
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 15 januari 2023 
Voorganger: pastor mw. A.M. Creemer-Allard. 
Ouderling van dienst: Truus de Geus. 
Diaken van dienst: Martin Maat. 
Kerkrentmeeester van dienst: Lolke van der Leeuw. 
Overige dienstdoenden: Marjolein van der Zwaard en Joke Aalbersberg. 
Kindernevendienst: Simone van Heemskerk en Anneke de Jong. 
Koster: Bert van Duijn. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Orgel, beeld, ge-
luid en online diensten  (2) en ZWO-commissie (uitgang). 
Rijdienst: Huib van Arkel en Ted  Wentzel. 
Boekenhoek: Gerda de Vos en Helma Bakker. 
Koffiezetten: Marieke Millenaar en Ellly Valstar. 
Koffieschenken: Marieke Millenaar en Elly Valstar. 
 
2023 
Op het moment dat dit kerkblad wordt geschreven zijn we inmiddels al een 
week in 2023 – onze eerste schriftelijke uiting naar de gemeente in dit nieuwe 
jaar. Een goed moment om u als gemeenteleden, waar u zich ook bevindt 
en wat uw persoonlijke omstandigheden ook mogen zijn, een gezegend en 
liefdevol 2023 toe te wensen. De hoop – en wens – is dat het vooral voor-
spoed zal dat uw en ons deel zal zijn. De realiteit brengt met zich mee dat 
dit ongetwijfeld niet overal het geval zal zijn. In die situaties willen we als 
gemeente, als een warme deken, om betrokkenen heen staan. 
uw kerkenraad 
 
Terugblik 



We kijken terug op de kerstperiode 2022 en de jaarwisseling 2022 – 2023. 
In die periode hebben we vier erediensten gevierd, een gezamenlijk ontbijt 
genoten en naar een prachtige musical gekeken. In de Kerstdienst sprak ds. 
Bruwer over het thema: ‘Jezus geeft licht en leven’, aan de hand van het 
Kerstverhaal uit Johannes 1. Aan deze dienst werd medewerking verleend 
door het koor Voices of Bliss uit Woubrugge, onder leiding van Mari’an van 
Loon. Een mooie en inspirerende dienst. 
Een dag later hebben we met een groot aantal gemeenteleden het traditio-
nele Kerstontbijt genoten. Onder leiding van  Herma Heijnen en Marleen de 
Vos heeft een groot aantal vrijwilligers een fantastisch ontbijt voor ons op 
tafel getoverd.  
Na het ontbijt kwam de Kerstmusical ‘Herders, sta op’. Jong en oud gaf hier-
bij acte de présence! Het was jarenlang niet mogelijk, vanwege corona, om 
een musical op de planken te krijgen – nu mocht dat gelukkig weer en hope-
lijk is dat een mooie start voor meer musicals in de komende jaren. 
 

Een kleine week later was het Oudejaarsavond. In een fijne oudejaarsavond-
dienst riep ds. Bruwer ons op om ‘op de uitkijk te staan’ (aan de hand van 
Efeze 2), om de volgende morgen met ons stil te staan bij ‘geluk’ – aan de 
hand van de zogeheten ‘Bergrede’ (Mattheus 5). 
Afgelopen zondag ging ds. Marina van der Zwaag – de Haan uit Ter Aar bij 
ons voor. Ds. Van der Zwaag stond stil bij de zoektocht naar de koning – aan 
de hand van de geschiedenis van de wijzen uit het oosten.  
Na de dienst is er, na de koffie, een ‘nieuwjaarsdrankje’ geschonken en heb-
ben we op geanimeerde wijze met elkaar het nieuwe jaar ingeluid. 
 

Komende zondag is er ook weer een eredienst. In die eredienst zal pastor 
mw. Ans Creemer voorgaan. Weet u welkom. 
   
Week van gebed 
De week van 15 tot 22 januari 2023 is de ‘Week van het gebed’. Een wereld-
wijd gebeuren, waaraan duizenden christelijke kerken in alle werelddelen 
deelnemen. Als ‘kerken van Kudelstaart’ (onze gemeente, de RK-parochie 
St. Jan Geboorte en de Alphakerk) – we noemen onszelf de K3, doen we 
uiteraard ook aan dit initiatief mee. In de ‘algemene informatie’ in dit kerkblad 
(niet ‘wijkspecifiek’) leest u meer over dit initiatief en de tijden en plaatsen in 
Kudelstaart/Aalsmeer waar we de week van gebed invulling geven (georga-
niseerd door de Raad van Kerken). Voor de K3-kerken is dat op dinsdag 17 
januari, van 20.00 tot 21.00 uur in De Spil. 
 
Uit de pastorie (1) 



Christina Onassis was drie jaar oud toen haar vader, Ari (de Griekse 
scheepsmagnaat), haar een jacht van 1.500 ton schonk. Het jacht werd naar 
haar vernoemd en het geschenk omvatte ook 40 bemanningsleden. Al haar 
poppenjurken waren al ontworpen door Dior. 
Op haar negende verjaardag belde haar vader haar op om haar te feliciteren. 
Hij was negen maanden van huis geweest voor zakenreizen. Tijdens het ge-
sprek waren haar woorden: "Ik mis papa." "Ga naar New York en koop alleen 
wat jij wilt," was het antwoord van de scheepsmagnaat. 
Vervolgens kocht ze gewoon een andere pop. Arm kind. 
Een bekende Britse kinderpsycholoog zei na 50 jaar praktijk: "De grote om-
vang van geestesziekten, eenzaamheid, zelfmoord en depressie is vaak te-
rug te voeren op de gebrekkige aandacht en zorg die kinderen kregen." 
Het gaat dus om tijd, kwaliteitstijd die een kind van zijn of haar ouder dient 
te krijgen. Iemand zei ooit: Een kind spelt het woord 'liefde' met vier letters: 
t-i-j-d. Dit is de beste erfenis die een kind kan krijgen en het is waar Christina 
met heel haar hart naar verlangde... 
Laten we onze kinderen koesteren, in onze gezinnen en in onze gemeente! 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Uit de pastorie (2) 
Wereldwijd worden vaak pogingen gedaan door landen, meestal door kerken 
en christelijke organisaties, om vast te stellen welk percentage van de be-
volking van het land zichzelf als christen beschouwt. Ik googelde wat deze 
statistieken in Nederland zeggen en kwam het volgende tegen: 
"Meer dan de helft (58 procent) van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 
is niet gelovig. In 2021 behoorde 18 procent van de Nederlandse bevolking 
tot de katholieke kerk, 14 procent was protestant, 5 procent moslim en 5 
procent behoorde tot een andere religieuze groep." 
Het zal interessant zijn om te bepalen of deze statistieken werkelijk betrouw-
baar zijn. Zo ja, dan moeten we aannemen dat ongeveer 32% van de Ne-
derlandse bevolking zichzelf als christen beschouwt. 
Ds. Jacobus Overduin, bekend Nederlands predikant en schrijver, zei bij ge-
legenheid: "Sommige christenen zijn als een kwakzalver die op een markt 
een onfeilbaar middel tegen reuma aanprijst, terwijl hij zelf zo krom is als een 
hoepel en met de dood aan zijn voeten staat ... Want van zo'n koopman 
koopt niemand." 
Sommige christenen, beweerde iemand anders, zijn te vergelijken met be-
paalde alledaagse voorwerpen. Dat zijn ze: 
zoals kruiwagens - nutteloos behalve als ze geduwd worden; 
zoals vliegers - als je ze niet vasthoudt, verdwijnen ze; 



zoals katten - ze zijn alleen gelukkig als je ze voortdurend aait; 
zoals ballonnen - vol met wind en altijd klaar om te barsten; 
als aanhangers - ze moeten altijd getrokken worden. 
Gelukkig zijn sommige christenen als een goede horloge: zichtbaar en hard 
werkend in stilte! 
We zouden echt dankbaar moeten zijn voor elke 'horloge-christen'! 
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 
 

Zingen is de goedkoopste, snelste en eenvoudigste manier van reizen. 
Met een liedboek in je hand reis je door de tijd en door allerlei landen. 
Daardoor is het mogelijk binnen een uur van Israël naar Peru, van Oekraïne 
naar Denemarken, van Engeland naar Ierland te reizen! 
 

Omdat de melodie de trechter naar het hart is kom je ook dicht bij het ge-
loofsleven van andere mensen in andere landen in andere tijden. Door de 
keuze van de woorden wordt ons ook een blik gegund in de zielen van men-
sen. En voel je je verbonden. 
In deze dienst worden kort de verhalen achter de liederen verteld en zingen 
we de liederen, begeleid door Theo Griekspoor en door Erick Versloot zelf.  
We zullen ze voorgoed anders zingen, wellicht nog meer doorleefd. 
Kom en zing, luister en geniet –  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. 



Hartelijk welkom! 
Commissie  Vorming en Toerusting 
 
Verantwoording uitgaven van de Diaconie en de ZWO over de laatste 
3 maanden  van 2022 
Overgemaakt door: 
A. Diaconie 
Adamas huis (avondmaalproject)                   €  750,00 
Ronald Macdonaldkinderfonds                       €  250,00 
Leger de Heils                                                 €  250,00 
Amref Flying Docters                                       €  250,00 
Stichting Bootvluchtelingen                             €  250,00 
Kinderhulp Stichting Pepernoot           €  100,00   
 

B. ZWO-commissie 
Project ElizaYo in Zuid-Afrika           € 2.000,00 
Deur collecte stichting ElizaYo 4 december     €   250,00      
 

Iedereen die deze uitgaven (mede) heeft mogelijk gemaakt: heel hartelijk 
dank 
Uw diaconie 
 
Bedankt (1) 
In het afgelopen jaar hebben we als gemeente met de Avondmaalscollecte 
het Ademas inloophuis in Nieuw-Vennep gesteund. De diaconie ontving 
daarover de volgende bedankbrief: 
‘Langs deze weg willen we uw gemeente bedanken voor de fantastische do-
natie die wij in november hebben mogen ontvangen! 
Hiermee zijn wij, maar vooral de gasten van Adamas jullie ontzettend dank-
baar voor.  
We nemen jullie even mee in activiteiten we recentelijk hebben georgani-
seerd en/of die gepland staan de komende tijd:  
• Diverse lotgenootcontacten (mannen, jonge vrouwen in rouw, vrouwen 

met borstkanker, Als genezing niet meer mogelijk is, nabestaanden-
groep, Kids, Chill (tieners), ouders, etc);  

• Vitaliteitsactiviteiten;  
• Onze lezingen Kanker heb je Samen en Verder na Kanker zijn zeer suc-

cesvol en bieden we meerdere keren per jaar aan;  
• Gezinsbegeleiding op maat aan en de lezing “hoe vertel ik het mijn kin-

deren”;  



• 1 x per maand komt re-integratiebureau voor kanker StapNU langs voor 
een inloopspreekuur en zijn ze op verzoek inzetbaar;  

• Levensvieringen voor terminale gasten bij de Stal op de Kaag; 
• En niet te vergeten: de 1-op-1 gesprekken en het luisterend oor! 
Nogmaals onze hartelijke dank! 
met vriendelijke groet, Gabrielle Hilleband van Adamas Centrum’ 
 
Bedankt (2) 
We hebben vanuit de gemeente heel veel kaarten ontvangen; ter bemoedi-
ging en als teken van medeleven. De lieve woorden hebben ons gesteund 
en gesterkt, hartelijk dank langs deze weg, 
vriendelijke groeten, Jan en Eva Vrieze 


