
Protestantse gemeente Kudelstaart 

Website: www.sow-kudelstaart.nl 

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: 31 oktober 2021 

Voorganger: ds. J. Verschoof uit Leimuiden. 

Ouderling van dienst: Anneke Sikkema 

Diaken van dienst: Ans Rinkel 

Overige dienstdoenden: Ronald Sangers, Marja van der Meer en Jos 

Blom. 

Koster: Jaap van den Heuvel. 

Organist: Ronald van Delft. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1), Online diensten 

(2) en ZWO-commissie). 

Rijdienst: Kees Alewijnse. 

 

Herdenkingsdienst, maandag 1 november 2021, aanvang 19.30 uur 

Voorganger: ds. M. Vermeij uit Haarlem. 

Ouderling van dienst: Jan de Jong. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging pastor mw. Judith van der Vis - Star uit 

Aarlanderveen bij ons voor. Het thema van deze dienst was ‘Een teken van 

God. Mw van der Vis sprak met ons over de bruiloft te Kana. Het is het eerste 

wonder dat Jezus verricht gedurende zijn leven op aarde. Op een 

bruiloftsfeest waar Jezus aanwezig is, raakt de wijn op. Jezus geeft opdracht 

de vaten die er staan en die bestemd zijn voor het reinigingsritueel te vullen 

met water. Daarna geeft Jezus opdracht de inhoud van die vaten uit te 

schenken - het is goede wijn geworden. Betere wijn dan aan het begin van 

het feest geschonken werd en in een royale hoeveelheid: 6 vaten, elk van 2 

of 3 metreten. Een metreet is een inhoudsmaat van 40 liter. Het is dus zo 

tussen de 300 en 400 liter wijn. 
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Johannes spreekt niet over ‘wonder’, maar over een ‘teken’.  ‘Wijn’ is in de 

Bijbel een teken van ‘zegen van God’. Dat komt op diverse plekken in de 

Bijbel te sprake. Het is een symbool van welstand en van zegeningen. Ook 

wordt in verschillende Bijbelgedeelte God zelf als ‘de wijnbouwer’ in beeld 

gebracht. Wat opvalt, zo zegt mw. Van der Vis, is het momentum van het 

wonder. ‘Wat is er misgegaan?’ zo vraagt zij zich af. Waren er meer gasten 

dan gepland? duurde het feest langer? dronken ze meer? We weten het niet. 

Maar het geeft het signaal aan ons dat we niet moeten denken dat God 

ingrijpt als dat óns past - wat hier gebeurt is geen menselijke verdienste. Ook 

het gebruik van de vaten voor het reinigingsritueel is symbolisch zegt mw. 

Van der Vis. Het wonder en de symboliek erachter toont aan de 

overvloedigheid die God ons aanreikt. En Christus is de Wijn die ons hart 

verheugt. Voor de rest van ons leven en daarna. 
 

Aan het eind van de dienst is mw. Van der Vis ‘voorgesteld’ aan de 

gemeente. De komende maanden, zolang als ds. Bruwer nog niet naar 

Nederland kan komen om zijn ambt hier op te pakken, zal mw. Van der Vis 

(de uitvoering van) het jeugdwerk ondersteunen. U las daarover al eerder in 

dit kerkblad. 
 

De ene activiteit is bijna naadloos overgegaan in de andere. We hadden 

deze zondag ook onze startactiviteit ‘Rondjes om de kerk’. Het was een 

fantastisch mooie dag, zonovergoten, om deze activiteit uit te voeren. We 

kijken er met veel plezier op terug. Er is veel werk gaan zitten in het 

organiseren van deze activiteit. Alle gemeenteleden die daar energie en tijd 

in gestoken hebben: hartelijk dank hiervoor! 
 

Komende zondag is het Hervormingsdag. We herdenken/vieren dan dat in 

het begin van de 16e eeuw een beweging op gang is gekomen, die we nu 

kennen als het ‘protestantisme’ en die uiteindelijk leidde tot een afscheiding 

van de katholieke kerk. Het is ook Bijbelzondag. Verderop in dit kerkblad 

leest u daar meer over.  

In de eredienst die gehouden wordt hoopt ds. J. Verschoof uit Leimuiden 

voor te gaan. Weet u welkom.  

 

28 oktober 2001 

Waarschijnlijk schiet u niet meteen te binnen wat er op die dag was, en ook 

een blik in de kranten van die dag (wat is het internet soms toch plezierig….) 

levert geen schokkend nieuws op. Toch was er die dag een opmerkelijke 

gebeurtenis, waar we tot op de dag van ‘plezier’ aan beleven. Op die dag 

vierden wij onze eerste Eredienst in De Spil. Na een groot aantal jaren 

‘gekerkt’ te hebben in het Dorpshuis konden wij toen ons eigen kerkgebouw 



betrekken. Het was ons gelukt, met veel creativiteit en bevlogenheid om ons 

eigen kerkgebouw te realiseren. Daar mogen wij trots op zijn, maar het geeft 

ons ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst - als wij tenminste willen 

dat de generatie na ons (en misschien ook wij zelf nog wel) over 20 jaar het 

‘veertigjarig jubileum’ van De Spil viert. 

Komende zondag hopen wij dat op bescheiden wijze te vieren na de 

kerkdienst - de kerkenraad zal dan zorgen voor ‘iets bij de koffie’. 
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Herdenkingsdienst op D.V. 1 november a.s. 

Op D.V. 1 november a.s. vindt er, op verzoek van de fam. Pattiapon, een 

herdenkingsdienst plaats voor Ruud Pattiapon. Het is op die dag één jaar 

geleden dat Ruud is overleden. De kerkenraad heeft graag voldaan aan het 

verzoek van de familie om een dienst te mogen houden. Het is een ‘openbare 

dienst’ - ieder is dus welkom - wel wordt aanbevolen dit tevoren even met 

Kitty af te stemmen (niet verplicht). De dienst zal ongeveer 35 á 40 minuten 

duren. De dienst begint om 19.30 uur. Ds. Mirjam Vermeij zal ook 

medewerking aan deze dienst verlenen. Uiteraard wordt de dienst ook 

uitgezonden op kerkdienstgemist.nl (en kan die ook later worden 

teruggekeken). 
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Doopdienst op D.V. 7 november a.s. 

Op D.V. 7 november a.s. hopen we een doopdienst te houden, waarbij de 

Heilige Doop wordt bediend aan Seb de Boer en aan Floris ten Wolde. In de 

dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen uit Nijverdal. 
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Terugblik op de startactiviteit 

Afgelopen zondag (24 oktober) was voor het eerst sinds tijden weer een 

gezamenlijke activiteit met onze gemeente: Rondje om de Spil. En.., wat een 

prachtige zondag was het! Heerlijke temperatuur met het zonnetje erbij, 

prima om buiten te zijn, wat een Zegen! Veel mensen deden mee. Dit kon 

van alles zijn: iets lekkers bakken of maken, je huis (of tuin) openstellen, een 

activiteit bedenken, wandelen of fietsen door Kudelstaart.., voor ons als 

commissie heel leuk om te zien dat van peuter tot hoog bejaarde en alles 

daartussen in mee kon doen. We kregen veel enthousiasme terug, oude en 

nieuwe ontmoetingen, wat een diversiteit en creativiteit, ontmoeting was er, 

gesprekken ontstonden ook zonder 'de vraag'. Bedankt voor ieders bijdrage 

voor deze geslaagde middag door en met elkaar! 



Er is een diapresentatie in voorbereiding die u een fotografische terugblik 

gunt op deze dag. Volgende week zondag en/of op zondag 7 november 

proberen we die te presenteren. 

Tot ziens, Anne-Mieke, Janna en Marleen 

 

Voorbedenboek 

In de afgelopen maanden lag ’t er niet, maar vanaf vandaag is het weer terug: 

het voorbedenboek. Uw wensen of verzoeken om voorbede kunt u vanaf 

deze zondag weer opschrijven in het voorbedenboek.  

Dat heeft wel een metamorfose ondergaan - was het altijd ‘een gewone 

zwarte multoband met een paar blaadjes erin’, het is nu nog steeds ‘een 

gewone multoband met een paar blaadjes erin’, maar wel omhuld met een 

kaft met daarop het logo van onze gemeente. En wat meer is het is 

aangepast aan de liturgische kleuren. Er zijn nu vier boeken: een met een 

rood logo, een met een wit logo, een met een groen logo en een met een 

paars logo. Op dit moment is de liturgische kleur groen.  

de diaconie 

 

Ds. Bruwer 

Volgende week maandag en dinsdag, 1 en 2 november a.s., hopen ds. 

Bruwer en zijn vrouw het zogeheten ‘inburgeringsexamen’ af te leggen in de 

Nederlandse ambassade in Pretoria. Wij vertrouwen erop dat dat succesvol 

verloopt -  al zal het nog een aantal weken duren voor we dat weten; de 

instantie die dat nakijkt - de Dienst Uitvoering Onderwijs - ofwel ‘DUO’, 

onderdeel van ons Ministerie van OCW, heeft ongeveer 8 (acht!) weken 

nodig om dat af te wikkelen. Als die uitslag binnen is kunnen we weer verder. 

Nu we zo lang op de komst van ds. Bruwer en zijn vrouw moeten wachten, 

hebben enkele gemeenteleden het initiatief genomen om hen een kaartje te 

sturen ‘namens de gemeente’. Dat kaartje lag afgelopen zondag, ter 

tekening, op de tafel in de gang van De Spil. Daar zal het ook komende 

zondag nog liggen, zodat u ook dan nog uw naam erop kunt schrijven 

En verder wensen we natuurlijk vanaf deze plek ds. Bruwer en zijn vrouw 

heel veel succes bij, zoals dat in het Zuid-Afrikaans heet, ‘het schrijven van 

het examen’. 

Overigens: vorige week schreven we over het (ook al) vertraagd zijn van de 

container met het huisraad van ds. Bruwer. Die container is inmiddels 

onderweg. Verwacht wordt dat die begin november in Rotterdam wordt 

gelost. Daarna zal die (achter de douane) worden opgeslagen. 
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Weer een inloopochtend in De Spil 

We gaan weer starten met de inloopochtenden in de Spil! 

Na lange tijd zijn we weer in de gelegenheid om samen te komen in de 

ontmoetingsruimte, en wel op woensdagmorgen, 3 november a.s. van 10.00-

11.30 uur. 

Daar we nog wél een gepaste afstand willen houden tot elkaar, zullen we 

over verschillende tafels verspreid zitten. Vriendelijk verzoek om hier van 

hárte rekening mee te houden! 

Het zal fijn zijn elkaar weer te kunnen ontmoeten. De koffie en thee staan 

voor u klaar. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta 

Groenendijk. We heten u van harte welkom in de Spil.  

Gusta Groenendijk 

 

Bonhoeffermaand 

De themamaand rondom Bonhoeffer loopt ten einde. Zondag 31 oktober a.s. 

is de laatste mogelijkheid dat u de tentoonstelling kunt bekijken in de 

kerkzaal. En mocht u het informatieboekje nog niet in uw bezit hebben, er 

zijn er nog een aantal, dus schroom niet om een exemplaar mee te nemen. 

Eventueel kan het thuis bezorgd worden. Stuur dan een mailtje naar 

joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl 

Naast de boekjes zijn er ook nog een aantal CD's en mapjes met kaarten te 

verkrijgen. Deze liggen zondag op de tafel van de boekenhoek, ook in de 

kerkzaal. 

Als commissie Vorming en Toerusting kijken we met een goed gevoel op 

deze maand terug. We waren blij met de medewerking van  ds. Elise Jansen 

en pastor Marja van Gaalen, die zo spontaan reageerden op onze vraag of 

ze aandacht aan deze maand konden schenken. We waren onder de indruk 

van  de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp, de gedichten van Corrie 

Kopmels en de muziek van de Sunshine Cleaners. De filmavond werd goed 

bezocht en gaf veel gesprekstof. Heel waardevol en vol informatie en 

verdieping. We kregen veel reacties, waardoor we ons gesteund weten en 

die ons inspiratie voor  nieuwe activiteiten geeft. Dank daarvoor. 

Madeleine van der Dussen, Robine Sangers en Joke van Leeuwen 

 

Bijbelzondag bij de boekenhoek 

Op 31 oktober is het binnen de protestantse kerken Bijbelzondag. En niet 

voor niets is dat op Hervormingsdag. Om op die dag ook extra te kunnen 

denken aan de man die de Bijbel vertaalde vanuit de grondtekst naar goed 

en begrijpelijk Duits. Een revolutie in zijn tijd. 
 



De boekenhoek heeft ter gelegenheid van de bijbelzondag een tafel ingericht 

in de kerkzaal waar onder andere de NBV21 ter inzage ligt. De nieuwe 

Bijbelvertaling die deze maand uitkwam. Er ligt foldermateriaal bij, zodat u 

kunt zien welke edities er zijn. Ook liggen er andere Bijbels die u kunt 

bekijken en die te koop zijn. Zo willen we als boekenhoek weer een beetje 

'present' zijn. 
 

In Museum Catharijne Convent in Utrecht is een vaste tentoonstelling over 

'Weet wat je viert' , speciaal voor kinderen, over alle feest- en 

herdenkingsdagen binnen de verschillende religies. Hervormingsdag staat 

daar als volgt beschreven: ‘Christelijk geloof heb je in allerlei variaties. Er zijn 

ideeën en leefregels waar alle christenen het over eens zijn, maar er bestaan 

verschillende soorten kerken. Al die kerken hebben hun eigen opvattingen. 

Ruzie over deze ideeën was vaak de aanleiding tot het stichten van een 

nieuwe kerk.’ 

Dat was ook het geval bij Maarten Luther. Op 31 oktober 1517 spijkerde hij, 

volgens de overlevering, een vel papier op een kerkdeur in het Duitse stadje 

Wittenberg. Daarop vertelde hij in 95 punten waar hij het in de kerk niet mee 

eens was. Om een discussie te beginnen was het in Luthers tijd normaal om 

zo’n pamflet in het openbaar op te hangen. Want kranten, tv en internet had 

je natuurlijk nog niet. 

Luther maakte zich vooral kwaad over zogehten ‘aflaten’. Aflaten waren 

briefjes die je van de kerk kon kopen. Ze gaven je als het ware korting op de 

straf die je na de dood moest ondergaan voor al je slechte daden. Luther 

vond het belachelijk dat gelovigen daardoor soms ook geen berouw meer 

hadden over die slechte daden zélf. Bovendien werd de opbrengst van 

aflatenhandel in grootse kerkelijke bouwprojecten gestopt. De Sint Pieter in 

Rome bijvoorbeeld. En de Dom in Utrecht, die zoveel geld nodig had dat hij 

pas na 250 jaar afkwam. Dus hoe slechter de mensen leefden, des te beter 

de kerk ervan werd… 

 

Luthers kritiek op de kerk sloeg in als een bom. Het leidde tot een nieuwe 

kerk, ‘uit protest’. Wij kennen die kerk nu als de ‘protestantse kerk’. Daarom 

is 31 oktober de dag waarop mensen in die protestantse kerken het begin 

van hun eigen kerk vieren. 

het boekenhoekteam. 

 

Tafeltje Dekje 

Wanneer ouderen in onder meer Kudelstaart hun maaltijden niet meer 

dagelijks zelf klaar kunnen maken, kunnen zij een beroep doen op Tafeltje 



Dekje. De maaltijden van Tafeltje Dekje worden vers bereid in de keuken 

van Zorgcentrum Aelsmeer en door vrijwilligers aan huis gebracht. 
 

Helaas bestaat er momenteel een wachtlijst voor nieuwe aanvragen van 

maaltijden  omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn om de maaltijden te 

bezorgen. Dat is jammer; op deze manier dreigen ouderen, ook in onze 

gemeente, verstoken te raken van goede maaltijden.  
 

Wij doen daarom een beroep op gemeenteleden die daarvoor de tijd en de 

gelegenheid hebben (en een auto om de bezorging te kunnen uitvoeren) om 

u op te geven als bezorg-vrijwilliger. De ervaring leert dat het voor de mensen 

waar u de maaltijden bezorgt een zeer gewaardeerd contactmoment is en 

voor degenen die de bezorging uitvoeren een dankbare taak is. 

Bezorgvrijwilliger zijn betekent niet dat u elke week hieraan ‘vastzit’. 

Uitgangspunt is dat u ongeveer 1 keer per 4 á 5 weken een paar dagen 

bezorgt. Kortom: er blijft daarnaast nog heel veel vrije tijd over. Bent u 

geïnteresseerd of bent u meteen bereid om als vrijwilliger mee te helpen, 

stuur ons dan een mail op sdjong@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel naar 0297 

– 326050 en vraag naar Sandra de Jong of Anja Kroon.  
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Bedankt 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij een felicitatie heeft 

gestuurd, in de vorm van een kaart of een telefoontje, of anderszins, voor 

mijn negentigste verjaardag. Het heeft mij geroerd en heel goed gedaan. 

Dank u wel! 

Hillie de Kuiper - van Lith. 


