
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 18 december  2022, Vierde Adventzondag 
Voorganger: pastor mw. L. Hoogerwerf uit Woubrugge. 
Ouderling van dienst: Jaap Overbeek. 
Diaken van dienst: Martin Maat. 
Kerkrentmeeester van dienst: Lolke van der Leeuw. 
Overige dienstdoenden: Marleen de Vos en Letty Groenveld. 
Kindernevendienst: Letty Groenveld en Ronald Sangers. 
Koster: Bert van Duijn. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld, ge-
luid en online-diensten  (2) en ZWO-cie (uitgang). 
Rijdienst: Koos Koelewijn en Jan van Leeuwen. 
Boekenhoek: Anneke de Jong. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag was het de Derde Adventzondag. In de dienst ging onze 
classispredikant, ds. Peter Verhoeff, voor. We lazen de geschiedenis waar 
Jacob vlucht voor zijn broer Ezau. Als hij slaapt droomt hij dat er een ladder 
van de aarde tot de hemel reikt en dat de engelen van boven naar beneden 
en van beneden naar boven lopen. We lazen ook de aankondiging van Je-
zus’ geboorte door de engel Gabriël. Ds. Verhoeff begon zijn preek met het 
verhaal van Tony en Ann uit de Netflixserie ‘After life’, waar zij, gezeten op 
een bankje op een begraafplaats en allebei treurend om een geliefde die is 
overleden, elkaars engel worden. 
We kijken er gemakkelijk overheen zei ds. Verhoeff, maar engelen hebben 
een belangrijke rol. Als Jacob op de vlucht is voor Ezau laat hij alles wat hem 
bekend is achter zich en moet hij helemaal opnieuw beginnen. Dat is beang-
stigend voor Jacob. De ladder symboliseert, zo gaf ds. Verhoeff aan, het 
omhoogdragen van de noden, het verdriet en de angst van Jacob, en zij 



dragen de troost weer naar beneden, waardoor Jacob weer verder kan de 
toekomst tegemoet. Ook in het verhaal van Maria brengt de engel een stuk 
toekomst: ‘Wees niet bang Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken’.  
Ook in ons leven zijn engelen aanwezig zei ds. Verhoeff. Engelen doen 
goede dingen – dingen waar je wat aan hebt een mee verder kunt. Een engel 
kan veel gedaantes aannemen: hij kan gekleed zijn als verpleegkundige, of 
vier poten hebben en blaffen, maar het kan ook gewoon een buurman of 
buurvrouw zijn die een bezoek aflegt aan iemand die zich eenzaam voelt. 
Dat kunnen we allemaal. Ds. Verhoeff sloot af met de woorden van Ann uit 
After life: ‘als je een engel wilt zijn, doe het dan terwijl je nog leeft!’ 
 
Volgende week is het de laatste adventszondag. Dan is er ook weer een 
eredienst. In die dienst gaat pastor, mw. Laurien Hoogerwerf uit Woubrugge 
bij ons voor, Weet u welkom. 
   
Diensten rondom Kerst 2022 
Het is al bijna Kerst en de voorbereidingen voor de verschillende activiteiten 
zijn in volle gang. Voor het eerst in jaren kunnen we weer, zonder beperkin-
gen, bijeen komen. Daar zijn we dankbaar voor. Het schema voor de kerk-
diensten rond kerst ziet er als volgt uit: 
- Op Eerste Kerstdag vieren we uitbundig de geboorte van onze Heer. 

Aan de dienst wordt medewerking verleend door het koor Voices of Bliss  
uit Woubrugge. Deze dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de 
dienst is er koffie, thee en limonade met heerlijke kerststol 

- Op Tweede Kerstdag is er eerst weer het traditionele Kerstontbijt, 
- Daarna is er de Kerstmusical – ‘Herders Sta Op’ – die begint om 

ca.10.30 uur. 
- Op Oudejaarsavond is er de Oudejaarsavonddienst, die begint om 19.00 

uur.  
- Op Nieuwjaarsochtend vieren we de Nieuwjaarsdienst. Deze begint niet 

om 10.00 uur, maar een uurtje later, zodat er wat meer ruimte is om die 
ochtend wat later op te staan. 

Op Kerstavond is er geen dienst in De Spil. In de kerkenraad is uitvoerig 
gesproken over de vraag of we ook op Kerstavond een dienst konden orga-
niseren. Het bleek echter moeilijk om, met de beschikbare menskracht die 
er is om dat rond te krijgen, een mooie en aansprekende dienst te organise-
ren. Daarom is besloten daar dit jaar vanaf te zien. En: daar waar wij andere 
jaren wel leden van andere kerken bij ons in De Spil hadden met Kerstavond, 
kunnen wij nu naar een andere kerk. In de kerkenraad hebben we overigens 



wel afgesproken dat we volgend jaar, D.V., weer wél een Kerstnachtdienst 
willen organiseren. 
Scriba 
 
Veranderingen bloemengroet 
De bevolking van Nederland wordt steeds ouder. Zo ook binnen onze kerke-
lijke gemeente. Dat heeft gevolgen voor de bloemengroet die we elke zon-
dag vanuit onze gemeente uitbrengen. Het aandeel ‘bloemengroeten’ aan 
jarigen wordt steeds hoger en het aandeel ‘bemoediging’ of ‘beterschap’  of, 
‘en vult u maar in’ komt regelmatig in het gedrang. 
Daarom heeft de diaconie met instemming van de kerkenraad besloten de 
leeftijd  wanneer gemeenteleden een verjaardag bloemetje krijgen te verho-
gen.  
Daar speelt ook bij mee dat door de sterk gestegen energiekosten ook de 
koste van de bloemen sterk zijn gestegen. De opbrengst van de collectes en 
giften voor het bloemenfonds is lang niet genoeg om de bloemengroeten te 
bekostigen op de manier waarop ze nu worden gebracht.  
Daarom wordt vanaf 1 januari 2023  een wijziging aangebracht in de ‘ver-
jaardagsbloemengroet’ uit de gemeente. Leden krijgen een groet als zij 80 
jaar worden en vervolgens elke vijf jaar.( dus bij 80, 85, 90, 95, etc. jaar) Ook 
huwelijksjubilea  van 12,5,  25, 40, 50, 55, 60, 65  (en meer) worden geho-
noreerd met een bloemetje. Daarin verandert niets. 
 

Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas- en Kerstattentie in de vorm 
van een plant voor de leden vanaf 80 jaar. (vanaf 1 januari 2023) Natuurlijk 
worden er nog steeds bloemen ter bemoedigging en beterschap gegeven. 
Daar komt zo ook wat meer ruimte voor. 
We hopen dat u ons financieel blijft steunen tijdens de diverse collectes voor 
het bloemenfonds. Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties aan 
de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op bankrekeningnummer: 
NL66 RABO 0373 7401 58 t.b.v. het Bloemenfonds 
Alvast onze hartelijke dank voor de bijdrage! 
Uw diaconie 
 
Uit de pastorie 
De Deense theoloog-filosoof Søren Kierkegaard zei ooit: "We kunnen ons-
zelf op twee manieren (over)bluffen: De ene is geloven wat niet waar is; de 
andere is weigeren te geloven wat waar is." 
Kierkegaards woorden doen me denken aan het volgende verhaal. 
Een jonge zoon moest getuigen in een belangrijke rechtszaak. Na een gron-
dig verhoor probeerde de aanklager zijn getuigenis als nutteloos af te doen 



door tegen hem te zeggen: "Je vader heeft je toch verteld wat je moet getui-
gen?" 
"Ja, meneer," antwoordde de jongen onmiddellijk. "Nou dan, vertel ons pre-
cies wat hij je vertelde om te getuigen."  "Hij zei dat jullie zouden proberen 
mij op mijn eigen woorden te vangen, maar als ik maar de waarheid zou 
spreken, zou ik die elke keer zonder angst kunnen herhalen." 
De profeet Zacharia sprak hier al veel eerder over toen hij zei: "Spreek de 
waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te 
spreken in de poort; 17wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en 
laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb Ik een afkeer van – spreekt 
de HEER.” (Zacharia 8:16,17) 
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. 
 
Vast voor in de agenda van 2023 
Een activiteit om alvast in de agenda van het nieuwe jaar te noteren: een 
‘lied-dienst’ in de Spil met als thema: ‘Dichterbij het lied’, op 15 januari 2023 
om 19.00 uur. 
Predikant/muzikant Erick Versloot uit Mijdrecht zal ons op poëtische en in-
formatieve wijze aan de hand van een aantal liederen meenemen door de 
tijd. Letterlijk en figuurlijk krijgen we zo een beeld van de dichters en compo-
nisten en zullen we de geschiedenis van het ontstaan van het lied horen. 



De liederen zullen we daarna ook met elkaar rondom orgel en piano zingen, 
begeleid door Theo Griekspoor en door Erick Versloot zelf. 
Van harte welkom! de commissie Vorming en Toerusting. 
 


