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 12 juni 2022
Voorganger: ds. D.J. Thijs uit Den Haag.
Ouderling van dienst: Jaap Overbeek.
Diaken van dienst: Martin Maat
Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse.
Overige dienstdoenden: Ronald Sangers en Tineke van der Blonk.
Koster: Bert van Duijn.
Organist: Jan Sikkema.
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1) Kerk (2) en
ZWO-commissie (uitgang)
Rijdienst: Piet Adema (2 keer)
Boekenhoek: Joke van Leeuwen.
Terugblik
Afgelopen zondag vierden we Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de
Heilige Geest.
In deze dienst werd voorgegaan door pastor mw. Judith van der Vis. Het
thema van de dienst was: Van Pasen naar Pinksteren. Het Joodse Paasfeest
(Pesach) was van oorsprong een oogstfeest. Het eerste oogstfeest – het gaf
het begin aan van de gerstoogst. Zeven weken later werd het zogeheten
‘Wekenfeest’ gevierd. Dat was het feest van de Eerstelingen – het gaf het
einde aan van de gerstoogst, en het begin van andere oogsten (vruchtenoogst, honingoogst, etc.). Het werd uitbundig gevierd en er waren dan altijd
veel ‘toeristen’ in Jeruzalem.
Het is ook bij dit feest als God zijn Geest over Jezus’ volgelingen uitstort, in
de vorm van ‘wind’, ‘vuur’ en ‘spreken-in-vreemde-talen’.
God openbaart zich bij Pasen voor het eerst, zo zei mw. Van der Vis – bij het
begin van de oogstperiode. Maar daarmee is de opstanding en het werk van
Jezus nog niet voltooid. Dat krijgt een belangrijk vervolg op het ‘eindfeest’
van de korenoogst. Van hieruit wordt de Heerlijkheid van God verspreid over
de hele wereld. ‘Klein’ begonnen – met Pasen, en nu met Pinksteren, vervuld
over de gehele aarde.
Komende zondag is er weer een nevendienst. Dan gaat ds. D.J. Thijs uit Den
Haag bij ons voor. Weet u welkom.

Uit de pastorie
Naar mijn mening is Jezus niet gekomen om de Grote Probleemoplosser van
de wereld te zijn, maar om de Verlosser van de wereld te zijn, die ons wil
laten delen in de rijkdom van zijn liefde en genade. Jezus probeerde niet het
antwoord op elke vraag te zijn. Toen iemand Hem in Lucas 12 vroeg om een
geschil tussen hem en zijn broer over hun erfenis op te lossen, weigerde
Jezus. Hij wist dat Hij geen hemelse makelaar was die voortdurend de geldzaken van mensen moest regelen. Toen vertelde Jezus deze man over de
rijke dwaas die alleen voor zijn bezittingen leefde. Op een dag stierf hij. Maar
de "grootste" woorden die God over zijn leven kon zeggen waren: "Jij
dwaas!" Jezus legt dan uit dat Hij mensen kan helpen met de belangrijkste
keuze ooit in het leven, namelijk om in de juiste relatie met God te leven. Dat
is precies waar Hij voor gekomen is - om mensen voor altijd rijk te maken in
God!
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer
Wisseling ambtsdragers
Bij de wisseling van de ambtsdragers op D.V. 26 juni a.s. nemen we ‘ambtelijk afscheid’ van vijf ambtsdragers – gemeenteleden die geruime tijd hun
ambt of taak hebben vervuld in de kerkenraad of de pastorale ring daarom
heen.
We nemen afscheid van Anneke Sikkema (ouderling-coördinator), Ina Verheul (pastoraal medewerker), Ans Creemer (pastoraal medewerker), Arie de
Vos (ouderling-kerkrentmeester) en Ans Rinkel (diaken).
We nemen dus afscheid van 5 personen, terwijl er 4 worden herbevestigd.
Er waren nog twee vacatures, zodat het totale aantal niet-vervulde vacatures
(dus) 3 is: 2 ouderlingen (of pastoraal medewerkers) en een diaken.
Scriba
Braderie op 22 juni a.s.
Na corona kan er dit jaar weer een Braderie georganiseerd worden in Kudelstaart. Deze wordt gehouden op woensdag 22 juni. We hebben als Samenop-weggemeente daar een kraam gereserveerd, maar eigenlijk zouden we
daar als gezamenlijke kerken willen staan.
We hebben dan ook onze Rooms-Katholieke broeders en zusters en die van
de Alpha kerk uitgenodigd mee te doen.
De bedoeling is slechts om present te zijn op de braderie en op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan. Er zijn diverse ideeën hoe we dat
kunnen doen, maar die ideeën willen we eerst graag delen met de andere
kerken zodat we samen een plan kunnen maken.
In ieder geval zal er koffie geschonken geworden en is er gelegenheid voor
een gesprek aan de statafels. Dat kan overal over gaan, ook over het geloof.
We willen graag een gezamenlijk folder uitgeven met info over de drie Kudelstaartse kerken. U begrijpt het al. De stand moet ook bemenst worden en
vele handen maken het werk licht. Dus als u een uurtje beschikbaar bent op

22 juni vernemen wij dat graag. Schiet één van ons even aan na de kerkdienst dan noteren wij graag uw naam en de tijd dat u wilt helpen. Marleen
de Vos, Joke van Leeuwen en Jaap Overbeek. U mag Jaap ook even bellen
(tel: 06 - 22 50 71 07).
Jaap Overbeek
Open repetitieavond Song op Joy op 14 juni a.s.
Veel koren houden een open repetitieavond om nieuwe leden te werven, dat
is niet de bedoeling van de open repetitieavond van Song of Joy. Song of
Joy gebruikt deze avond om afscheid van u en van elkaar te nemen. In de
laatste ledenvergadering heeft het koor namelijk besloten om na 25 jaar te
stoppen. Daarvoor zijn diverse redenen aan te voeren. Onze zeer gewaardeerde dirigent, Hilbert Kamphuis heeft besloten te stoppen met zijn dirigeerwerk.
Ook zijn vrouw Frederiek, die onze vaste begeleidster is, stopt. Daarbij komt
dat we in de periode van 2 jaar dat we niet of nauwelijks konden zingen een
groep, m.n. oudere leden hebben verloren. Voeg daarbij dat corona ook financieel een gat heeft geslagen in ons bescheiden buffer. Al met al reden
om aan het eind van dit seizoen te stoppen, voor velen met pijn in het hart.
Met Pinksteren geven we onze laatste uitvoering in de Protestantse Kerk van
Leimuiden. Daar Kudelstaart onze thuisbasis is wilden we ook daar een afsluiting geven.
Door vakanties etc. lukte dat niet meer in een kerkdienst, vandaar het besluit
van een open repetitieavond in De Spil op dinsdag 14 juni. Van 19.45 tot
20.15 uur is er inloop met koffie en wat lekkers. Daarna zingt het koor een
uur een aantal favoriete liederen van de leden. Dat kunnen recente liederen
zijn, maar ook liederen die het koor 20 jaar geleden zong. Frederiek Kamphuis zal een solo stuk spelen op de piano en onze concertbegeleider Jaap
van Muijden zal een orgelimprovisatie spelen. Na een uur zang sluiten we af
met een borrel en wat hapjes en nemen we afscheid van elkaar. Het kan zijn
dat er hier en daar een traan wordt weggepinkt, want sommige leden zijn al
meer dan 25 jaar lid van Song of Joy. We rekenen in ieder geval op wat
familieleden, maar ook bekenden en belangstellenden uit de SOW-gemeente zijn van harte welkom. De toegang is gratis, neem een paar losse
euro’s mee voor de consumpties na afloop.
Jaap Overbeek
Verantwoording Uitgaven ZWO: Noodhulp en doorzendcollectes.
In de afgelopen periode heeft de ZWO de volgende uitgaven gedaan ten
behoeve van noodhulp.
Instantie
Onderwerp
Bedrag
Kerk in Actie

Kliederkerk

€ 129,54

Kerk in Actie

Bangladesh

€ 152,44

Kerk in Actie

Oekraïne

€ 835,49

Kerk in Actie

Oeganda

€ 475,49

Kerk in Actie

Nepal

€ 127,74

Kerk in Actie

Voor iedereen een dorp

€ 130,59

Noodhulp

Oekraïne

€ 500,00

Totaal

€ 2.351,29

De ZWO-commissie dankt u hartelijk voor uw bijdragen.
Bedankt (1)
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele hartverwarmde
reacties die wij ontvingen in verband met ons 50 jarig jubileum.
Vele mondelinge felicitaties, heel veel kaarten en niet te vergeten
het mooie bos bloemen.
Heel fijn om zoveel reacties te mogen ontvangen.
met vriendelijke groet, Ted en Diny Wentzel
Bedankt (2)
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die ons, op welke manier dan ook,
heeft gesteund het afgelopen jaar. Inmiddels zijn alle behandelingen met
goed resultaat afgerond en ben ik hard bezig om weer op te bouwen.
Met vriendelijke groeten,
Ingrid, Jan, Fleur en Jurre van der Pijl - van den Berg

