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Nieuwsbrief, 22 augustus 2021 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 22 augusuts 2021 in De Spil.  

Voorganger vandaag is ds. 
Ruurd van der Weg uit Uit-
hoorn. We zijn blij dat Ruurd 
bereid is gebleken om deze 
zondag in te vallen. De pre-
dikant die oorspronkelijk bij 
ons zou voorgaan - ds. mw. 
Hoogerwerf uit Woubrugge - 
is afgelopen zondag beval-
len van een gezonde zoon 
en heeft nu even andere ta-
ken……Wij feliciteren het 

gezin Honing - Hoogerwerf  overigens van harte met de 
geboorte van hun zoon. 
Ouderling van dienst is Janine van Osnabrugge en dia-
ken van dienst Janna Adema. Het orgel wordt bespeeld 
door Jan Sikkema.  
De dienst wordt ook online uitgezonden via kerkdienst-
gemist.nl. U kunt gemakkelijk de dienst bereiken via de 
‘grote knop’ op de homepagina van onze website. Bij 
kerkdienstgemist.nl behoeft u de dienst ook niet meteen 
‘life’ te bekijken – u kunt die later ook terugkijken.   
 
Er is deze zondag nog geen kindernevendienst. De be-
doeling is dat die volgende week weer start - gewoon ‘fy-
siek’ in een van de zalen van De Spil. 
 

Na de dienst is er weer koffierdrinken. Als het mooi weer 
is  is dat  in de binnentuin. Te bereiken via de garderobe.  
Als het geen mooi weer is - en dat is niet onwaarschijnlijk 
-  drinken we de koffie in de kerkzaal. En - we blijven het 
toch maar herhalen, omdat het zo gemakkelijk vergeten 
wordt: houd afstand van elkaar. 

 

Seizoen start weer 
Dit is weer de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie 

van 2021. Na een onderbreking 
van zes weken pakken we de 
draad weer op en komt er ie-
dere week, althans dat is de be-
doeling, weer een nieuwsbrief. 
Die ziet er een  
klein beetje anders uit dan in 
het vorige seizoen. Het water-

merk dat er in stond is weggehaald. Dat is gedaan omdat 

de nieuwsbrief steeds meer op tablet en mobiele telefoon 
gelezen wordt. Iemand die de nieuwsbrief op de compu-
ter leest zag altijd heel netjes het PKN-logo in het water-
merk, maar iemand die dat op tablet op telefoon deed, 
zag wel dat logo, maar ook een grijze vlek waar dat logo 
in stond. Dat is op deze wijze opgelost. 
 

Eerder was aangekondigd dat de rubriek ‘Omzien naar 
elkaar’ zou komen te vervallen. Op veler verzoek wordt 
die rubriek vooralsnog echter gehandhaafd. 

Orde van dienst 
Thema: Van ‘waarom’ naar ‘wat nu?’ - Job 

 

 
 
• Orgelspel. 
• Welkom en mededelingen. 
• Stilte, bemoediging en groet. 
• Muziek: ‘Hoor je mij?’ Psalm 116 (Huub Ooster-

huis/Antoine Oomen). 
• Gebed voor de nood van de wereld. 
• Zingen (glorialied): Halleluja, eeuwig dank en ere - 

Liedboek 1973, nr. 257. 
• Gebed bij de opening van het Woord. 
• Schriftlezing: fragmenten uit  Job (uit ‘Het verhaal 

gaat’ van Nico ter Linden). 
• Muziek: lied van Job, door Stef Bos. 
• Verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Muziek: ‘Morning has broken’ - Cat Stevens. 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
• Zingen: slotlied - Heilig, heilig, heilig, nr. 985 uit de 

NLB. 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
 
De collectes (fysiek) verlopen via de schalen bij de deur 
van de kerkzaal. 
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Bloemengroet 
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk 
gemeentenieuws niet op het openbare gedeelte van de 
website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), Online diensten (2) en ZWO-commissie - ‘uitgang’). 
We collecteren digitaal, maar ook weer fysiek; digitaal 
betekent dat u wordt gevraagd aan de collecte mee te 
doen via een overmaking  op het bankrekeningnummer 
van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt 
via de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een be-
taling’ doen. Deze  code geldt tot 30 augustus a.s. ‘Fy-
siek’ betekent dat u in de kerkzaal drie schalen aantreft, 
waarin u uw bijdrage kunt doen. Dank daarvoor! 

 

Hoe is nu met… 
onze nieuwe dominee. 

Onder dat kopje hebt u afgelopen week al in het kerkblad 
kunnen lezen dat de coronapandemie ook gevolgen 
heeft voor de komst van ds. Bruwer naar onze gemeente, 
nadat hij op 1 juli jl. het uitgebrachte beroep heeft aan-
vaard. We hebben daar al laten doorschemeren dat onze 
oorspronkelijke planning niet haalbaar blijkt en aangege-
ven dat we in deze nieuwsbrief daar meer gedetailleerd 
op zullen ingaan. Dat doen we bij deze. 
We hebben, eigenlijk direct nadat het beroep is aan-
vaard, vanuit de kerkenraad een ‘immigratie-commissie’ 
gevormd. Behalve ds. Bruwer zitten daarin: Jos Blom, 
Hans van Leeuwen en Arie de Vos vanuit het College 
van kerkrentmeesters, Leo Eveleens als voorzitter en 
mijn persoontje als scriba. De immigratiecommissie over-
legt elke woensdagavond (per zoom) over de voortgang 
en wat er nog gedaan moet worden. Er zijn daarbij vier 
processen die gemanaged moeten worden. 
 

Het eerste proces is het proces binnen de PKN met be-
trekking tot de approbatie. Daarvoor moet een verslag 
worden ingediend bij het breed moderamen van de clas-
sis dat gaat over het beroepingsproces, voorzien van een 
stapel bijlagen die het verslag onderbouwen. Die stap is 
gezet. Enkele weken geleden is alles ingeleverd bij het 
breed moderamen en die zal er aan het einde van de 
maand over spreken. De scriba van de classis heeft al 
laten weten ‘geen problemen te verwachten’. Dat doen 
wij ook niet, omdat alles kerkordelijk correct is verlopen, 
dat ook kan worden aangetoond en de approbatie 
daarop wordt getoetst.  
 

Het tweede proces is de goedkeuring voor ds. Bruwer om 
in Nederland te mogen werken (en wonen). Inhoudelijk 
is ook dat geen probleem - hij voldoet aan alle voorwaar-
den. Er is een speciale immigratieregeling voor: ‘immi-
gratie geestelijke beoefenaars’. Daaraan kleeft een be-
langrijke voorwaarde: om een verzoek om een 
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verblijfsvergunning voor Nederland te kunnen indienen 
moet een betrokkene eerst geslaagd zijn voor het zoge-
heten ‘inburgeringsexamen’. (Dat is hetzelfde examen 
dat ook asielzoekers ook moeten afleggen als zij naar 
Nederland zijn gevlucht en zij, zoals dat dan heet, ‘sta-
tushouder’ willen worden - een statushouder is iemand 
die een verblijfsvergunning heeft om in Nederland te mo-

gen zijn). Er 
is daarbij 
één belang-
rijk verschil: 
een asiel-
zoeker legt 
dat examen 
in Neder-
land af, ie-
mand die 
als geeste-
lijke beoe-

fenaar naar Nederland komt moet dat examen afleggen 
op de ambassade in het land van herkomst. Dat is voor 
ds. Bruwer en voor zijn vrouw dus Pretoria.  
Op zichzelf is dat geen probleem, maar hier komt de co-
ronapandemie om de hoek kijken. Door de veelheid aan 
besmettingen in Zuid-Afrika (de delta-variant) was de 
provincie Gauteng, waar Pretoria in ligt, een aantal we-
ken in een volledige lockdown. Er konden in die periode 
dan ook geen inburgeringsexamens worden afgenomen 
of afgesproken. Pogingen van het immigratieteam en van 
ds. Bruwer om te bepleiten dat daarvoor dan ontheffing 
werd gegeven  (een mogelijkheid die er formeel is) zijn 
allemaal gestrand op ‘beleidsregels’ van de Nederlandse 
overheid. Die beleidsregels houden in dat expliciet is af-
gesproken dat ‘corona’ geen ontheffingsgrond is. 
Vorige week is de lockdown een beetje versoepeld en 
sindsdien is het weer mogelijk om afspraken te maken 
voor het inburgeringsexamen. Dat is meteen gedaan. 
Het examen wordt echter maar enkele malen per maand 
afgenomen en dan 
ook slechts voor 
een beperkt aantal 
kandidaten. Het 
vroegste moment 
(er waren ook nog 
eerdere examens die door de lockdown waren ‘doorge-
schoven’) blijkt 1 november te zijn. Dat is meteen vast-
gelegd. 
 

Als het inburgeringsexamen is afgelegd (het is schrifte-
lijk, via een beveiligde computerverbinding met DUO in 
Nederland) moet het nog worden nagekeken en beoor-
deeld.  
Dat gebeurt door DUO (dezelfde instantie die wij vooral 
kennen van de studiefinanciering). Die neemt daarvoor 
ook een aantal weken de tijd - wettelijk mogen dat er 8 

(acht) zijn. Als dat binnen 
is kan de volgende pro-
cesgang worden opge-
start. 
 

Het derde proces is dat 
van de immigratie zelf. Als 
de uitslag van het inbur-
geringsexamen ontvan-
gen is (en het resultaat is 
‘geslaagd’ - en we nemen 
aan dat dat ook meteen 
zo is) kan de aanvraag 
naar de IND de deur uit. Het immigratieteam heeft die 
aanvraag al (nagenoeg) gereed. Voor ds. Bruwer en zijn 
vrouw samen betekent dat een pak papier van bijna 150 
kantjes A4.  
Verzending moet dus wachten. De gedachte van het im-
migratieteam was om dit maar vast in te sturen naar de 
IND en dan later de uitslag van het examen ‘na te sturen’, 
maar de IND heeft gemeld dat dit niet verstandig is: als 
het examenresultaat ontbreekt wordt er een korte peri-
ode (van een paar weken) geboden om dat alsnog toe te 
voegen. Als dat in die periode niet gebeurt wordt de aan-
vraag afgewezen en moeten we opnieuw beginnen. Voor 
de aanvraag als zodanig is dat niet zo erg (we kunnen 
dan die 150 A’4tjes wel op de kopieermachine leggen), 
maar er moet ook opnieuw voor betaald worden (bij el-
kaar zo’n 400 euro). Beter is het dus te wachten tot alle 
stukken er zijn. Dat zal dus al snel (als DUO opschiet) 
begin december of nog later worden. 
 

Het vierde proces is dat van het vervoer van de huisraad. 
Er zijn afspraken geregeld 

voor het vervoer van de 
huisraad die ds. Bruwer mee wil nemen naar Nederland. 
Dat gebeurt met een zeecontainer. Die zeecontainer zal 
uiteindelijk in Kaapstad op een boot worden gezet en in 
Rotterdam weer worden gelost. Ook dat is logistiek een 
forse operatie, maar daarvoor is door ds. Bruwer een or-
ganisatie ingeschakeld die dit regelt. Die organisatie is 
ook ‘aanspreekbaar’ vanuit Nederland en het immigratie-
team heeft daar ook nauwe contacten mee. Het is de be-
doeling dat de boot met de zeecontainer met de huisraad 
erin uiterlijk begin oktober al het ruime sop kiest. Die  
is dan rond 20 oktober in Nederland, waarna die inboedel 
hier tijdelijk zal worden opgeslagen. De reden dat de 
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inboedel eerder overkomt dan de familie Bruwer zelf is 
gelegen in het feit dat de prijs van vervoer per zeecontai-
ner in de laatste maanden fors is gestegen. Op deze 
wijze wordt  (voor deze overtocht verdere) prijsstijging 
voorkomen.  
 

Samenvattend: er is in de afgelopen weken al veel gere-
geld en georganiseerd - maar we zijn er nog niet. Als we 
realistisch zijn dan moeten we vaststellen dat onze 

nieuwe dominee het vuurwerk van de jaarwisseling waar-
schijnlijk nog in zijn huidige woonplaats zal meemaken. 
Als het proces volgens deze planning verloopt, hopen we 
dat we dan toch begin 2022 ds. Bruwer en zijn vrouw 
mogen verwelkomen…. 
Scriba 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

 
 
 

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is gemeld dat deze rubriek na de vakantie niet terug zou keren. 
De reden daarvan was dat we elkaar nu weer fysiek kunnen ontmoeten. De noodzaak voor deze rubriek is er dan 
ook niet meer zo. 
Er zijn echter heel wat gemeenteleden geweest die hebben aangegeven deze rubriek juist zeer op prijs te stellen 
en te gebruiken bij het versturen van kaarten en het plegen van telefoontjes bij lief en leed. 
 
Daarom is besloten deze rubriek toch vooralsnog voort te zetten en door te gaan met het publiceren van de 70-
plus-jarigen en de jubilarissen. 
 
U vindt daarom weer, als vanouds, de namen en adressen van de jarigen van de komende week, vanaf vandaag 
(zondag 23 augustus) tot en met zaterdag 29 augustus. 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


