
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 20 november  2022, Eeuwigheidszondag 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen. 
Diaken van dienst: Martin Maat. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Tineke van der Blonk. 
Kindernevendienst: Susan de Boer en Ronald Sangers. 
Koster: Marcel van Soest. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Ons eigen jeugd-
werk (2) en ZWO-commissie 
Rijdienst: Aad Verburg. 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk en Helma Bakker 
 
Terugblik  
In de eredienst van afgelopen zondag ging onze eigen predikant, ds. 
Strydom Bruwer, voor. Het thema van de dienst was: ‘God is een vriend van 
stilte’. We lazen Psalm 62 en een stuk uit Lucas 22. In Psalm 62 komt naar 
voren dat God van de stilte houdt. Het is zichtbaar in de tekst. Ook in het 
Nieuwe Testament komt dat naar voren. Als Jezus in Gethsemané is zoekt 
Hij de stilte op om te kunnen bidden. ‘Bidden is’, zo zei Strydom Bruwer, 
‘méér dan woorden; niet altijd zelf praten, maar ook vooral luisteren naar wat 
God ons te zeggen heeft’.  
 

Afgelopen zondagavond was er een mooie Taizédienst, waarin de rust en 
stilte ook de boventoon voerden, bij het thema: ‘Jezus, bron van Levend Wa-
ter’.  
 

Komende zondag is het Eeuwigheidszondag. In die dienst herdenken we de 
gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Dat zijn er 



elf. We zullen ook voor al deze gemeenteleden een traan in de kruik doen, 
een en ander naar Psalm 56: 9b: ‘Vang mijn tranen op in Uw kruik’. 
Het is altijd een emotievolle dienst - we hopen dat u die met ons wilt vieren. 
Met deze dienst sluiten we ook het kerkelijk jaar af, om de week daarna met 
de Adventsperiode te beginnen. 
 
Energiefonds 
In de maanden november en december worden de meeste huishoudens in 
ons land door de overheid gecompenseerd voor de sterk gestegen energie-
kosten. Ieder huishouden krijgt in deze maanden 190 euro  voor dat doel 
uitgekeerd, via het energiebedrijf dat de levering van gas en elektriciteit ver-
zorgt. De een ontvangt het als apart bedrag op de bankrekening, bij de ander 
wordt het verrekend via het maandelijkse energievoorschot. Voor veel huis-
houdens is dat bedrag een welkome aanvulling om alle sterk gestegen kos-
ten te kunnen betalen. Er zijn echter ook situaties waarbij de ontvangers tot 
de conclusie komen dat zij het bedrag niet nodig hebben voor het doel waar-
voor het is bestemd, waarbij zij dat ook niet aan hun spaarsaldo willen toe-
voegen. In veel (ook kerkelijke) gemeenten is daarbij het initiatief ontstaan 
om een fonds te vormen om van daaruit hulp en ondersteuning te kunnen 
bieden aan mensen en gezinnen die in de komende periode financieel vast-
lopen door de stapeling van de verschillende crisissen.  
Ook uw diaconie heeft besloten een ‘Energiefonds’ in te richten met dat doel. 
Als uw ‘uw energiecompensatie’ van 190 euro in de maanden november en 
december (of een deel daarvan) wilt bestemmen voor de nood van anderen, 
dan kunt u dat overmaken aan dit nieuwe fonds van de diaconie. Ook als u 
een bijdrage wilt overmaken die niet direct is gerelateerd aan de energie-
compensatie is die natuurlijk van harte welkom. U kunt uw bijdrage overma-
ken aan de Diaconie PG Kudelstaart, rek. nr. NL66 RABO 0373 7401 58, 
onder vermelding van ‘Energiefonds’. De diaconie (en degenen die deze on-
dersteuning nodig hebben) zijn u dankbaar. 
Uw diaconie 
 
Bloemen houden van mensen 
In de 70 er jaren van de vorige eeuw was dit de slogan van de Bloemenwe-
reld. Maar mensen houden óók van bloemen. 
Alle leden van onze kerk, die de leeftijd van 75 jaar en 80+  bereiken, krijgen 
vanaf die dag voor hun verjaardag een bloemetje aangeboden door de dia-
conie. Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in 
de vorm van een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos 



bloemen krijgen, wordt gedacht. Onze missionaire bos op aanvraag wordt 
ook zeer op prijs gesteld. 
Tegenwoordig worden wij in Nederland steeds ouder, waardoor het aantal 
bossen, dat wij iedere week nodig hebben behoorlijk stijgt. Evenzo stijgt het 
aantal Paas-en Kerstattenties. 
Door de stijgende energieprijzen heeft onze rozenkweker, die ons regelmatig 
sponsort, problemen om dit te blijven doen. Hierdoor vallen de kosten voor 
de aankoop van de chrysanten ten laste van de diaconie. Om die reden 
vraagt de diaconie of u ons wilt steunen tijdens de diverse collectes, die wij 
voor het Bloemenfonds houden. De eerstvolgende collecte zal komende 
zondag plaatsvinden. 
Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan de Diaconie Protes-
tantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer: 
NL66RABO0373740158 t.b.v. het Bloemenfonds 
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 
 
Spil-inn: tijd voor Kerst 
Vrijdagmiddag 25 november maken we 'tijd voor kerst' met de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. We starten om 15.15 uur in De Spil. Dit keer willen 
we een buitengewone adventsactiviteit gaan doen. Om 17.15 uur zullen we 
afsluiten. Ook (groot)ouders zijn welkom om deze middag met ons mee te 
beleven. 
Wat hebben we nodig? 
- nog ongebruikte waxinelichtjes thuis? Bij ons komen ze van pas! 
- ook volle led-waxines, die op zolder liggen, zijn van harte welkom; 
- verder héééééél veel glazen potjes!! maat: klein tot middel; 
Deze materialen verzamelen we op zondag 20 november in een doos in de 
gang van de kerk. 
 

Ook helpende handen kunnen wij goed gebruiken, leuk juist als u (jong tot 
oud) er ook bij bent! Laat het ons weten of stel je vragen. 
Anne-Mieke van Leeuwen en Marleen de Vos. 
 
Telefoonnummers 
Enkele weken geleden hebt u allemaal een nieuwe SOW-Wegwijzer ontvan-
gen, met daarin de door velen omarmde adreslijst van gemeenteleden. Die 
lijst wordt vaak gebruikt in het kader van ‘lief en leed’ en heeft dan ook een 
nuttige functie. Op de lijst staan ook de telefoonnummers zoals die bekend 
zijn bij onze ledenadministratie.  
 



Gebleken is echter dat een fors deel van deze telefoonnummers niet meer 
actueel is. Een aantal gemeenteleden heeft de vaste telefoon vaarwel ge-
zegd. Een ander deel heeft een ander nummer. Wijziging van telefoonnum-
mers wordt uiteraard niet automatisch verwerkt in de ledenadministratie.  
Wij roepen u op om eens even in de SOW-Wegwijzer te kijken of uw tele-
foonnummer klopt. Wilt u, als dat niet zo blijkt te zijn, dat dan aan de leden-
administratie melden, met het goede telefoonnummer (of, als u niet wilt dat 
uw telefoonnummer in de volgende wegwijzer komt: met de melding dat u 
uw telefoonnummer niet opgenomen wilt hebben).  
Onze ledenadministratie heeft het liefst dat u dit per e-mail doet. U kunt uw 
mail sturen aan  ledenadministratie@sow-kudelstaart.nl Wilt u ook even uw 
adres erbij zetten? Dan kan de ledenadministratie uw bericht gemakkelijker 
verwerken. Staat u met alleen uw ‘vaste nummer’ in de wegwijzer en wilt u 
ook uw mobiele nummer daarbij laten opnemen? Dat kan ook, dat kunt u op 
dezelfde manier aan de ledenadministratie laten weten. 
Scriba 
 
Spilplusdienst 
Een aantal weken geleden hadden we een Spilplusdienst – een dienst waar 
veel gemeenteleden (en ook mensen die geen lid van onze gemeente zijn) 
met veel plezier op terugkijken.  
Over twee weken, op D.V. 27 november is er weer een Spilplusdienst. Ook 
deze keer wordt voorgegaan door pastor mw. Judith van der Vis. Er is ook 
een band – Like Sisters. Dit keer een band die uit een heel ander deel van 
Nederland komt dan de vorige keer. Like Sisters, een muzikaal duo   komt  
uit Sintjohannesga (Zuid-West Friesland) en wordt gevormd door de nichtjes 
Sanne en Nynke Mulder. 
Het thema van de dienst is ‘Get Ready’. Komt allen! 
 
Groeigroepen 
Mij is verteld dat er vroeger in onze gemeente nogal wat kleine groe-
pen/groeigroepen/zorggroepen waren. De benaming verschilt van kerk tot 
kerk en van gemeente tot gemeente, maar eigenlijk gaat het om dezelfde 
groepering. 
De bediening van kleine groepen is eigenlijk een echt bijbels type bediening. 
In de tijd van het Nieuwe Testament waren er geen kerkgebouwen voor de 
gelovigen, en kwamen de gelovigen bijeen in huizen. Lees over hun huisker-
ken in Rom 16:3-5, 1 Kor 16:19, Kol 4:15 en Filemon 1:1-2. Zij maakten ech-
ter ook gebruik van grotere plaatsen als zij konden (zie b.v. Handelingen 
19:9). We kunnen dus niet zeggen dat de kleinere of de grotere bijeenkomst 



eigenlijk de "juiste" bijeenkomst is - het is eerder zo dat beide noodzakelijk 
zijn.  
De kleine groepen creëren de ideale gelegenheid om wekelijks samen te 
komen met andere gelovigen, elkaar te bezoeken, de Bijbel te lezen en te 
bidden. In kleine groepen worden de leden aangemoedigd om hun leven met 
elkaar te delen, voor elkaar te zorgen, vriendschappen op te bouwen, elkaar 
te aanvaarden, samen geestelijk te groeien, God te gehoorzamen en andere 
mensen te dienen. 
 

Het doel van deze groepen die regelmatig samenkomen (wekelijks, tweewe-
kelijks of maandelijks) is niet alleen om iets van de gemeenschap van gelo-
vigen te ervaren, maar ook om geestelijk te groeien en ook om in aantal uit 
te breiden. Daarom wordt geprobeerd regelmatig nieuwe mensen uit te no-
digen. 
Een goed voorbeeld van snelle uitbreiding was de Yoido Full Gospel Church 
die dr. Paul Yonggi Cho in mei 1958 in Seoel begon. Na 6 jaar bestond de 
gemeente uit 3.000 leden. Na nog eens vier jaar hadden ze 8.000 leden. 
Vandaag, zo wordt beweerd, bestaat de kerk uit een gemeente van 800.000 
leden. 
In de gemeente in Gordons Bay, Zuid-Afrika, waar ik vroeger was, waren er 
ongeveer 40 van zulke kleine groepen. Ik kan getuigen van de groei van de 
groepen en de geestelijke impact die zij hebben gehad. 
In onze gemeente worden nu opnieuw pogingen ondernomen om de kleine 
groepen op te richten en te laten functioneren. Als u geïnteresseerd bent om 
mee te doen, kunt u contact opnemen met de volgende personen. Anne-
Mieke van Leeuwen (tel. 06 – 23946103; e-mail: amvanleeuwen@hot-
mail.com); Debora Pothuizen-van Elswijk (tel. 0297-329247) of Anneke de 
Jong-Visser (tel. 0297-566018; e-mail: anjoviss@hotmail.com) 
hartelijke groet, Strydom 
 
Oproep! 
Voor het eerst in jaren kunnen we weer een kerstmusical organiseren. Een 
musical die op Tweede Kerstdag wordt opgevoerd. Vorig jaar ondernamen 
we een poging, maar die werd in de kiem gesmoord, omdat er toen weer een 
lockdown was. Het ziet er (gelukkig) naar uit dat dit jaar er wel mogelijkheden 
zijn om de Kerst met elkaar te vieren – en dat betekent dus: mét een musical. 
 

Wij zoeken volwassenen en kinderen die mee willen zingen in het koortje 
van de kerstmusical.  We oefenen elke zondag na kerktijd. Kerstmusical is 
op tweede kerstdag. We hebben best wat mensen nodig dus geef je op! 
Aanmelden kan bij Robine Sangers. robinesangers@gmail.com  



Robine (en wij allemaal) rekenen op een massale aanmelding…… 
 
Uit de pastorie 
In mijn jeugd dreigde mijn moeder mijn mond te wassen met zeep als ik 
kwaadsprak. Maar ze verbood me nooit om hopeloze termen en angstbela-
den uitdrukkingen over mijn lippen te laten komen. Evenmin hield ze me te-
gen om negatief te spreken.  
Was het misschien omdat zoveel kerkmensen in onze omgeving uitmuntten 
in negatieve praat en veroordelende taal? Kerenkraden waren "diep be-
zorgd" over de zonden van de mensheid, en de top tien van predikanten 
bestond uit woorden als ‘moet niet’, ‘mag niet’, ‘fout’, ‘schuldig’, ‘zondaar’, 
‘overtreding’ en ‘ongehoorzaam’.  
Zulke kooldioxide-taal moet plaats maken voor taal die hemelse zuurstof in 
ons leven en dat van anderen binnenlaat. Spreuken 12:14 zegt dat wijze 
woorden zijn als zaad dat gezaaid wordt. Na verloop van tijd draagt het veel 
vrucht in het leven van anderen. Woorden veranderen levens.  
Daarom zal het goed zijn als we onze woorden verstandig kiezen. Hoe goed 
zal het zijn om God van onze taal medicijnen en reddingsmiddelen te laten 
maken? 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 


