
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 “kerk-
dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 24 april  2022 
Voorganger: de heer A. Havenaar uit Utrecht. 
Ouderling van dienst: Marleen de Vos. 
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge 
Kerkrentmeeester van dienst: Arie de Vos. 
Overige dienstdoenden: Leo Eveleens en Letty Groenveld. 
Koster: Bert van Duyn. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en ZWO-com-
missie (3). 
Rijdienst: Aad Verburg. 
Boekenhoek: Anneke de Jong. 
 
Terugblik  
We kijken terug op de paascyclus. De periode waarin we het lijden en ster-
ven van onze Heer hebben herdacht, maar waarin we ook hebben gevierd 
dat Hij is opgestaan. Niet imaginair, maar als mens van vlees en bloed.  
 
We zijn de paascyclus begonnen met de laatste halte van de Passieronde. 
In een mooie bijeenkomst op woensdagavond, onder leiding van pastor mw. 
Judith van der Vis hebben we stil gestaan bij het lijdensverhaal.  
Op Witte Donderdag hebben we een eredienst gehad, waarbij we ook het 
Heilig Avondmaal hebben gevierd. Ds. Strydom Bruwer hield ons voor dat 
hetgeen wij kennen als ‘het Laatste Avondmaal’ een nieuw begin was. Bij dit 
avondmaal werd, sterk afwijkend van de traditie, niet stilgestaan bij de uit-
tocht uit Egypte, maar was een nieuw begin. Het brood en de wijn verwezen 
niet meer naar de haast waarmee de maaltijd moest worden gemaakt om uit 
Egypte te reizen, of naar de Engel des Doods, die de deurposten voorbijging 
waaraan bloed gesmeerd was. Nee, Jezus breekt het brood, verdeelt de 



wijn, zegent dat en wijst naar de toekomst: ‘doe dit tot Mijn gedachtenis’. Een 
toekomst die over de Dood heen reikt. 
Op Goede Vrijdag hebben we, in een eredienst onder leiding van Judith van 
der Vis stil gestaan bij de Kruisdood, het sterven en de begrafenis van Jezus. 
Aan het einde van de dienst is ook de Paaskaars gedoofd en de kerk uitge-
dragen. 
Op Eerste Paasdag was het Feest. De Heer is waarlijk opgestaan. Hallelu-
jah! Aan het begin van de dienst is een nieuwe Paaskaars de kerk binnen-
gebracht en hebben we uitbundig de Opstanding gevierd. In zijn preek stond 
ds. Strydom Bruwer stil bij de geschiedenis van Thomas. Thomas had het 
wel gehad met Jezus en de gedachte dat hij de Messias was. Jezus was 
dood. Thomas gelooft zijn medediscipelen niet als die vertellen Jezus te heb-
ben gezien: ‘alleen als ik het zelf kan zien en zelf kan voelen’. Als Thomas 
een week later de wonden ziet brengt hem dat weer tot geloof en draagt hij 
dat ook uit. Samen met de andere discipelen. Voor ons - door te geloven in 
de Opstanding wordt ook ons leven anders. Over de grenzen van de dood 
heen - de Heer is waarlijk opgestaan; hallelujah! 
 
In de eredienst hebben we ook het overlijden van Marco Slomp herdacht. 
Marco, die op 50-jarige leeftijd de strijd tegen een ongeneeslijke ziekte heeft 
moeten opgeven. Ook voor Marco gold zeker dat hij sterk geloofde dat de 
Heer ook voor hem is opgestaan. Dat mag een troost zijn voor de nabestaan-
den, bij alle verdriet dat er om het gemis zeker is. Verderop in dit kerkblad 
leest u een in memoriam van Marco. 
 
Komende week zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal worden 
voorgegaan door Arte Havenaar uit Utrecht. Weet u welkom. 
 
In memoriam: Martinus (Marco) Slomp 
geboren 26-07-1971, overleden 09-04-2022 
Marco is geboren op 26 juli 1971 in Ermelo, als jongste in een gezin met 4 
kinderen. In 1973 verhuisde het gezin naar Aalsmeer, waar Marco’s ouders 
koster/beheerder werden van de Dorpskerk en gebouw Irene. 
Marco was zeer muzikaal, al kon hij geen noot lezen. Op gehoor speelde hij 
elk lied op de piano en hij had een mooie basstem. Hij speelde en zong o.a. 
in Highway to Heaven, en heeft ook regelmatig in De Spil samen met de 
muziekgroep gespeeld. 
Een andere passie van hem was midgetgolfen, en dan niet zoals we allemaal 
wel eens doen, een balletje op de baan in Aalsmeer. Hij bleek aanleg te 



hebben voor het spelletje en werd zelfs Nederlands kampioen. Met het Ne-
derlands team heeft hij ook om het Europees kampioenschap gespeeld. 
Zo’n 10 jaar geleden kwam Lucille tegenover de familie Slomp te wonen. 
Omdat beiden naar de SOW gemeente gingen, was er al snel contact tussen 
de families. Er is een hechte vriendschap ontstaan, over en weer. Toen 
Marco’s moeder overleed, hebben zij hem een thuis gegeven; en Marco was 
hen tot steun en zorgde samen met Lucille voor het gezin. 
Ook in de Oegandese gemeenschap vond hij zijn plek. 
Twee jaar geleden werd bij Marco de diagnose longkanker gesteld. Het was 
al snel duidelijk dat hij niet meer kon herstellen. Een paar weken terug ver-
slechterde zijn gezondheid snel en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. 
Toen duidelijk werd dat er niets meer aan te doen was, heeft Marco zelf ge-
zegd: ik leef al een jaar in reservetijd, ik heb er alles aan gedaan wat ik kon. 
Als dit het is, dan is het goed zo. Hij aanvaardde wat komen ging. De laatste 
week heeft hij doorgebracht in hospice Bardo, waar hij heel liefdevol is ver-
zorgd. Op zaterdagmorgen 9 april is hij overleden. 
Zijn leven is te kort geweest, maar hij heeft verschil gemaakt in de levens 
van veel mensen.  
Het nummer De Steen, geschreven door Bram Vermeulen, vertolkt dat op 
een prachtige manier. Dit nummer is te horen geweest in de rouwdienst, en 
zullen we straks ook beluisteren. Door zijn daden en betrokkenheid heeft 
Marco het verschil gemaakt en is hun leven veranderd. En ook het zijne ge-
loof ik, zijn leven heeft zin en betekenis gekregen in relatie tot de anderen. 
Dat is het geheim van zijn leven geweest en zo mogen wij hem blijven her-
inneren. 
 
Vrije dag ds. Strydom Bruwer 
In overleg met ds. Strydom Bruwer is in de kerkenraad afgesproken dat de 
‘vrijdag’ in beginsel voor hem geen ‘werkdag’ is. Dat betekent dat hij op vrij-
dag geen bezoeken aflegt, of andere afspraken maakt. Aan u als gemeen-
teleden wordt gevraagd hier rekening mee te houden en ds. Strydom Bruwer, 
behoudens urgente situaties, op vrijdag niet te benaderen. 
Scriba 
 
Vredeskaars 
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ontsteken we elke week, na het 
votum en de groet de Vredeskaars.  
De kerkenraad had eerder besloten dit in ieder geval tot de Pasen te doen. 
Afgelopen week is in de kerkenraadsvergadering vastgesteld dat er nog 
steeds een hele goede reden is om de Vredeskaars langer in onze 



erediensten te houden - zonder dat er sprake is van ’sleetsheid’. Het geweld 
is niet verminderd en de ontberingen als gevolg van geweld zijn de afgelopen 
periode alleen maar ernstiger geworden. De kerkenraad heeft besloten om 
de Vredeskaars in ieder geval tot Pinksteren te handhaven in onze eredienst. 
Scriba 
 
Uit de pastorie 
Voor de Franse psycholoog Paul Tournier is het drukke, hectische leven een 
gevolg van het feit dat mensen liefdeloos zijn. Want liefde betekent tijd heb-
ben voor anderen. Als je haast hebt, wek je zelden de indruk dat je liefhebt. 
Te veel mensen zijn gehaast. Men bewondert hun toewijding voor wat ze 
doen, maar twijfelt aan hun liefde. Wat mensen vaak vergeten is dat liefde 
het stempel is dat de kwaliteit van je leven en je daden bepaalt. Leven en 
liefde hebben dus alles met elkaar te maken. Ze horen bij elkaar als twee-
lingbroers. 
 

Liefhebben is een hele kunst en niet iedereen verstaat de kunst van de liefde. 
Velen zien liefde louter als een emotie. Liefde is in de eerste plaats geen 
emotie. Liefde is een werkwoord. Liefde is daden! Liefde toon je onder an-
dere door consideratie te tonen voor anderen: door rekeningen op tijd te be-
talen, door op tijd te zijn voor een afspraak, door anderen vriendelijk te groe-
ten (het kost niets) en goed te luisteren naar wie tegen je spreekt. Liefdevol 
zijn vereist ook dat je niet voordringt in een rij, breeduit parkeert over twee 
parkeervakken of de maximumsnelheid overschrijdt om zo het leven van an-
deren in gevaar te brengen. 
 

Pasen, de viering van de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood, is een 
gelegenheid om midden in ons hectische leven even stil te staan en ons te 
heroriënteren op het leven en de liefde. God heeft ons geschapen met één 
doel en dat is te leven door te liefden! Met andere woorden: alleen als we 
liefhebben, leven we! 
Strydom Bruwer 
 
Uit de boekenhoek 
We zijn weer gestart met de boekenhoek. Bestellingen zijn mogelijk via boe-
kenhoek@sow-kudelstaart.nl of tel.nr. 0297-345168, maar nu het koffiedrin-
ken weer in de ontmoetingshal plaatsvindt, willen wij u ook weer de moge-
lijkheid bieden om na de kerkdienst bij ons langs te komen en in de boeken-
kasten rond te neuzen. 
Er staat van alles en nog wat. Met het oog op 4 en 5 mei staan er, ook voor 
de jeugd, boeken over de oorlog, zo ook van Bonhoeffer. Daarnaast 



uiteraard heel veel anders, zoals bijbels, dagboekjes, gedichtenbundels, ro-
mans, kinderartikelen en cd’s. Teveel om op te noemen. En natuurlijk de 
kaartenstandaard met grote diversiteit aan kaarten.  
Dus kom, kijk en koop! De boekenhoek is er voor u en jou! We zien u graag! 
Het boekenteam: Gerda de Vos, Theresia van Vliet, Helma Bakker, Joke van 
Leeuwen, Anneke de Jong en Gusta Groenendijk. 
 
Bedankt 
Wij vierden ons vijfenvijftigjarig huwelijk en zijn God dankbaar dat wij zo lang 
voor elkaar en onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gesp-
aard zijn. Hartelijk bedankt voor alle felicitaties in welke vorm dan ook! 
met een hartelijke groet, Jan en Greet Weij. 


