
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 15 mei  2022 

Voorganger: ds. S. Zijlstra uit Haarlem. 

Ouderling van dienst: Truus de Geus. 

Diaken van dienst: Rieneke de Bondt 

Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 

Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek en Ans Creemer. 

Koster: Jaap van der Meer. 

Organist: Ronald van Delft. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud kerk  

(2) en ZWO-commissie (3). 

Rijdienst: Piet Adema (2 keer). 

Boekenhoek: Joke van Leeuwen. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag was het moederdag. In de eredienst ging ds. Strydom 

Bruwer voor. Hij stond in zijn preek uitvoerig stil bij de positie van de vrouw. 

We lazen uit Spreuken 31. In dat hoofdstuk van de Spreuken, een van de 

boeken der Wijsheid, wordt de loftrompet geblazen over vrouwen en hun 

positie. De Bijbel suggereert soms wel dat vrouwen een treetje lager staan 

dan mannen, zo zei ds. Bruwer, maar dat is zeker niet zo. Hij wees erop dat 

veel belangrijke daden in de Bijbel tot stand zijn gekomen dankzij vrouwen. 

En: bovendien - geen mens is ter wereld gekomen zonder tussenkomst van 

een vrouw….. 

Ook bij de dood en de opstanding van Jezus vervulden de vrouwen de hoofd-

rol zo zei ds. Bruwer. Het waren de vrouwen die tot het laatst bij Jezus waren 

toen hij aan het kruis hing en het waren ook de vrouwen die het eerst bij het 

open graf kwamen. Hulde aan de vrouwen! 
 

We hebben aan het einde van deze eredienst ook afscheid genomen van 

Petra Verschoof. Petra heeft in de afgelopen maanden, voorafgaand aan de 
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komst van ds. Strydom Bruwer een belangrijke rol gespeeld in de verzorging 

van het pastorale werk in de gemeente. We danken Petra voor haar inzet in 

onze gemeente en de manier waarop ze dat gedaan heeft. Petra was in staat 

om in korte tijd veel te doen en veel op te bouwen. 

 
 

Komende zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal ds. Sicco Zijlstra 

uit Haarlem voorgaan. Weet u welkom. 

 

Nieuw orgel 

Afgelopen zondag konden we ook voor het eerst naar ons nieuwe orgel 

luisteren. Afgelopen donderdag is het orgel geplaatst en geïnstalleerd. Nu 

nog nieuw voor ons als gemeente en als organist(en). Het moet ook nog 

enigszins worden ingeregeld, zodanig dat het ‘thuis’ (via kerkdienstgemist) 

net zo mooi klinkt als in de kerkzaal. Dat zal de komende weken gebeuren.  

Binnenkort zal er vanuit de orgelcommissie nadere informatie worden 

gegeven over alle mogelijkheden van dit orgel. We hopen hiermee weer een 

instrument in huis te hebben waarmee we veel jaren vooruit kunnen. Een 

instrument dat mag juichen, tot Zijn eer! 

 

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). 

De gemeenteavond begint om 20.30 uur (half negen). Als u op deze 

gemeenteavond een punt besproken willen hebben, of een vraag/opmerking 

hebben waarvan u denkt dat de kerkenraad daarover moet spreken, dan 

wordt u uitgenodigd dat punt of die opmerking vast per mail aan de scriba te 

sturen (scriba@sow-kudelstaart.nl). 

Scriba 

 

Oproep: schoonmakers Jids 

Nu we weer fysieke kerkdiensten hebben, wordt de Jids ook weer intensiever 

gebruikt. Daarom zijn we op zoek naar schoonmakers die ons team willen 

versterken. 

Wat houdt dit in? Ongeveer 1 keer per 6 weken met zijn tweeën de Jids 

stofzuigen, de tafel boenen, de bar afdoen en daar waar nodig eens een keer 

de ramen lappen. Bij intensiever gebruik van de Jids gaan we weer terug 



naar de 1 keer per maand en het zou daarom fijn zijn als we er een paar 

handjes bij hebben, zodat iedereen maar een paar keer per jaar aan de beurt 

is. Aanmelden kan bij Marleen of Ronald, of via jeugdraad@sow-

kudelstaart.nl 

de jeugdraad 

 

Uit de pastorie 

Een van de werelds meest vooraanstaande cellisten, Pablo Cassals, werd 

eens gevraagd waarom hij het nodig vond om op 83-jarige leeftijd nog vier 

tot vijf uur per dag te oefenen. Zijn antwoord was: "Omdat ik denk dat ik nog 

steeds vooruitgang boek." Voor hem was leeftijd slechts een getal en is er 

nog steeds een kans om het verschil te maken in wat hij doet. 

Leeftijd, zo heb ik de afgelopen maand of zo, sinds we in Nederland wonen, 

ondervonden, is ook hier voor veel mensen slechts een getal. De manier 

waarop 'oudere' Nederlanders nog volop betrokken zijn bij de kerk en de 

gemeenschap is een inspiratie voor mij en Marlene. Waar veel mensen in 

andere landen, als ze een paar honderd meter verderop brood moeten gaan 

kopen bij de supermarkt, in de auto stappen en erheen rijden, lopen de 

Nederlanders of rijden op ze fietsen. Wat is het toch mooi! 

We zijn altijd verbaasd als we mensen ontmoeten en er later achter komen 

wat hun leeftijd is. Iemand zei eens: "De grootste tragedie in het leven is niet 

dat we op een dag sterven. De grootste tragedie is  wat in ons sterft terwijl 

we nog leven. " 

Dank u voor de passie voor het leven van zovelen van u - het is aanstekelijk! 

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 

 

Actie diaconaal fonds 

Binnenkort krijgt u als gemeenteleden een brief over ons diaconaal fonds, 

voorheen Noodfonds. Wellicht vraagt u zich af wat is het verschil nu tussen 

het Diaconaal Fonds en het Noodfonds? 

Het Noodfonds richt zich op acute nood zoals bv. bij huisuitzetting. Het 

Diaconaal Fonds houdt zich meer bezig met structurele hulp. De diaconie 

heeft de laatste jaren in minder acute gevallen ook bijstand verleend en er is 

dan minder een beroep gedaan op het Noodfonds. Er wordt wel veelvuldig 

bijstand verleend uit het Diaconaal fonds, bijvoorbeeld door het uitreiken van 

voedselbonnen. 

Eén keer in de twee jaar doet de diaconie  een beroep op u  om een financiële 

bijdrage voor dit fonds te leveren. Mede als gevolg van de coronaperikelen 

is dat nu al drie jaar geleden. 
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Over ongeveer twee weken zult u van ons een brief vinden ontvangen met 

informatie over de Actie Diaconaal Fonds 2022. 

de diaconie 

 

Activiteit van Aalsmeer over Hoop, 'Meat enzo’. 

De zonnestralen schijnen over de parasols en de spelende kinderen op het 

plein.  

Er wordt aangemoedigd: "nog 1 steen in de 4!”, "Kom op, nog 1 tikkie dan zit 

‘ie erin”. “Goed zo!” 

Verderop klinkt er een kreet van herkenning, en later klinkt "wat heeft u een 

mooie naam heeft die een betekenis?"  Het is een kleurrijke groep zo bij 

elkaar; jong, oud en er tussen in. Allemaal bewoners van Aalsmeer en 

Kudelstaart, en nu deze middag bij elkaar voor een hapje een drankje, even 

ontspannen en nieuwe mensen ontmoeten. Als je wilt haal je nog een 

drankje, leg je een stokje op de barbecue, of luister je gezellig mee naar het 

gesprek. Straks nog even mee doen aan het sjoelen. Ja, laat je dat toch 

maar proberen.  

Maar nu eerst even dit meisje helpen, haar veter zit los zegt ze, dat is bij het 

samen spelen los gegaan.  En zo dadelijk nog even aanschuiven bij die 

andere tafel om te praten over hoe zij dat doen met openbaar vervoer… 

  

…Ja, zo’n middag zou het op 21 mei a.s. kunnen worden! Een middag van 

ontmoeten en wat lekkers op de barbecue. De uitnodigingen hiervoor zijn 

door de burgelijke gemeente Aalsmeer verstuurd naar de voor hun bekende 

adressen van mensen die rond moeten komen van een inkomen op 

bijstandsniveau. Namens u en de andere kerken van Aalsmeer over Hoop 

kunnen we dit organiseren. We kijken er naar uit om er met de gasten een 

mooi samenzijn van te maken. Leeft u en bidt u met ons mee voor een 

hoopvolle ontmoeting? Alvast bedankt! 

Voor nadere informatie: Jaap Overbeek: jaap.overbeek@sow-kudelstaart.nl 

 


