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Nieuwsbrief, 19 maart 2023 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondag 19 maart 2023 in De Spil.  
In de dienst van vandaag wordt voorgegaan door ds. 

Hans van Dalen uit Nijverdal. 
Ouderling van dienst is Ge-
rard Heijnen. Diaken van 
dienst is Martin Maat. Het 
orgel wordt vandaag 
bespeeld door Jan Sikkema. 
De lectoren van deze week 
zijn Marja van Duijn en Ton 
van den Berg. 
Het is vandaag de Vijfde 

Lijdenszondag (of wie de veertigdagentijdtelling 
hanteert: de Vierde zondag in de veertigdagentijd).  
Er is vandaag ook kindernevendienst. Die wordt verzorgd 
door Susan de Boer en Arno Maas. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voor-
waarde is dat u een werkende internetverbinding moet 
hebben. 
Na de dienst is er koffiedrinken.  
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), Onderhoud van de kerk (2) en de ZWO-commissie 
(uitgang). We collecteren fysiek en 
digitaal; bent u thuis, dan wordt ge-
vraagd aan de collecte mee te doen 
via een overmaking op het bankre-
keningnummer van onze gemeente 
(NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt 
via de hiernaast staande QR-code 
‘rechtstreeks een betaling’ doen. Ook wanneer u in de 
kerkzaal zit kunt u natuurlijk gebruik maken van deze 
QR-code. De code die u hiernaast aantreft kunt u gebrui-
ken tot 18 april 2023. 
 

Liturgisch bloemstuk 
4e zondag in de veertigdagen tijd. 

De schikking is gemaakt n.a.v. het Bijbelgedeelte uit Jo-
hannes 9 

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan 
komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 
9:30) 
Kernwoorden: zien, kijken, open ogen 
Laten zien  
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk 
contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen 
christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop 
van onze zoon bevroegen ze me over de Bijbelverhalen 
en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over 
het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was 
toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan 
het zoeken was naar woorden en naar het ‘juiste’ ant-
woord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten 
zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn 
dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over 
God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle 

Orde van dienst 
• Inleidend orgelspel 
• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: Psalm 121 : 1 en 2. 
• Stil gebed. 
• Bemoediging en groet. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Gebed om ontferming. 
• Zingen: lied 428 uit de Opwekkingsbundel. 
• Gods leefregels. 
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest. 
• Kindermoment - paasproject. 
• Projectlied. 
• Kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Schriftlezing: Deuteronomium 8 : 1 – 3. 
• Zingen: lied 40 uit de Opwekkingsbundel. 
• Schriftlezing: Joh. 6 : 1 – 15, 48 – 51, 60 en 66. 
• Zingen: lied 653 : 1, 2 en 7 uit de NLB. 
• Verkondiging. 
• Meditatief orgelspel. 
• Zingen: lied 575 : 1, 3 en 6 uit de NLB. 
• Kinderen komen terug van de nevendienst. 
• Kinderlied: Weet je dat de lente komt (youtube). 
• Dankgebed en voorbede, afgesloten met Onze Va-

der. 
• Inzameling van gaven. 
• Slotlied: lied 345 : 1 en 3 uit de NLB. 
• Heenzending en zegen. 
• Uitleidend orgelspel. 
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antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te 
kunnen praten.  
(ds. Rianne van der Nagel)  
Oculi; Open ogen. Zien, kijken, gezien worden. Wie ben 
jij geworden? 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groene film: ‘Er was eens…. 
een bos’, in De Spil 

Zondagavond 19 maart om 19.00 uur wordt de documen-
tairefilm: “Once upon a Forest” vertoond in kerkelijk cen-
trum de Spil. De film sluit aan bij de ‘groene maand’ 
maart waarbij het accent ligt op het beheer en het be-
houd van de aarde.  De bioloog Francis Hallé vertelt het 
mooie verhaal van de bomen. Hij was getuige van het 
ontstaan, groeien, leven en sterven van de bomen in het 
woud. In de film wijst hij samen met cineast Luc Jacquet 
(bekend van het Oscar winnende ‘March of the Pen-
guins’) de weg in de tijd en ruimte van een groeiend en 
bloeiend regenwoud. Deze natuurdocumentaire is de 
wake-up call die de teloorgang van het woud aan de kaak 

moet stellen. Het belang en de schoonheid van het bos 
worden inzichtelijk gemaakt. Met een zwevende camera 
boven het bladerdek levert 
dat zeer majestueuze 
plaatjes op. Het bos komt 
zo zichtbaar tot leven. Ook 
aan de grond gebeurt er 
veel. De lichtinval, regisseur 
van de boomgroei, speelt 
daarin een belangrijke rol. 
Daar die groei traag ver-
loopt, wordt er gebruik ge-
maakt van computeranima-
ties die dergelijke proces-
sen versneld kunnen afspe-
len. In 700 jaar herstelt het 
bos zich als de mens niet ingrijpt. We zien Hallé in de 
toppen van de bovenste bomen zitten, de bossen te be-
studeren en tekenen. De groene longen van de tropische 
wouden zijn essentieel voor de zuurstofhuishouding van 
de planeet. Een boom is geniaal! Weet u/ je welkom. 
Om 19.00 uur in de Spil, inloop met koffie/ thee, 19.15 
uur start de film. Na afloop is er tijd voor een nagesprek 
met een drankje. Entree gratis, voor de consumpties vra-
gen we een kleine bijdrage. 
Commissie Vorming en Toerusting 
 

Gezocht: koster/gast-
heer/gastvrouw 

Onze gemeente is ontstaan in het Dorpshuis. Daar kwa-
men wij als “beginnende gemeente bij elkaar  Eerst  een-
maal per maand, daarna mochten we groeien naar een 
wekelijkse dienst met een eigen dominee en een eigen 
kerk.  
 Nu hebben wij een vraag gekregen van een groep Zuid-
Afrikaanse mensen uit de 
regio tussen Amsterdam 
en Rotterdam om te starten 
met bijeenkomsten “voor 
en door “Zuid-Afrikaners“ 
en de wens onze kerk-
ruimte daarvoor te gaan 
gebruiken. Afgelopen week 
hebben we weer gesprek-
ken hierover met hen ge-
voerd en komt de invulling 
hiervan steeds dichterbij. 
Voorlopig wil men ook-als 
start- graag één keer per maand bij elkaar komen voor 
een middagdienst die rond 16:00 uur begint. Voor onder-
steuning –zeker in het begin – zijn we op zoek naar en-
kele “kosters”. Wat zou het fijn zijn als er een groepje van 
5 of 6 personen zou zijn die om de beurt een keer als 
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gastheer/gastvrouw c.q. koster hen wil helpen. In het be-
gin misschien samen met iemand uit die groep, maar 
daarna zal de groep zelf zorgen voor een “koster”   Ook 
voor de techniek is er een uitdaging om te voldoen aan 
deze vraag. Maar ook daarvoor zal in de toekomst door 
hen ook ondersteuning worden geboden. De techniek-
groep zal met elkaar hiervoor ook een overleg moment 
hebben. Dus... lijkt het je leuk om weer een gemeente in 
opbouw te helpen, meld je dan mondeling aan bij Lolke 
van der Leeuw of via de mail (lolke.van.der.leeuw@sow-
kudelstaart.nl).   
PS: hoe fijn zou het zijn dat wij weer een gemeente in 
opbouw mogen zien uitgroeien tot een zelfstandige kerk-
gemeente, en dat je daarbij hebt mogen helpen….!      
 

Kerk voor anderen dan ei-
gen gemeenteleden 

Kerk voor anderen dan de eigen gemeenteleden 
Het is u waarschijnlijk al opgevallen. Steeds meer activi-
teiten worden georganiseerd met andere kerkelijke ge-
meenten. Binnen Kudelstaart werken de RK-parochie, 
de Alphagemeente en onze gemeente al veel samen 
(onder de noemer K3… ) We zijn aangesloten bij “Aals-
meer over HOOP” en de “Raad van Kerken Aalsmeer”. 
We willen als gemeente toegankelijk en open zijn voor 
anderen. Hierbij gaat het om het willen zijn van een aan-
trekkelijke gemeente met aansprekende activiteiten voor 
zowel eigen leden als voor mensen van ‘buiten’. Dit kun-
nen zowel leden van andere kerken zijn, als mensen die 
niet bij een kerk of geloofsgemeenschap horen. Op deze 
wijze dient grotere toegankelijkheid ook een missionair 
doel. Ook wordt geanticipeerd op het gegeven dat in 
deze tijd van secularisatie en kerkverlating, mensen be-
hoefte blijven houden aan (andere vormen van) geloofs-
beleving, zingeving en het delen van een gezamenlijke 
ervaring. Doel hiervan is om mensen van buiten een er-
varing te geven die hen aanspreekt, zonder de noodzaak 
voor vaste verbinding met onze gemeente.  

 
Andersom kan dit ook gelden: leden van de onze ge-
meente nemen deel aan activiteiten van andere kerken. 
De gedachte hierachter is dat de verschillende kerken 
ook verschillende activiteiten organiseren ‘waar ze goed 

in zijn’ en dat die activiteiten beter kunnen worden onder-
steund in plaats van dat wordt getracht dit te kopiëren 
voor de eigen gemeente. De energie moet zo goed mo-
gelijk verdeeld worden.  
In alle gevallen gelden bij samenwerking de volgende uit-
gangspunten:  
• samenwerking vindt plaats op inhoud en niet op re-

gels en procedures; 
• samenwerking gebeurt niet uit angst, maar omdat 

het kansen biedt;  
• geen samenwerking met verbanden die anderen uit-

sluiten;  
• samenwerken is kennismaken: leer elkaar eerst ken-

nen.  
In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen christenen met een 
migratieachtergrond (SCP: Christenen in Nederland, 
2018). Diegenen onder hen die actief kerkelijk betrokken 
zijn, bezoeken kerkdiensten in meer dan 75 talen, in ruim 
1.200 internationale en migrantenkerken. 
Via het netwerk van Strydom, onze voorganger, zijn we 
in contact gekomen met een voorna-
melijk in de Randstad wonende en 
werkende groep Zuid-Afrikaners. Zij 
willen graag bijeenkomsten in het 
Zuid-Afrikaans gaan houden. Daar 
willen wij ze als kerkelijke gemeente 
graag bij helpen. U gaat daar meer 
van horen (en hierboven hebt u er ook al wat over gele-
zen). 
Een start-up in Kudelstaart?! Waaraan wij –  eens ook zo 
begonnen – mogen meewerken. Samen op Weg! 
Leo Eveleens, voorzitter 
 

Passionkruis, concert en 
paaswake in Kudelstaart 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donder-
dag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Ne-
derland kleine concerten en paaswakes worden gehou-
den. De protestantse gemeente Samen op Weg Kudel-
staart, de katholieke kerk Sint Jan Geboorte en de Alp-
hakerk uit Kudelstaart doen hier gezamenlijk aan mee. 
Iedereen is welkom om erbij te zijn. 
 
Op Vrijdag 31 maart 2023 is er in de katholieke kerk een 
concert van Music for Christ The Vocals. Het concert be-
gint om 20 uur. Je bent hartelijk welkom, boek van tevo-
ren wel even je ticket(s) ad 10 Euro p.p. op https://zin-
genindekerk.nl/evenementen/music-for-christ-the-vo-
cals/ 
Ook op Vrijdag 31 Maart wordt er rond het winkelcentrum 
in Kudelstaart een paaswake georganiseerd rond een re-
plica van het Passionkruis. Deze paaswake is een laag-
drempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het 
bekende, witte kruis. Je kunt er een kaarsje branden of 
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een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig 
heeft. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vra-
gen te stellen of gewoon even stil te worden. De paas-
wake wordt gehouden tussen 15 uur en 18 uur. De paas-
wake is voor iedereen gratis toegankelijk. 
 

Paasmiddag 
De diaconie is blij dat we dit jaar ook weer een paasmid-
dag kunnen organiseren.  En wel op woensdag 29 maart 
2023. De middag begint om 15.00 uur in de kerkzaal van 
de Spil.  Inloop is vanaf 14.45 uur. Wie slecht ter been is 
kan eventueel thuis opgehaald worden. Na ontvangst en 
koffie/thee volgt het liturgisch gedeelte. Na afloop daar-
van is er een gezellig samenzijn met een drankje en een 
hapje. Wij ronden de middag  af om ong. 17.00 uur. Me-
dewerking zal worden verleend door o.a. ds. Strydom 
Bruwer en Ruud Koning, organist.  

 
Onze leden van 80 en ouder krijgen persoonlijk een uit-
nodiging. Als er nog mensen zijn die ook heel graag naar 
de paasmiddag willen komen zijn ze van harte welkom. 
Wel graag voor zaterdag 25 maart opgeven bij één van 
de diakenen. 
Wij hopen weer op een fijne paasmiddag met elkaar. 
Uw diaconie. 
Rieneke de Bondt 06 - 22441778 
Rik van Osnabrugge 06 - 36556917 
Agnes Poortvliet 06 - 13238378 
Martin Maat 06 - 20507180 
 

 

Uit de pastorie 
Een Joods echtpaar maakte ruzie over een naam voor 
hun eerste kind. Uiteindelijk moesten ze de rabbi vragen 
tussenbeide te komen. 
"Wat is het probleem?" wilde de rabbi weten. De vrouw 
sprak als eerste: "Hij," en ze wees naar haar man, "wil de 
jongen naar zijn vader noemen en ik wil hem naar mijn 
vader noemen." 
"Hoe heet uw vader?" vroeg de rabbi aan de man. 
"Jozef." "En hoe heet uw vader, mevrouw?" "Jozef." 
De rabbi was geschokt: "Wat is het probleem dan?" 
Het was weer de vrouw die als eerste sprak: "Zijn vader 
was een paardendief en mijn vader was een rechtvaardig 
man. Als we hem niet specifiek naar mijn vader vernoe-
men, hoe weet ik dan dat hij misschien niet is zoals zijn 
andere grootvader?" 
De rabbi dacht goed na en antwoordde toen wijs: "Noem 
de jongen Jozef. Kijk dan of hij een paardendief wordt of 
een rechtvaardig man. Dan zult u weten wiens naam hij 
draagt." 
hartelijke groet, Strydom 
 

Kom ook een‘natuurknut-
sel’maken 

Als afsluiting van de 'groene maand' kan er na de dienst 
van 26 maart een natuurknutsel gecreëerd worden. Van 
resthout maken we iets dat vogels, bijen en insecten blij 
zal maken. Een activiteit voor jong en oud. We hopen wel 
dat er een paar handige mensen mét een hamer en een 
schroevendraaier zijn (kruiskop  én plat) die wat minder 
ervaren knutselliefhebbers bij kunnen staan. 
Om te weten hoeveel materiaal we klaar kunnen leggen 
wel graag even inteken op de lijst die in de hal ligt. Tijd is 
van ong. half 12 tot half 1. De commissie Vorming en 
Toerusting zorgt voor wat te eten en te drinken. 
Joke van Leeuwen en Marleen de Vos 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 
Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende (reces)periode (vanaf zondag 
19 tot en met zaterdag 25 maart 2023) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  

  
Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en de jubilarissen niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 


