
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 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: 26 september 2021 - viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. J. Dubbink uit Uithoorn 

Ouderling van dienst: Ronald Sangers. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt, Martin Maat en Ans Rinkel. 

Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen 

Koster: Remco Valstar. 

Organist: Jan Sikkema 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1), Leger des Heils - 

avondmaalscollecte (2) en Kerk in actie - Joodse en Palestijnse kinderen 

spelen samen (uitgang). 

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

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. Jan Maarten Goedhart uit Utrecht bij ons voor, in 

een feestelijke eredienst.  

Ds. Jan Maarten Goedhart had als thema voor zijn preek: ‘Jezelf geven!’. We 

lazen een tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, en wel het gedeelte 

over de ‘gaven van de geest’ (Rom. 12). In de eerste hoofdstukken van 

Romeinen, zo zei ds. Goedhart, somt Paulus op wat allemaal door God is 

gegeven. In het twaalfde hoofdstuk komt een vraag aan de orde. Daar wordt 

van ons gevraagd om ons in dienst te stellen van God. Ieder heeft gaven - 

Paulus geeft in dit hoofdstuk 8 voorbeelden, maar dat aantal is moeiteloos 

en eindeloos uit te breiden. Gevraagd wordt die gaven in dienst te stellen 

van de Heer en ons zo te richten op datgene wat God belangrijk vindt. 
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Dit thema past ook bij het tweede deel van de dienst: de wisseling van de 

ambtsdragers. We hebben enkele nieuwe ambtsdragers bevestigd. Tegelijk 

hebben we ‘ambtelijk’ afscheid genomen van enkele oudgedienden. Zo is 

onze kerkenraad, in tegenstelling tot sommige andere bestuursorganen in 

ons land, weer ‘volledig missionair’. We hebben Martin Maat verwelkomd als 

diaken, Arie de Vos en Jos Blom als ouderling-kerkrentmeester en Kees 

Alewijnse als kerkrentmeester.  

Janna Adema, Piet de Geus, Robin Schouten, Wim Poortvliet, Jan Vrieze 

zwaaiden af. Arie van der Zwaard zwaaide ook af als ‘interim-voorzitter’ van 

het college van kerkrentmeesters. We zijn deze ambtsdragers veel dank 

verschuldigd voor het vele werk dat zij voor onze gemeente hebben verzet. 

Ook onze komende predikant, ds. Bruwer, had een woord voor de 

ambtsdragers. In zijn bijdrage - die Leo als voorzitter van de kerkenraad 

voorlas, schreef ds. Bruwer: ‘Dat de gemeente al zo'n twee jaar geen vaste 

predikant heeft, maar nog steeds doorgaat met acties en de bediening zoals 

deze nu is (uiteraard rekening houdend met de Covid maatregelen) getuigt 

van gemeenteleden die eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de 

bediening in de gemeente hebben geaccepteerd. Het verwarmt mijn hart en 

maakt Gods hart zeker blij.’ 

 

Komende zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, in 

een eredienst waarin ds. Dubbink uit Uithoorn hoopt voor te gaan. We hopen 

u dan ook weer te mogen verwelkomen. 

 

Onze gemeente en de covid-maatregelen 

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van onze minister-

president en van de minister van volksgezondheid over de covid-

maatregelen in het land. Daar is aangegeven dat per 25 september a.s. de 

anderhalvemetersamenleving niet meer hoeft te gelden. Voor bepaalde 

activiteiten geldt dan wel, wat is gaan heten de ‘QR-plicht’. Afgelopen week 

heeft het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) hier een advies over 

gegeven. Ons coronateam heeft zich hier nog niet specifiek over uitgelaten. 

Als die dit advies volgt (wat voorshands wordt aangenomen) betekent dat 

dat ook in de eredienst de anderhalve meter niet meer strikt geldt en dat 

mensen ook weer naast elkaar mogen zitten. Maar, en dat blijven we 

benadrukken: corona is nog (lang) de wereld niet uit en voorzichtigheid blijft 

geboden. Het CIO heeft zijn advies de titel ‘Geef elkaar de ruimte’ gegeven 

- dat is niet voor niets. Het loslaten van de anderhalvemeterplicht is geen 

oproep om maar weer op elkaar te gaan klitten, maar om met gezond 

verstand een goede afstand tot elkaar te bewaren en oog te hebben voor de 



kwetsbaren in onze samenleving en in onze gemeente.  Verder is ‘op de 

plaats blijven zitten’ het devies. Dat vragen we ook u. Aanmelden blijft nog 

steeds - tot nader aankondiging - dringend gewenst.  

 

Avondmaalscollecte 

Dit jaar steunt de diaconie met het Avondmaalproject het Leger des Heils.  

In onze welvaartstaat Nederland hebben wij ca. 36.000 daklozen - dat is 

ongeveer vier keer het inwoneraantal van Kudelstaart. De opvang zit vol en 

doorsturen naar een passende woning duurt veel te lang. Het Leger des 

Heils wil voor iedereen een eigen plek, want met een eigen plek slaapt 

niemand meer op straat. 

Gelukkig gaat Ikea Nederland 250 huurwoningen inrichten voor deelnemers 

van het Leger des Heils. De Stichting WoonVermogen biedt het Leger des 

Heils een langdurige samenwerking aan met het doneren voor nieuwe 

woningen.  
 

Kortom Het Leger des Heils zet alles op alles om mensen, die zorg en hulp 

nodig hebben, te ondersteunen. Uw hulp in de vorm van een financiële 

bijdrage tijdens de fysieke avondmaalcollecte of digitaal op een later tijdstip 

is daarbij onontbeerlijk. 

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de 

Diaconie: NL66RABO 03737 40 158 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Kudelstaart o.v.v. Avondmaalproject 2021. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gift, waarmee het Leger des Heils hun 

geweldige werk kunnen voortzetten. 

Uw diaconie 

 

 

Uitgangscollecte deze week 

Deze week is het Vredesweek. Een week waarin we specifiek stilstaan bij 

het streven naar vrede. Wereldwijd, maar natuurlijk ook op een schaal veel 

dichter bij huis. Een kind dat gepest wordt op school, of een volwassene die 

getreiterd wordt op de werkvoer - ook dat is ‘on-vrede’. Wij zullen als 

gemeente de problemen op wereldschaal niet kunnen oplossen, maar wel 

kunnen op schaal dichter bij huis meer bereiken. En: ook op wereldschaal 

kunnen wij een kleine ‘druppeltje’ daaraan toevoegen. De uitgangscollecte 

die we komende zondag houden staat ook in het teken van de vredesweek 

- en is gericht op het ‘samen spelen van Palestijnse en Joodse kinderen’ en 

wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Deze organisatie schrijft over deze 

collecte het volgende:  



‘Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 

decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar 

te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan 

deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse 

kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en 

leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een 

klein begin naar meer vrede.’ 

Scriba 

 

Oktober: themamaand - Bonhoeffer 

Voorzichtig aan willen we als commissie Vorming en Toerusting weer een 

aantal activiteiten organiseren in de Spil.   Hier alvast wat eerste informatie 

over de maand oktober.  

In de maand oktober willen we aandacht geven aan de Duitse theoloog 

Dietrich Bonhoeffer, die in april 1944 ter dood gebracht werd vanwege zijn 

verzet tegen het nazisme. In de gevangenis schreef Bonhoeffer brieven, 

gedichten en gebeden. Bij een aantal van die gebeden en gedichten heeft 

Jeltje Hoogenkamp een serie schilderijen gemaakt. Corrie Kopmels 

vertaalde en 'hertaalde' de gedichten die bij de schilderijen horen. Met deze 

gedichten vormen de schilderijen een expositie die door het hele land is 

getrokken. Het was de bedoeling dat ze in april 2020 hier in de Spil te 

bezichtigen zouden zijn. Uitgesteld tot tweemaal toe, maar gelukkig werd het 

geen afstel. De hele maand oktober hangen de schilderijen in de Spil. 

Naast deze expositie staat nog een filmavond op het programma, waar de 

film 'Agent of Grace' over het leven van Dietrich Bonhoeffer vertoond zal 

worden. 
 

Ook zal er in de diensten van 3 en 17 oktober aandacht besteed worden aan 

het gedachtegoed van deze bijzondere theoloog.  Nadere details volgen 

komende week. We hopen op een inspirerende maand. 

Madeleine van der Dussen, Robine Sangers en Joke van Leeuwen 

 

Rondje om de kerk 

Op zondagmiddag  24 oktober (na de dienst) organiseren we (Marleen & 

Anne-Mieke) een startactiviteit om daarmee hopelijk het 'na-corona-

kerktijdperk' te openen.  

Het idee is om 3 of 4 verschillende routes in het dorp uit te stippelen: 

• een 'S'-route, deze is op loopafstand rondom / in de Spil;  

• een 'M'-route op loop-/step-/fietsafstand binnen Kudelstaart rondom de 

Spil; 



• een 'L'-route op fiets- of autoafstand ruim rondom de Spil; 

• en evt. bij voldoende animo een 'XL' route voor auto/motor met als 

start- en eindpunt De Spil.  
 

Ook werd er al door een aantal enthousiaste gemeenteleden geopperd een 

'wielrenners-'  en een 'motorroute’ uit te stippelen. Waarbij er door niet-

motorrijders de mogelijkheid bestaat om achterop mee te rijden.  
 

Het idee is dat er per route een 5 tal 'stop-adressen’ zijn waar deelnemers 

een opdracht moeten uitvoeren en iets te eten/drinken krijgen, waarvoor u 

zich bij ondergetekenden kunt aanmelden. 

 

We zoeken eigenlijk ook nog 1 of 2 mensen er bij die willen helpen de routes 

te coördineren'.   

Daarnaast zoeken we ook bakkers/kokers/shoppers voor het hapje en 

drankje onderweg wat op de stop adressen. 

  

U/ jullie mogen je evt. ook vast aanmelden als 'deelnemer aan de route' dan 

krijgen we ook vast een idee van de animo van de routes.  

Mocht het de 24e erg slecht weer worden, zal gekeken worden naar een 

alternatief. in ieder geval is er dan wel heel veel lekkers beschikbaar voor 

het koffiedrinken/ lunch na de dienst.  
 

Graag zien we jullie reactie tegemoet via mail; marleen.de.vos@sow-

kudelstaart.nl of amvanleeuwen@hotmail.com of telefonisch 06-23946103   

Even aanschieten in het voorbijgaan kan tegenwoordig ook weer natuurlijk. 

Met vriendelijke groet; Marleen de Vos en Anne-Mieke van Leeuwen 

 

Afscheid 

Nog twee weken, dan loopt mijn contract af en zit mijn jaar als ambulant 

predikant in Kudelstaart erop. Wat was het een bijzonder jaar! En wat is er 

veel gebeurd, in de wereld en in Kudelstaart!  

Waar we vorig jaar de corona-maatregelen strikt hanteerden, worden nu de 

regels losgelaten. Er kan wat meer – al blijft het zoeken naar een goede 

balans. 
 

Ik kijk terug op een jaar met behoorlijk wat uitdagingen (om dat woord toch 

maar te gebruiken). En die waren en zijn er ook voor de gemeente. Wat ik 

zal onthouden zijn de inzet van de vele vrijwilligers en ambtsdragers, en de 

betrokkenheid van gemeenteleden. Velen van u zijn bereid een ‘extra mijl’ 

mee te lopen. Soms hebben we dat letterlijk ook gedaan: al wandelend heb 

ik de smalle paadjes in Kudelstaart leren kennen. Ik hoop dat er voor u allen 
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ontspanning zal komen, nu ontmoeting in en rond het kerkgebouw, en thuis, 

weer mogelijk is. Veel koffiedrinken met elkaar, is mijn advies.  

Vanaf 1 oktober a.s. breid ik mijn werk in de PG Haarlem-Noord & 

Spaarndam uit naar 4 dagen in de week. Mijn ambulante collega aldaar is 

vertrokken en ik kreeg haar uren aangeboden. Met een nieuwe predikant 

onderweg naar Kudelstaart, leek me dat een mooie overgang. Helaas was 

toen nog niet te voorzien dat de komst van ds. Bruwer meer tijd zou kosten. 

U kent vast wel het lied ‘Afscheid nemen bestaat niet’, van Marco Borsato. 

Ik vertrek dan wel maar u ziet mij vast nog wel een keer. De komende week 

zal ik bij een aantal mensen langskomen om afscheid te nemen. Dat doe ik 

zonder afspraak – ik kijk wie ik thuis tref. En mocht dat niet lukken, dan hoop 

ik u bij de gemeente-avond in november nog even te begroeten.  

ds. Mirjam Vermeij 

 


