
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 8 mei  2022 

Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 

Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen. 

Diaken van dienst: Ans Rinkel 

Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 

Overige dienstdoenden: Anneke Sikkema en Letty Groenveld. 

Koster: Bert van Duijn. 

Organist: Jan Sikkema. 

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

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

Rijdienst: Arie de Vos (2 keer). 

Boekenhoek: Gerda de Vos. 

 

Terugblik  

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer voor. Het thema 

van de dienst was; ‘Kies het leven’. Wat is de drijvende kracht achter ieders 

leven? zo vroeg ds. Bruwer zich af. Dat kan van alles zijn - materieel en 

immaterieel. Maar, zo constateerde ds. Bruwer, uiteindelijk zijn de materiële 

zaken niet het belangrijkst. Het gaat om vrede, vreugde en geluk. Ook in de 

Bijbeltijd was dat beeld duidelijk. In het eerste hoofdstuk van de Prediker 

beaamt Salomo dat volmondig in een opsomming van wat hij allemaal in 

materiële zin bereikt en gedaan heeft. Salomo stelt vast dat het alleen maar 

mogelijk is gebleken dankzij God.  

God heeft een verbond gesloten met zijn volk. Dat verbond biedt veel 

voordelen voor degenen die in Hem geloven. Deuteronomium 30 schrijft 

daarover: Hij zal ontferming brengen, zegeningen geven en de 

vervloekingen bestemmen voor de vijand. Maar hij vraagt daar wel wat voor 

terug - namelijk een doelbewuste keuze maken voor Hem, voor het Leven. 
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Dat geldt ook nu - ook van ons wordt gevraagd om te kiezen voor het Leven 

- voor een toekomst vol van hoop. 

 

Komende week zondag is er weer een eredienst. In die dienst gaat ook ds. 

Strydom Bruwer voor. In deze dienst hopen we ook afscheid te nemen van 

de pastoraal medewerker die ons in de laatste zeven maanden voor de 

komst van ds. Bruwer sterk heeft ondersteund, Petra Verschoof. 

 

Gemeenteavond 

Het is al weer enkele jaren geleden dat we voor het laatst een ‘echte fysieke’ 

gemeenteavond konden houden. In 2019 was dat voor het laatst. Alle 

volgende gemeenteavonden waren óf volledig digitaal, óf bijna-volledig 

digitaal. Dit jaar hopen we voor het eerst weer een ‘echte fysieke’ 

gemeenteavond te hebben met elkaar. 

De avond is gepland op D.V. 24 mei a.s. (twee dagen vóór Hemelvaartsdag). 

Zet u ‘m vast in uw agenda? 

Scriba 

 

Van de kiescommissie 

Lieve  mensen, 

Ondanks de vele voorgedragen personen zijn wij (nog) niet in staat om 

onderstaande functies te vervullen. 

De commissie realiseert zich dat tijd maar een keer ingevuld kan worden, en 

dat zich, vooral in gezinnen, volle agenda’s stof tot nadenken vraagt. Toch 

is de toekomt van onze gemeente mede bepalend door deze doelgroep. Dat 

sluit niet uit dat “ouderen” deze functies niet zouden kunnen vervullen, echter 

we moeten steeds weer vissen uit dezelfde vijver. Op dit moment zijn wij nog 

steeds op zoek naar: 

1 x Ouderling Kerkrentmeester; 

3 x Pastoraal medewerker / Ouderling pastoraat; 

1x Diaken. 

Het mag duidelijk zijn dat u/jij hierin volledig wordt begeleid en “niet in het 

diepe wordt gegooid”. De gemeente stelt het op prijs als u/jij bovenstaande 

(nogmaals) in overweging wilt nemen. Schroom niet ons aan te schieten met 

vragen, zowel schriftelijk als mondeling. 

leo.eveleens@sow-kudelstaart.nl 

arie.de.vos@sow-kudelstaart.nl 

jan.de.jong@sow-kudelstaart.nl 

truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl 

rieneke.de.bondt@sow-kudelstaart.nl 
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anneke.sikkema@sow-kudelstaart.nl 

gerard.heijnen@sow-kudelstaart.nl 

Gerard Heijnen, voorzitter kiescommissie. 

 

Uit de pastorie 

Er wordt gezegd dat Paganini, de grote meester van de viool, in zijn 

testament bepaalde dat na zijn dood geen mensenhand ooit nog op zijn viool 

mocht spelen. Bij zijn dood werd dit instrument in een glazen kist in een 

museum in Genua, Italië, in bewaring gegeven. Na enkele jaren in onbruik 

te zijn geweest, deed het museumpersoneel echter de verontrustende 

ontdekking dat houtkevers de meesterviool aan het opeten waren. Als het 

instrument was gebruikt, zou het nooit zo door de kevers zijn verwoest. 
 

Kahlil Gibran zegt: "Achterhouden is vergaan." Vruchten die niet worden 

gegeten, worden slecht. Talenten die niet worden gebruikt vervagen. De 

gaven van God, die Hij aan mensen geeft en die niet tot dienstbaarheid 

leiden, doen de kerk ten onder gaan. 
 

Laten we vanaf vandaag ons leven in Gods handen leggen, zodat de hand 

van zijn Meester ons leven kan bespelen en onze klanken kan voortbrengen 

die vreugde zullen brengen in het leven van andere mensen. 

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
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