
Protestantse gemeente Kudelstaart 

In onze gemeente is, nu wij vacant zijn, voor een aantal uren per week een 

‘pastoraal werker’ werkzaam, die met name belast is met pastorale taken. 

Dat is mw. P. Verschoof uit Leimuiden (tel. 06 - 29273675). 

Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-

kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur. 

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: 28 november 2021, Eerste Adventszondag 

Voorganger: ds. L. van den Dool uit Broek op Langedijk 

Ouderling van dienst: Ronald Sangers 

Diakenen van dienst: Ans Rinkel 

Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek, Letty Groenveld, Hans van 

Leeuwen 

Coronateam: Jan Vrieze 

Koster: Remco Valstar. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1), Ons eigen 

jeugdwerk (2) en ZWO-commissie 

Rijdienst: Jan Vrieze. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag was het Eeuwigheidszondag. In de dienst werd 

voorgegaan door pastor mw. Ans Creemer. Mw. Creemer stond stil bij een 

tekst uit Openbaring 2: ‘Het Lam brengt hen naar een bron met water, dat 

eeuwig leven geeft. Dan zal God de tranen van hun ogen afwissen’. Verdriet 

is moeilijk te delen, zo gaf mw. Creemer aan. Tranen is daarvoor een 

bruikbaar instrument. Als God onze tranen in zijn kruik doet - zoals de 

Psalmist aangeeft - dan moeten wij het in ons verdriet vol kunnen houden, 

dan hebben wij toekomst. 

Na de preek hebben we ons in het afgelopen jaar overleden gemeentelid, de 

heer Wim Vermeulen, herdacht. We hebben voor Wim ook een traan in onze 

avondmaalskruik gedaan, symbolisch naar Psalm 56. Op deze manier 
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blijven de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan ‘in gedachten in ons 

midden’. We willen biddend om Leny en de andere nabestaanden van Wim 

heenstaan en hun tranen zien en drogen. 

We hebben ook een traan in de kruik gedaan voor alle anderen die in het 

afgelopen jaar overleden zijn, om wat voor reden dan ook. Gemeenteleden 

die in de kerkzaal aanwezig waren hebben ook de gelegenheid gekregen om 

een traan in de kruik te doen voor diegenen die zij specifiek wilden 

herdenken op deze dag. 

 

Hiermee sluiten we het kerkelijk jaar af. Volgende week maken we een begin 

met het nieuwe kerkelijk jaar - de adventsperiode begint; de periode waarin 

we toeleven naar de geboorte van Jezus, in een stal, op de velden van 

Efratha. 

Komende zondag is er ook een eredienst. Daarin zal worden voorgegaan 

door ds. Van den Dool uit Broek op Langedijk. Weet u - digitaal en fysiek - 

welkom bij deze eredienst. 

 

Gemeenteavond op 18 november jl. 

Afgelopen donderdag hebben we de gemeenteavond gehouden. Anders dan 

we vorige week nog dachten en hoopten. In plaats van een fysieke 

bijeenkomst, waar ruimte was voor ontmoeting en ‘socialising’ was het weer 

een bijeenkomst gelijk aan die van vorig jaar - volledig digitaal.  

De bijeenkomst is ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl Degenen die nog 

eens willen kijken en beluisteren wat er is gedaan en gezegd kunnen dat via 

kerkdienstgemist.nl doen.  

Bijzonder bij deze bijeenkomst was dat ook de voorzitter de vergadering 

voorzat ‘vanuit een isolatie-positie’. Ook hij was positief getest.  

Bij deze bijeenkomst was ook ds. Mirjam Vermeij aanwezig. We hebben 

afscheid van haar genomen. We zijn dankbaar voor alles wat Mirjam in onze 

gemeente in een jaar tijd heeft bewerkstelligd! We hebben ook Petra 

Verschoof en Judith van der Vis verwelkomd. Petra, die de rol van Mirjam 

heeft overgenomen op het punt van het pastoraat en Judith die het 

jeugdwerk ondersteunt. We heten hen van harte welkom en hopen dat zij in 

de komende maanden ook zegenrijk werk mogen verrichten in de gemeente. 

We hopen dat de volgende gemeentebijeenkomst weer gewoon fysiek mag 

zijn en u dan niet veroordeeld bent om dat via een beeldscherm te doen. 

Scriba 

 

 

 



Coronaregels en erediensten 

Vorige week werd in in dit kerkbld de verwachting uitgesproken dat er aan 

het begin van de (nu afgelopen) week wel een nieuw advies zou liggen vanuit 

de classis. Dat werd woensdag - een advies vanuit het Interkekelijk Contact 

in Overheidszaken (CIO). Dat advies wijkt feitelijk niet af van wat we al doen: 

afstand houden (1,5 meter) en mondkapjes dragen. Ook wordt geadviseerd 

het zingen in de eredienst te beperken. Wij zullen ons daar uiteraard aan 

conformeren. Aangeraden wordt om ook weer met een reserveringssysteem 

te gaan werken. Dat doen we (nog) niet. Mogelijk dat daar op een later 

moment nog door ons coronateam toe wordt besloten. We zullen u daarover 

dan informeren. 

Scriba 

 

Komst ds. Bruwer 

Afgelopen week is de komst van ds. Bruwer naar onze gemeente een 

belangrijke stap dichterbij gekomen. Zoals u weet hebben ds. Bruwer en zijn 

vrouw Marlene op 1 en op 2 november jl. inburgeringsexamen afgelegd in 

Pretoria. De uitslag van het examen, dat door DUO wordt nagekeken, kon 

tot 8 weken op zich laten wachten. Gelukkig ging dit een stuk sneller  - 

afgelopen maandagavond laat rolde de e-mail met de uitslag in de mailbox. 

Zowel ds. Bruwer als zijn vrouw zijn cum laude geslaagd voor het examen. 

Het examen telt drie onderdelen: spreekvaardigheid, leesvaardigheid en 

kennis van de Nederlandse samenleving. Beiden hebben voor alle 

onderdelen een ‘10’ (tien) gescoord. Goed gedaan! 

Nu is het tijd voor de volgende stap - het uitvoeren van het immigratieproces. 

Dat wordt nu met voortvarendheid opgepakt. We houden u op de hoogte. 

Scriba 

 

Géén inloopochtend in december 

Na slechts één keer in de Spil de inloopochtend te hebben gehouden, zal er 

helaas op woensdag, 1 december a.s. géén inloopochtend zijn. Een 

inloopochtend moet gastvrij zijn, en met alle extra coronamaatregelen die in 

acht genomen moeten worden, lijkt het ons beter het maar weer even op te 

schorten.  

Hopelijk kan het in het nieuwe jaar weer opgepakt worden. Maar óf en 

wánneer dit echter weer wordt, is nú nog niet te zeggen. Dan volgt er vanzelf 

weer een bericht via kerkblad en nieuwsbrief. Het is erg jammer, maar helaas 

is het niet anders. Gezondheid gaat boven alles. Dank voor uw/jullie begrip 

in deze.  

Gusta Groenendijk 



 

Advent 

Nog even en het is advent. De aankondiging van het Kerstfeest. Dat willen 

we vieren; juist ook in donkere tijden. De voorbereidingen voor de kerstdienst 

op Eerste Kerstdag zijn in volle gang. En op Tweede Kerstdag hopen we te 

kunnen genieten van een mooie kerstmusical!. Daar wordt nu al hard aan 

gewerkt! 

Maar….wat gebeurt er op Kerstavond zult u zich afvragen. Het antwoord op 

die vraag is dat dit gedeeltelijk aan u is!  

We willen een “hybride “dienst voorbereiden die wordt gehouden op vrijdag 

24 december a.s. van  19.30 tot ca. 20.15 uur. 

De dienst kan zowel kan worden bezocht in de kerkzaal voor zover dat onder 

de dan geldende coronaregels is toegestaan. Maar ook voor de mensen 

thuis moet deze dienst het gevoel geven dat zij onderdeel van de viering zijn. 

We zoeken een aantal schriftlezers / -lezeressen; jong of oud, de bereid zijn 

thuis – vooraf en op camera – een Bijbellezing te doen. We zoeken een 

“host” die de dienst begeleidt van onderdeel naar onderdeel. En we vragen 

uw ideeën over op internet beschikbare liederen die eventueel gestreamd 

kunnen worden, zo mogelijk met uw motivatie. Judith van der Vis zal (ook op 

camera) een vertelling/overdenking doen. We willen er een echte Samen-

Op- Weg-naar-Kerst-viering van maken. Doet u mee? Meldt u aan bij Leo 

Eveleens (mail: leo.eveleens@sow-kudelstaart.nl; tel. 06-53 53 19 25). Wij 

nemen dan weer contact met u/jou op! 

Voorzitter 

 

 


