
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 22 januari 2023, viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Jan de Jong. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt, Martin Maat en Rik van Osnabrugge 
Kerkrentmeeester van dienst: geen. 
Overige dienstdoenden: Jaap Overbeek, Tineke van der Blonk en Marleen 
de Vos. 
Kindernevendienst: Dorien Rinkel en Ronald Sangers. 
Koster: Chris Bremer. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Avondmaalscol-
lecte - Bardo  (2) en ZWO-commissie (uitgang). 
Rijdienst: Jaap Overbeek. 
Boekenhoek: Anneke de Jong. 
Koffiezetten: Marja van der Meer en Betty de Rooij. 
Koffieschenken: Marja van der Meer en Betty de Rooij. 
 
Terugblik 
Afgelopen zondag ging mw. Ans Creemer in onze eredienst voor. Het thema 
van de dienst was: ‘Eenheid’. De keuze voor dit thema verwijst naar het 
thema van de Week van Gebed – dat is ‘doe goed – zoek recht’. We lazen 
in dit verband enkele visioenen uit het boek Openbaring. Visioenen waar 
wordt verhaald over satan – die in de geschiedenis van het paradijs de ge-
daante heeft van een slang en in het boek Openbaring van een draak. De 
draak wordt op aarde geworpen – en is onder ons. Wij kunnen en mogen 
strijden tegen satan – tegen het onrecht, waar dat ook is. Maar we hebben 
daarbij één zekerheid: Jezus strijdt met ons mee. 
 



Zondagavond was er een inspirerende bijeenkomst met ds. Erick Versloot, 
predikant/musicus uit Mijdrecht. Ds. Versloot nam ons mee de wereld door 
– aan de hand van een aantal liederen in het liedboek. Onze welbekende 
liederen zijn ontstaan in zo’n beetje alle delen van Europa – van Nederland 
naar Denemarken, Duitsland, Engeland en afgesloten met de zegen uit Ier-
land….  De muzikale medewerking vanavond kwam van Theo Griekspoor. 
Een buitengewoon boeiende bijeenkomst! 
 

Komende zondag is er ook weer een eredienst. In die eredienst zal ds. 
Strydom Bruwer voorgaan. We hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal 
te vieren. Weet u welkom. 
   
Week van gebed 
Deze week is de ‘Week van het gebed’. Hieronder vindt u nog een keer het 
schema voor de diensten in Aalsmeer/Kudelstaart. 

Dag Tijdstip Locatie 
Zondag 15 januari 20.00-

21.00 uur 
Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 

Maandag 16 januari 20.00-
21.00 uur 

Open Hof Kerk (samen met de 
Doopsgezinde gemeente en RK 
Karmelkerk) 

Dinsdag 17 januari 20.00-
21.00 uur 

De Spil in Kudelstaart (samen met 
Alphakerk en RK St. Jangeboorte) 

Woensdag 18 januari 20.00-
21.00 uur 

Lijnbaankerk 

Donderdag 19 januari  20.00-
21.00 uur 

Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost 
(samen met Cama-gemeente) 

 
Uit de pastorie 
We hadden het voorrecht om vorige week zaterdagavond in Amsterdam een 
concert van de immer populaire André Rieu bij te wonen. Wat een feest van 
vrolijkheid en feestelijkheid was het! Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die 
met een zwaar en bezorgd gemoed de concertzaal binnenliep, er als een 
'ander mens' weer uitkwam. Het deed me opnieuw de helende en verhef-
fende waarde van muziek beseffen. 
Muziek speelt een centrale rol in het leven. Ten eerste is muziek een middel 
om te communiceren. Je kunt een bepaald gevoel zonder of met woorden 
overbrengen en zelfs datgene waar helemaal geen woorden voor zijn tot uit-
drukking brengen. 



Deskundigen en medici beweren: muziek is echt het medicijn van de herse-
nen, het versterkt de banen van de hersenen. De analytische linker hersen-
helft en de creatieve rechter hersenhelft verbinden zich met elkaar door mu-
ziek. Spanning en angst worden verminderd door de afgifte van dopamine, 
het "voel je goed” hormoon. Het stimuleert de emotionele reactie passie, 
heimwee en vreugde. Muziek is therapeutisch en heeft zelfs een helende 
werking. Muziek kan emoties losmaken, ook emoties die voor lange tijd on-
derdrukt zijn. Muziek roept vaak herinneringen op en kan ons in een andere, 
mooiere wereld brengen. Zelfs pijn wordt verlicht en het geheugen verbeterd 
bij het luisteren naar muziek. 
Als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat muziek en zang een integraal on-
derdeel waren van de aanbidding van God door de gelovigen. Zo lezen we 
in:  
Psalmen 9:3 – “Ik wil vrolijk zijn, voor U juichen, uw naam bezingen, Aller-
hoogste …” 
Spreuken 15:13 – “Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een ver-
drietig hart stemt de geest somber.”  
Spreuken 17:22 – “Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een 
sombere geest verzwakt het lichaam.” 
Efeziërs 5:19 - “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest 
u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer…” 
 

Het is waar wat Walter Landor zei: “Muziek is Gods geschenk aan de mens, 
de enige kunst van de hemel gegeven aan de aarde, de enige kunst van de 
aarde die we meenemen naar de hemel.” 
Zullen we niet meer van muziek maken in ons leven en in onze gemeenten? 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Actie ‘Kerkbalans’ 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Dat is steeds het motto van de 
actie kerkbalans. Er met elkaar voor zorgen dat we ook in de toekomst de 
Kerk, onze Kerk, in stand kunnen houden. Daarvoor voeren we ieder jaar 
actie – altijd in de tweede helft van januari. 
 

Een dezer dagen rolt bij u de brief met de informatie over de actie Kerkbalans 
in de bus (misschien hebt u ‘m inmiddels al gehad). In de  bij die brief ge-
voegde folder wordt uitgelegd waarvoor we het geld nodig hebben. De kos-
ten zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. We begrijpen dat dit bij u ‘thuis’ 
ook het geval is, maar hopen dat we ook in deze tijd nog steeds op u mogen 
blijven rekenen in het belang van wat nu ónze kerk is, maar waarvan wij ook 
hopen dat het de kerk van uw en onze toekomst is. 
 



In vroeger jaren werd de envelop over de actie Kerkbalans eerst bij u in de 
bus gegooid en later weer persoonlijk opgehaald. Sinds corona ons heeft 
getroffen doen wij dat niet. Aan u wordt gevraagd om de envelop zelf bij de 
contactpersoon in de bus te gooien. U vindt het adres op de envelop die bij 
u in de bus wordt gedaan. 
Uw college van kerkrentmeesters 
 
 
Lectoren 
Enkele weken geleden hebben we u gevraagd om, als u daarin geïnteres-
seerd bent, u aan te melden als ‘lector’. Een lector verzorgt de Bijbellezingen 
tijdens de eredienst. Daarvan is door heel wat gemeenteleden gebruik ge-
maakt.  
Het is de bedoeling dat de lectoren niet in het diepe worden gegooid – in de 
kerkenraad is afgesproken dat er een stukje scholing wordt verzorgd. Het is 
de bedoeling dat die scholing op D.V. 16 februari a.s. plaatsvindt. Zet u die 
datum vast in uw agenda  (als u zich hebt aangemeld….). Nadere informatie 
volgt. 
Scriba 
 
Avondmaalsproject 2023 
Op zondag 22 januari is er weer een Avondmaalsviering in onze gemeente. 
Zoals elk jaar heeft de diaconie een goed (en nabij gelegen) doel om het 
collectegeld uit de Avondmaalscollecte  aan te doneren. Dit jaar is gekozen 
voor Hospice Bardo in Hoofddorp. 
 

Wat is Bardo? 
Bardo is opgericht in december 2001. De grondleggers Neeltje Zoet en Toos 
van der Kamp hebben de naam Bardo met zorg gekozen. In het Tibetaans 
Boeddhisme betekent ‘bardo’ een overgangsfase in een leven. In deze tra-
ditie gaat men ervan uit dat er in een leven meerdere overgangsfases 
(bardo’s) zijn. De letterlijke betekenis van het woord bardo is ‘tussen twee’. 
Bardo bestaat uit een high care hospice, ondersteuning thuis en een Leer-
huis. Het hospice van Bardo is een woonvoorziening waar een team van art-
sen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers 24 uur per dag zorg 
biedt. De casemanagers van ondersteuning thuis geven palliatieve zorg. De 
vrijwilligers geven begeleiding en ondersteuning. Daarnaast kan iedereen in 
Bardo’s Trefpunt terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, ontspan-
ningssessies en creatieve workshops.  
 



Het Leerhuis biedt voorlichting en educatie, zowel voor het brede publiek als 
voor zorgverleners en vrijwilligers.  
Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen wel-
kom is; ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond.   
Stichting Bardo is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Vrien-
den van Hospice Bardo en Stichting Amstelring. Gekwalificeerde medewer-
kers in dienst van Amstelring leveren kwalitatief hoogwaardige zorg in Bardo. 
De Stichting Vrienden zorgt voor de noodzakelijke aanvullende fondsenwer-
ving en wil bijdragen aan de borging van de duurzame toekomst van Stich-
ting Bardo. 
Voor meer informatie kijk op de website van Hospice Bardo: www.hospi-
cebardo.nl  
Eventuele donaties naar: Stichting Vrienden van Hospice Bardo 
IBAN: NL89 RABO 0324 5720 93. 
Namens de Diaconie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 


