
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 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 

“kerkdienstgemist.nl”. 

 

Zondag 10 april  2022, Zevende Lijdenszondag 

Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 

Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 

Diaken van dienst: Ans Rinkel 

Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 

Overige dienstdoenden: Marleen de Vos en Ina van den Berg. 

Koster: Johan van Arkel. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en 

geluid (2) en ZWO-commissie (3). 

Rijdienst: Piet de Geus 

 

Terugblik  

Afgelopen zondagmorgen ging pastor mw. Ans Creemer bij ons voor. Mw. 

Creemer stond stil bij twee wondertekenen van Jezus. De genezing van de 

vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies leed en het tot leven brengen van de 

gestorven twaalfjarige dochter van Jaïrus. Het getal twaalf heeft in de Bijbel 

(meestal) een symbolische betekenis - het staat voor de ‘compleetheid’. De 

vrouw in deze geschiedenis is al heel lang ziek en moest al die tijd, volgens 

de Joodse wetten, in quarantaine leven. Uitgesloten van ieder contact met 

de rest van de wereld. De dochter van Jaïrus is een kind nog, waarvan het 

leven nog moet beginnen. De bloedverliezende vrouw wordt genezen door 

de aanraking van Jezus’ gebedskleed, de dochter van Jaïrus wordt uit de 

dood opgewekt met de woorden van Jezus: ‘Meisje, sta op’. 

De twee verhalen laten zien, zo betoogde mw. Creemer, dat het niet de dood 

is die hier overwint. Ook nu, zo’n 20 eeuwen later mag dat de Hoop geven, 

dat de dood altijd overwonnen wordt door het leven. 

 

mailto:scriba@sow-kudelstaart.nl


Deze week was er ook een middagdienst. In een indrukwekkende dienst, die 

werd geleid door ds. Joep Dubbink uit Uithoorn, is ds. Jurie Strydom Bruwer 

bevestigd als onze nieuwe predikant. Het thema van de intreepreek van ds. 

Bruwer was: ‘Samen op weg’. Reizen is van alle eeuwen, zei ds. Bruwer en 

ook een heel Bijbels thema. Abraham die vanuit zijn geboorteland reisde, de 

Israëlieten die vanuit Egypte reisden, Jona - die naar Ninevé ging en ook de 

reizigers uit de geschiedenis van vandaag. Komend vanuit Jeruzalem reizen 

zij naar Emmaüs, zo’n 12 kilometer van Jeruzalem. De reizigers zijn in 

verwarring - hun Heer is vermoord; aan een kruis gehangen. En nu zeggen 

vrouwen dat het lichaam van hun Heer  weg is. Er wordt gesuggereerd dat 

hij is opgestaan. 

Ze verlaten gedeprimeerd de stad Jeruzalem. Als Jezus, die zij niet 

herkennen, bij de reizigers ‘aanschuift’ legt hij hen uit wat hierover in de 

Schriften staat. Dat leidt niet tot herkenning. Eerst als de onbekende man op 

uitnodiging van de reizigers mee gaat om de maaltijd te gebruiken wordt Hij 

herkend.  De twee reizigers maken daarna direct, ook al is het bijna avond, 

de reis terug naar Jeruzalem om te vertellen dat Hij leeft.  

De kern hiervan is, zo zei ds. Bruwer, dat we mogen geloven dat Jezus altijd 

met ons meereist, ook al herkennen we Hem niet. Daarin ligt ook onze hoop. 

Hoop voor onze toekomst. We zijn, samen met Jezus, altijd samen op weg. 

 

Na de dienst was er gelegenheid om kennis te maken met Strydom en 

Marlene Bruwer. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we 

met elkaar nagepraat en afscheid genomen van de vacaturetijd, die ruim drie 

jaar geduurd heeft. We kunnen weer, met een eigen predikant, ‘samen op 

weg gaan’ en ons kerk zijn weer uitbundig vieren. Strydom en Marlene 

Bruwer: hartelijk welkom in het midden van onze gemeente!  

 

Komende zondag is het Palmpasen. De laatste zondag voor Pasen. De 

zondag waarop traditioneel wordt gedacht aan de intocht van Jezus te 

Jeruzalem. Gezeten op een ezelin, en toegejuicht door een grote menigte, 

kort voordat diezelfde menigte om Zijn kruisdood scandeert. Er is dan 

uiteraard ook weer een eredienst. In die dienst zal ds. Bruwer voorgaan. 

 

Bereikbaarheid ds. Bruwer 

U kunt ds. Bruwer op verschillende manieren bereiken als dat nodig is. 

Natuurlijk gewoon ‘via de pastorie’ (Einsteinstraat 2A), maar ook telefonisch 

en per e-mail.  



Het telefoonnummer van ds. Bruwer is 0297 - 76 12 26. Het e-mailadres 

waarop hij bereikbaar is, is predikant@sow-kudelstaart.nl of 

ds.bruwer@sow-kudelstaart.nl 

 

Uit de pastorie 

In de natuur beleven wij elk jaar bepaalde seizoenen; seizoenen zoals God 

die heeft bepaald. Natuurlijk zijn deze seizoenen niet precies te 

onderscheiden of te meten. Soms beleven we gewoon twee seizoenen in 

één, zoals de afgelopen dagen.  
 

Vorig week verwelkomde heerlijk zonnig lenteweer Marlene en mij in 

Nederland.  Heerlijk! Vrijdagochtend begroette sneeuw ons buiten ons huis. 

Hoe bijzonder! Elk seizoen is nodig voor de natuur zoals de Schepper het 

heeft bepaald. 
  

Net als in de natuur, ervaren wij ook seizoenen in onze levens. Er zijn de 

seizoenen of tijden waarin het goed met je gaat en andere tijden waarin het 

leven je voor allerlei uitdagingen stelt. Er is een seizoen waarin je je baan 

verlaat om iets anders te gaan doen.  Soms vraagt het je om je vaderland te 

verlaten en iets nieuws te beginnen, zelfs op een ander continent. Dit 

seizoen kwam een tijdje geleden voor mij en Marlene. 

Een nieuw seizoen is voor ons begonnen, in een nieuw land, in een nieuwe 

gemeente met een eigen cultuur. 

We kunnen getuigen dat we in deze tijd Gods duidelijke leiding hebben 

ontvangen en dat we onze komst naar Kudelstaart ervaren als Gods roeping 

voor ons. 

Vanaf begin vorig jaar zijn er zoomgesprekken geweest met de 

beroepingscommissie en het immigratieteam van de kerkenraad. Hartelijk 

dank voor de energie en tijd die jullie in dit proces hebben gestoken. 
  

Vanaf het moment dat we hier op zondag 20 maart geland zijn, zijn we 

overweldigd door de liefde, zorg en gastvrijheid van de mensen in 

Kudelstaart, ook specifiek door de gemeenteleden. 

Hartelijk dank aan iedereen! We konden onze intrek nemen in een prachtige, 

ruime en schone pastorie. We werden verwelkomd met allerlei cadeaus, 

eten, een al voor ons gereed staande auto en zelfs meubilair dat voor ons 

gemak in de pastorie werd achtergelaten etc. We werden geholpen om ons 

door alle formaliteiten heen te loodsen, zoals het verkrijgen van een BSN 

nummer, het openen van een bankrekening en het afsluiten van een 

inboedel- en ziektekostenverzekering en nog veel meer. 
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Voor zowel de gemeente als voor ons is er nu een nieuw seizoen 

aangebroken. Afgelopen zondag was de bevestigingsdienst. Wij zitten nu, 

een paar uur na de dienst, nog vol impressies, maar wij kunnen wel zeggen: 

de hartelijkheid van de gemeente is ons toegestroomd. Wij voelen hier ons 

hier thuis en hopen dat wij met elkaar een aantal zegenrijke jaren mogen 

hebben. 
 

We zien er oprecht naar uit om met de gemeente op weg te gaan, 

gemeenteleden te leren kennen en met elkaar te bouwen aan Gods 

Koninkrijk, zodat Hij verheerlijkt zal worden. 
  

We kunnen allemaal rust en vrede vinden in de wetenschap dat onze 

seizoenen en onze tijden in Gods hand zijn. Soli Deo Gloria! 

Met een hartelijke groet, Strydom en Marlene Bruwer 

 

Heilig Avondmaal 

Op Witte Donderdag, 14 april a.s. hopen wij weer het Heilig Avondmaal te 

vieren. Twee jaar geleden, nadat corona was ‘losgebarsten’, heeft de 

diaconie besloten om de grote tinnen beker die wij altijd bij de viering  van 

het Heilig Avondmaal gebruikten, niet meer te gebruiken. Dit in verband met 

de hygiëne en de toenmalige regels rond corona. Toen we weer Heilig 

Avondmaal in de kerkzaal konden vieren hebben we de schalen 

aangeschaft, waarin de plastic bekertjes staan, die u bij het lopend 

Avondmaal zelf uit die schaal pakt. 

De diaconie zou graag teruggaan naar de tijd dat we het Heilig Avondmaal 

op Witte Donderdag  aan tafel vierden, dat is niet te combineren met het 

gebruik van de plastic bekertjes en de schalen. Wij vinden het niet 

verantwoord om terug te gaan naar de tijd dat we de grote beker gebruikten 

in verband met ieders gezondheid en veiligheid. Dat betekent dat besloten 

is om het Heilig Avondmaal ook nu lopend uit te voeren. Wij hopen, dat U 

begrip heeft  voor dit besluit, ten behoeve van ieders gezondheid en 

veiligheid. 

Uw diaconie 

 

Passieronde 

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd houden we in Kudelstaart en 

Aalsmeer 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 

 

Voor de vroege lezers van het kerkblad 

Komende woensdag, 6 april a.s. is er om 10.00 uur weer inloopochtend in 

de ontmoetingsruimte van De Spil. Het duurt weer als vanouds, tot 11.30 

uur. Weet u welkom! 

 

 


