
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 5 februari 2023, oecumenische viering in de RK-kerk aan de 
Kudelstaartse weg, aanvang 11.00 uur 
Voorgangers: diaken J. Hoekstra en ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Leo Eveleens. 
Rijdienst: Tineke van der Blonk. 
Boekenhoek: geen. 
 
Terugblik 
 

In de dienst van afgelopen zondag ging ds. Bram-Willem Aarnoutse uit Breu-
kelen voor. We lazen met elkaar een gedeelte uit Marcus 1 – een dag in 
Kapernaüm. Jezus gaat naar de synagoge, gaat daarna naar het huis van 
Petrus, geneest diens schoonmoeder van koorts, geneest andere zieken en 
zoekt de ruimte om te bidden. Ds. Aarnoutse begon zijn betoog met de vraag 
aan de gemeente wat ons (persoonlijk) kracht geeft uit de verhalen van Je-
zus. Het is heel persoonlijk, zo zei ds. Aarnoutse. Vanuit de persoon van 
Jezus zijn vier lijnen zichtbaar, zo zei ds. Aarnoutse. Die zijn alle vier zicht-
baar in Marcus 1. Jezus is een geestrijk mens – heel bevindelijk (hij gaat 
naar de synagoge). Jezus staat voor wijsheid. Dat draagt hij uit. Jezus is een 
sociaal profeet – zichtbaar in zijn daden en Jezus is de grondlegger van een 
beweging. 
Ds. Aarnoutse werd in de geschiedenis in Marcus 1 vooral getrokken door 
het woord ‘koorts’. Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus van de 
koorts. ‘Koorts’ is in het oude testament een metafoor voor het ziek zijn van 
de samenleving. Marcus 1 kan zo worden geïnterpreteerd dat Jezus de sa-
menleving kan genezen van de koorts die er is. Anno 2023 is dat nog steeds 
actueel. De koorts van deze tijd – het leven over de rug van de anderen – 
kan alleen worden genezen als je Jezus toelaat in je hart. De verhalen van 
Marcus kunnen inspireren om in figuurlijk opzicht de ramen van het leven te 



openen en zo gestalte te geven aan de opdracht vanuit het geloof. Jezus wil 
in ons leven aanwezig zijn, zo dat wij kunnen bijdragen aan de bijbelse op-
dracht 
 

Komende zondag is er ook weer een eredienst. Dat is een oecumenische 
eredienst. Verderop in dit kerkblad leest u daar meer over. Weet u welkom. 
Let op: de dienst begint om 11.00 uur en niet om 10.00 uur. 
   
Gemeentenieuws 
Er hebben het scribaat deze week geen berichten bereikt voor deze rubriek. 
Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die ziek zijn, of anderszins een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken. Wij willen om hen allen heenstaan en Gods 
kracht en steun toebidden. 
 
Oecumenische viering 
Er zit weer een Oecumenische dienst in Kudelstaart aan te komen, en wel 
komende zondag zondag. De viering is dit keer niet in ons kerkgebouw, maar 
in de kerk van de parochie  St. Jan Geboorte aan de Kudelstaartseweg. 
Wij horen u al denken; waarom pas om 11.00 uur en niet zoals anders om 
10.00 uur? Welnu, dit vraagt om enige uitleg. 
In deze dienst gaan voor: dominee Strydom Bruwer, en diaken Jeroen Hoek-
stra. De heer Hoekstra gaat op deze zondagmorgen eerder nog voor op een 
andere plaats, en kan daarom niet eerder in Kudelstaart zijn dan om 11.00 
uur. 
Het belooft een inspirerende dienst te worden, waar ook een (fors) gelegen-
heidskoor, onder leiding van Ton van den Berg, de sterren van de hemel zal 
zingen.  
We hopen met elkaar (voorbereidingscommissie, voorgangers, en alle an-
deren die aan de organisatie een bijdrage hebben geleverd) en dat we met 
elkaar een mooie dienst mogen hebben rondom het thema: “Het zout der 
aarde zijn”. 
Wij kijken uit naar deze dienst waar mensen Rooms Katholiek en Protes-
tants, samen KERK zijn. 
Namens de voorbereidingscommissie, Garry Scholte en Ton van den Berg. 
 
Uit de pastorie 
Als u in Aalsmeer woont in de Bachlaan, Beethovenlaan, Händelstraat, 
Haydnstraat of Mozartlaan wordt u voortdurend herinnerd aan deze musici 
die met hun enorme muzikale talent een grote bijdrage hebben geleverd aan 
de mensheid. Of als u in Kudelstaart woont in bijvoorbeeld de Archimede-
slaan, Copernicusstraat Darwinstraat, Edisonstraat, Einsteinstraat, 



Schweitzerstraat enz. overkomt u hetzelfde. Telkens als je je huisadres moet 
opgeven of een brief in je brievenbus krijgt, word je herinnerd aan de bijdrage 
van deze intellectuele reuzen aan de wereldgeschiedenis. 
Mijn vrouw en ik wonen ook in de Einsteinstraat, de straat genoemd naar 
Albert Einstein. Deze briljante academicus zei zelf wel eens: 'Alleen een le-
ven geleefd voor anderen is de moeite waard.' 
Natuurlijk hoeft er geen straat naar je vernoemd te worden om je te motive-
ren dienstbaar te zijn aan anderen. De gave van het leven zelf zou motivatie 
genoeg moeten zijn. 
Er zijn duizenden verhalen van mensen die ons inspireren om dienstbaar te 
zijn met onze eigen unieke gaven. Eén zo'n verhaal gaat over een zekere dr. 
Morrison, een bekende zendeling in China, die vroeg om een assistent voor 
hem te sturen. Daar solliciteerde toen een ijverige jongeman, die voor de 
Heer wilde werken, en verscheen voor de benoemingscommissie. Hij leek 
hen niet erg veelbelovend: een ruwe diamant. Ze dachten eigenlijk niet dat 
hij ooit zou slagen als zendeling. Maar hij wilde heel graag in het zendings-
werk en uiteindelijk besloot de commissie hem naar China te sturen. Hij zei: 
‘Ik ben bereid alles te doen, als ik maar een verschil kan maken in het leven 
van een ander. Het maakt ook niet uit of het alleen maar is als handlanger, 
houthakker of waterdrager.' 
Deze jongeman was later de zendeling, Dr. Milne, die samen met zijn col-
lega, Dr. Morrison, het beroemde Anglo-Chinese College in Malakka op-
richtte. 
Het is waar wat Bernard van Clairvaux zei: 'De grootste leiders zijn altijd 
dienstbaar - maar ze beseffen het niet eens.' 
Met een hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
De Groene Kerk 
De commissie Vorming en Toerusting heeft de maand maart als 'Groene 
maand' bestempeld. 
Er is dan een aantal activiteiten rondom Bijbel en duurzaamheid . Op 5 maart 
komt ds. Aarnoud van der Deijl preken over de “Groene kerk”. Hij wil graag 
weten wat er zoal speelt binnen onze gemeente over groen en duurzaam-
heid etc. Hij kan daar dan op inspelen. 
We willen dit als commissie graag inventariseren, zodat we dat (tijdig) met 
de dominee kunnen bespreken. De vraag aan u is daarom: 'Waar denkt u 
aan bij 'Groene kerk'? Woorden, gedachten , maar ook tekeningen of foto's 
(!) daarover kun je kwijt bij Joke van Leeuwen, de voorzitter van deze com-
missie. In de brievenbus op Geerland 73 of per mail :  joke.van.leeu-
wen@sow-kudelstaart.nl   Alvast onze hartelijke dank voor het meedenken !   



 
Laat uw kans niet lopen – ga wandelen! 
Vanuit Leimuiden organiseren Petra Verschoof (u weet wel: onze kerkelijk 
werker voordat ds. Strydom Bruwer er was) en haar man ds. Jelis Verschoof 
een groeps-wandelvakantie naar Santiago de Compostella. Natuurlijk wordt 
niet het hele stuk vanuit Leimuiden gelopen – het gaat om de laatste 100 km. 
Dat stuk wordt gelopen van 8 tot en met 17 mei 2023. Er zijn nog een paar 
plaatsen vrij voor gemeenteleden uit Kudelstaart die willen meewandelen.  
Van dag 2 t/m dag 9 is de gemiddelde wandelafstand van de Pelgrimsroute 
15 km per dag. De bagage wordt vervoerd per bus en hoeft niet op de rug te 
worden meegedragen. Er zijn 3 hotelaccommodaties: aan het begin van de 
route, halverwege en vlak voor Santiago. Op dag 9 is er 's middags gelegen-
heid om Santiago de Compostella te ontdekken. Op dag 10 is de terugvlucht. 
Wilt u informatie? mail naar: pverschoof@solconmail.nl. Het is een tocht 
voor jong en oud. Natuurlijk moet u nog wel een klein beetje fatsoenlijk ter 
been zijn, maar het is niet nodig dat u nog de gesteldheid hebt ‘van een jonge 
hinde’. Als u de tocht volbrengt krijgt u ook een heus ‘pelgrimscertificaat’. 
 
 
Inloopochtend in de Spil  
Woensdagmorgen, 1 februari 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. De boekenhoek zal deze morgen 
geopend zijn. De gastvrouwen deze ochtend zijn Carla Sandee en Gusta 
Groenendijk. De koffie en thee staan voor u klaar.  
We heten u van harte welkom in de Spil.  
 
Bedankt 
Lieve mensen, hartelijk bedankt voor het meeleven met ons, de afgelopen 
maanden. De kaarten, bloemen, bezoekjes, bemoedigende woorden en de  
hulp, ook nu nog,  op allerlei gebied.  Het is  echt en letterlijk ‘hartverwar-
mend!” 
En het helpt ons om de moed erin te houden. Het gaat langzaam beter met 
ons. 
Een hartelijke groet, Piet en Lammy van den Berg. 
 


