
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 3 juli  2022 – viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. J.S. Bruwer 

Ouderling van dienst: Truus de Geus. 

Diaken van dienst: Agnes Poortvliet, Rieneke de Bondt en Martin Maat. 

Kerkrentmeeester van dienst: geen. 

Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Wim Lodder. 

Koster: Jaap van den Heuvel. 

Organist: Jan Sikkema. 

Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1) Adamas Inloophuis 

- avondmaalsproject  (2) en ZWO-commissie (uitgang) 

Rijdienst: Jaap Overbeek (2x) 

Boekenhoek: Gerda de Vos en Helma Bakker 

 

Terugblik  

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Strydom Bruwer voor. Hij sprak 

met ons over het Licht der Wereld. We lazen daarbij een tekst uit Efeziërs 

en uit Matteüs. De tekst uit Efeziërs roept ons op om ons te gedragen als 

‘kinderen van het licht’. De tekst in Matteüs maakt duidelijk dat datgene wat 

in het licht gebeurt niet verborgen blijft – een stad die op een berg ligt kan 

niet verborgen blijven. 

In zijn preek maakte ds. Bruwer een vergelijking tussen het leven op een 

passagiersschip en dat op een oorlogsschip. Het succes van het leven op 

een passagiersschip wordt afgemeten aan de manier waarop de bediening 

in de richting van de passagiers functioneert. Hoe meer gastvrijheid aan de 

dag wordt gelegd, hoe hoger de waardering. En de passagiers zijn er daarbij 

(over het algemeen) op gericht zelf zo weinig mogelijk te doen.  

Het leven op een oorlogsschip is totaal anders. Daar is het leven niet gericht 

op passagiers, maar heeft de bemanning – van hoog tot laag – een taak 

gericht op beveiliging.  
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In feite zijn wij als gemeente net als de bemanning van een oorlogsschip, zo 

stelde ds. Bruwer vast. Wij hebben een missie, met elkaar. Ieder heeft in de 

gemeente een rol, even belangrijk in het totaal. Als we als gemeente onze 

rol en missie goed vervullen, dan gebruiken we Zijn Licht om te schijnen – 

en zijn we een Licht voor de wereld, want een ‘stad op een berg kan niet 

verborgen blijven’. 

 

Het was ook een feestelijke dienst waarbij we vier nieuwe ambtsdragers 

hebben bevestigd in het ambt. Zes andere ambtsdragers hebben hun 

ambtstermijn verlengd en vier ambtsdragers zijn van hun ambtelijke taken 

ontheven. In zijn welkomstwoord voor de  nieuwe ambtsdragers en 

dankwoord aan de vertrekkenden gaf onze voorzitter, Leo Eveleens, aan dat 

het werkelijke kapitaal van een gemeente niet primair in de hoogte van het 

banksaldo is, maar de betrokkenheid van de gemeenteleden en de inzet van 

de kerkenraadsleden. Hij bedankte de vertrekkenden voor hun jarenlange 

inzet en gaf de nieuwe leden een klein kijkje in de kerkenraad: er gebeurt 

veel, en het is ook leuk met elkaar…..! 

 

Volgende week zondag is er ook een eredienst. We hopen dan met elkaar 

het Heilig Avondmaal te vieren. Weet u welkom. 

 

Uit de pastorie 

Schepen hebben havens nodig. Hier moeten nieuwe voorraden en 

passagiers aan boord worden genomen. Ook worden hier reparaties 

gedaan. Er moet onderdak zijn, voor als er gevaarlijke stormen woeden. 

Hetzelfde geldt voor onszelf. Wij hebben allemaal havens nodig, waar we 

veilig kunnen zijn en waar essentiële geestelijke reparaties aan ons gedaan 

kunnen worden. We hebben allemaal beschutting nodig, wanneer de 

stormwind ons uit koers dreigt te blazen. Waar kunnen zulke havens 

gevonden worden? Zeker bij de Heer. Hij is ons toevluchtsoord, onze rots, 

onze vesting en onze haven. Maar Hij zendt ook mensen op ons pad als 

veilige havens. Dat zijn de mensen wiens schouders breed genoeg zijn om 

onze lasten te helpen dragen. Dat zijn degenen bij wie we gewoon kunnen 

uitpakken. Bij hen kunnen we onszelf pijn doen en teleurstellingen 

neerleggen zonder bang te zijn dat ze zich zullen uitspreken. 

Zijn er mensen dicht bij jou die zulke veilige havens in jouw leven zijn? Zij 

zijn levende geschenken van de Heer aan jou. Dank de Heer voor hen. Wees 

er voor jezelf en voor andere mensen, wanneer het leven hen dreigt 

overhoop te halen. 

Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 



 

Avondmaalscollecte 

Op D.V. 3 juli a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De 

collecte in die dienst is dan uiteraard weer voor het Avondmaalsproject, dat 

is het Ademas inloophuis in Nieuw-Vennep. 

Het Adamas Inloophuis is opgericht door mensen die – zelf of in hun directe 

omgeving – met kanker waren geconfronteerd en merkten dat er behoefte 

was aan aanvullende ondersteuning bij het verwerkingsproces. Deze 

initiatiefgroep wist in korte tijd vele mensen en bedrijven uit de regio te 

enthousiasmeren en te mobiliseren om samen het inloophuis te realiseren. 

De missie van waaruit er in het Adamas Inloophuis gewerkt wordt is: 

‘door kanker bewust leven’ 

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker 

geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. 

Adamas biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast 

zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier maken we een 

essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun 

naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- 

of acceptatieproces waarin zij zich bevinden. 

 

Braderie 

We stonden weer eens op de braderie! In het, inmiddels bijna grijze, verleden 

was onze Samen-op-Weggemeente altijd present op de Kudelstaartse 

Braderie met een stand.  

De toenmalige groengroep wist op de braderie altijd veel publiek te trekken 

met de verkoop van tuinattributen en bloemstukjes. Wie herinnert zich nog 

de actie van rabarberbladen gegoten in cement. Grote initiator was Joke de 

Vries. Ze bezocht woensdag op een rustig moment nog even onze stand en 

haalde enkele herinneringen op. 

In een onbewaakt ogenblik besloot de kerkenraad dat we dit jaar weer 

aanwezig wilden zijn op de braderie, bij voorkeur als gezamenlijke kerken 

van Kudelstaart. De RK-Parochie werd wat overvallen door de vraag. Het 

kwam hen dit jaar niet goed uit, maar een volgende keer doen ze graag mee. 

Zo kwam het dat we samen met de Alphakerk en Aals-meer-over-Hoop 

aanwezig waren. Wat hadden we te aan bieden op de braderie?  

 

 

In ieder geval een kop koffie/thee en een goed gesprek voor degene die daar 

prijs op stelde. Om de kraam wat aan te kleden hebben we voor Dorcas wat 

boeken te koop aangeboden.  



Was het een succes? De samenwerking met de Alphakerk en AoH was 

zeker een succes. Er zijn deuren geopend voor verdere samenwerking. De 

aanloop bij de kraam viel niet helemaal mee. Veelal waren het bekenden die 

even stopten en een praatje maakten, maar het was goed dat we er waren.  

Voor volgend jaar gaan we de voorbereidingen wat eerder starten en hopen 

we echt ons als samenwerkende kerken in Kudelstaart te kunnen 

presenteren. Medewerkers en cakebakkers worden van harte bedankt voor 

hun inzet.  

Jaap Overbeek. 


