
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 17 april  2022, Eerste Paasdag 

Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 

Ouderling van dienst: Anneke Sikkema. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt 

Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 

Overige dienstdoenden: Ronald Sangers en Tineke van der Blonk. 

Koster: Wilko Roodenburg. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en Kerk in Actie  

- Libanon (3). 

Rijdienst: Wim Poortvliet. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondagmorgen ging ds. Strydom Bruwer bij ons voor. De eerste 

‘gewone’ kerkdienst, na de bevestiging. Strydom stond met ons stil bij de 

intocht in Jeruzalem. Hij stelde vast dat ‘vervoeren’ van alle tijden en alle 

plaatsen is. Daarbij is de keuze van het vervoermiddel niet zelden een 

reflectie van het banksaldo van degene die vervoerd wordt, zo gaf Strydom 

aan. Dat is nu zo, maar dat was in de Bijbelse tijd niet anders. Koningen en 

heersers verplaatsen zich voornaam: met kamelen, en als er gestreden werd 

gebeurde dat met strijdwagens met paarden ervoor. Die waren snel en 

wendbaar. Een ezel was in dat verband de vriend van de armen. Als je geen 

geld had voor een beter vervoermiddel, was je op een ezel aangewezen. 

Daar is in de tijd van Jezus steeds sprake van: Jozef en Maria gingen op een 

ezel van hun woonplaats naar Bethlehem voor de volkstelling, zij vluchten 

naar Egypte op een ezel. En ook de intocht in Jeruzalem van Jezus is op 

een ezel.  

Strydom gaf aan dat de geschiedenis maar weinig vertelt over de 

voorbereiding. De geschiedenis gaat vooral over de voorbereiding van de 
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intocht. En daarna vervolgt het verhaal met de daden die Jezus in de tempel 

doet. Bij die voorbereiding wordt gewezen op het profetisch woord, waar 

wordt geschreven dat de Koning komt - en dat hij zachtmoedig is. 

‘Zachtmoedig’ is geen slapheid - de kern hierin is het woord ‘moed’. Maar in 

die moed zal iemand anders niet opzettelijk schade worden berokkend. Een 

deugd voor een christen: ‘ja is ja en nee is nee’. Dubbele agenda’s worden 

daarbij niet gebruikt. We discussiëren vaak op basis van argumenten, maar 

verliezen daarbij de mensen vaak uit het oog. Wij hoeven de wereld niet te 

redden: dat doet Jezus - hij is de Koning. Wij hoeven alleen maar te 

vertrouwen op hem. ‘Draagt elkanders lasten’ dat is wat Jezus van ons 

vraagt. Om voorbij ons eigen belang te kijken en genadig te zijn voor 

anderen. Hij is de Koning - de beloofde Messias. De vraag is hij ook onze 

Koning is! 

 

In de gang naar de kerkzaal was het afgelopen zondag weer een 

bloemenpracht. Voor de eerste keer in drie jaar kon dit weer - de Paasgroet 

vanuit de gemeente. In 2020 en 2021 maakten corona het onmogelijk dat de 

bloemengroet ‘vanuit de gemeente’ werd gebracht. De Paasgroet is bestemd 

voor gemeenteleden van 75 jaar of ouder, en voor alle anderen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen die heeft meegeholpen om al 

deze bloemen weg te brengen: hartelijk dank hiervoor.  

 

We gaan de Stille Week in. De week die voorafgaat aan Pasen. De week 

waarin we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, maar ook de week 

die eindigt met de Opstanding. Voor ons! 

In deze week houdt op woensdag de Passieronde halt in De Spil. Dat begint 

om 19.15 en duurt tot 19.45 uur. Op donderdag is er eredienst - we vieren 

dan het Heilig Avondmaal. We doen dat lopend. Op Goede Vrijdag staan we 

stil bij het sterven van Jezus. Volgende week zondag, Eerste Paasdag 

kunnen we het weer uitjubelen: de Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah! 

 

In memoriam: Mirjam Petronella de Geus 

geboren 23-09-1970, overleden 29-03-2022 

Wij gedenken Mirjam de Geus die op 29 maart is overleden. Zij mocht slechts 

51 jaar worden  en laat haar 2 dochters Sarah en Norah en echtgenoot 

Werner achter. 

 

Mirjam was geen muurbloem, je kon bijna niet om haar heen en indien je dat 

toch probeerde liet zij wel even weten wat zij daar van vond. Zij was duidelijk 



in haar mening, wist wat ze wilde en verpakte dat met haar aanstekelijke 

lach. 

Mirjam’s leven kenmerkte zich door positiviteit en haar sterke karakter: het 

moest wel gaan zoals zij het in haar hoofd had. Haar primaire natuur 

openbaarde zich in genieten van het leven en liefhebben van de mensen om 

haar heen die voor haar van betekenis waren. Zij streefde in haar 

enthousiasme en wilskracht het onmogelijke na. Maar het leven zelf kon zij 

niet keren, dat heeft ze moeten leven zoals het kwam, het kende 

dieptepunten maar zeker ook hoogtepunten. Negentien jaar geleden werd 

ze geconfronteerd met melanoomkanker, Mirjam mocht verder, pakte het 

leven op met zoals ze zei “het gras is nu nog groener en de zon schijnt feller”. 

Helaas strandde haar huwelijk en moest zij alleen verder. 

 

Maar Mirjam rechtte haar rug en nu, 8 jaar geleden, leerde zij haar grote 

liefde Werner kennen. 

In 2018 werd Mirjam getroffen door borstkanker, maar natuurlijk ging zij weer 

in de vechtstand en leek ze het overwonnen te hebben. Tot na 2 jaar de 

ziekte terugkwam en haar verteld werd dat zij niet meer beter kon worden. 

Artsen gaven haar nog een korte tijd maar natuurlijk zette Mirjam zich weer 

in de overlevingsstand, probeerde steeds weer doelstellingen te halen. Maar 

wat heeft het haar en haar gezin veel gekost, steeds weer nieuwe 

chemokuren en bestralingen, het werd zwaarder en zwaarder. Mirjam was 

de artsen zo dankbaar dat ze haar nog wilden behandelen. Ook geloofde zij 

in de kracht van het gebed,  samen bidden  en in het geloof verbonden zijn, 

zij werd er door getroost, zoals ze zelf zei. 

En toen was het op, de ziekte reageerde niet meer op de medicatie. Mirjam 

was moegestreden en moest het leven en allen van wie zij zoveel hield, 

loslaten. Maandag 4 april is zij na een dienst in de Spil naar haar zelf 

uitgekozen plekje op de begraafplaats in Aalsmeer gebracht. 

 

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 

 

Stille Vredestocht 
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Komende zaterdag, op 16 april, om 17.00 uur wordt er een Stille Vredestocht 

gelopen in Aalsmeer. Het initiatief hiervoor gaat uit van de Raad van Kerken 

Aalsmeer. De start is bij de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Er zijn geen 

spandoeken met leuzen of scherpe woorden - alleen lege vellen papier. In 

Rusland kun je al gearresteerd worden met een leeg vel papier in je handen. 

We lopen in stilte met elkaar - tégen oorlog en vóór vrede, uit zorg voor de 

mensen in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld waar geweld heerst. U 

en jij zijn van harte uitgenodigd mee te lopen. Het eindpunt is op het 

Praamplein. 

 

Consistorie opgeknapt 

Degenen die afgelopen zondag hun hoofd om het hoekje van de consistorie 

hebben gestoken zagen dat de consistorie een metamorfose ondergaat. Na 

ruim 20 jaar was het nodig om die een ‘opfrisbeurt’ te geven. Er is nieuw 

behang op de muur geplakt (de muur die aan de garderobe en de hal grenst), 

er is geverfd, er hangt nieuwe vitrage, er ligt nieuwe vloerbedekking en er 

hangen nieuwe lampen. Weer een fris gezicht. Komende week kunt u het 

allemaal bewonderen. Daarmee kunnen  we - wat de consistorie betreft - er 

weer een aantal jaren tegenaan. De vrijwilligers die deze klus hebben 

uitgevoerd: hartelijk dank hiervoor.  

 

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 

 

Uit de pastorie 

Sommige mensen verhuizen regelmatig. Soms gebeurt het als gevolg van 

een verschuiving in hun werk. Soms is het een eigen keuze. Natuurlijk, 

verhuizen is niet gemakkelijk. Verhuizen is het ideale moment om alle 

spullen in huis door te nemen en te beslissen wat je houdt en wat je 

weggooit. Als een voorwerp het afgelopen jaar niet gedragen, gezien of 

gebruikt is, heeft u het waarschijnlijk niet nodig. Als er iets is dat u om 



sentimentele redenen niet wilt houden, waarom geeft u het dan niet aan 

iemand die het wel kan gebruiken? 

Reizen vanuit het comfort van je eigen huis, weg van het vertrouwde van je 

eigen land, je familie en vrienden naar een land in een ander werelddeel is 

zo veel meer een uitdaging. Je moet goed nadenken en goed plannen. Je 

kunt niet in je auto stappen om iets op te halen dat je vergeten bent. 

Met onze verhuizing van Zuid-Afrika naar Nederland om te beginnen als 

nieuwe voorganger bij de Samen op Weg-gemeente Kudelstaart, kwamen 

we ook voor unieke uitdagingen te staan. We moesten onze kasten 

uitpakken, uitzoeken, onze boeken, huisraad en onze meubels op tijd met 

een container naar Nederland sturen. 

Wat we echter ook ontdekten in het proces is hoe de verhuizing ons hielp te 

ontdekken hoeveel overtollige en ongebruikte goederen er in ons leven zijn. 

Een verhuizing biedt de gelegenheid om eens goed na te denken over hoe 

je je kunt ontdoen van allerlei uitwassen in je leven, zodat je in de toekomst 

lichter kunt leven. 

Iemand zei eens: ‘Er was nog nooit een lijkwagen die een aanhangwagen 

met de bezittingen van de overledene trok’. Op de vraag hoeveel hij op een 

dag zou achterlaten, antwoordde iemand terecht: "Alles". Niemand van ons 

kan op een dag iets meenemen... 

Zo is Jezus ook gestorven - alleen met de kleren aan Zijn gemartelde 

lichaam. Zoals Johannes schrijft: "Toen de soldaten Jezus gekruisigd 

hadden, namen zij zijn bovenkleding en verdeelden die in vier delen, voor 

elke soldaat een deel. Ook namen zij zijn onderkleed ... "(19:23). Een 

schamele vijf kledingstukken! Dat was alles wat Jezus achterliet. Maar 

gelukkig, volgens Paulus, liet hij veel meer na voor zijn erfgenamen: "Gij kent 

de genade van onze Here Jezus Christus: hoewel Hij rijk was, is Hij om 

uwentwil arm geworden, opdat gij door zijn armoede rijk moogt worden" (2 

Kor 8: 9). 

Mogen wij in deze lijdenstijd opnieuw denken aan de diepte van Jezus' lijden, 

maar ook opnieuw dankbaar zijn voor de redding en de genade die Hij ons, 

zijn erfgenamen, heeft nagelaten. Soli Deo Gloria! 

Strydom Bruwer 

 

 


