
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 19 juni  2022 

Voorganger: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar 

Ouderling van dienst: Anneke Sikkema. 

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 

Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 

Overige dienstdoenden: Jan de Jong en Letty Groenveld. 

Koster: Wilko Roodenburg. 

Organist: Ronald van Delft. 

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

geluid  (2) en ZWO-commissie (uitgang) 

Rijdienst: Tineke van der Blonk (2 keer) 

Boekenhoek: Anneke de Jong. 

 

Terugblik  

Afgelopen zondag ging ds. D.J. Thijs uit Den Haag bij ons voor. Ds. Thijs 

stond stil bij een visioen van de profeet Zacharia. In het visioen ziet de 

profeet een kandelaar (een menorah). De kandelaar brandt en blijft gevuld 

met olie uit een reservoir dat ermee verbonden is. Ook staat er aan beide 

zijden van de kandelaar een olijfboom, die zorgt voor de constante toestroom 

van olie naar het reservoir. Het visioen wordt door de engel uitgelegd aan 

Zacharia. De kandelaar is nauw verbonden met de eredienst – al in de 

vroege religie van het volk Israël – in de tabernakel, die in de woestijn werd 

gebruikt, stond al een kandelaar. De olijfbomen staan symbool voor de 

priester en de koning – de functionarissen die in de Bijbeltijd werden 

‘gezalfd’.  

In de tijd van Zacharia was Jozua de priester en Zerubbabel de wereldlijk 

leider van het groepje mensen dat uit de ballingschap van Babbel was 

teruggekeerd. Het visioen betekent dat onder leiding van Jozua en 

Zerubbabel, de twee gezalfden, de tempel, die verwoest was, weer 
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opgebouwd zal worden. Daarmee straalt het visioen uit dat de eredienst 

gewaarborgd blijft.  

Een stukje verderop in het Bijbelboek Zacharia zit nog een diepere laag in 

dit verhaal, zo gaf ds. Thijs aan. Daar wordt verwezen naar de Messias (wat 

‘gezalfde’ betekent) die als priester/koning altijd zorg draagt voor de 

constante stroom van olie. De olie is daarbij symbool van de Geest. De 

kandelaar is ook dan onze eredienst. Zo mogen wij, anno 2022, voortgaan 

in de vertrouwen dat God, als de constante aanvoerder van de Geest, met 

ons gaat – vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

 

Volgende week zondag is er ook een eredienst. In die dienst hoopt ds. Peter 

Verhoeff, onze classispredikant, bij ons voor te gaan. Weet u welkom. 

 

Spil-inn voor kinderen van 4 - 12 jaar  

Zit je op de basisschool (of bijna) dan ben je vrijdag middag 17 juni van 

14.30-16u van harte welkom in de grote zaal van De Spil in Kudelstaart. Je 

vader, moeder, oom, tante, opa of oma mogen ook blijven als ze dat gezellig 

vinden.  

Er is wat te drinken met lekkers, we zingen en dansen, we horen en zien een 

verhaal uit de Bijbel. Gaan knutselen of als je dat leuker vindt een spel doen.  

Om 16 uur is het weer afgelopen. Gezellig als je er ook bij bent en je mag 

ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Tot vrijdag de 17e!  

Groeten van Anne-Mieke, Mable en Marleen 

marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl  

 

Wisseling ambtsdragers 

Naast nieuwe ambtsdragers en vertrekkende ambtsdragers zijn er ook 

ambtsdragers die zullen worden herbevestigd. De ambtsdragers die 

‘bijtekenen’ zijn: 

- Tineke van der Blonk als pastoraal medewerker (vooralsnog voor 

een jaar); 

- Truus de Geus, als ouderling-coördinator (vooralsnog voor twee 

jaar); 

- Letty Groenveld, als pastoraal medewerker; 

- Anneke de Jong, als pastoraal medewerker; 

- Janine van Osnabrugge, als pastoraal medewerker (vooralsnog 

voor een jaar); 

- Rik van Osnabrugge, als diaken (vooralsnog voor een jaar). 

We zijn dankbaar dat zij hun taak nog enige tijd willen vervullen. 

Scriba 
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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 

Samen-op-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 

 

Dankjulliewel 

Op 9 april jl. overleed onze lieve broer en oom Marco Slomp. Gedurende 

de laatste weken van zijn ziekte en in de dagen na zijn overlijden hebben 

we veel steun gehad aan de verhalen en woorden van troost en 

herinnering die we mochten ontvangen. Ook uw aanwezigheid bij de dienst 

en begrafenis hebben we zeer gewaardeerd.  We willen u daarvoor 

danken. 
Familie Slomp 
 


