
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 - 29 27 36 75). 

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. 

Tot nadere aankondiging zijn onze diensten niet fysiek toegankelijk en 

worden deze slechts volledig 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: 16 januari 2022, 10.00 uur, viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 

Ouderling van dienst: Jan de Jong  

Diaken van dienst: Ans Rinkel en Rik van Osnabrugge 

Koster: Johan van Arkel 

Organist: Ronald van Delft. 

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

inloophuis (2) en de ZWO-commissie (3). 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Walsum uit Alblasserdam bij ons voor. 

Het thema van zijn preek was: ‘Niet met vreemde mannen meegaan’. Ds. 

Van Walsum stond stil bij de geschiedenis waarbij Jezus zijn eerste 

apostelen ‘ziet en roept’. Uit deze geschiedenis zoals Marcus die beschrijft 

blijkt niet dat zij Jezus al kenden. Mogelijk was dat wel zo, maar Marcus vindt 

dat dan in elk geval niet zo relevant. Zij laten hun dagelijkse beslommeringen 

achter zich en gaan met Jezus mee. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus. 

Ds. Van Walsum wees erop dat deze vier discipelen het kernteam vormen 

rondom Jezus. Er is wel een verschil tussen Andreas en de andere drie. 

Andreas wordt verder maar zelden met name genoemd - het is de ‘stille 

kracht’. Dat is in het maatschappelijk leven en in de kerk ook zo, zo stelde 

ds. Van Walsum. ‘Ook daar zijn mensen die vooraan staan en mensen die 

je zelden hoort of ziet. Maar die laatsten zijn niet minder belangrijk dan de 

eersten. Zij vervullen een essentiële rol - ook in de kerk. De groep die de 
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kerk schoonhoudt is net zo belangrijk als degenen die de kerkenraad 

vormen…. Samen gemeente zijn. Een mooi uitgangspunt om mee verder te 

gaan in het jaar 2022.  

 

Volgende week zondag is er weer eredienst. Dan gaat ds. Van der Wal uit 

Hoofddorp bij ons voor. We hopen dan ook het Heilig Avondmaal te vieren. 

Er zit niets anders op dan dat we dit allemaal thuis doen. We hopen dat u 

allemaal, met eigen brood en wijn, wilt meedoen. Weet u - digitaal - welkom 

in deze dienst. 

 

Corona 

Op dinsdag 11 januari a.s. is er weer een ‘coronapersconferentie’. Dan 

worden, door het (nieuwe) kabinet de maatregelen kenbaar gemaakt die de 

komende periode zullen gelden. Gehoopt wordt op versoepelingen, 

gerekend wordt op een instandhouding van de huidige situatie. Het aantal 

besmettingen is de laatste weken eerder gestegen dan gedaald en de mate 

waarin wij als burgers in dit land, ons aan de regels houden is ook niet 

bepaald verbeterd.  

Dat betekent dat ervan uit wordt gegaan dat de komende weken er ook nog 

geen kerkdiensten mogelijk zijn waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen 

zijn. Mocht dat veranderen, dan leest u dat uiteraard via de website. 

 

Week van gebed 

De week van 16 tot en met 22 januari is het (wereldwijd) ‘Week van het 

gebed voor de eenheid’.  Aalsmeer en Kudelstaart organiseren zes kerken 

van zondag 16 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022 gebedsavonden 

voor de eigen en de andere kerken. Ook  deze keer is de intentie om met 

zoveel mogelijk mensen het jaar biddend te beginnen. 

 

De week zal grotendeels digitaal plaatsvinden. Waar mogelijk wordt gekeken 

naar een combinatie van fysiek en digitaal samenkomen. Houd u daarom 

voor de laatste updates de pagina www.weekvangebedaalsmeer.nl in de 

gaten. Het thema dit jaar is “Licht in het duister,” en is voorbereid door 

christenen in het Midden-Oosten. In Matteüs 2 staat: “We hebben zijn ster 

zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.” De stralen van de ster 

leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. 

Christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus worden een teken 

van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. (uit het 

voorbereidingsboekje) 

 



Om mee te doen is vooraf aanmelden niet nodig. We gebruiken de meeste 

avonden het programma Zoom om elkaar digitaal vanuit huis te ontmoeten. 

Met de link op de website www.weekvangebedaalsmeer.nl komt elke 

deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van 

de organiserende kerk. Elke kerk zal een eigen, maar altijd laagdrempelige 

invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in 

stilte meedoen kan altijd ook. Uitleg over Zoom staat ook op deze website.  
 

Onze gemeente organiseert meestal ook een gebedsavond. De kerkenraad 

heeft besloten dat we dit jaar aanschuiven bij de andere kerken - volgend 

jaar, als we weer zelf een voorganger hopen te hebben, staat onze 

gemeente wellicht weer in de lijst van organiserende kerken. 

 

Adamas inloophuis 

De avondmaalscollecte is dit jaar bestemd voor het Adamas inloophuis. Een 

huis waar Het Adamas Inloophuis is opgericht door mensen die – zelf of in 

hun directe omgeving – met kanker waren geconfronteerd en merkten dat er 

behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. 

Deze initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio te 

enthousiasmeren en te mobiliseren om samen het inloophuis te realiseren. 

De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is:  

Door kanker bewust leven. De daarmee verbonden visie is om 

volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale 

ondersteuning en begeleiding te bieden. Adamas biedt iedere gast 

behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) 

leert inzetten. Op die manier maken we een essentieel en concreet verschil 

in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, 

ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin zij 

zich bevinden. 

 

Ieder mens wordt in zijn of haar leven, vroeg of laat wel geconfronteerd met 

de kanker. Er zijn heel wat mensen die zelf een vorm van kanker krijgen, of 

anders wel in de nabijheid. Een ernstige ziekte, die  medisch al beter 

bestreden kan worden dan een aantal jaren terug, maar die elk jaar nog heel 

veel dodelijke slachtoffers eist, jonge mensen en oude mensen. En in zo’n 

proces waarbij kanker toeslaat in een leven, is het goed om een 

verwerkingsplek te bieden. Daarom is de avondmaalscollecte ook voor dit 

doel bestemd. Van harte bij u aanbevolen. 

 

Bedankt 



In het weekend voor kerst (2021) zijn door een groot aantal gemeenteleden 

weer de bloemstukjes rond gebracht bij de ouderen in onze gemeenten en 

bij anderen die ‘een steuntje in de rug verdienen’. Ruim 120 bloemstukjes 

zijn er daarbij in enkele dagen bezorgd. Gelukkig hebben, ook in 

lockdowntijd,  een aantal vrijwilligers zich gemeld om deze taak uit te voeren, 

samen met de diaconie. De diaconie dankt al deze vrijwilligers hartelijk voor 

hun bereidwilligheid. 

uw diaconie 

 

 


