
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: 12 september 2021 

Voorganger: mw. J. van der Vis - Sar uit Aarlanderveen 

Ouderling van dienst: Truus de Geus. 

Diaken van dienst: Piet de Geus. 

Overige dienstdoenden: Anneke Sikkema, Joke Aalbersberg en Jan 

Vrieze. 

Koster: Martin Maat. 

Organist: Johan van der Zwaard 

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1), Diaconie (2) en Kerk in Actie 

- kliederkerk (uitgang). 

Aanmelden: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06 - 22 44 13 19. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging Herman Meijer uit Rotterdam bij ons voor in een 

sprankelende dienst. Sprankelend vanwege de boodschap die de heer 

Meijer ons bracht. ‘Goed nieuws’ luidde die boodschap, ofwel ‘Evangelie’ - 

in het Grieks. De historie van het woord is verbonden aan het slagveld, zo 

legde de heer Meijer uit. Oorlogen werden uitgevochten op een slagveld en 

als die werden verloren betekende dat niet veel goeds voor de steden van 

de verliezers en de inwoners daarvan. Boden kwamen dan ook zo snel 

mogelijk van het slagveld om het nieuws te brengen - als het slecht was 

afgelopen konden de bewoners mogelijk nog vluchten. Als het goed nieuws 

was, bracht de bode een ‘evangelie’ - de overwinning was geboekt. 
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We lazen een tekst uit Markus 1. ‘Daar is wereldgeschiedenis geschreven’ 

zei de heer Meijer, ‘in de woorden: “De tijd is aangebroken - het koninkrijk 

van God is nabij” staat er in het vijftiende vers. Het woord tijd dat hier gebruikt 

is, geeft aan: ‘het is het juiste moment’. Jezus loopt langs het meer van 

Galilea en roept zijn eerste discipelen. ‘Volg mij’ zegt Jezus - daar spreekt 

urgentie uit.  De mannen in kwestie, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, 

twijfelen niet, laten hun dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn en gaan 

achter Jezus aan. Daar, in het verachtelijke Galilea (vergeleken met het 

voorname Judea) begint Jezus zijn onderwijs. ‘Met gezag’ schrijft Markus. 

De heer Meijer duidt ook een schaduwzijde aan: Johannes (de Doper) had 

ook de boodschap van Jezus verkondigd - het kostte hem letterlijk het hoofd. 

Een voorbode die ook Jezus te wachten staat. De heer Meijer wees erop dat 

ook nu mensen worden vervolgd vanwege de boodschap van God. Maar, zo 

sloot de heer Meijer zijn betoog af - Jezus heeft ook een andere naam: 

‘Immanuël’ - ‘God met ons’! Dat mogen we altijd bij ons dragen. 

 

De dienst was ook sprankelend omdat we alle liederen weer ‘zelf konden 

zingen’. Dat voelt goed, vertrouwd. We zij nu goed op weg om onze 

vertrouwde gebruiken weer in ere te herstellen. We gaan weer staan bij het 

begin en einde van de dienst, zingen nu weer, dat gaat de goede kant op. 

Wat nog ontbreekt is het gezongen ‘Amen’ aan het einde van de zegen. 

Laten we dat gebruik komende zondag ook weer in ere herstellen… 

 

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

die dienst zal worden voorgegaan door mw. Van der Vis uit Aarlanderveen. 

Weet u welkom 

 

Seizoen weer begonnen 

Het seizoen is weer begonnen. Ook in het kerkelijk leven. We zien het in de 

erediensten - de kindernevendiensten zijn weer op gang en daar zijn we blij 

mee. Onze jeugd weer terug in de kerkzaal! 

Het vergadercircuit is ook weer van start gegaan. Afgelopen donderdag heeft 

de kleine kerkenraad vergaderd. Een vergadering die ook vooral dient als 

voorbereiding voor de vergadering van komende donderdag (9 september) 

- dan vergadert de grote kerkenraad. Er staan geen spannende zaken op de 

agenda, maar vooral ‘plannen maken voor het komend jaar’. Veel kan er nog 

niet in verband met corona, maar er kan veel meer dan lang kon. En daar 

willen we ons ook op richten. Niet kijkend naar de onmogelijkheden, maar 

naar de kansen! We komen, na de vergadering van de grote kerkenraad, 

hier nog bij u op terug. 



 

Wel maken we u vast attent op attent dat over twee weken (al), op 19 

september, er een bevestigingsdienst is. Dan nemen we afscheid van enkele 

ambtsdragers die de afgelopen jaren hun goede krachten aan het kerkelijk 

werk hebben gegeven en aan nieuwe ambtsdragers die dat de komende 

jaren hopen te doen. Ook hier komen we volgende week op terug. 

 

Uitgangscollecte: kliederkerk 

De uitgangscollecte voor komende zondag is voor de ‘kliederkerk’ en als 

zodanig bestemd voor Kerk in actie. Kerk in actie schrijft over deze collecte 

het volgende: 

‘Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk 

van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 

regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor 

gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en 

geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de 

hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige 

manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 

aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te 

voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. 

Scriba 


