
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 5 juni  2022, Eerste Pinksterdag 
Voorganger: pastor mw. J. van der Vis uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst: Anneke Sikkema. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt 
Kerkrentmeester van dienst: Arie de Vos. 
Overige dienstdoenden: Jan de Jong en Ina Verheul. 
Koster: Remco Valstar. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie  (2) en Kerk in Ac-
tie, voor Zuid-Afrika (uitgang) 
Rijdienst: Piet de Geus 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk. 
 
Terugblik  
Afgelopen week was het Hemelvaartsdag. Op die dag hadden we een ere-
dienst, waarin ds. Strydom Bruwer voorging. Hij sprak met ons over de vraag 
waar Jezus was, nu hij ten hemel was opgevaren en zijn Geest nog niet was 
teruggekeerd. Het antwoord op de vraag is, dat Jezus altijd bij ons is – heel 
dichtbij. In ons en om ons heen. Dat is altijd een bemoedigende gedachte. 
 
In de eredienst van afgelopen zondag ging ook ds. Strydom Bruwer voor. 
Het thema van deze dienst was: ‘wat voor bril draag je?’ Ds. Bruwer stond 
stil bij de geschiedenis van David en Goliat. De  legers van de Filistijnen en 
de Israëlieten stonden  tegenover elkaar op de berghellingen. Alleen de vallei 
zat er tussen. Goliath riep, veertig dagen lang, de Israëlieten op om iemand 
te sturen die tegen hem zou vechten. Niemand durfde. Goliat was groot en 
leek onoverwinnelijk; ‘hij is zo groot – daar kan niemand tegenop’. De Isra-
elieten keken met een donkere bril naar de situatie. David, die door zijn vader 
gestuurd werd om zijn broers van eten te voorzien geloofde dat hij met Gods 



hulp Goliat kon verslaan. Hij keek met een andere bril: ‘hij is zo groot – mijn 
steentje kan hem niet missen…’. David treedt ook met die blik de situatie 
tegemoet en verslaat Goliat. Ds. Bruwer riep ons op om niet de donkere bril 
te kiezen, maar altijd te vertrouwen op God. Dan is die donkere bril niet no-
dig. Geen probleem is groter dan God, zo sloot ds. Bruwer af: leg maar veilig 
je hand in Zijn Vaderhand. 
 

Komende zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal pastor mw. Ju-
dith van der Vis uit Aarlanderveen voorgaan. Weet u welkom. 
 
Uit de pastorie 
Mensen zeggen de prachtigste dingen over de Bijbel, maar weinigen kennen 
het Woord van binnenuit. Nee, ik bedoel niet alleen hoofdkennis. Iedereen 
met een goed geheugen kan een stel Bijbelverzen uit het hoofd leren. Ik heb 
het over inzicht in de Bijbel, en over een levensstijl die daarop gebaseerd is. 
Ik heb het over een dieper begrip van de grote lijnen die door de Bijbel lopen 
en welke invloed de daden van Jezus hadden op Gods Grote Verhaal. Veel 
mensen laten de Bijbel links liggen totdat ze in een crisis zitten. Dan moet 
de Schrift al snel antwoorden geven op alles van hun zoektocht naar Gods 
wil tot de vraag of de aarde rond is of niet. De betere weg is om de Bijbel 
boek voor boek door te werken en er voortdurend over na te denken. Op die 
manier ontwikkel je een gezonde en verantwoordelijke kijk op wie God is en 
wat Hij doet. 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Wisseling ambtsdragers 
Op D.V. 26 juni a.s. hopen we enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen 
(en enkele anderen te herbevestigen). We zullen dan ook (ambtelijk) af-
scheid nemen van enkele ambtsdragers die jarenlang hun werk trouw en met 
veel inzet hebben gedaan. De komende weken komen we daar nog wel ver-
der op terug. 
De kiescommissie heeft, op basis van de aanbevelingen die zijn gedaan, aan 
de kerkenraad voorgesteld de volgende ambtsdragers aan u als gemeente 
voor te dragen: 

 Marjolein van der Zwaard, als coördinator van een wijkteam; 

 Lolke van der Leeuw als voorzitter van het College van kerkrentmees-
ters; 

 Agnes Poortvliet als diaken; 

 Nel Overbeek als pastoraal medewerker. 



Er zijn minder voordrachten dan dat er vacatures zijn – we zijn er niet in 
geslaagd om voor drie vacatures in het pastoraat en een vacature in de dia-
conie aan u een voordracht te doen. Dat is jammer, maar dat neemt natuurlijk 
niet weg dat we dankbaar zijn dat we u voor vier vacatures wél een voor-
dracht kunnen doen……(welke bril zetten we op……)…. 
Als u bezwaren hebt tegen de bevestiging van een van de bovengenoemde 
personen, bent u in de gelegenheid om die bezwaren, gemotiveerd, voor 12 
juni kenbaar te maken bij de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). 
Scriba 
 
Ds. Bruwer afwezig 
De komende weken is ds. Bruwer afwezig. Al in 2018 heeft hij een Europese 
reis voorbereid met een groep Zuid-Afrikaanse vakantiegangers, waarvan hij 
de reisleider is. Die reis was gepland voor 2020, maar vanwege corona is 
die steeds uitgesteld en is die uiteindelijk vastgesteld voor ‘juni 2022’.  
Dat betekent dat Strydom en Marlene komende week naar Kaapstad vliegen 
om de groep op te halen, om vervolgens weer – via Amsterdam – terug te 
keren en met de groep een paar weken langs Europese steden en beziens-
waardigheden te trekken, te beginnen in Praag. Op D.V. 21 juni hopen hij en 
Marlene weer ‘thuis’ te zijn in Kudelstaart. Voor pastorale zaken in deze pe-
riode kunt u uiteraard terecht bij de coördinatoren. Mocht het nodig zijn dat 
in die tijd een predikant pastorale zorg verleent, dan kan dat via de coördi-
natoren ook geregeld worden. 
Scriba 
 
 


