
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 27 november  2022, Eerste Adventzondag, Spilplusdienst 
Voorganger: pastor mw. J. van der Vis – Star uit Aarlanderveen. 
Ouderling van dienst: Truus de Geus. 
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet. 
Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 
Overige dienstdoenden: Marjolein van der Zwaard en Janine van Osna-
brugge. 
Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Arno Maas. 
Koster: Remco Valstar. 
Organist: Chris van der Hoek. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie (2) en ZWO-com-
missie 
Rijdienst: Arie de Vos. 
Boekenhoek: Gerda de Vos 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag was het Eeuwigheidszondag. We hebben in deze dienst 
onze in het afgelopen (kerkelijk) jaar overleden gemeenteleden herdacht. 
Dat waren: 
- Maria Elizabeth Vogelaar - Van Haeringen, overleden op  5 februari; 
- Mirjam Petronella de Geus, overleden op 29 maart; 
- Martinus Slomp, overleden op 9 april; 
- Dirk  Johan Christoffel van der Meulen, overleden op 24 april; 
- Pieter Otto, overleden op 5 juni; 
- Roelof Cornelis de Rooij, overleden op 15 juli; 
- Marianne Noord – de Groot, overleden op 11 augustus; 
- Guurtje Mans, overleden op 19 augustus; 
- Geertruida Maria de Vos – Meijssen, overleden op 11 september; 
- Arita van Zelderen – van Dam, overleden op 6 oktober; 



- Hans Oud, overleden op 22 oktober. 
We hebben voor hen allemaal een traan in de Avondmaalskruik gedaan, zo-
dat hun namen altijd in ons midden blijven. 
 
In de dienst werd voorgegaan door ds. Strydom Bruwer. ‘Tranen in de kruik 
helpt’, zo zei ds. Bruwer, ‘om het verlies te dragen, maar het lost het niet op’. 
De dood is niet een deur die je dicht kunt doen, waarna je verder kunt gaan 
alsof dat niet gebeurd is. De psalmdichter Asaf weet wat problemen zijn. Hij 
geeft daar in Psalm 77 uiting aan. De psalmdichter schreeuwt het in zijn nood 
uit. In de psalm zo zei ds. Bruwer, zit een keerpunt. Het eerste deel gaat over 
de dichter zelf, maar vanaf het elfde vers zet hij God centraal en spreekt hij 
niet meer over ‘ik’, maar over ‘U’ en ‘God’ Asaf spreekt dan niet meer óver 
God, maar mét God. En daarin zit de Zin van het leven – in aanwezigheid 
van God en Zijn troost, dwars door de dood heen. 
 

In de dienst werd prachtig harpspel uitgevoerd door mw. Mirjam Rietberg. 
Mw. Rietberg was ook vorig jaar in onze Eeuwigheidszondag. De serene 
tonen van de harp passen heel goed bij een herdenkingsdienst. Voor wie 
nog eens wat wil nalezen van mw. Rietberg:  https://www.mirjamharp.com/ 
 

Volgende week zondag hebben we een Spilplusdienst. Een laagdrempelige 
dienst, die óók bestemd is voor mensen die de drempel naar de kerk anders 
vaak (te) hoog vinden…. In de dienst zal worden voorgegaan door pastor 
mw. Judith van der Vis uit Aarlanderveen. We glijden volgende week ook de 
Adventtijd in – het is de Eerste Adventzondag. De periode waarin we in af-
wachting zijn van de geboorte van Jezus. 
De opstelling in de kerkzaal zal weer de ‘huiskameropstelling’ zijn, die we 
ook hadden bij de vorige Spilplusdienst. Weet u welkom! 
   
Adventsproject ‘Het gaat goedkomen’ 
Komende weken beleven we de adventsperiode met elkaar. Voor de kin-
deren hebben we weer een mooi project met als thema: 'Het gaat goedko-
men!' 
Elke week zullen we op het podium laten zien waar het die zondag over gaat. 
Daarbij maken we gebruik van een mooie gekleurde ster. We horen over 
Zacharias en Maria die bezoek krijgen van een engel, Maria en Elisabeth die 
elkaar ontmoeten, over Johannes die wordt geboren en natuurlijk over de 
bijzondere geboorte van Jezus. 
Zondag 27 november bekijken we de eerste punt van de ster, wij zijn be-
nieuwd, jullie ook? 
de kindernevendienstleiding 



 
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 
 
Kerstmiddag 
De diaconie is blij dat we na een paar jaar weer onze kerstmiddag kunnen 
organiseren.  En wel op woensdag 14 december 2022. De middag begint om 
15.00u in de kerkzaal van de Spil.  Inloop is om 14.45u. Wie slecht ter been 
is kan eventueel thuis opgehaald worden. Na ontvangst en koffie/thee volgt 
het liturgisch gedeelte. Na afloop daarvan is er een gezellig samenzijn en wij 
ronden af met een gezamenlijke warme maaltijd. Medewerking zal worden 
verleend door o.a. ds. Strydom Bruwer en Ruud Koning. De bijeenkomst al 
om ongeveer 19.00u afgelopen zijn. 
Onze leden van 75 en ouder krijgen persoonlijk een uitnodiging. Als er an-
dere mensen zijn die ook graag naar de kerstmiddag willen komen zijn ze 
van harte welkom. Wel graag voor zaterdag 3 december opgeven bij één 



van de diakenen (dat geldt ook voor degenen die een persoonlijke uitnodi-
ging hebben gekregen…) 
Bij de uitgang zullen we een bijdrage vragen t.b.v. de onkosten van deze 
middag. Wij hopen weer op een fijne kerstmiddag met elkaar. 
Uw diaconie. 
Rik van Osnabrugge 06 – 36 55 69 17 
Agnes Poortvliet 06 – 13 23 83 78 
Rieneke de Bondt 06 – 22 44 17 78 
Martin Maat 06 – 20 50 71 80 
 
Uit de pastorie 
Architecten ontwerpen bouwplannen. Bouwers bouwen het van daaruit. De 
meeste mensen doen hetzelfde met hun leven. Ze ontwerpen het, tekenen 
het en bouwen het. De meeste mensen zijn eigenaar-bouwer van hun leven. 
Ze maken zelf alle keuzes over hun beroep, hun adres, hun vrije tijd, hun 
levensstijl... Veel gelovigen doen hetzelfde. Ja, ze geloven in God en dienen 
Hem, maar is Hij werkelijk de Ontwerper, Bouwer en Binnenhuisarchitect van 
hun leven? 
Ik vraag mezelf af. Probeer ik soms niet de eigenaar-bouwer van mijn leven 
te zijn? Het gebeurt zo gemakkelijk, zonder dat jij en ik het echt beseffen. 
Want zolang we alleen onze eigen idealen en plannen nastreven en probe-
ren uit te leven, doen we precies dat. Dan ontwerpen we ons eigen levens-
huis. Dan financieren en bouwen we het op eigen kracht. Dan blijven we 
helaas ook achter met een onvervuld leven. Dan zingen we levenslang met 
U2: "Ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zocht." 
Het maakt niet uit hoeveel bergen je beklimt, hoeveel financiële beleggingen 
je doet, hoe grondig je je leven plant of beveiligt. Zolang de wil van de Heer 
geen diepe weerklank vindt in jouw en mijn leven, zullen we onvervuld blij-
ven. Geen enkele plek op aarde zal je gelukkig genoeg maken. Want we 
kunnen niet emigreren naar geluk of naar een vervuld leven. Noch kunnen 
we er in ons werk naartoe promoveren. We ontdekken Gods weg en levens-
vervulling alleen aan Zijn voeten. Dan bidden we elke dag: "Laat Uw wil 
geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde." Dan laten we de 
bouwplannen, het bouwwerk en de inrichting over aan de Heer. Hij wil en zal 
jouw en mijn leven door zijn Geest veranderen in een tempel tot zijn eer. 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
 
 
 



Bedankt 
Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belang-
stelling en de condoleances met betrekking tot het overlijden van onze moe-
der Henny van Dusseldorp.  
Anton en Gerda van Dusseldorp 
 


