
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 11 december  2022, Derde Adventzondag 
Voorganger: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar. 
Ouderling van dienst: Ronald Sangers. 
Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Gerard Heijnen. 
Kindernevendienst: Arno en Tineke Maas. 
Koster: Wilko Roodenburg. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud kerk  
(2) en Kerk in Actie – voor asielzoekerscentra. 
Rijdienst: Martin Rinkel. 
Boekenhoek: Joke van Leeuwen. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag was het de Tweede Adventszondag. De tweede zondag 
in de periode van wachten op de geboorte van Jezus. Rosanne stak de 
tweede adventskaars aan en droeg een gedicht voor. Bij het adventsproject 
ging het vandaag over Maria, die van de engel hoorde dat ze een kind zou 
krijgen. 
In de ‘volwassenendienst’ ging onze oud-predikant ds. Hans van Dalen uit 
Nijverdal voor. Ook hij sprak met ons over Maria, maar dan vanuit het ge-
zichtspunt van haar familielid, Elizabeth. Nadat Maria gehoord had (van de 
engel) dat ook Elizabeth een kind verwachtte, ging zij op reis. Vanuit Naza-
reth naar Judea. Waar Zacharias en Elizabeth precies woonden is niet be-
kend, maar het is een tocht geweest van vermoedelijk toch wel zo’n 100 
kilometer. 
Als Maria dan Elizabeth ontmoet roept Elizabeth het uit: ‘de meeste geze-
gende van alle vrouwen ben je, en gezegend is de vrucht van je schoot’. We 



kennen twee lofzangen in onze liedbundels, zo zei ds. Van Dalen, maar je 
zou dit de derde kunnen noemen: de lofzang van Elizabeth. Zo op het eerste 
oog is deze ‘lofzang’ meer op de mens gericht dan op God, zo zei ds. Van 
Dalen. En dat is waar we in onze protestantse traditie altijd veel moeite mee 
hebben. Maar, zo stelde hij ook vast, ook al doen ‘wij’ niet aan Mariaverering 
– Maria is wel een bijzondere vrouw: de moeder van Jezus, je zou het ‘moe-
der Gods’ kunnen noemen. Maria is degene die Gods kind mag dragen.  
Maar wie beter kijkt ziet in de ode van Elizabeth heel wat meer – zij zingt uit 
dat Maria gezegend is door haar geloof. Het geloof in een onzekere toe-
komst, waarin zij vol vertrouwen verder mag gaan en waarin zij Gods Zoon 
ter wereld mag brengen. Niet bang zijn, dat mag ook voor ons gelden, maar 
vol vertrouwen Gods toekomst tegemoet. 
 
In de dienst vertelde de heer Herman Lindhout over het werk van de Stichting 
ElizaYo in Kaapstad (Zuid-Afrika). De stichting geeft jonge mensen, jongens 
en meisjes, die in de slums zijn geboren en daar leven. Er is een groot risico 
dat zij in de criminaliteit terecht komen omdat zij geen toekomst hebben. De 
stichting biedt deze jongeren, op bescheiden schaal, toekomst  door hen een 
vak te leren en zo te leren dat zij waardevol zijn als mens. Het geeft hen 
hoop en vertrouwen. Het werk van de Stichting ElizaYo wordt gesteund door 
onze gemeente, via de ZWO-commissie. Voor wie daar wat meer over wil 
lezen: https://www.elizayo.nl/ 
 
Volgende week is het Derde Adventzondag. Dan is er ook weer een ere-
dienst. In die dienst gaat onze classispredikant, ds. Peter Verhoeff uit Alk-
maar, voor. Weet u welkom. 
   
Lectoren 
Sinds het begin van het coronatijdperk is het gewoonte dat de schriftlezingen 
in onze eredienst worden gelezen door (dienstdoende) ambtsdragers.  
 
Vanuit de gemeente zijn verschillende verzoeken gekomen om de kring van 
deze ‘lectoren’ uit te breiden met gemeenteleden die dat willen.  
De kerkenraad heeft daarover gesproken en vindt dat een goed idee. Ge-
meenteleden die graag mee draaien als ‘lector’ kunnen zich tot 7 januari a.s. 
aanmelden bij de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl). U wordt als lector niet 
‘voor de leeuwen gegooid’ – de kerkenraad zal een training organiseren 
waarbij u, onder leiding van een deskundige coach, kunt trainen op het lezen 
van teksten. 
Scriba 



 
Uit de pastorie 
De zon speelt de laatste tijd verstoppertje met ons, om begrijpelijke redenen 
ook! Het wordt tenslotte winter. Ik heb de afgelopen dagen veel aan de zon 
gedacht. Ik denk dat David uit de Bijbel daar ook van getuigt in zijn woorden 
in Psalm 8. 
David kon niet anders dan beseffen dat de Schepper God, wiens bestaan wij 
elke zondag belijden, betrokken moest zijn bij het ontstaan van de schep-
ping. David beseft ook hoe nietig en klein de mens is in vergelijking met de 
grootsheid van de schepping. 
Het heelal is zo groot dat wij het niet kunnen begrijpen. Daarmee laat God 
ons zien hoe groot Hij is. De zon is 120 keer groter dan de aarde. Bovendien 
staat de zon 150.000.000 kilometer van de aarde vandaan. Denk maar eens 
aan de hitte die de zon in de zomer uitstraalt, ondanks haar afstand tot de 
aarde. 
Daarom kunnen we begrijpen waarom David in totale verwondering schrijft: 
“Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan 
de hemel wordt bejubeld 3door de mond van kinderen en zuigelingen… 4Zie 
ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar 
bevestigd, 5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind 
dat U naar hem omziet?  10Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel 
de aarde.” (Psalm 8:1-5, 10) 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Kerstontbijt op 2e kerstdag 
Op maandag 26 december willen we voor de uitvoering van de kerstmusical 
‘Herders, sta op!” ook weer ons traditionele kerstontbijt houden! Iedereen – 
van jong tot oud, gemeentelid of gast – is uitgenodigd om 9.30 uur bij ons 
buffet in de kerkzaal aan te schuiven!  
Om te weten hoeveel boodschappen we nodig hebben, is het fijn als u zich 
van tevoren inschrijft. Dit kan op zondag 11 en 18 december via de inteken-
lijst op de tafel in de gang. Eventueel kunt u zich ook aanmelden bij Marleen 
de Vos (marleen.de.vos@sow-kudelstaart.nl ).  
Deelname aan het gezamenlijke ontbijt is gratis. Op de tafel bij de uitgang, 
zal wel een bus staan voor de gemaakte onkosten, een vrijwillige bijdrage is 
daarin welkom.  
Mocht u het leuk vinden om op tweede kerstdag te helpen bij het klaarzetten, 
bemannen van het buffet, opruimen of andere hand- en spandiensten; laat 
het aan ons weten. 
Wij kijken ernaar uit! 



Herma Heijnen en Marleen de Vos. 
 
 
Voor de vroeg lezers van het kerkblad: inloopochtend in de Spil! 
Woensdagmorgen, 7 december a.s. van 10.00-11.30 uur is er weer in-
loopochtend in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, even-
tueel kaarten te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. 
De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn. Naast de vele artikelen zijn 
ook de kerstartikelen toegevoegd, of misschien heeft u nog interesse in 
kerstkaarten om te versturen. Vraag er gerust om. 
De gastheer en -vrouw deze ochtend zijn Henk en Ria Verhoef.  
De koffie en thee staan voor u klaar. En er is een traktatie van Gusta Groe-
nendijk. We heten u van harte welkom in de Spil.  
 
Kerstreces kerkblad en nieuwsbrief 
Ook dit jaar kennen het kerkblad en de nieuwsbrief weer een ‘recesperiode’. 
Het laatste kerkblad wordt gemaakt in de week voorafgaande aan het Kerst-
weekend. D kopij daarvoor kan uiterlijk 18 december a.s. om 19.00 uur bij 
de scriba worden ingeleverd. Het eerste kerkblad in het nieuwe jaar is voor 
zondag 15 januari 2023. De kopij daarvoor moet zijn ingeleverd op zondag 
8 januari, om 19.00 uur bij de scriba. 
De nieuwsbrief kent dezelfde recesperiode. De laatste nieuwsbrief van dit 
jaar zal (behoudens calamiteiten) verschijnen op zondag 18 december. De 
eerste in het nieuwe jaar op zondag 15 januari. De orde van dienst die bij de 
deur van de kerkzaal wordt uitgereikt zal in deze periode wél worden ge-
maakt. 
Scriba 
 
Komt u ook meezingen? 
Op zondag 5 februari 2023 wordt er weer een oecumenische dienst gehou-
den in de RK kerk St. Jan Geboorte. Meestal zingt het Dames- en Herenkoor 
tijdens deze dienst maar… het is al weer een poosje geleden dat we een 
oecumenisch gelegenheidskoor hadden.  
Daarom leek het oecumenische werkgroep leuk om deze keer weer eens 
een oecumenisch gelegenheidskoor te laten zingen. 
 
Daar zijn natuurlijk mensen voor nodig die het leuk vinden om 3 á 4 maal te 
repeteren zodat we een mooi koor te vormen. Deze keer zal Ton v.d. Berg 
van de Samen op Weg-gemeente de dirigent zijn. Ton is heel enthousiast en 



hoopt natuurlijk op een flink koor. De repetities worden in de RK kerk gehou-
den, omdat de dienst daar ook zal zijn. De data voor de repetities zijn: 
woensdag 11 – 18 – 25 januari 2023 en waarschijnlijk ook 1 februari. We 
repeteren van 20.00 – 22.00 uur. Natuurlijk met een pauze met koffie/thee, 
dat bent u van ons gewend. 
Wilt u weer meezingen of wilt u het eens proberen? Dan kunt u zich opgeven 
bij Ton v.d. Berg. E-mail: antonvdberg@caiway.nl 
  
Wij hopen dat er weer een mooi koor komt om samen te zingen en te vieren.  
Tot ziens op de repetities! Nooit gedaan…Gewoon doen! 
Muzikale groet namens de Oecumenische werkgroep, 
Ton van den Berg en Garry Scholte 
 


