
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 23 oktober  2022, Oecumenische viering 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard. 
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet. 
Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 
Overige dienstdoenden: Truus de Geus en Letty Groenveld. 
Koster: Wilko Roodenburg. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld en 
geluid online (2) en ZWO-commissie (uitgang) 
Rijdienst: Jaap Overbeek. 
Boekenhoek: Anneke Sikkema 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag ging ds. Jelis Verschoof uit Leimuiden bij ons voor. Hij 
sprak met ons over Psalm 56 – een psalm van David. David is op de vlucht 
voor Saul. Hij vlucht naar de Filistijnse stad Gat – nota bene de geboorte-
plaats van Goliath. 
David zit zeer in de verdrukking. In deze psalm brengt hij dat ook tot uitdruk-
king. David zingt hier uit – het is een psalm – dat hoe zwaar het leven ook 
is, hij altijd zijn vertrouwen op God stelt. Daardoor hoeft hij geen gevaar te 
vrezen. Niet dat God zal doen wat hij wenst, maar, om met de woorden van 
Diettrich Bonhoeffer te spreken: God zal altijd zijn beloften vervullen. De 
vraag die ds. Verschoor bij ons neerlegde was: kunnen wij met David 
méézeggen dat we uiteindelijk ons vertrouwen in God zullen stellen? Als dat 
zo is zijn we veilig – nu en in de toekomst. 
 



Komende zondag is er een oecumenische eredienst. We hopen dan ook ons 
rooms-katholieke broeders en zusters te begroeten in De Spil. Voorganger 
is ds. Bruwer. Weet u welkom! 
 
In memoriam: Rita van Zelderen – van Dam, * 12–061943, † 06–10-2022 
Rita is geboren in Aalsmeer. Zij groeide op in een kwekersgezin met elf kin-
deren. Het gezin maakte in haar jeugd een kort uitstapje naar Sassenheim, 
maar het leven daar kon vader Van Dam niet bekoren. Het gezin keerde 
terug naar Aalsmeer, vader Arie kocht een kwekerij aan de Hoge Dijk en 
daar groeide Rita verder op. Aalsmeer was ook de plaats waar zij – op 16-
jarige leeftijd – Gerard leerde kennen.  
Rita en Gerard trouwden op 11 juni 1965 en woonden nog vele jaren in Aals-
meer – ‘op en later voor de kwekerij aan de Hornweg’ alwaar hun 2 kinderen 
Anca en Martin geboren werden.  
In 1986 verhuisden ze naar de Achterweg in De Kwakel waar zij samen een 
nieuwe kwekerij en een nieuwe toekomst opbouwden. Ook de stamboom 
groeide door en werden zij trotse grootouders. 
Door het overlijden van Rita, ‘Gerards meissie’, kwam er na ruim 57 jaar een 
einde aan het huwelijk van Gerard en Rita. In al die jaren is Rita de spil van 
het gezin geweest. Zij was er altijd voor iedereen – haar gezin, de kleinkin-
deren, de familie, de kwekerij, maar ook de duivensport waar het gezin veel 
tijd in stak;  maar Rita was er ook voor iedereen daarbuiten. Niemand deed 
ooit tevergeefs een beroep op Rita, ook al ging dat ten koste van haarzelf ze 
heeft altijd iedereen naar haar vermogen geholpen.  
Wat Rita dreef: de grote liefde die zij had voor man, kinderen en andere fa-
milieleden, maar ook de liefde voor God. Kort samengevat kan het leven van 
Rita in één woord worden samengevat: ‘LIEFDE’, met hoofdletters geschre-
ven. 
Bij haar uitvaart is stil gestaan bij Psalm 23 – de Heer is mijn Herder. Mis-
schien wel de meest bekende psalm van alle 150. De voorganger merkte 
treffend op dat het kenmerk van Rita was dat zij niet alleen Psalm 23 kende, 
maar vooral dat zij de Herder uit Psalm 23 kende, die liefdevol is voor zijn 
schapen en ook voor Rita. 
Op 6 oktober jl. kwam er een einde aan haar aardse leven. Nu drinkt zij uit 
de Fontein van Levend Water, wachtend op een ‘tot ziens’ met haar gelief-
den, zoals op het rouwboeket van Gerard dat op de kist lag, zo treffend stond 
verwoord. 
 
 
 



Oecumenische dienst 
Zondag 23 oktober is er om  10.00 uur na lange tijd weer een Oecumenische 
dienst in Kudelstaart. Deze keer is de locatie voor de dienst in kerkelijk cen-
trum De Spil aan de Spilstraat.  
Dominee Strydom Bruwer en leden van de ‘Dop-groep’ van de RK kerk zul-
len aan deze dienst meewerken, evenals  het dames- en herenkoor van de 
RK-parochie Sint Jan Geboorte. 
Het thema van de dienst is kort en bondig:  “K3”. Of het met zingen te maken 
heeft, moeten we nog maar afwachten. 
Dat is wel het geval met het koor dat voor de volgende gelegenheid in febru-
ari,   het gelegenheidskoor) zal meewerken. Misschien goed om alvast te 
weten. 
We hopen op een mooie inspirerende dienst voor en met elkaar. 
Wat ons betreft: tot ziens op zondag 23 oktober. 
namens de commissies van beide kerken, 
Ton van den Berg  
 
ElizaYo.  
De ZWO-commissie ondersteunt sinds kort een nieuw project in Zuid-Afrika. 
Dat project is de Stichting Eliza Yo. Het is u wellicht in de verantwoording 
van de diaconie/ZWO al wel opgevallen dat er een bedrag van € 1.500,-- is 
gedoneerd aan deze organisatie. Tijd om hier uit te leggen wie de mensen 
zijn die het project draaien en wat zij doen. 
Herman en Henrien Lindhout, op weg met een missie. 
Herman en Henrien Lindhout hebben van juli 2016 tot en met augustus 2017 
gewerkt als vrijwilliger bij het Child and Youth Care Centre van Goeie Hoop 
in Gordons Bay (Zuid-Afrika). In hun hart is in die periode een groot verlan-
gen ontstaan om langer en meer te dienen in Zuid-Afrika omdat de nood er 
groot is en ze er leerden dat je met weinig véél kunt betekenen in een men-
senleven. 
 

Hoe het begon… 
Het kerkgebouw van de VGK-kerk in Strand ligt naast de wijk Beverley Hills, 
een krottenwijk met veel armoede, geweld en werkloosheid. Deze kerk heeft 
zich ruim tien jaar geleden tot doel gesteld om concreet iets te betekenen 
voor deze wijk. Het kón niet zo zijn dat er een wijk met armoede naast je kerk 
ligt en dat je er niets aan probeert te doen. De VGK besloot grond te kopen 
en er een gebouw te bouwen, het Life Change Centre. Na 12 jaar sparen en 
bouwen was het gebouw klaar voor gebruik. De wens en droom was om door 
dit centrum de wijk en mensenlevens te veranderen. Het ontbrak deze 



kerkelijke gemeente echter aan middelen om verder aan deze droom te kun-
nen bouwen. 
 
Rond die tijd was Helderberg Uitreik op zoek naar een nieuw project, bij voor-
keur een jongerenproject. Een nieuw doel om toe te kunnen voegen aan hun 
(omvangrijke) lijst projecten. Helderberg Uitreik is een Zuid-Afrikaanse non-
profit hulporganisatie, uitgaand van de Nederduitse Gemeente Helderberg 
met diverse hulpverleningsprojecten in buiten- en binnenland. 
In de laatste weken van hun verblijf in 2016/2017 in Zuid-Afrika zijn Herman 
en Henrien Lindhout in contact gekomen met zowel VGK Strand als Helder-
berg Uitreik. Dromen en verlangens werden gedeeld. En wat bleek? Wat de 
één niet had, kon de ander aanvullen en andersom. Het gebouw van VGK-
Strand, de ervaring en inzet van Helderberg Uitreik en het verlangen en de 
beschikbaarheid van Herman en Henrien…  het kwam allemaal bij elkaar in 
dat ene project, ElizaYo. Een mooie samenwerking werd geboren! 
 

En nu… 
Op 1 oktober 2018 reisden Herman en Henrien Lindhout en hun kinderen 
Jarno, Chris en Carlijn, na een jaar van voorbereidingen en plannen maken, 
naar Zuid-Afrika. Met volle koffers en een sterke motivatie om de komende 
vijf jaar in hun nieuwe thuisland het verschil te gaan maken voor ande-
ren. Het is hun verlangen om te dienen in dit land, om talenten en liefde te 
delen met jongeren en anderen die God op hun pad brengt. 
Inmiddels zijn ze gesetteld, zijn er contacten gelegd en plannen gemaakt en 
groeit het project stap voor stap. Onder verantwoordelijkheid van Helderberg 
Uitreik zijn Herman en Henrien in en met het project aan de slag gegaan. 
Henrien houdt zich vooral bezig met de pré-school. Daarnaast begeleidt 
Henrien ook het leer-werktraject voor jonge vrouwen. Herman richt zich op 
het “groenwerk”. En samen nemen ze het communitywork voor hun reke-
ning. Om op deze manier het verschil te maken tussen overleven en leven. 
Om kansarm te veranderen in kansrijk… en samen met de jongeren op weg 
te gaan naar een toekomst met perspectief! 
In december a.s. is Herman in Nederland. Hij zal in de eredienst van D.V. 11 
december a.s. een toelichting geven op het project. 
Uw ZWO-commissie 
 
Vanuit de pastorie 
Tegenwoordig wordt vaak beweerd dat geloof en rede tegenover elkaar 
staan en eigenlijk niet verenigbaar zijn. Dit is echter niet waar, zoals uit het 
volgende verhaal blijkt. 



De Engelsman Michael Faraday (1791 - 1867) was een baanbrekend weten-
schapper op het gebied van elektromagnetisme. Op een dag sprak hij een 
grote groep vooraanstaande wetenschappers toe. Iedereen zat aandachtig 
te luisteren naar Faraday's meesterlijke uitleg over de krachten van de mag-
neet. Zijn toespraak was zo briljant dat er minuten nadat hij was gaan zitten 
nog steeds applaus klonk. Toen stond de Prins van Wales - later Koning 
Edward V11 - op om hem te bedanken. 
Er klonk weer luid applaus, gevolgd door een vreemde stilte. De menigte 
wachtte op een antwoord van Faraday, maar hij verdween. Op het moment 
dat Faraday klaar was met zijn toespraak, begon het gebedsuur van zijn kerk 
- een bijeenkomst die hij nooit miste. Onder het daverende applaus glipte hij 
ongezien naar buiten en haastte zich naar de gebedsruimte waar hij samen 
met enkele andere trouwe aanbidders nederig hun Hemelse Meester kon 
aanbidden. Geloof of rede? Geloof en rede! 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
 


