
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. Voor het volgend kerkblad: op uiterlijk zondag 8 
januari 2023, om 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 25 december  2022, Eerste Kerstdag 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 
Overige dienstdoenden: Truus de Geus en Nel Overbeek. 
Kindernevendienst: Simone van Heemskerk en Anneke de Jong. 
Koster: Jaap van der Meer. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie  (2) en ZWO-com-
missie. 
Rijdienst: Piet de Geus en Kees Alewijnse. 
Boekenhoek: geen boekenhoek 
 
Maandag 26 december  2022, Kerstmusical, aanvang 10.30 uur 
Koster: Tom Rinkel. 
Organist: Jan Sikkema. 
Rijdienst: Ted Wentzel en Huib van Arkel. 
 
Zaterdag  31 december  2022, Oudejaarsavonddienst, aanvang 19.00 
uur 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Gerard Heijnen. 
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Jan de Jong en Wim Lodder. 
Kindernevendienst: geen kindernevendienst. 
Koster: Remco Valstart. 



Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eindejaarscollecte 
Rijdienst: Jan van Leeuwen en Koos Koelewijn. 
 
Zondag 1 januari  2023, Nieuwjaarsdag, aanvang 11.00 uur 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Joke van Leeuwen. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt. 
Kerkrentmeeester van dienst: Jos Blom. 
Overige dienstdoenden: Leo Eveleens en Anneke de Jong. 
Kindernevendienst: Letty Groenveld en Ronald Sanges. 
Koster: Jan van Leeuwen. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst (1) Diaconie  (2) en ZWO-com-
missie 
Rijdienst: Kees Alewijnse en Bertus de Vries. 
Boekenhoek: geen boekenhoek 
Koffiezetten: Nel van Arkel en Anne-Mieke van Leeuwen. 
Koffieschenken: Nel van Arkel en Anne-Mieke van Leeuwen. 
 
Zondag 8 januari  2023 
Voorganger: ds. M. van der Zwaag – de Haan uit Ter Aar. 
Ouderling van dienst: Marleen de Vos. 
Diaken van dienst: Agnes Poortvliet. 
Kerkrentmeeester van dienst: Kees Alewijnse. 
Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Janine van Osnabrugge. 
Kindernevendienst: Susan de Boer en Arno Maas. 
Koster: Wilko Roodenburg. 
Organist: Johan van der Zwaard. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie(1) Onderhoud kerk  
(2) en ZWO-commissie 
Rijdienst: Wim Poortvliet en Piet de Geus. 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk 
Koffiezetten: Nel Overbeek en Debora Pothuizen. 
Koffieschenken: Nel Overbeek en Debora Pothuizen. 
 
Terugblik  
Afgelopen zondag was het de laatste adventszondag. In deze dienst ging 
pastor mw. Laurien Hoogerwerf uit Woubrugge bij ons voor. Zij stond stil bij 
de geschiedenis van de verovering van Jericho door de Israëlieten. Een 



moeilijke geschiedenis, zo zei mw. Hoogerwerf. Deze verhaalt niet alleen dat 
de spionnen bij een prostituée hun informatie gingen halen, maar ook (en al 
lazen we dat vandaag niet) dat alle inwoners van Jericho, toen die stad werd 
ingenomen (behalve Rachab en haar familie) werden gedood. Rachab en 
haar familie worden gespaard omdat zij een rood koord uit het raam had 
gehangen.  
We zouden anno 2022 een moordpartij van alle inwoners van een dorp of 
een stad ten zeerste afkeuren – en terecht! zo stelde mw. Hoogerwerf vast. 
En al waren in die tijd de gewoonten bij oorlogen totaal anders dan nu, het 
geeft aan dat er in Jericho werd geleefd tussen angst en hoop. Angst omdat 
de inwoners van Jericho inmiddels gehoord hadden hoe het met andere ste-
den was vergaan – de poorten werden daarom dicht gehouden. Maar ook 
hoop: Rachab wéét dat de stad zal worden ingenomen door de Israëlieten 
en gelooft in de God die dat volk ondersteunt. Het rode koord straalt ook de 
hoop uit. Daarom past het verhaal ook goed in de adventstijd. In de ruwheid 
van de wereld hopen we op de komst van het Kind in de Kribbe, die aan-
staande is. 
 

Aan het einde van de dienst hebben we (digitaal) afscheid genomen van 
Lammy en Piet van den Berg. Niet in hun rol van ‘gemeentelid’, maar in hun 
rollen waarin ze zoveel voor onze gemeente hebben betekend in de afgelo-
pen decennia. Piet die een verantwoordelijkheid droeg met betrekking tot 
technische zaken en Lammy die veel rollen heeft vervuld – waarvan scriba 
en het verzorgen van de preekvoorziening voor zoveel jaren de meest in het 
oog springende zijn. Het is de gezondheid van Lammy en Piet die het niet 
langer mogelijk maakt dat zij die taken uitvoeren. We zijn Lammy en Piet 
grote dank verschuldigd voor alles wat zij voor onze gemeente hebben be-
tekend. Jaap Overbeek, de ouderling van dienst, heeft dat ook onderstreept 
met een bloemetje en met een cd-opname van ‘The Young Messiah’, die 
onlangs in De Spil is uitgevoerd. Een uitvoering waar Lammy graag bij zou 
zijn geweest, maar wat gezondheidstechnisch niet mogelijk was.  
 

Komende zondag is het Eerste Kerstdag. We vieren dan de geboorte van 
het Kerstkind. We doen dat in een feestelijke eredienst waarin ds. Strydom 
Bruwer zal voorgaan. De dienst zal muzikaal worden omlijst door Voices of 
Bliss uit Woubrugge. Het verdere schema voor de komende diensten vindt u 
hierboven bij de roosters. 
   
Uit de pastorie 



De kersttijd is traditioneel een tijd van muziek, kerstliederen, liefde en wel-
willendheid. Advent en Kerstfeest zijn in zekere zin anders dan alle andere 
christelijke feesten van het jaar. Over muziek en liefde gesproken. 
Ik las van bisschop Titus Lowe het volgende verhaal: De St. Paul's kathe-
draal in Londen heeft een buitengewoon en prachtig pijporgel en een van de 
vroegere organisten was een van Europa's grootmeesters in het orgelspel. 
Lowe vertelt dat hij bij gelegenheid "toevallig" aanwezig was bij een "avond-
gebed". Aan het eind van de dienst speelde de organist de 'Dodenmars' uit 
Händels oratorium Saul.  
Een muziekstuk waar Lowe bij verschillende gelegenheden vaak naar heeft 
geluisterd. Maar deze keer was het anders. De muziek en het orgelspel raak-
ten Lowe tot in het diepst van zijn wezen zoals nooit tevoren. En wanneer de 
muziek de climax bereikt die niet over sterfelijkheid maar over triomferende 
onsterfelijkheid spreekt, was de geestelijke extase voor Lowe bijna overwel-
digend. 
Nadat de zegen was uitgesproken, liep Lowe naar de koster en vroeg 
waarom juist die 'Dodenmars' werd gespeeld. De koster vertelde toen dat 
een van de belangrijkste beheerders van de kathedraal was overleden en 
dat deze man een grote vriend van de organist was. Lowe deelde vervolgens 
zijn geestelijke ervaring bij het horen van de 'Dodenmars' met de koster en 
zei dat hij de 'Dodenmars' nog nooit met zoveel gevoel had gehoord. Waarop 
de koster antwoordde: "Ja, dat is zo. Ik denk dat hij er een beetje liefde in 
heeft gestopt!" Lowe besefte, dat de koster volkomen gelijk had. Het maakt 
een wereld van verschil om er "wat liefde in te stoppen". 
Moge deze kersttijd anders zijn en een wereld van verschil maken doordat 
we "er een beetje liefde in stoppen" door onze muziek en zang en omgang 
met anderen. 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Inloopochtend 
Woensdagmorgen, 4 januari 2023 van 10.00-11.30 uur is er inloopochtend 
in de Spil. Fijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten, evt. kaarten te 
schrijven en met elkaar in gesprek te gaan. En voor wie elkaar nog niet heeft 
gezien aan het begin van het nieuwe jaar, elkaar een goed en gezond nieuw-
jaar toe te wensen! De boekenhoek zal deze morgen geopend zijn.  
De gastvrouwen en gastheer deze ochtend zijn Anneke Sikkema en Wil & 
Gerrit Sangers. De koffie en thee staan voor u klaar.  
We heten u van harte welkom in de Spil.  
 
Uitnodiging 



Wij nodigen u uit 
 

voor een 'lied en zang'-dienst in de Spil te Kudelstaart 
op 15 januari 2023, aanvang 19.00 uur 

Thema: 
DICHTERBIJ HET LIED 

 
met Erick Versloot, predikant/muzikant   en Theo Griekspoor, organist 
 
'Neem een liedboek in handen en je hebt een schatkamer onder handbereik.' 
Een uitspraak van predikant-muzikant Erick Versloot uit Mijdrecht. 
Op zondag 15 januari 2023 zal hij ons aan de hand van een aantal liederen  
meenemen door de tijd. We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dich-
ters en componisten en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een 
lied horen. Hij doet dat op meditatieve en informatieve wijze, poëtisch, speels 
en met humor. 
Zo zullen we met elkaar schatgraven en parels ontdekken in het liedboek en 
krijgt elk lied zijn verhaal. 
De liederen zullen we daarna ook met elkaar rondom orgel en piano zingen, 
begeleid door Erick zelf en Theo Griekspoor. 
Wanneer je het verhaal van een lied eenmaal kent, gaat een lied meer voor 
je leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed 
anders. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee.  
Van harte welkom! 
Commissie  Vorming en Toerusting 
 
Ter afsluiting 
Tot zover de tekst in het laatste kerkblad dat in 2022 wordt uitgebracht. We 
staan aan het einde van een bewogen jaar. Een jaar dat begon met corona 
en beperkende maatregelen; een jaar dat begon met het afwachten op ds. 
Strydom Bruwer, maar ook een jaar dat begon zonder dat er binnen de Eu-
ropese grenzen een oorlog aan de gang was. 
We zijn nu bijna aan het einde van dat jaar. Corona leeft vooral als ‘iets dat 
geweest is’, ds. Strydom Bruwer staat bijna acht maanden op onze kansel 
en we zijn al heel goed aan elkaar gewend geraakt. Maar er heerst nu oorlog 
in Europa en die gaat zeker niet ongemerkt aan ons voorbij. Ook wij leven 
misschien met angst, maar we mogen ook met hoop leven – vol vertrouwen 
de toekomst tegemoet, in de wetenschap dat het Kerstkind ook voor ons – 
persoonlijk – geboren is. Met die wetenschap zal 2023 ongetwijfeld een 
hoopvol jaar zijn.  



Ik wens u, namens de kerkenraad, gezegende kerstdagen en een hoopvol 
2023. 
Scriba 


