
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 weer fysiek toegankelijk voor 90 personen. De 

diensten worden ook online uitgezonden. 

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: 29 augustus 2021 

Voorganger: ds. D.J. Lagerweij uit Zwolle 

Ouderling van dienst: Marleen de Vos. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 

Overige dienstdoenden: Jan de Jong, Marja van der Meer en Kees 

Alewijnse. 

Koster: Jan van Leeuwen. 

Organist: Jan Sikkema 

Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), Kerk (2) en 

ZWO-commissie (uitgang). 

Aanmelden: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06 - 53 97 72 48. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn bij ons voor. Dat 

was een ‘invalbeurt’, omdat de voorganger die eigenlijk voorzien was 

wegens bevalling verhinderd was. ‘Uw vliegende keep is er weer….’ sprak 

ds. Van der Weg aan het begin van de dienst.  

In de verkondiging stelde hij zich voor als ‘Job’, uit het gelijknamige 

Bijbelboek. Historici twisten over de vraag of hij echt bestaan heeft of dat hij 

een mystieke ervaring is die aan de Bijbelboekschrijver is ontsproten. Wat 

daarvan ook zij: de geschiedenis van Job speelt zich af rond de 13e eeuw 

voor Christus. En: ten tijde van deze geschiedenis was Job rond de 140 jaar 

oud.  
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Job was een gezegend mens, maar er breekt een crisis uit in zijn leven. Alles 

wordt hem uit handen geslagen en hij zit diep in de put.  

Jobs vrienden komen langs. Ze bedoelen hem te helpen, maar ze hij raakt 

er alleen maar dieper van in de put. Zij zoeken de oorzaak van het lijden van 

Job bij Job zelf. Hij heeft, zo menen de vrienden, iets gedaan waarvoor de 

Eeuwige hem nu straft.  

Job komt daartegen in verzet. Hij meent dat hij altijd goed heeft gedaan en 

klaagt de Eeuwige aan.  

Daarna geeft de Eeuwige antwoord aan Job. Hij maakt duidelijk dat God niet 

past in het denkraam van Job en dat Hij veel groter is dan in het beeld van 

Job past. Alle redeneringen van de vrienden van Job en van hemzelf worden 

weggeblazen - en de Eeuwige toont Job alle hoeken van de kosmos. Hij laat 

zien dat hij alle demonen, hoe groot ook, overwint. De Eeuwige noemt hierbij 

ook de Leviathan - het ‘monster der monsters’ in bijbeltaal. De chaos hoort 

bij de Kosmos, maar de Eeuwige staat daarboven. 

 

Lijden, dood en chaos - het verhaal van Job maakt duidelijk dat die ook bij 

het leven horen. Maar dit verhaal maakt ook duidelijk dat de Heer van alle 

machten daar altijd boven staat en dat ieder mag weten: hoe groot de chaos 

of de ellende ook is: ‘het komt goed’.  

 

Komende zondag week is er ook weer een (fysieke en digitale) eredienst. In 

die dienst zal worden voorgegaan door ds. Lagerweij uit Zwolle.  

 

Vakanties voorbij 

De schoolvakanties zijn ten einde - althans de vakanties in de regio 

‘Noord’. Op maandag 23 augustus zijn de schooldeuren weer open gegaan 

en is het nieuwe schooljaar begonnen. We hopen dat dit schooljaar, in 

tegenstelling tot het voorgaande schooljaar, zich kenmerkt door stabiliteit 

en niet behoeft te worden onderbroken vanwege coronaregels. Hopelijk 

hebben we de laatste ‘golf’ achter de rug en kan onze samenleving zich 

weer voluit richten op de toekomst.  We wensen ook onze schooljeugd - en 

natuurlijk ook degenen die hen onderwijzen - veel succes in dit komende 

schooljaar. 

 

We zullen ook in het kerkelijk leven merken dat de scholen weer begonnen 

zijn: als het goed is, is er vanaf komende zondag ook weer 

kindernevendienst in de kerk. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten… 

Scriba 

 



Coronaregels 

Sinds begin juli komen we weer ‘fysiek’ bij elkaar in de kerkzaal. Gelukkig 

zijn er steeds meer mensen die de weg naar De Spil weer met grote 

regelmaat vinden. Anderen maken (nog) gebruik van het online-aanbod. Dat 

laatste zal, is de verwachting, voor een aantal mensen zeker zo blijven. Bij 

elkaar is er elke week toch een groot aantal gemeenteleden dat, fysiek of 

digitaal, ‘aanwezig is geweest bij onze eredienst. Dat stemt tot dankbaarheid.  

In de kerkzaal hanteren we strakke regels: anderhalve meter, drie stoelen 

afstand van elkaar, beperkt zingen, ventileren, jassen niet op de kapstok… 

noem maar op…. 

Het lukt gelukkig de meeste gemeenteleden goed om zich daaraan te 

houden, al is het ‘koffiedrinken’ nog wel een zorgpunt. 

 

Het coronateam heeft over de situatie vergaderd en er komt ook een 

versoepeling: we ‘mogen’ weer meer liederen zingen. In beginsel is 

samenzang weer volledig mogelijk. Tegelijkertijd mogen we vaststellen dat 

‘het presenteren van liederen via youtube, vanuit Nederland Zingt of een 

andere digitale setting, ook een meerwaarde kan hebben in een dienst. De 

keuze van liederen en uitvoeringen daarvan is heel ruim. Voorgangers 

blijven dus de mogelijkheid houden om, als zij dat vinden passen in de door 

hun geleide dienst, liederen ‘digitaal aan te bieden’. Het zal dus elke week 

een verrassing zijn: wat zingen we zelf en waar luisteren we naar. 

 

Er zal niet meer iemand zijn die specifiek ‘coronadienst’ heeft. Dat betekent 

niet dat u de regels die gelden dan maar gewoon aan de laars kunt lappen - 

er wordt op vertrouwd dat u, ook zonder dat die ‘politieagent’ er is en u zo 

nodig op uw plichten wijst, u houdt aan de regels. We hebben het afgelopen 

jaar nadrukkelijk ervaren dat covid 19, geen luchtfietserij is en geen door 

anderen bedacht complot. En hoewel de situatie verbetert, is die nog steeds 

niet goed genoeg om alle regels overboord te kieperen. Daarom: vergeet de 

regels niet en past u ze alstublieft ook toe…! 

 

‘Aanmelden’ wordt in de komende periode nog niet afgeschaft. Als u zich 

niet aanmeldt zult u heus niet worden teruggestuurd, maar het voorkomt dat 

er opstoppingen ontstaan in de gang. Verder is het van belang voor de 

registratie, die nog gevoerd moet blijven worden. Het is dus best belangrijk 

als u zich tevoren aanmeldt. We vragen u dat dan ook nog te blijven doen. 

 

Hoe is het nu met…..de komst van de 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 aanvaard. 

We hebben daar al laten doorschemeren dat onze oorspronkelijke planning 

niet haalbaar blijkt en aangegeven dat we in deze nieuwsbrief daar meer 

gedetailleerd op zullen ingaan. Dat doen we bij deze. 

We hebben, eigenlijk direct nadat het beroep is aanvaard, 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 overlegt 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 betrekking tot de 

approbatie. Daarvoor moet een verslag worden ingediend bij het breed 

moderamen van de classis 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 voorwaarden. Er is een speciale immigratieregeling voor: ‘immigratie 

geestelijke beoefenaars’. Daaraan kleeft een belangrijke voorwaarde: om 

een verzoek om een verblijfsvergunning voor Nederland te kunnen indienen 

moet een betrokkene eerst geslaagd zijn voor het zogeheten 

‘inburgeringsexamen’. (Dat is hetzelfde examen dat ook asielzoekers ook 

moeten afleggen als zij naar Nederland zijn gevlucht en zij, zoals dat dan 

heet, ‘statushouder’ willen worden - een statushouder is iemand die een 

verblijfsvergunning heeft om in Nederland te mogen zijn). Er is daarbij één 

belangrijk verschil: een asielzoeker legt dat examen in Nederland af, iemand 

die als geestelijke beoefenaar 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 coronapandemie 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 weken 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 afgesproken 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 ‘doorgeschoven’) blijkt 1 november te zijn. Dat is meteen vastgelegd. 
 

Als het inburgeringsexamen is afgelegd (het is schriftelijk, via een beveiligde 

computerverbinding met DUO in Nederland) moet het nog worden 

nagekeken en beoordeeld.  

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 

procesgang worden opgestart. 
 

Het derde proces is dat van de immigratie zelf. Als de uitslag van het 

inburgeringsexamen ontvangen 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 immigratieteam 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 periode (van een paar 

weken) geboden om dat alsnog toe te voegen. Als dat in die periode niet 

gebeurt wordt de aanvraag 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 elkaar 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 organisatie ingeschakeld die dit regelt. Die organisatie is ook 

‘aanspreekbaar’ vanuit Nederland en het immigratieteam heeft daar ook 

nauwe contacten mee. Het is de bedoeling 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 inboedel eerder overkomt dan de 

familie Bruwer zelf is gelegen in het feit dat de prijs van vervoer per 

zeecontainer in de laatste maanden fors is gestegen. Op deze wijze wordt  

(voor deze overtocht) prijsstijging voorkomen.  

 

Samenvattend: er is in de afgelopen weken al veel geregeld en 

georganiseerd - we komen gestaag verder - het einde ‘gloort’, maar vergt 

nog wel wat tijd, met name ‘wachttijd’. Als we realistisch zijn dan moeten we 

vaststellen dat onze nieuwe dominee het vuurwerk van de jaarwisseling 

waarschijnlijk 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 

 

Bedankt (1) 

Hartelijk dank voor de felicitaties en goede wensen in de vorm van kaarten, 

bloemen, planten en persoonlijke presentjes voor ons 55 jarig huwelijk. 

Henk en Ria Verhoef 

 

Bedankt (2) 

Wij zijn erg verrast over de hoeveelheid kaarten en de prachtige bloemen 

die we hebben gekregen voor ons 70-jarig huwelijksjubileum. We willen 

iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken. 

Fam. Van Oudenallen 

 


