt gevormd 

door ons allemaal, niet door een enkeling, waarbij velen aan de zijlijn staan. 
 

In deze complexe situatie is het goed eerst terug te gaan naar De Bron! Om 

vandaaruit Samen op Weg te gaan. Samen vorm te geven aan de toekomst 

van de Kerk en zijn gemeente in Kudelstaart. Co-creatie door alle betrokken 

gemeenteleden, met ieders unieke inbreng van kennis, ervaring en omzien 

naar elkaar. Tezamen kan die interactie dan uitgroeien tot meer dan de som 

der delen. Luisteren naar elkaar, met nieuwsgierigheid en met open vizier, 

kan dan  resulteren in nieuwe energie, inspiratie, zienswijzen, doorzichten 

en inzichten. Zo groeien we naar de toekomst, naar Zijn toekomst in Hem 

verbonden. 

Leo Eveleens - voorzitter 
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Paaspuzzel 

Hij was al aangekondigd: een puzzel met Pasen. De bedoeling was om dit 

een kruiswoordpuzzel te laten worden, maar om verschillende redenen is het 

toch een woordzoeker geworden.  

Negenenveertig woorden die op een of andere manier geassocieerd kunnen 

worden met Pasen. Niet alleen het ‘christelijke’ Pasen, maar ook het 

‘seculiere’ Pasen – hoewel die woorden in de minderheid zijn. Ze staan 

horizontaal, verticaal of diagonaal in de puzzel. 

De oplossing is een zin die (ook) met het (christelijke) Pasen verband houdt. 

En: zoals u gewend bent – er zijn bewust weer een aantal verschrijvingen in 

de oplossingsregel opgenomen – die lijkt weer knap dyslectisch te zijn….  

 

U kunt uw oplossingen tot en met Goede Vrijdag (2 april) inleveren bij de 

scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). Zet u bij uw inzending ook even uw 

adres, voor als u de prijs wint. Dan weten wij waar die bezorgd kan worden  

Let op: alleen die oplossingen zijn GOED waarin de VERSCHRIJVINGEN 

ook zijn opgenomen.  

U hebt dus twee weken om ‘m op te lossen. Diegenen die dus pas laat in de 

week het kerkblad ontvangen hebben dan nog bijna een volle week om de 

oplossing te vinden. Met Pasen wordt de winnaar bekend gemaakt. Het 

‘maaksel’ dat de winnaar staat te wachten is nog niet bekend, maar dat die 

ervan zal kunnen smullen staat wel vast. Komt u niet uit Kudelstaart? Geen 

punt: u kunt gewoon meedoen voor de prijs. Als u als niet-gemeentelid de 

prijs wint en u woont in Aalsmeer, dan wordt die ook bij u gebracht. Woont u 

verder weg: dan moet u ‘m zelf even komen halen….  

 

De woorden die u moet vinden: 

Annas Graftuin Palmtak 

Antonia Haan Pasen 

Avondmaal Hogepriester Pesach 

Avondmaalszaal Jeruzalem Petrus 

Barabbas Jozef van Arimatea Pontius Pilatus 

Brood Judas Romeinen 

Dobbelen Kruis Sanhedrin 

Doornenkroon Kruisdood Simon van Cyrene 

Doorsteken Kruiswoorden Vasten 

Edik Kus Veertigdagentijd 

Eieren Maria Magdalena Verloochenen 

Emmaüs Martelen Verraad 

Engelen Messias Via dolorosa 
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Gethsemané Olijfberg Vrouwen 

Golgotha Ongedesemd Voorjaar 

Grafheuvel Opstanding Wijn 

Grafsteen   

 

 

 

 
 

 



Corona-interview: de jeugd houdt de moed erin 

Het is ongeveer een jaar geleden dat de Jeugdkerk XL fysiek bij elkaar 

kwam. Diverse pogingen om weer op te starten werden gedwarsboomd door 

nieuwe maatregelen. De leiding (Kristian van Heemskerk en Koos Koelewijn) 

heeft de jongeren van de Jeugdkerk gebeld om te vragen hoe het met ze 

gaat. Hierna de weergave ven wat je een Corona-groepsinterview zou 

kunnen noemen.  
 

Hoe gaat het met je? 

Opvallend veel positieve antwoorden. Vrijwel iedereen zegt dat het wel goed 

met hem/haar gaat en dat ze deze tijd goed doorkomen. Maar iedereen kijkt 

er wel naar uit dat alles wel weer een beetje normaal wordt. 
 

Hoe gaat het met school? Zoom/Teams. Wat vind je daarvan? 

De meeste mensen vinden het wel OK gaan. Scheelt ook reistijd! Sommigen 

doen praktijkonderwijs en gaan wel af en toe naar school of stage. 
 

Wat mis je deze tijd het meest? 

Er worden verschillende dingen genoemd: afspreken met vrienden, uit eten 

gaan en sport. Sommigen kunnen wel trainen voor de sport, maar er zijn 

geen wedstrijden. Conclusie is dat de fysieke ontmoeting wel het meest 

gemist wordt. 
 

Vind je het stil? Saai? 

Dat valt wel mee voor de meesten. Het lijkt alsof iedereen vrij druk is, al 

worden de contacten met klasgenoten wel gemist. 

Heb je steun aan het geloof? 

Er zijn weinig alternatieven voor de jeugdkerk. Vrijwel niemand kijkt naar de 

online-diensten, maar zijn binnen het gezin soms wel met het geloof bezig. 

Af en toe wordt er naar een Beam dienst gekeken. 
 

Wat ga je het eerst doen als alles weer mag? 

Genoemd worden: met vakantie gaan, uit eten, met jeugdkamp meegaan, 

afspreken met vrienden en een knuffel geven aan m’n opa en oma! 

 

Als we jeugdkerk XL online of via Zoom gaan doen, doe je dan mee? 

Bijna iedereen zegt dan mee te zullen doen! 

 

Er is momenteel een initiatief om online/digitaal weer wat te organiseren voor 

de Jeugdkerk (XL). Afgelopen zondag is dat voor het eerst uitgevoerd. 

Koos Koelewijn 

 

 


