
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: 19 september 2021 
Voorganger: ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht 
Ouderling van dienst: Jan de Jong. 
Diaken van dienst: Ans Rinkel. 
Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek, Tineke van der Blonk en Kees 
Alewijnse. 
Koster: Tom Rinkel. 
Organist: Ronald van Delft 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Ons eigen 
jeugdwerk (2) en bloemenfonds (uitgang). 
Aanmelden: aanmelden@sow-kudelstaart.nl of 06 - 53 97 72 48. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging mw. Judith van der Vis - Star uit Aarlanderveen bij 
ons voor. Het thema van de dienst was ‘De wonderbare schuilplaats’. We 
lazen Psalm 91 en Romeinen 8, de verzen 31 tot en met 39. Mw. Van der 
Vis haalde drie zaken aan. Als eerste sprak zij over ‘het wonder’. Psalm 91 
zegt: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal 
(o)vernachten in de schaduw van de Almachtige’. Dat is niet zomaar ‘in het 
voorbijgaan even schuilen, maar dat is ‘er wonen’. Dat is een zekerheid die 
we mogen hebben. Het tweede is de troost die er uit spreekt. Psalm 91 geeft 
de troost dat, wat er ook gebeurt, of dat nu een gebeurtenis is om te jubelen 
of om te klagen, geen onheil u zal overkomen en dat ook, al lijkt het soms 
duister te zijn, God bescherming zal bieden. Het derde punt is de positie van 
de engelen: aan de engelen wordt geboden u bescherming te bieden. Met 
die zekerheid mogen we ons richten op de tekst die Paulus schrijft in 
Romeinen 8 : 38: ‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch 
hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. 
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Komende zondag week is er ook weer een (fysieke en digitale) eredienst. In 
die dienst zal worden voorgegaan door ds. Jan Maarten Goedhart uit 
Utrecht. In deze dienst hopen we onze nieuwe ambtsdragers te bevestigen. 
We zullen dan ook afscheid nemen van enkele aftredenden. Verderop in dit 
kerkblad leest u daar meer over. 
 
Wisseling ambtsdragers 
Volgende week zondag zal er wisseling van ambtsdragers zijn. We nemen 
dan afscheid van enkele ambtsdragers en we heten enkele nieuwe 
ambtsdragers welkom in ons midden. Weer andere worden ‘herbevestigd’. 
Normaliter doen we dat allemaal in juni, maar door de hectiek in die tijd is 
dat verschoven naar september. In de dienst zal worden voorgegaan door 
ds. N.J.M. Goedhart uit Utrecht. 
 

We nemen afscheid van de volgende ambtsdragers: 
- Janna Adema als diaken; 
- Piet de Geus als diaken; 
- Robin Schouten als ouderling-kerkrentmeester; 
- Wim Poortvliet als ouderling-kerkrentmeester; 
- Jan Vrieze als kerkrentmeester. 
 

Het feit dat we van enkele mensen ‘ambtelijk afscheid nemen’ betekent niet 
dat ze daarna geen activiteiten meer uitvoeren: Piet de Geus zal nog enige 
tijd hand- en spandiensten verrichten voor de diaconie en Jan Vrieze zal een 
aantal taken binnen de werkzaamheden van het college van 
kerkrentmeesters blijven vervullen. 
 

We hopen nieuw te bevestigen: 
- Martin Maat als diaken; 
- Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester; 
- Arie de Vos als ouderling-kerkrentmeester; 
- Kees Alewijnse als kerkrentmeester. 
 

Herbevestigd wordt Marja van der Meer. Anneke Sikkema en Janine van 
Osnabrugge, die ook aftredend waren, blijven nog enige tijd functioneren, 
binnen de ruimte die daar kerkordelijk voor is. 
 
Uit de kerkenraad 
Vorige week is het al genoemd - er was afgelopen donderdag ‘grote 
kerkenraad’. De eerste na de zomervakantie. Meteen met een forse agenda. 
De highlights waar we over gesproken hebben zijn: 
 

vacaturetijd 
Ds. Bruwer is beroepen, het beroep is aanvaard en alle procedures om 
ervoor te zorgen dat hij bevestigd kan worden ‘lopen’. De een wat sneller 



dan de ander, maar als er van traagheid sprake is, wordt dat niet veroorzaakt 
door de kerkenraad of door ds. Bruwer, maar door het tempo waarmee 
ambtelijke molens malen. Het is al eerder aangegeven - inburgeren en 
daarna immigreren kost tijd - veel tijd. Als we realistisch plannen dan kan ds. 
Bruwer niet vóór februari 2022 bevestigd worden.  
 

De container met het huisraad van de fam. Bruwer zal het eerst in Nederland 
zijn. Die wordt eind september vanuit Kaapstad verscheept en hoopt rond 20 
oktober in Rotterdam aan te komen. Om daarna achter slot en grendel bij de 
douane te verdwijnen totdat hijzelf (en zijn vrouw) een visum hebben 
ontvangen. 
 

Onze ambulant predikant, ds. Mirjam Vermeij, zal op 1 oktober met haar 
werkzaamheden stoppen. Op die datum gaat zij (grotendeels) in Haarlem 
werken. In eerste instantie sloot dit prima aan op het uitgebrachte beroep 
(en de planning die we daar eerst bij hadden), maar nu gaat dat uit de pas 
lopen. Het moderamen heeft (onder meer) contact opgenomen met het 
mobiliteitscentrum van de PKN.  
 

Er zullen enkele gesprekken worden gevoerd met een of meer personen om, 
voor zolang we nog vacant zijn, de plek van ds. Mirjam Vermeij in te kunnen 
vullen.  
 

coronatijd en verder 
Als gevolg van corona zijn veel activiteiten die onze gemeente deden bruisen 
stil komen te liggen of op een laag pitje gezet. We zijn nu anderhalf jaar na 
de uitbraak van de pandemie - zo langzamerhand lijkt het erop dat de wereld 
‘herrijst’ uit deze pandemie. Dat betekent dat we de balans opmaken en dan 
kijken naar: 
- wat deden we vóór corona, en pakken we nu weer als vanouds op? 
- wat deden we vóór corona, maar gaan we nu niet meer doen? 
- wat deden we vóór corona, en blijven we doen maar op een andere 

manier? 
- wat deden we vóór corona niet, en willen we nu wel doen? 
 

Vast staat dat corona ons veranderingen brengt en heeft gebracht die niet 
meer weg te denken zullen zijn. Dat betekent ook dat we niet net kunnen 
doen alsof de wereld anderhalf jaar heeft stilgestaan en nu weer verdergaat 
waar de stilstand is begonnen. Er zijn in de kerkenraadsvergadering ideeën 
uitgewisseld en kort besproken. De volgende keer komen we hier op terug. 
En: ideeën vanuit de gemeente zijn ook zéér welkom.  
 

Een concrete activiteit die we op zullen pakken is een ‘startactiviteit’. 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 
 

gemeenteavond 
Een van de zaken die belangrijk zijn, maar in coronatijd gemakkelijk 
ondersneeuwden was het ‘onderlinge contact’. Een van de levensaders van 
onze gemeente. De kerkenraad vindt het heel belangrijk dat dat weer wordt 



opgepakt. En verder willen we ook het ‘meer formele’ contact met u als 
gemeente weer handen en voeten geven. Dat betekent dat er ook al vast 
een datum is gepland voor een gemeente-avond. Niet pas in mei, maar al in 
november. We praten u dan graag bij over alle ontwikkelingen die er dan 
zijn. 
De datum voor deze gemeente-avond: D.V. 18 november, in De Spil. We 
nemen dan ook als gemeente afscheid van ds. Mirjam Vermeij. Zet u de 
datum vast in uw agenda? 
 
Startactiviteit 
We hadden het eigenlijk ieder jaar: een ‘startactiviteit’. Een speciale activiteit 
bij het begin van het nieuwe seizoen in ons kerkelijk bestaan. Vorig jaar kon 
dat niet. Dit jaar was het lang onzeker, maar we willen dat toch doen. 
 
Wat het precies wordt: dat is nog een verrassing, maar de bedoeling is dat 
het een leuke activiteit wordt voor jong en voor oud en voor iedereen die daar 
tussenin zit. 
Wanneer? Op zondag 24 oktober a.s., dat is de zondag aan het einde van 
de herfstvakantie van de scholen. Onze inschatting is dat dan alle 
‘vakantiegangers’ weer op honk zijn en, samen met degenen die thuis zijn 
gebleven, staan te  popelen om iets leuks te ondernemen. 
 
Bedankt 
Graag wil ik de leden van de PKN kerk bedanken voor hun steunende 
reacties na het overlijden van mijn echtgenoot Arie Kempkes. Dit tevens 
namens mijn kinderen en kleinkinderen. De rozen die persoonlijk gebracht 
werden hebben heel lang staan bloeien. 
Anneke Kempkes-Verweij. 
 
 


