
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 2 oktober  2022 
Voorganger: pastor mw. J. van der Vis – Star uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst: Ronald Sangers. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 
Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen en Joke Aalbersberg. 
Koster: Remco Valstar. 
Organist: Ronald van Delft. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst  & diaconie (1) Kerk en Israël (2) 
en ZWO-commissie uitgang) 
Rijdienst: Jan van Leeuwen en Bertus de Vries. 
Boekenhoek: Joke van Leeuwen. 
 
Terugblik  
Het afgelopen weekend was het ‘startweekend’ voor het komende seizoen. 
We hadden een mooie feestmiddag/-avond, waarbij we elkaar onder het ge-
not van een drankje hebben getroffen. Ook hebben we met elkaar van een 
heerlijk koud en warm buffet genoten. Er was een oproep gedaan aan onze 
gemeenteleden om creatieve uitingen te laten zien aan de (mede)gemeen-
teleden. Daar is gelukkig ruim gebruik van gemaakt: zang, dans, gedichten, 
spelletjes, alles is langs gekomen. Jong en oud heeft zich geroerd. Fijn zo! 
Goed te zien en te horen dat ook op dat punt onze gemeente zo sprankelt! 
We kijken terug op een zeer geslaagde en geanimeerde bijeenkomst, waar-
van breed is gezegd dat die voor herhaling vatbaar is. Iedereen die, in welke 
vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze 
avond (en het vlekkeloze verloop ervan) wordt hartelijk bedankt! 
 
Afgelopen zondag was het ‘startdienst’. In die dienst ging ds. Strydom Bru-
wer voor. De opstelling van de kerkzaal was dezelfde als die van afgelopen 



zaterdag: ‘als een huiskamer’, met tafels en daaromheen een aantal stoelen 
gegroepeerd. Voor diegenen die benieuwd zijn naar hoe het volgende week 
is: ook dan, bij de Plusdienst, zullen de stoelen (en tafels) in deze opstelling 
staan…. 
Het thema van de dienst was: ‘de kerk van Jezus en Jezus van de kerk’. Ds. 
Bruwer hield ons voor dat de mensen vaak een verschillend beeld hebben 
van ‘Jezus’ en ‘de kerk’. Jezus wordt vaak wel geassocieerd met ‘vriendelijk, 
liefdevol, zachtmoedig en kwetsbaar’. Dat beeld bestaat van de kerk vaak 
helemaal niet.  Dat is merkwaardig zo zei ds. Bruwer. De kerk is namelijk 
niet een gebouw van steen, hout en glas, maar de kerk zit in ons, in ‘mensen’. 
Jezus is heel dichtbij ons. Altijd – dichter dan onze adem bij ons kan zijn. De 
kerk heeft tot taak om dat ook uit te stralen en zo het verschil te maken en 
te komen tot een wereld van Vrede en Gerechtigheid. 
 
In deze dienst hebben we ook ons gemeentelid Truus de Vos herdacht. We 
hebben een in memoriam gedeeld (zie ook verderop in dit kerkblad), de her-
denkingskaars aangestoken, de naam van Truus bijgeschreven op de ge-
dachtenisrol en een lied van verbondenheid met de nabestaanden gezon-
gen. 
 
Komende week is er weer een eredienst. In die dienst gaat pastor mw. Judith 
van der Vis voor. Het is een PLUS-dienst. Ook daarover leest u meer ver-
derop in dit kerkblad. 
  
In memoriam: Geertruida Maria (Truus) de Vos – Meijssen 
geboren: 19-04-1943, overleden: 11-09-2022. 
Truus is ruim 20 jaar geleden vanuit Monnickendam in Kudelstaart komen 
wonen. Truus ontmoette Huug de Vos in 1996 en op 6 september 2000 zijn 
ze getrouwd. Truus is na het overlijden van Huug in 2017 aan de Bilderdam-
merweg  blijven wonen en heeft in de periode van 2018-2019 langere tijd last 
ondervonden van haar gezondheid. 
Daarna heeft ze gelukkig nog enkele jaren kunnen genieten van haar kin-
deren en met name haar 7 kleinkinderen. 
Truus fietste graag en combineerde dat standaard met een bezoekje aan de 
bakker met een kopje koffie. De laatste maanden liet haar gezondheid haar 
steeds meer in steek en bleek dat haar ziekte meer vat op haar gezondheid 
kreeg. 
Na een kort verblijf in het hospice in Wilnis is Truus op zondagmorgen 11 
september vredig ingeslapen. 



De uitvaartdienst in de Spil en de teraardebestelling in Leimuiden hebben 15 
september plaatsgevonden. De familie is dankbaar voor de warme ontvangst 
die Truus destijds heeft gekregen van de kerkleden van de SOW en de aan-
dacht en liefde tot haar overlijden.  
 
Plusdienst 
Komende zondag is er een Plusdienst. In die dienst zal (ook) worden voor-
gegaan door pastor Judith van der Vis. De Plusdienst is een laagdrempelige 
dienst voor jong en oud, met veel muziek. Een mooi moment om iemand 
mee te vragen naar de kerk’…… 
 

 
 

 



Wegwijzer 
Er is vaak naar gevraagd en reikhalzend naar uitgekeken, maar hij is nu dan 
toch beschikbaar: de Samen op Wegwijzer 2022-2023. De coördinatoren 
hebben ‘m inmiddels in bezit en hij zal de komende weken via de contact-
personen in uw brievenbus belanden. Minder dik dan anders: naast een om-
schrijving van hoe wij als kerk georganiseerd zijn vindt u overzichten van de 
samenstelling van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, de dia-
conie, de jeugdraad en de wijkteams. Ook vindt u er het vertrouwde ‘leden-
overzicht’ in.  
De Wegwijzer is ook ‘openbaar’ beschikbaar, maar dan zonder de lijst van 
onze leden. Het is de bedoeling dat die wegwijzer binnenkort ook weer op 
de website wordt geplaatst. 
Scriba 
 
Inloopochtend in De Spil 
Woensdagmorgen, 5 oktober a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer in-
loopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, evt. 
kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. 
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. 
De gastvrouwen deze ochtend zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.  
De koffie en thee staan voor u klaar.  
We heten u van harte welkom in de Spil.  
 
Vanuit de pastorie 
In het Verre Oosten groeit een Chinese bamboe met een zeldzaam zaadje. 
Als je een zaadje plant, het regelmatig water geeft en het verzorgt, is er na 
een jaar nog steeds geen teken van ontkieming. Ook niet het tweede, derde 
of vierde jaar. En dan, vijf jaar nadat het zaadje is geplant, steekt de bam-
boeplant zijn kop boven de grond en groeit binnen vijf weken uit tot een 
hoogte van dertig meter. 
Vijf jaar klinkt als een lange tijd voor ons gehaaste en drukke westerlingen. 
Maar juist onze drukte en haast maken ons tot gespannen en verwarde men-
sen die ongeduld en rusteloosheid uitstralen. Zolang we door het leven gaan 
als mensen op de vlucht, zal geluk buiten ons bereik blijven. Geluk mag nooit 
ons doel en onze focus in het leven blijven. Geluk is als een zeepbel die je 
probeert te vangen, als je hem aanraakt verdwijnt hij onmiddellijk. Nee, geluk 
komt van binnenuit. Geluk is als een bloem die groeit op de bedding van 
innerlijke rust en vrede. 
In Psalm 37: 3-7a legde David de vinger op het antwoord toen hij schreef: 
“Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. 



Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in 
de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht 
zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
Blijf kalm en wacht op de HEER …” 
Vertrouwen, geduld en geluk gaan hand in hand. Er is niet zoiets als onmid-
dellijke resultaten en onmiddellijke oplossingen die blijvend geluk en vrede 
kunnen garanderen. Laten we ophouden ons te haasten en God de kans 
geven zijn doel met ons leven te bereiken. Ook al duurt het soms vijf jaar of 
langer om te ontkiemen, zoals het vreemde bamboezaad uit het Oosten. 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Gelegenheidskoor, najaar 2022 
Na twee jaar niets te kunnen organiseren is er eindelijk weer een Gelegen-
heidskoor. Veel mensen hebben zich weer opgegeven om te komen zingen, 
geweldig mooi. 
Zangers vanuit onze Samen op Weg-gemeente, zangers van de St. Jan Ge-
boortekerk of zomaar mensen die graag tijdelijk willen zingen. 
De repetities waren erg gezellig, men was weer blij elkaar te zien en het 
klonk gelijk. Weer geweldig, onder de enthousiaste leiding van Fleur Busker-
molen en met het Combo. 
Na een aantal maanden repeteren is het dan zover. Het Gelegenheidskoor 
treedt dan voor de 30x keer op! 
 

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR DIT VERRASSENDE CON-
CERT OP: 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 om 19.30 uur 
in de St. Jan Geboorte kerk Kudelstaart. 

 
Het concert zal zo’n anderhalf uur duren en de kerk is een half uur van tevo-
ren open. Om de kosten te drukken zijn wij genoodzaakt kaarten te verko-
pen, dan zult u wel kunnen begrijpen. 
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij:  
Slijterij van Lammeren, Winkelcentrum Kudelstaart en bij het secretariaat  
van de St. Jan Kerk: tussen 9.00 uur en 11.30 uur op werkdagen. 
De kaarten kosten € 7, 50 inclusief een consumptie na afloop. Voor kinderen 
tot en met 12 jaar: € 2,50, ook met een consumptie. 
 
Tot ziens in de kerk voor het Gelegenheidskoor, 
Vriendelijke groet namens de organisatie van het najaarsconcert, Garry 
Scholte 


