
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 19 maart 2023, Vijfde Lijdenszondag – Vierde zondag in de 
Veertigdagentijd 
Voorganger: ds. J. van Dalen uit Nijverdal 
Ouderling van dienst: Gerard Heijnen. 
Diaken van dienst: Martin Maat. 
Kerkrentmeeester van dienst: Hans van Leeuwen. 
Overige dienstdoenden: Kees de Bondt en Tineke van der Blonk. 
Lectoren: Marja van Duijn (1) en Ton van den Berg (2). 
Kindernevendienst: Susan de Boer en Arno Maas. 
Koster: Bert van Duijn. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Onderhoud van de 
kerk (2) en ZWO-commissie (uitgang). 
Rijdienst: Koos Koelewijn en Jan van Leeuwen. 
Boekenhoek: Gusta Groenendijk. 
Koffiezetten: Marja van der Meer en Betty de Rooij. 
Koffieschenken: Marja van der Meer en Betty de Rooij. 
 
Terugblik 
 

In de dienst van afgelopen zondag ging onze eigen predikant, ds. Strydom 
Bruwer, voor. Het thema van de dienst was: ‘hoor jij hoe de aarde huilt?’ In 
de dienst, die mede was voorbereid door de Commissie Erediensten, ston-
den we ook stil bij de Biddag voor gewas en arbeid. 
We lazen uit het eerste hoofdstuk van Genesis de eerste acht en de laatste 
zes verzen. De eerste verzen gaan over de schepping van de aarde en de 
laatste verzen over de opdracht die God aan de mensen geeft om over de 
schepping te heersen en die te bewaren. Aan het begin van zijn preek toonde 
Strydom Bruwer ons een stukje van de documentaire ‘Inconvenient truth’). 
In die documentaire komen de gevolgen in beeld van de klimaatverandering 



en de opwarming van de aarde. Ds. Bruwer stelde zich daarbij de vraag wat 
deze documentaire te maken heeft met het evangelie. Hij gaf ook het ant-
woord: ‘geloven’ gaat niet alleen over de manier waarop we later in de hemel 
komen, maar ook over de manier waarop we hier op aarde leven. De Bijbel 
geeft Adam en Eva op dat punt een opdracht. Nadat Hij hen geschapen heeft 
(naar zijn evenbeeld) krijgen zij de opdracht om de heerschappij over de 
aarde te voeren en die te bewaren. Strydom merkte in dit verband ook op 
dat de naam ‘Adam’ een grote gelijkenis vertoont met het Hebreeuwse ‘Ada-
mah’ dat ‘aarde’ betekent. We zijn dus niet alleen de heersers van de aarde, 
zo gaf Strydom aan, maar ook de herders daarvan – iets dat in Genesis 2 
nog eens nadrukkelijk wordt herhaald. De heerschappij van de mens over 
de aarde gaat tegelijkertijd gepaard met een grote verantwoordelijkheid om 
er goed voor te zorgen en die niet te verwaarlozen.  
De scheppingsgeschiedenis uit Genesis maakt duidelijk dat de aarde be-
doeld is als mooie plaats om te leven; dat betekent dat er een onlosmakelijke 
band is tussen de mens en de natuur en al het leven op de planeet. Gelóven 
gaat dus óók over het zorgdragen voor de aarde zodat die bewoonbaar blijft 
voor onszelf en al onze nakomelingen, iets waar we op biddag juist en na-
drukkelijk bij stil willen staan. 
 

De kinderen deelden na de preek, aan ons allen een zakje met bloemzaadjes 
uit – bedoeld om de komende tijd uit te zaaien en die later te oogsten. Op de 
zakjes prijkte een tekst uit Jesaja 11 : 4 – ‘Wie altijd op de wind let, komt 
nooit aan zaaien toe’. De boodschap daarachter:  
 

Komende zondag is er weer een eredienst. In die dienst zal ds. Hans van 
Dalen uit Nijverdal voorgaan. Weet u welkom. 
 
Er was eens…. een bos 
Zondagavond 19 maart om 19.00 uur wordt de documentairefilm: “Once 
upon a Forest” vertoond in kerkelijk centrum de Spil. De film sluit aan bij de 
‘groene maand’ maart waarbij het accent ligt op het beheer en het behoud 
van de aarde. De bioloog Francis Hallé vertelt het mooie verhaal van de bo-
men. 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 (be-
kend van het Oscar winnende ‘March of the Penguins’) 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 belang-
rijke rol. Daar die groei traag verloopt, wordt er gebruik gemaakt van compu-
teranimaties die dergelijke processen versneld kunnen afspelen.  
 

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 bestuderen en tekenen. 
De groene longen van de tropische wouden zijn essentieel voor de zuurstof-
huishouding 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 vragen we een kleine bijdrage. 
Commissie Vorming en Toerusting 
 
Passieronde 
Afgelopen woensdag hield de Passieronde ‘halt’ in Kudelstaart. Samen met 
onze broeders en zusters van de Alphakerk en de RK parochie hebben we 
stil gestaan bij de Passietijd. Een kort en mooi moment! Voor diegenen die 
de Passietrein volgen – de volgende halte is de Dorpskerk, op woensdag 15 
maart, om 19.15 uur. 
 
Boekje: Bijbel en duurzaamheid 
Tijdens de 'groene' dienst van 5 maart konden jullie het boekje het boekje 
“Bijbel en duurzaamheid” meenemen van de tafels uit de kerk. Dit boekje is 
uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
Hierin vind je onder andere een Bijbelstudie om zelf of samen als (bijbel)kring 
te doen, en een leesplan over zorg voor de schepping voor een dagelijks 
moment met de Bijbel. Verder zijn er allerlei materialen voor gezinnen en 
kinderen, met verhalen en leuke werkvormen. Achterin het boekje vind je 
praktische tips voor een duurzaam leven, en een handleiding voor een 'groe-
ne' wandeling, ook leuk om als groep te doen! 
(Wel even een kanttekening: er is ook sprake van webinars, maar die hebben 
al plaatsgevonden. ) 
Er zijn nog een aantal exemplaren over van dit boekje. Interesse? 
Mail even naar joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl  dan komt zij het bren-
gen. (zolang de voorraad strekt). 
Uw commissie Vorming en toerusting 
 
Concert op 31 maart 



In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 
40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concer-
ten en paaswakes worden gehouden. De protestantse 
gemeente Samen op Weg Kudelstaart, de katholieke 
kerk Sint Jan Geboorte en de Alphakerk 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 begint om 20 uur. Je bent hartelijk welkom, 
boek van tevoren wel even je ticket(s) à 10,00 per persoon. op https://zin-
genindekerk.nl/evenementen/music-for-christ- kudelstaart/bestellen 
 
Paasmiddag 
De diaconie is blij dat we dit jaar ook weer een paasmiddag kunnen organi-
seren.  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 daarvan is er een gezellig samenzijn met een 
drankje en een hapje. Wij ronden de middag  af om ong. 17.00 uur. Mede-
werking zal worden verleend door o.a. ds. Strydom Bruwer en Ruud Koning, 
organist.  
Onze leden van 80 en ouder krijgen persoonlijk een uitnodiging. 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 
Er is een oude legende die zegt dat vier engelen naar God keken terwijl Hij 
het heelal schiep. 
De eerste vroeg: "Hoe doe U dat?" Hij was de vader van de wetenschappers. 
De tweede wilde weten: "Waarom doet U dit?" Hij was de vader van de filo-
sofen. 



De derde engel vroeg: "Kan ik U niet helpen?" Hij was de vader van de filan-
tropen. 
De vraag van de vierde was: "Wat is zijn waarde?" Hij was de eerste make-
laar. 
Maar er was ook een vijfde engel. Hij keek in stille extase naar de grootsheid 
van Gods schepping en klapte spontaan zijn handen. Hij stond het dichtst bij 
Gods hart. 
Op de Biddag voor gewassen vraagt God ons om om ons heen te kijken en 
ontzag te hebben voor zijn schepping en serieus werk te maken van zijn 
opdracht om de aarde te bewonen en te bewerken tot zijn glorie. 
 
26 maart: groen knutselen 
Als afsluiting van de 'groene maand' kan er na de dienst van 26 maart een 
groene knutsel 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 schroeven-
draaier zijn (kruiskop  én plat) die wat minder ervaren knutselliefhebbers bij 
kunnen staan. 
Om te weten hoeveel materiaal we klaar kunnen leggen wel graag even in-
teken op de lijst die in de hal ligt. 
Joke van Leeuwen en Marleen de Vos 
 
Bedankt 
We bedanken iedereen die op welke wijze dan ook ons hebben gefeliciteerd 
met ons 50-jarig huwelijksjubileum van 7 maart jl. De bezoekjes thuis en in 
het Tuinhuis, de meer dan honderd kaarten, bloemen, berichtjes etc. hebben 
er voor gezorgd dat het een onvergetelijke dag is geworden.  
Nel en Jaap Overbeek 
 


