
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: 5 september 2021 
Voorganger: dhr. H. Meijer uit Rotterdam 
Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen. 
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 
Overige dienstdoenden: Kees de Bondt, Joke Aalbersberg en Arie de Vos. 
Koster: Johan van Arkel. 
Organist: Ronald van Delft 
Collecten volgens het rooster: Eredienst en diaconie (1), Onderhoud kerk 
(2) en diaconaal fonds (uitgang). 
Aanmelden: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06 - 34 13 53 34. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging Dirk Jan Lagerweij uit Zwolle bij ons voor. Hij sprak 
n.a.v. het Bijbelgedeelte Lucas 10: 23-27. Hierin staat de vraag centraal van 
de wetgeleerde hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven. Vaak 
vertalen we dit met de vraag hoe we in de hemel kunnen komen. Maar gaat 
het ons als gelovige hierom? Hij stelde ons de vraag of het een persoonlijk 
doel is, waarin wij de regie hebben en ons dus willen onderscheiden van 
ieder ander. Hij refereerde aan de misdadiger aan het kruis naast Jezus, wat 
vroeg deze letterlijk? Wilt U aan mij denken als U in het Koninkrijk bent? Hij 
vraagt niets en eist niets, hij heeft alleen het verlangen dat Jezus hem ziet 
en aandacht voor hem heeft. Tegenwoordig vertalen wij het eeuwige leven 
vaak als een tijdsindicatie, immers is alles meetbaar in ons leven; te denken 
valt aan tijd, geld, het materiële, we denken iets te moeten doen of verdienen. 
Gods tijd is buitengewoon, onvoorstelbaar, dat gaat over ‘bestaan’ en daarin 
vooral om liefhebben! Liefhebben: iedereen komt voort uit de Goddelijke 
bron, je bent gewoon kind van God. Liefhebben is omarmen, verwonderen 
en ook – als het moeilijk is – vertrouwen.  
Veilig achterop bij vader op de fiets 
Vader weet de weg en ik weet nog van niets 
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Veilig achterop, ik ben niet alleen 
Vader weet de weg, vader weet waarheen 
(uit lied van Paul van Vliet) 
 
Wij als mens zijn er goed in om het moeilijker te maken met al onze vragen, 
maar het is eenvoudig: liefhebben! Op de vraag: Wie is God? Antwoordt 
Jezus zelf: Hij is in Mij en ik in Hem, Ik ben in jullie en jullie in Mij. Je naaste 
dus gewoon liefhebben en omarmen, ook jezelf! Die eigenwaarde vind je ook 
terug in de gelijkenis van de Samaritaan, hij herkent zichzelf in het slachtoffer 
en is liefdevol. Dat is alles!  
 
Komende zondag week is er ook weer een (fysieke en digitale) eredienst. In 
die dienst zal worden voorgegaan door de heer Meijer uit Rotterdam. Weet 
u welkom 
 
Actie Diaconaal Fonds 2021 - voorheen Noodfonds. 
Wellicht vraagt u zich af wat is het verschil nu tussen het Noodfonds en het 
Diaconaal Fonds? 
Het Noodfonds richtte zich alleen op acute nood zoals bv huisuitzetting en 
het Diaconaal Fonds houdt zich meer bezig met (ook) structurele hulp. De 
diaconie heeft de laatste jaren in minder acute gevallen ook bijstand 
verleend. Bijvoorbeeld door het uitreiken van voedselbonnen, die mede uit 
de opbrengsten van de Actie Diaconaal Fonds werden gefinancierd.  
Voor het diaconaal fonds wordt regelmatig gecollecteerd - dat is ook 
komende zondag het geval.  Daarnaast doet de diaconie één keer in de twee 
jaar een beroep op u  om een financiële bijdrage voor dit fonds te leveren. 
Dat zal dit jaar ook weer gebeuren (tegelijk met de ‘oogstcollecte’), maar 
daar komen we later nog wel bij u op terug. 
de diaconie 
 
Zomerkampen 
De kampen zijn achter de rug en zijn ontzettend goed verlopen. Staf en 
deelnemers hebben gave weken met elkaar gehad. Reden tot dankbaarheid 
die we willen laten blijken tijdens de dankdienst! 
De dankdienst is dit jaar voor deelnemers en staf in twee kerken. Ieder ander 
die het leuk vindt de dienst te volgen kan dat doen door online mee te kijken 
via het YouTube-kanaal van de Dorpskerk Aalsmeer. De uitzending komt 
online zodra de dienst begint. 
De kampleiding 
 
Alleen de vogels… 
…. vliegen van Oost naar West Berlijn - worden niet teruggefloten, niet 
neergeschoten, omdat ze soms in het westen en soms in het oosten willen 
zijn. Een lied uit 1989, gespeeld door Klein Orkest, geschreven en gezongen 
door Harrie Jekkers. Het ging over vluchten, vanuit Oost Berlijn naar West 
Berlijn. Een beeld dat bij veel mensen is vervaagd. Het beeld van radeloze 



Oost-Duitse burgers die onder de druk van de dictatuur van de Stasi 
probeerden uit te komen over de muur probeerden te vluchten. In heel wat 
gevallen eindigde die poging met de dood. 
De Berlijnse muur is er niet meer. Af en toe duikt er een stukje op dat duur 
op een veiling wordt verkocht. Als ware het een relikwie. 
Maar er komen in rap tempo andere muren voor terug. Geen gemetselde 
muren, zoals de Berlijnse muur, maar van beton, staal en prikkeldraad. Niet 
alleen tussen Amerika en Mexico of in de Palestijnse gebieden, maar ook 
dichtbij - in onze eigen Europese Unie. In Griekenland, in Litouwen, in Polen, 
in ….. En al die muren hebben maar één doel: verhinderen dat mensen die, 
wanhopig uit hun vaderland zijn gevlucht, in ‘onze wereld’ terecht komen.  
Afgelopen weken is Afghanistan ‘gevallen’ - een groot deel van de 
Europeanen en een aantal Afghanen heeft net op tijd het land kunnen 
verlaten. Maar veel anderen zijn wanhopig op de vlucht, omdat zij een (vanuit 
het verleden: gerechtvaardigde) angst hebben dat zij zullen worden vervolgd 
en om het leven gebracht. Een aantal van hen is al in Nederland 
aangekomen en anderen zullen dat ongetwijfeld de komende maanden nog 
doen. 
Deze mensen verdienen opvang en de kans op een nieuw leven. Laten wij 
ons hart (en onze maatschappij) voor hen open stellen en barmhartigheid 
aan de dag leggen. Om met de woorden van ds. Van der Weg van enkele 
weken geleden te spreken: laten wij blij zijn dat wij deze mensen, die geen 
enkele toekomst hebben, van ons belastinggeld een tweede kans kunnen 
geven. Laten wij hen verwelkomen als de vogels die over de muur konden 
vliegen. En er zitten ongetwijfeld ook ‘foute’ vogels tussen. Daar moeten we 
zeker alert op zijn, maar het is geen reden om de stroom te weigeren…. Dat 
is christelijke naastenliefde, dat past bij ons. 
Scriba 


