
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-kudel-
staart.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 zijn fysiek toegankelijk en worden 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 “kerk-
dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 3 april  2022, Zesde Lijdenszondag, 10.00 uur 
Voorganger: pastor mw. A.M. Creemer-Allard. 
Ouderling van dienst: Ronald Sangers. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 
Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen en Anneke de Jong. 
Koster: Jaap van der Meer. 
Organist: Ronald van Delft. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Kerk (2) en ZWO-
commissie. 
Rijdienst: Bertus de Vries. 
 
Zondag 3 april  2022, Zesde Lijdenszondag, 15.00 uur 
Bevestigings- en intrededienst ds. J.S. Bruwer 
Voorganger: ds. J. Dubbink en ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Arie de Vos. 
Overige dienstdoenden: Ronald Sangers en Anneke Sikkema. 
Koster: Jaap van der Meer en Remco Valstar. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten: Kerk in Actie (Oekraïne). 
Rijdienst: Kees Alewijnse. 
 



 
Terugblik  
In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Leon van den Dool uit Broek op 
Langedijk bij ons voor.  
Ds. Van den Dool stond met ons stil bij de gebeurtenissen die vooraf gaan 
aan wat wij kennen als het Laatste Avondmaal. Het lijden van Jezus is aan-
staande. Er is veel dreiging; de sfeer is wellicht bijna grimmig, in ieder geval 
niet erg gezellig. Toch laat Jezus hier het verhaal van de hoop zien. 
Ds. Van den Dool schetst een beeld van een huiskamer in Jeruzalem, Daar 
zijn Jezus en de discipelen aanwezig. De discipelen ruziën over de vraag 
wie er nu het belangrijkst is. Drie jaar lang zijn ze nu onderweg met Jezus 
en het is op dit punt nog zeker geen geolied team. Jezus mengt zich niet in 
de discussie, maar hij doet ook niet wat veel mensen in gelijke omstandig-
heden zouden doen: hij zwijgt het niet dood en doet niet alsof er niets ge-
beurd is. Nee, hij antwoord in en met liefde. Hij legt zijn kleding af en wast 
de voeten van de discipelen. Daarmee verricht hij een taak die in de voorna-
mere Joodse gezinnen werd gedaan door een slaaf. En dan nog een slaaf 
met een niet-Joodse achtergrond. Nederigheid ten top dus.  
Ds. Van den Dool maakte de vergelijking met Grote Verzoendag. Op die dag, 
een keer per jaar, ging de Hogepriester naar het Heilige der Heilige in de 
tempel om daar - in alle nederigheid- een zoenoffer te brengen.  
Neerknielen bij de vieze voeten van de gasten. Dat is wat Jezus deed. Ds. 
Van den Dool vroeg de voeten van een gast uit de kerkzaal te wassen en 
legde daarbij uit dat Jezus is gekomen om te dienen. Het is daarbij ook be-
langrijk om je te laten verzorgen door Jezus. Niet op eigen houtje wel alles 
proberen te klaren. Jezus laat hier zien dat Zijn Koninkrijk ijzersterk is en 
nooit kapot te krijgen; ook niet in tijden van angst, verdrukking, oorlog en 
dreiging. Een koninkrijk dat gebouwd is op drie elementen: geloof, hoop en 
liefde. Dat gold niet alleen rond het jaar 0 van onze jaartelling, maar even-
goed in 2022. 
 
Volgende week zondagochtend is er weer eredienst. Dan zal pastor mw. Ans 
Creemer voorgaan. Volgende week zondagmiddag is de bevestigings- en 
intrededienst van ds. Bruwer.  Verderop in dit kerkblad leest u daar meer 
over. 
 
Bevestigingsdienst 
De bevestigingsdienst van ds. Bruwer is komende zondag, op D.V. 3 april. 
De dienst begint om 15.00 uur - de kerkzaal is open vanaf 14.30 uur. 



Er wordt een aantal gasten van buiten verwacht. We weten niet precies hoe 
het met de parkeergelegenheid bij De Spil is gesteld op zondagmiddag. Wij 
vragen daarom gemeenteleden om, als het weer en de eigen conditie dat 
toelaten, zoveel mogelijk met een ander vervoermiddel dan de auto naar de 
kerk te komen. Zo hebben we de meeste zekerheid dat gasten van buiten 
(redelijk) in de buurt van De Spil kunnen parkeren.  
De bevestiging vindt plaats door onze consulent, ds. J. Dubbink uit Uithoorn. 
Het staat inmiddels vast dat er ook kindernevendienst is. Er is in deze dienst 
één collecte - die is bestemd voor Kerk in Actie en specifiek voor Oekraïne. 
 
Nieuw orgel in De Spil 
Na een half jaar gebruik te hebben gemaakt van een tijdelijk orgel verwach-
ten we eind april de plaatsing van een nieuw orgel: de Johannus Live 2. 
Dit is een nieuw type orgel waarin d.m.v. samples het geluid van twee be-
kende kerkorgels in huis kan worden gehaald. Dat zijn het Vater-Muller-orgel 
van de Amsterdamse Oude Kerk en het Bätz-orgel van de Utrechtse Dom-
kerk. 
In de Spil klinkt dan het geluid van het Vater-Muller orgel van de Oude Kerk 
in Amsterdam. Dit orgel is rond 1724 gebouwd door de Duitse orgelbou-
wer Christian Vater. Na renovatie van de kerktoren werd het orgel met enige 
belangrijke veranderingen teruggeplaatst door de Duitse orgelbouwer Jo-
hann Caspar Müller. In 1869 volgde een ingrijpende verbouwing door C.G.F. 
Witte van de firma Bätz, waarbij de klankinrichting van het barokinstru-
ment deels in romantische zin werd omgebouwd, al kan er ook nog 
steeds barokmuziek op worden uitgevoerd.  
De kerk is onlosmakelijk verbonden geweest met bekende organisten.  Eén 
van hen is Jan Pieterszoon Sweelinck, die van 1577 tot en met 1621 organist 
van de Oude Kerk was. Een andere organist die furore maakte in de Oude 
Kerk is Feike Asma. Tussen 1939 en 1984 gaf hij zo’n tweehonderd concer-
ten op het Vater-Müllerorgel, dat hij ‘het indrukwekkendste barokorgel ter 
wereld’ noemde.  
Als tweede orgel wordt het geluid van het meer romantische  Bätz-orgel van 
de Domkerk in Utrecht geplaatst. 
We hopen met deze stap weer jaren te kunnen genieten van orgelklanken in 
de Spil. 
De orgel-commissie 
 
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, 6 april a.s. van 10.00-11.30 uur. Fijn om elkaar 
dan weer te kunnen ontmoeten. 
We hebben de beschikking over verschillende tafels zodat er, indien ge-
wenst, nog wél een gepaste afstand gehouden kan worden tot elkaar. Wel-
licht ten overvloede, maar hebt u (verkoudheids)klachten, slaat u dan nog 
even een keertje over. Dan zien wij u graag een volgende keer. De gastvrou-
wen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta Groenendijk. De koffie en 
thee staan voor u klaar. We heten u van harte welkom in de Spil.  
Gusta Groenendijk 
 
Kiescommissie 
Afgelopen week is de kiescommissie weer voor het eerst bijeen geweest - 
dat is de commissie die aan de kerkenraad een voordracht moet doen voor 
nieuwe ambtsdragers. Er zijn heel wat vacatures te vervullen en de kiescom-
missie heeft dan ook een moeilijke taak. 
De eerste stap was dat gemeenteleden in de gelegenheid waren om (an-
dere) gemeenteleden voor te stelen voor het ambtsdragerschap. Met al die 
voorgedragen namen is de kiescommissie nu aan het werk.  
Het kan dus goed zijn dat u binnenkort wordt benaderd (of wellicht: al bena-
derd bent) met de vraag of u kerkrentmeester of diaken wilt worden of een 
taak in het pastoraat wilt vervullen. Wij hopen dat als u die vraag wordt ge-
steld u die ook goed wilt overwegen.  
De kiescommissie weet ook wel dat er gemeenteleden zijn die bij een eer-
dere rondgang al eens gemeld hebben ‘geen functie meer te willen vervul-
len’. Als u tot die groep behoort: het is niet uitgesloten dat u ook dit jaar 
(weer) benaderd wordt. Daar kunnen dan twee redenen voor zijn. De eerste 
is dat privacyregels verhinderen dat uitkomsten van vorige jaren ‘gearchi-
veerd worden’ - er is dus niet vastgelegd wie eerder aangaf ‘niet meer te 
willen’. De tweede is dat het feit dat gemeenteleden ook dit jaar uw naam 
(weer) naar voren hebben gebracht en de kiescommissie alle genoemde na-
men heel serieus neemt en overweegt. Dat biedt de commissie niet de ruimte 
om dan zomaar te besluiten ‘die persoon niet te benaderen omdat die teerder 
zou hebben gezegd niet meer te willen….’ Als u dus (opnieuw) wordt ge-
vraagd - wilt u dan ook opnieuw een serieuze afweging maken?  
Dat geldt overigens ook voor een andere groep gemeenteleden - de 40-min-
ners. Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat veel 40-minners vinden dat 
het kerkenraadswerk vooral voor de ‘senioren en seniores’ is. Weinig dingen 
zijn minder waar. Een goed kerkbestuur bestaat uit gemeenteleden uit ‘alle 
lagen van de gemeente’. De stem vanuit de ‘niet-senioren’ kan daarbij niet 
gemist worden. Het gaat immers om de kerk van morgen, de kerk van de 



toekomst. Die verdient een bestuur waarin ook de niet-senioren een hele 
goede inbreng hebben. Dank voor uw betrokkenheid! 
Scriba  
 
QR-code 
Collecteren doen we fysiek voor iedereen die kerkzaal is en digitaal voor 
iedereen die thuis is. En natuurlijk kunnen mensen 
die in de kerkzaal een kerkdienst bijwonen digitaal 
aan de collectes bijdragen. Een QR-code maakt dat 
makkelijk. Die code staat elke week in de nie uwsbrief 
(en op de orde van dienst). Kenmerk van die code is 
dat die verloopt. Uit veiligheidsoverwegingen is er ie-
dere maand een nieuwe code. De huidige code is op 
28 maart verlopen. Er is inmiddels een nieuwe. Ver-
schillende gemeenteleden hebben gevraagd om die code ook weer eens in 
het kerkblad te plaatsen. Aan dat verzoek voldoen we graag. U treft de code, 
die geldt tot en met 1 mei a.s., bijgaand aan. 
 
 
 
Passieronde 
Op de woensdagen in de Veertigdagentijd houden we in Kudelstaart en Aals-
meer altijd de ‘Passieronde’. In een korte bijeenkomst op woensdagavond in 
een van de deelnemende kerken wordt dan stilgestaan bij de Lijdenstijd. Elke 
woensdag heeft de Passieronde een andere halte. 
Ook onze gemeente doet mee aan die Passieronde. De halte ‘De Spil - 
Kudelstaart’ is op D.V. 13 april a.s. en begint om 19.15 uur (en duurt tot ca. 
19.45 uur). Spreekster op deze halte is pastor mw. Judith van der Vis - Star 
uit Aarlanderveen. Weet u welkom. De bijeenkomst wordt ook uitgezonden 
op kerkdienstgemist.nl 
 
Paasconcert in het Dorpshuis 
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 
40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten worden gehouden. 
Op 13 april a.s. organiseert de Alphakerk in het Dorpshuis in dit kader een  
concert van Gerald Troost. Het concert heeft het thema van The Passion: 
Alles komt goed?! en begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Het 
sluit, qua tijdplanning, dus mooi aan bij de Passieronde. Iedereen is welkom 
- wel is van tevoren aanmelding nodig. Dat kan via de website  
https://zingenindekerk.nl/evenementen/gerald-troostkudelstaart.  



Via deze link kan ook nadere informatie worden verkregen. 
 

Paascyclus 
Volgende week zondag is het al de voorlaatste lijdenszondag. Pasen komt 
met rasse schreden dichterbij. Het feest van de Opstanding van de Heer. We 
vieren dat uitbundig als sluitstuk van onze ‘paascyclus’. Die Paascyclus be-
gint (als we de Passieronde niet meetellen op Witte Donderdag. We hebben 
dan een eredienst waarin we ook weer het Heilig Avondmaal hopen te vie-
ren. Helaas kan dat avondmaal nog niet aan tafel worden gevierd. Gezien 
alle veranderingen die er zijn en die nog verband houden met corona is het 
logistiek in redelijkheid niet mogelijk om dit avondmaal ‘zittend aan tafel’ te 
houden en wordt het ook een ‘lopend avondmaal’. In deze dienst hoopt ds. 
Bruwer voor te gaan 
Een dag later, op Goede Vrijdag, is er ook een eredienst. In die dienst hoopt 
pastor mw. Judith van der Vis - Star voor te gaan. Op Stille Zaterdag is er 
geen dienst. Het sluitstuk is op Eerste Paasdag. In die eredienst wordt voor-
gegaan door ds. Bruwer. 
 


