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In 1944 werd in Putten een razzia gehou-
den waarbij 659 mannen naar Duitsland 
zijn weggevoerd. In die tijd was C.B. Hol-
land predikant in Putten. Hij zou toen ge-
zegd hebben dat ze hem maar mee moesten 
nemen naar Duitsland en de mannen vrij 
moesten laten. Of ds. Holland dit echt ge-
zegd heeft is niet te achterhalen, maar er 
zijn aanwijzingen dat hij dit gezegd heeft. 
Ik moest hieraan denken bij het schrijven 
van deze meditatie. 

Jezus had Lazarus opgewekt uit de dood. 
Daardoor geloofden veel Joden in Jezus. An-
dere Joden echter gaan naar de Farizeeën en 
berichten hen dat Jezus Lazarus heeft opge-
wekt uit de dood en dat velen in Hem gelo-
ven. Voor de overpriesters en de Farizeeën is 
dat reden om zich over de ontstane situatie 
te beraden. De Joodse leiders zijn bang dat 
Jezus nog meer aanhang zal krijgen. Dat kan 
leiden tot onrust. Ze zijn bang dat de mensen 
die in Hem geloven, Hem Koning willen ma-
ken. Dat zou als opstand tegen het Romein-
se gezag geduid kunnen worden. En men is 
bang dat de Romeinen dan de tempel zullen 
sluiten en het volk niet meer in de tempel de 
offers zal kunnen brengen. Dan zou men ook 
de Here daar niet meer kunnen aanbidden. 
En er speelt bij deze leiders nog iets anders 
mee. Als het met de tempel gedaan zou zijn, 
dan was het ook met hen gedaan.
  
En dan krijgt de hogepriester Kajafas een 
Godsspraak. In de vergadering met de Fa-
rizeeën en overpriesters zegt Kajafas dat het 
in hun belang is dat één mens sterft voor 
het volk en niet heel het volk verloren gaat. 
Dat was een waar woord. Kajafas bedoelde 
dat het beter was Jezus op te offeren. Dan 

was de kans reëel dat de Romeinen niet in 
zouden grijpen en hun positie was verze-
kerd. Het zegt iets over Kajafas als hij deze 
woorden uitspreekt. Zonder schroom geeft 
hij aan dat het maar het beste is als Jezus op-
geofferd wordt om het eigenbelang en het 
belang van het volk veilig te stellen. Maar te-
gelijk is Kajafas instrument in de hand van 
God. Hij verkondigt het evangelie, zij het 
ongewild. Kajafas verkondigt wat er met de 
Here Jezus zal gebeuren. Hij zal zich gewil-
lig naar het kruis laten leiden. Hij deed dat 
opdat het volk behouden zou worden en de 
verstrooide schapen bijeenvergaderd zouden 
worden. Jezus zal sterven voor het volk, pro-
feteert Kajafas. Jezus’ dood zal het volk ten 
goede komen. Jezus zal sterven in de plaats 
van het volk en ten behoeve van het volk. De 

apostel Paulus schrijft hiervan dat Hij Zich-
zelf gegeven heeft voor onze zonden (Gal. 
1:4). Mens zijn is zondaar zijn. En nu is de 
mens Jezus Christus voor allen tot zonde ge-
maakt. Zo diep is God binnengegaan in de 
ontzettende werkelijkheid van het mens-zijn. 
God heeft voor het gehele volk en voor alle 
volkeren een Mens geofferd. Wij kunnen het 
ons niet voorstellen dat wij een van onze kin-
deren zouden offeren. Ook als het voor een 
goede zaak zou zijn, kunnen we ons dat nóg 
niet voorstellen. Dat zouden we nooit doen. 
God heeft het wel gedaan. Hoe onnavolgbaar 
is God bewogen met ons zondaren. En nu 
wil ik mij met de woorden van Gezang 174:1 
gaan vertroosten in Jesu lijden groot.

Ds. A. van Duinen.

Meditatie

De Kerkklok

Johannes 11:49-50 

Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, 
zei tegen hen: U weet niets, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is 

dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 14 maart – 5de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. A. van Duinen 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk voor de oudste groep in de OP
18.30 uur: Jeugddienst ds. A. van Duinen 
en dhr. Gor Khatchikyan
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooij

Zondag 21 maart – 6de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. G.J. van den Bos, Ede
Geen kinderoppas 
Kinderkerk voor de jongste groep in de OP
18.30 uur: Ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jacob Mur

Zondag 28 maart – Palmzondag
10.00 uur: ds. M. Roelofse 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk voor de oudste groep in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Dinsdag 30 maart
19.30 uur: Vesper
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Woensdag 31 maart
19.30 uur: Vesper
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Donderdag 1 april – Witte Donderdag 
19.30 uur: ds. M. Roelofse – 
Viering Heilig Avondmaal
Avondmaalscollecte bij de uitgang: 
St. Compassion
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooij

Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. A. van Duinen
Koster: Jacob Mur

Vanuit de kerkenraad
Ten tijde van de vorige Kerkklok was het 
winter, sneeuw en ijs beheerste Neder-
land. Inmiddels lijkt het voorjaar met de 
ene dag heerlijke temperaturen en veel zon 
en de andere dag nog een frisse wind en 
een bevroren auto. Overal zie je de voor-
jaarsbollen bloeien. Ook in de tuin van de 
Oude Pastorie staat er al heel veel in bloei. 
De dagen worden al weer langer en het is 
volop genieten van deze lichte dagen. In 
de voorjaarsvakantie hebben Rut en ik met 
vrienden twee etappes van het “Pieterpad” 
gelopen. De eerste dag van Pieterburen 
naar Winsum en de tweede etappe ging van 
Winsum naar Groningen (+/- 20 km). Wat 
is lopen toch heilzaam!  Je wordt bij jezelf 
bepaald en wanneer de tweede dag de voe-
ten erg pijnlijk worden vanwege de blaren 
en de vermoeidheid toeslaat is het heerlijk 
om je in jezelf terug te trekken. Niet meer 
met elkaar praten maar gewoon doorlopen 
en volhouden. Soms in jezelf een lied zingen 
of neuriën. Ik kom zelf dan vaak bij de psal-
men uit. Die ken ik het best uit mijn hoofd 
en het gebeurt dat ik een psalm dan keer op 
keer zing. Dan voel ik mij heel dicht bij mijn 
Hemelse Vader.

Corona beperkingen en versoepelingen 
Jammer genoeg zitten we nog steeds in de 
corona-crisis. Nog steeds de avondklok, de 
bezoekbeperkingen, de beperkingen bij het 
winkelen, de gesloten horeca. We horen vaak 
de verzuchting: “Hoe lang nog?” Gelukkig 
zijn er wel een aantal versoepelingen toege-
staan. We kunnen weer naar de kapper, the-
rapeuten mogen weer patiënten ontvangen 
en er kan beperkt gewinkeld worden. Bin-
nen de kerk kijken we ook heel erg uit naar 
versoepelingen. De PKN gaf heel recent een 
nieuw advies; maximaal 30 kerkgangers 
buiten de vaste medewerkers en maximaal 4 
voorzangers. Het moderamen van de Gene-
rale Synode is landelijk met diverse classes 

in gesprek gegaan en daarvoor was er ook 
ruimte voor de plaatselijke kerken. Ook ik 
mocht meepraten. Het blijft moeilijk om ad-
viezen te geven maar het is ook erg moeilijk 
om adviezen te ontvangen. Elke gemeente, 
elke kerk is anders en is maatwerk niet de 
beste oplossing? Ja, misschien wel, maar hoe 
richt je dat maatwerk dan in? Het crisisteam 
binnen onze gemeente blijft van mening dat 
we geen onverantwoorde risico’s mogen ne-
men. Het advies blijft: “kijk of luister thuis 
naar de diensten, maar in de Sijpekerk zijn 
maximaal dertig bezoekers welkom.” We 
moeten nog even volhouden en in de Waar-
heidsvriend van deze week las ik dat wij als 
Christenen moeten volhouden en dat kun-
nen wij toch zeker? Ds. A.J. Mouw schreef: 
“Dit is waar Jezus op aandringt. Dit is de 
houding van geloof: realistisch over wat je 
ziet en tegelijk hoopvol over wat er gebeu-
ren zal, omdat je vasthoudt aan wat God 
heeft beloofd.”

Kinderkerk
De kerkenraad is bijzonder blij met het 
bericht van de kinderkerkleiding. Na een 
zorgvuldige afweging heeft de kinderkerk-
leiding besloten om vanaf 7 maart weer 
fysiek kinderkerk te houden. Afwisselend 
komen de jongste en de oudste groep in de 
Oude Pastorie bij elkaar. De ene week de 
jongste groep en de andere week de oudste 
groep. Ook worden er wisselend nog digi-
tale bijeenkomsten aangeboden. Er zijn wel 
een aantal regels opgesteld die absoluut ge-
respecteerd moeten worden. Alleen zo is het 
mogelijk om met zo weinig mogelijk risico 
de kinderen toch weer samen te brengen in 
de kinderkerk. We zijn erg dankbaar voor 
de ingezette inventiviteit en creativiteit. We 
wensen jullie samen met de kinderen heel 
veel plezier en we wensen dat jullie geze-
gend zullen worden in het onderwijs aan de 
kinderen van onze gemeente.
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Verkiezing ambtsdrager
Broeder J.W. van Loenen heeft zijn benoe-
ming tot ouderling helaas niet kunnen aan-
nemen. De kerkenraad is ervan overtuigd 
dat hij zijn benoeming zorgvuldig heeft 
overwogen en is daar ook dankbaar voor. 
Het neemt niet weg dat er nog altijd een va-
cature bestaat voor een pastoraal ouderling. 
Na drie benoemingen en drie maal een nee 
als antwoord is de  kerkenraad van mening 
dat zij zich zorgvuldig moet beraden op te 
ondernemen stappen. U hoort hier later 
meer over.

Kerkenraadsvergadering
Op 3 maart heeft de kerkenraad vergaderd. 
Over een aantal punten, zoals de gemeen-
teavond en de ouderenmiddag, leest u ver-
derop in deze kerkklok. Een heel belangrijk 
agendapunt was: Bezinning Heilig Avond-
maal. Marcelle van Schoonhoven heeft in 
het kader van haar studie in de afgelopen 
periode een stageopdracht uitgevoerd met 
betrekking tot de viering van het Heilig 
Avondmaal in de Hervormde Gemeente 
Loosdrecht. Het betrof een klein onder-
zoek waarbij gesprekken werden gevoerd 
met gemeenteleden, een kerkenraadslid 
en een predikant. N.a.v. het verslag van 
deze opdracht heeft de kerkenraad in de 
twee laatst gehouden vergaderingen hier-
over gesproken. En opnieuw zullen we ons 
in de kerkenraadsvergadering van 7 april 
hier nogmaals over buigen. Het is boeiend 
om te bemerken dat we rondom dit heilige 
sacrament nog zoveel kunnen leren en uit-
diepen. De kerkenraad is dankbaar voor de 
inzet van Marcelle en de aanzet voor de ker-
kenraad om aan de hand van de resultaten 
van deze studieopdracht  zich nog dieper te 
kunnen bezinnen op het Heilig Avondmaal.

Beroep
Wanneer ik dit schrijf zitten dominee Roe-
lofse en zijn vrouw midden in een periode 
van oriënteren, kennismaken en bezinnen. 
Dominee Roelofse ontving op 20 februari 
een beroep vanuit de Hervormde Gemeente 
Katwijk aan de Rijn. Er wordt aan hen ge-
trokken. Zij worden naar Katwijk aan de 
Rijn genodigd maar Loosdrecht trekt ook 
aan hen. Wanneer u deze Kerkklok leest is 
wellicht bekend wat hun beslissing is. Mo-
gen we Rien en Madeleen nog een tijdje in 
Loosdrecht houden? 

Tot slot
We bevinden ons midden in de Lijdenstijd 
en ik geniet volop van de mooie muziek die 
hiervoor al eeuwen bestaat. De CD Via Do-
lorosa van Sela staat hoog in mijn playlist 
maar ook de Matthäus Passion wordt door 
mij grijs gedraaid. Een aria in het tweede 
deel net voor het sterven van Jezus ver-

woordt en verbeeldt heel sterk Gods onme-
telijke offer voor mij.
Ik zal het proberen te schetsen.

“Sehet, Jesu hat die Hand,
uns zu fassen ausgespannt. Kommt.
Wohin?
In Jesu Armen sucht Erlösung,
nemht Erbarmen, suchet!
Wo?
In Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
ihr verlassnen Küchlein,
ihr bleibet,
Wo?
In Jesu Armen.”

Dat is toch een prachtig beeld. Jezus die Zijn 
armen uitspreidt om zich over ons te ontfer-
men. Dat wij mogen schuilen in zijn nabij-
heid. Maar ook het indringende beeld dat Je-
zus armen gespreid worden om aan het kruis 
genageld te worden. Hij is voor mij gestorven 
met uitgespreide armen en ik mag als een 
kuiken in die gespreide armen rust vinden. 
Daar raak ik keer op keer ontroerd van en 
daar kan ik geen genoeg van krijgen. Wat een 
Gods geschenk!

Namens de kerkenraad groet ik u, 
Anneke van Henten Scriba 

Bij de diensten
In de morgendienst van 14 maart sta ik op 
het rooster om in de gemeente voor te gaan. 
We lezen die morgen over de intocht van 
Jezus in Jeruzalem zoals Johannes het be-
schrijft (Joh. 12: 12-19). Alle evangelisten be-
schrijven de intocht van Jezus in Jeruzalem, 
maar Johannes legt daarbij een aantal eigen 
accenten. In de avonddienst van 28 maart 
lezen we verder in het evangelie van Johan-
nes. De lezing is dan Johannes 12: 20-36. We 
staan dan stil bij de vraag van enkele Grieken 
die graag Jezus willen zien (Joh. 12:21). Op 
Goede Vrijdag lezen we een gedeelte van het 
lijdensevangelie uit Johannes 19. Tekst voor 
de verkondiging zal zijn Johannes 19:23-24. 
Van Jezus worden zijn kleren afgenomen. 
Naakt hangt Hij aan het kruis. 

Ds. A. van Duinen

Tijdens de laatste twee diensten hebben we 
stil gestaan bij een aantal gedeeltes uit het 
Evangelie naar de beschrijving van Markus. 
De verheerlijking op de berg (Markus 9:2-
13) is het keerpunt in het optreden van Je-
zus Christus. Na deze topervaring gaat het 
bergafwaarts met Zijn populariteit onder de 
mensen en leidt Zijn weg uiteindelijk naar 
het kruis. Wij moeten ons echter niet van de 
wijs laten brengen door die afwijzing dit is 
immers wat er al voorzegd is in de profeten 
en de weg die de Messias moet gaan om de 

weg te openen naar de Vader voor zondige 
mensen. Een tweede lijn is die Petrus die aan 
dit moment op de berg vast wil houden en 
dat is heel begrijpelijk, maar zo werkt het 
tot aan de wederkomst niet. Geloven is een 
afwisseling tussen vallen en opstaan, tussen 
hoogte- en dieptepunten, maar je mag weten 
dat als je door dat alles aan Christus vast-
houdt juist die strijd je relatie met de Heer 
verdiept. Afgelopen zondag lazen we Markus 
10:35-45 waar Jakobus en Johannes vragen of 
zij straks in het Koninkrijk aan de linker- en 
de rechterzijde van Jezus mogen zitten. Dat 
zorgt voor de nodige irritatie bij de anderen, 
maar Jezus bestraft hen niet. Het is deze twee 
niet alleen te doen om de eer, maar ze willen 
graag mee helpen in de missie van Christus 
en hebben de ambitie om de beste leerlingen 
te zijn. Jezus grijpt de vraag echter ook aan 
om ons en die leerlingen een les te leren: in 
het Koninkrijk van God is alles andersom, 
de dienaar is de belangrijkste en niet dege-
ne die heerst. Een les die we nog altijd ter 
harte kunnen nemen, want juist als mensen 
zichzelf in het middelpunt plaatsen ontstaan 
de problemen, ook binnen de kerk. We zijn 
geroepen om te worden zoals Gods Zoon: te 
willen dienen in plaats van de belangrijkste 
te willen zijn. 

Tot aan de Pasen ben ik van plan om in de 
diensten met u uit Markus te blijven lezen. 
Bij het verschijnen van dit kerkblad ligt de 
biddagdienst al achter ons, maar dan lezen 
we over het ‘penninkje van de weduwe’ uit 
Markus 12. En zondagavond 21 maart lezen 
we over de gevangenneming van Christus 
(Markus 14:43-52). Overigens wil ik u van-
af deze plaats ook attenderen op de oude-
renmiddag van 27 maart. Deze middag zal 
gehouden worden in de Sijpekerk en wordt 
samen georganiseerd met de Gereformeer-
de kerk. Jouke van der Veer zal de muzikale 
begeleiding verzorgen, er zal een bloemstuk 
geschikt worden met daarbij een passende 
uitleg en ikzelf zal de meditatie verzorgen. 

Ds. M. Roelofse 

Avonddiensten
In het beleidsplan 2020-2024 van onze ge-
meente is als beleidsvoornemen opgeno-
men dat de kerkenraad de komende jaren 
zal onderzoeken hoe aan de avonddiensten 
meerwaarde gegeven kan worden. Het is de 
bedoeling daar beleid op te gaan formuleren. 
We willen met dit beleidsvoornemen aan de 
slag gaan. We beginnen met een brede inven-
tarisatie. Uw mening is daarbij belangrijk. 
We willen u vragen hoe u over de avond-
diensten denkt. Wat is voor u de waarde van 
de avonddiensten? En wat de invulling van 
de avonddiensten betreft: hoe zou aan de 
avonddiensten meerwaarde gegeven kunnen 
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worden, zodat meer mensen er bij betrokken 
raken? In dat verband zouden we ook graag 
van u willen horen hoe u over leerdiensten 
denkt en wat er in leerdiensten behandeld 
zou moeten worden. We zouden het fijn vin-
den als u hierover na wilt denken en daarop 
wilt reageren. Wij vragen ook jongeren en 
de gemeenteleden die betrokken zijn bij het 
jeugdwerk hierop te reageren. Graag ontvan-
gen wij uw reactie uiterlijk 27 maart a.s. Wij 
verzoeken u de reacties naar ds. Van Duinen 
te sturen.
 
Gemeenteavond
Zoals in de vorige Kerkklok is aangekondigd, 
zal op 24 maart a.s. een gemeenteavond wor-
den gehouden. Deze gemeenteavond gaat 
digitaal plaatsvinden en begint om 20.00 
uur. Het onderwerp is: ‘Pastorale  zorg voor 
elkaar’. In ons beleidsplan is verwoord dat we 
hieraan aandacht willen besteden.  Pastora-
le zorg wordt verleend door de predikanten 
en ouderlingen, ondersteund door de HVD. 
Maar ook gemeenteleden vervullen een be-
langrijke taak in de ‘zorg naar elkaar’. Deze 
avond zal Dick van Dijk uit Gouda, voorma-
lig gemeenteadviseur binnen de PKN, hier-
over een inleiding houden en daarover met 
u in gesprek gaan. De inleiding wordt in de 
kerk gehouden en is te beluisteren op het 
Youtubekanaal. Na deze inleiding kunt u via 
de chatfunctie uw vragen stellen die daarna 
beantwoord zullen worden. Ook dat kunt u 
volgen op het Youtubekanaal. Misschien hebt 
u op dit moment al vragen. Dan is het mo-
gelijk die vragen nu al kenbaar te maken. U 
kunt uw vragen sturen aan ds. Van Duinen. 
Als u uiterlijk 19 maart uw vraag stelt, kan 
Dick van Dijk dit verwerken in zijn inleiding. 
We weten nog niet of er belangstellenden in 
de kerk aanwezig kunnen zijn die avond. 
We voeren een toegangsbeleid dat gelijk is 
aan dat van de kerkdiensten. Van belang is 
daarbij ook of op 24 maart de avondklok nog 
geldt.  

In memoriam 
Johanna Magdalena Houweling-
Peereboom Voller
Op 27 februari 2021 is overleden Johanna 
Magdalena Houweling-Peereboom Voller 
in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde Vun-
tuslaan 30. Onze overleden zuster was een 
zorgzame echtgenote, moeder en groot-
moeder. In vroeger jaren heeft het echtpaar 
Houweling ook enkele pleegkinderen in huis 
gehad. Daarin toonde zij zich ook zorgzaam. 
De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Ze 
kende gezondheidsproblemen en is daar ook 
wel voor behandeld. Tegelijk werd het voor 
haar man steeds moeilijker om thuis te zijn. 
Eerst ging hij enkele dagen per week naar 
dagopvang. Vervolgens is hij opgenomen in 
de  Beukenhof. Voor zuster Houweling was 

dat moeilijk, vooral het laatste jaar toen de 
bezoekmogelijkheden waren ingeperkt. In 
de tijd dat haar man nog thuis was, zag ik het 
echtpaar Houweling regelmatig bij ons op de 
Oud-Loosdrechtsedijk wandelen. Zo lang 
het mogelijk was, zijn ze dat blijven doen. 
Het was de wens van mevr. Houweling om 
gecremeerd te worden. Op zaterdag 6 maart 
is zij in besloten kring in Laren gecremeerd. 
We wensen haar man, kinderen en kleinkin-
deren Gods troost en nabijheid om het ver-
lies te dragen. Met de woorden van Psalm 
55:23 zeggen wij: Werp uw zorg op de HERE, 
en Hij zal u onderhouden. 

Ds. A. van Duinen.

Pastoraat 
Op 25 maart a.s. hopen Goof en Tilly Mur 
(Oud-Loosdrechtsedijk 8, 1231 NA) hun 
45-jarig huwelijksjubileum te vieren. In ver-
band met de huidige maatregelingen zal dit 
in kleine huiselijke kring gehouden worden. 
Wij wensen hen, met kinderen en kleinkin-
deren, een mooie dag toe en Gods zegen voor 
de jaren die voor hen liggen.
We vragen u te bidden voor de zieken in de 
gemeente, er zijn broeders en zusters die al 
langer ziek zijn en behandelingen ondergaan. 
Juist in deze periode van beperkte contacten 
is gebed en medeleven weldadig. We willen 
u ook vragen om te bidden voor Heleen van 
der Sluijs, ze is aan het begin van het kerkelijk 
seizoen bij ons in de dienst te gast geweest 
en vertelde met passie over haar werk in 
Bosnië-Herzegovina. Ze vroeg toen ook om 
gebed vanwege haar chronische rugklachten 
die haar belemmerden in haar zendingswerk. 
Helaas heeft ze vanwege deze reden haar werk 
in Oost-Europa neer moeten leggen en heeft 
tijdelijk werk gevonden op het bureau van 
de GZB. Dat is een teleurstelling voor haar 
en ze zal node gemist worden. Wilt u bidden 
om rust maar ook om Gods leiding zodat ze 
een open deur mag vinden om op een andere 
manier haar roeping waar te maken?

Tot slot mogen we God ook danken voor de 
positieve ontwikkelingen die er zijn op het 
gebied van vaccinatie. Ondanks dat er gezegd 
wordt dat er een derde golf aan komt nemen 
de sterftecijfers af en wordt er gesproken over 
een verruiming van de maatregelen. We ge-
loven dat die broodnodig zijn, omdat je om 
je heen merkt wat voor enorme impact een 
lockdown heeft op jong en oud. Daarnaast is 
het goed om te blijven bidden om wijsheid 
voor onze regering om de juiste afweging te 
maken, maar ook voor de kerk in Nederland. 
Vorige week verscheen er ook een onderzoek 
wat de afgelopen maanden hebben gedaan 
met de kerkelijke betrokkenheid. Eén op de 
vijf mensen geeft aan geen diensten meer te 
volgen en straks ook niet meer te gaan be-

zoeken. We weten niet hoe representatief dat 
is voor onze gemeente, maar het is en blijft 
vooral een zaak van gebed: laten we bidden 
dat God ook ons de wijsheid geeft om de juis-
te afweging te maken, waarmee Hij gediend 
is en de gemeente, binnen de kaders die er 
zijn gesteld door de overheid. Maar ook dat 
we naar elkaar om blijven zien als gemeente 
en daar de liefde en de creativiteit voor blij-
ven vinden. 

Het pastorale team

Huwelijksjubileum 
Henk en Petra Kamstra 25 jaar getrouwd
Op 15 maart 2021 vieren Henk en Petra 
Kamstra hun 25-jarig huwelijksjubileum. 
Namens de gemeente feliciteren we hen - en 
hun kinderen Casper en Carmen - hartelijk 
met dit heugelijke feit. 

Daan Molenaar

Diaconie
Verantwoording van uw gaven:
Januari 2021: ontvangen collectegelden di-
aconie € 355,50 overgemaakt naar Stich-
ting Sofak collecte 3-1 € 200, collecte Heilig 
Avondmaal 17-1 Stichting de Schuilplaats € 
200, collecte 31-1 IJM € 200.

Februari 2021: ontvangen collectegelden di-
aconie € 244,90 overgemaakt collecte 14-2 
Inloophuis Wording te Hilversum € 200, col-
lecte 28-2 Leger des Heils € 200. Namens de 
diaken, heel hartelijk dank voor uw bijdra-
gen.

Hartelijke groet van uw diakenen, Daan, 
Anneke, Erik, Trudy, Margot, Adrie, Petra

Kerkrentmeesters
Ontvangen collecte geld maanden januari en 
februari:
Tijdens de diensten € 367,95 Dit is inclusief 
de uitgangscollecten. Ontvangen gift voor 
het jeugdwerk, collectemunten, €  62,75. 
Ontvangsten met bankoverschrijvingen en 
tikkies € 1.678,85. Hartelijk voor al uw/jouw 
bijdragen.
Namens de kerkrentmeesters 

Ina van der Vliet

Avondmaalscollecte
Op Witte Donderdag en eerste  Paasdag zal 
de avondmaalscollecte bestemd zijn voor 
Compassion. Kinderen zijn de grootste 
slachtoffers van extreme armoede. Compas-
sion bevrijdt kinderen uit armoede in Jezus’ 
naam. In een Compassion –project krijgen 
kinderen gezonde voeding, gezondheidszorg 
en toegang tot onderwijs. Sponsorkinderen 
worden op alle gebieden van hun leven ge-
holpen: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief 
en geestelijk. Ieder kind maakt kennis met 



Zaterdag 13 maart 2021  De Kerkklok 5

de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Com-
passion werkt in 25 landen samen met ruim 
8.000 lokale kerken en uitsluitend met lokale 
medewerkers. Zij kennen de omgeving, de 
mensen en de gevolgen van extreme armoe-
de. Wanneer een kerk een Compassion-pro-
ject start, is het in staat een plek te creëren 
waar Gods liefde tastbaar wordt. Op dit mo-
ment zijn er wereldwijd meer dan 2 miljoen 
kinderen die deelnemen aan het programma 
van Compassion. Wij bevelen deze collecte 
van harte bij u aan. 

Commissie Incidentele Acties.

Bloemengroet
Fijn dat ik u kan melden dat er in de afge-
lopen periode weer giften voor de bloemen-
groet zijn binnengekomen. Bij de bloempot 
is er 1x € 20,- en 1x € 25,- ontvangen en op 
de bankrekening is er 1x € 20,-, 3x € 25,- en 
1x € 50,- gestort. Dank u wel voor uw giften.  
Wilt u er ook aandenken dat de bloempotten 
terug mogen naar het adres vermeld op de 
bloempot?  

Met vriendelijke groet 
Gerda Verbrugge

ZWO berichten 
ZWO Deelgenotenproject 
in Bosnië Herzegovina

Heleen van der Sluijs  u zult zich haar vast 
nog herinneren van vorig jaar - toen zij door 
Corona teruggeroepen werd door de GZB - 
en zich voorgesteld heeft tijdens een dienst in 
de Sijpekerk. Helaas heeft zij haar gemeente-
werk in Sarajevo moeten beëindigen vanwe-
ge gezondheidsredenen. Zij werkt momen-
teel op het kantoor van de GZB en zoekt met 
de GZB hoe zij op een andere manier gestalte 
kan geven aan haar roeping om het Evangelie 
te verkondigen. 
Het door ons toegezegde jaarbedrag voor 
het Deelgenotenproject, ad € 2.000,-- , kan 
dankzij uw bijdragen gecontinueerd worden 
en komt dan geheel ten goede aan Adré en 
Marja Lichtendonk

Hartelijke groet van de ZWO-commissie, 
Adrie Machielse, Hanny Schram, 

Marijke van Henten en Meta Drost

27 maart Ouderenmiddag Thuis!
Op zaterdag 27 maart zal er in de Sijpekerk 
een oudermiddag worden georganiseerd. 
Het organiseren van een gezellig samenzijn 
in het Wijkgebouw kan echt nog niet. Maar 
we hebben samen met de Gereformeerde 
Kerk een goed alternatief bedacht. De mid-
dag wordt gehouden in de Sijpekerk en zal, 
net als de zondagse kerkdiensten, gestreamd 
beschikbaar zijn voor de kijkers en luisteraars 
thuis. Het wordt een middag waarin ds. Roe-
lofse een meditatie zal houden. Jouke van der 
Veer zal op het orgel een aantal mooie paas-
liederen en muziekstukken spelen. Er zal een 
bijzonder bloemstuk gemaakt worden waar-
bij een uitleg gegeven zal worden waarbij een 
link wordt gelegd naar de Joods Pesachmaal-
tijd. Ook diegenen die luisteren kunnen dit 
volgen aangezien er een foto op de liturgie 
zal worden afgedrukt. De middag begint om 
14.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Wanneer u zich aanmeldt dan krijgt u vooraf 
de liturgie en wat lekkers thuisbezorgd. 

U kunt zich aanmelden bij: Christa Pos, tel: 
5825856 en Trudy Rempe, tel: 5823127

Veilige Kerk
Afgelopen jaar heeft de kerkenraad ons, Dik 
Mur en Tineke van den Berg, benaderd om 
binnen onze kerk te fungeren als vertrou-
wenspersoon. In het najaar hebben wij daar-
voor een cursus gevolgd en met de daar op-
gedane kennis en vaardigheden willen we nu 
aan de slag gaan binnen onze gemeente.

Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Waarom is zo iemand nodig?
Een vertrouwenspersoon is het aanspreek-
punt voor iedereen die binnen de kerk aan-
loopt tegen misbruik van machtsverhoudin-
gen. Binnen kerkelijke verhoudingen bestaat 
verschil in macht: de jeugdleider heeft meer 
macht/gezag dan een lid van de club, de ou-
derling die op bezoek gaat komt namens de 
kerkenraad, de predikant weet meer dan een 
gemeentelid, de crècheoppasser is sterker 
dan het kleine kind. Binnen goede verhou-
dingen is degene die meer macht heeft zich 
daarvan bewust en neemt hij of zij de verant-
woordelijkheid voor de veiligheid. De ker-
kenraad streeft ernaar om een Veilige Kerk te 
zijn. Om de kwetsbare naaste niet te bescha-
digen en om Gods Naam te heiligen.
Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, toch 
loopt het soms fout. Soms onbewust, onge-
wild, maar toch. Je hoeft de krant maar te le-
zen en de voorbeelden dienen zich aan.

Kun je voorkomen dat macht 
wordt misbruikt? 
Nadenken over machtsverhoudingen moet 
ook binnen de kerk. Macht, veiligheid en 
respect zijn daarin sleutelwoorden. Verant-

woordelijkheid nemen hoort erbij, net als 
bewustwording. Wij zijn gevraagd als ver-
trouwenspersoon te willen fungeren binnen 
onze kerk. Dat houdt in dat we er zijn voor 
mensen die dat nodig hebben. Die hun ver-
haal kwijt willen of die ongerust zijn over 
wat ze hebben gezien of gehoord. Maar het 
houdt ook een andere taak in: het geven 
van voorlichting en preventie op dit gebied. 
Daarom willen we aan de gang gaan met het 
Stappenplan Veilige Kerk. Een eerste stap 
is het inventariseren van wat er al gedaan 
wordt binnen onze gemeente. Bestaan er al 
omgangsregels/gedragscodes binnen de gele-
dingen, clubs en kringen en hoe wordt daar 
de hand aan gehouden? Voor deze inventari-
satie zal een commissie Veilige Kerk worden 
benoemd, die ons hierbij zal helpen. Na de 
inventarisatie zullen deze commissieleden 
ook helpen bij de voorlichting over veiligheid 
binnen de gemeente. 

Tineke van den Berg, Dik Mur

Uit de pastorie
Op 7 maart jl. was het precies 1700 jaar gele-
den dat keizer Constantijn de Grote van het 
Romeinse Rijk een zondagsedict uitvaardig-
de. Daarin is aangegeven dat de zondag on-
derscheiden dient te worden van de andere 
dagen. Op die dag is de eredienst belangrijk. 
Voor die tijd hielden christenen wel ere-
diensten, maar sinds het zondagsedict is de 
zondag een vrijgestelde dag, waarbij speciaal 
tijd besteed kan worden aan de eredienst. De 
zondag is na 1700 jaar nog altijd een rustdag 
of vrije dag. Maar de vanzelfsprekendheid 
van de zondag als rustdag, is duidelijk min-
der geworden in de afgelopen decennia. De 
zondag wordt in de moderne economie meer 
en meer als een werkdag gezien die zich niet 
onderscheidt van de overige dagen. Dat is 
een zorgelijke ontwikkeling. Het is goed om 
op regelmatige tijd te rusten van de arbeid 
en met de dingen van God bezig te zijn. Col-
lectieve rustmomenten zijn goed voor een 
samenleving. Het zijn tijden dat je familie 
kunt bezoeken enz. Als de zondag als rust-
dag wegvalt, worden dit soort dingen steeds 
moeilijker en dreigt verdere fragmentarise-
ring van de samenleving. In de Tien Gebo-
den houdt God zijn volk al een dag van rust 
voor. God rustte zelf toen Hij hemel en aarde 
geschapen had. Ik denk dat overdenking van 
het sabbatsgebod voor ons belangrijk is voor 
ons geestelijk welzijn. Het helpt ons ook bij 
het nadenken over de vragen rondom kli-
maatverandering. Essentieel is niet dat er zo-
veel mogelijk groei is. Belangrijker is dat we 
ook van rust weten en dat genoeg ook genoeg 
kan zijn. 

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen. 
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Uit de pastorie
Wanneer u dit kerkblad leest is de beslissing 
gevallen in het beroep wat vanuit de Dorps-
kerk van Katwijk aan den Rijn op mij is uitge-
bracht. Bij het schrijven heb ik daar nog geen 
duidelijkheid over, ik wordt nog steeds heen 
en weer geslingerd tussen blijven en gaan. 
Ik heb de afgelopen tijd vooral gebruikt om 
gesprekken te voeren niet alleen in Katwijk 
maar ook hier in Loosdrecht. Er zijn wijze 
woorden gesproken en daar dank ik jullie als 
gemeente voor, eveneens voor alle kaartjes en 
berichtjes, en niet te vergeten de gebeden die 
zijn uitgesproken. Hoe de keuze ook uitvalt, 

we weten ons gedragen door deze gebeden 
en dat doet goed. 
Toen ik zondagmorgen thuis kwam keek ik 
nog even terug naar de twee Word Clouds 
die er tijdens de dienst gemaakt waren met 
uw input. Het was overigens een mooie ma-
nier om elkaars nieren te proeven., bijvoor-
beeld over hoe we dienstbaar kunnen zijn in 
navolging van Christus, maar ook waar wij 
van dromen. Het was me tijdens de dienst 
niet opgevallen, iemand tipte me, maar bij 
de laatste vraag verscheen ook mijn naam 
in beeld. Dat kwam overigens niet van Ma-
deleen, die was kindernevendienst aan het 

geven, maar of uit Loosdrecht of uit Katwijk, 
waar de wens vandaan kwam dat blijft in ne-
velen gehuld…

Tot slot een gepeperde uitspraak om nog 
eens verder over na te denken, opnieuw over 
leiding: ‘Zij die God kennen, zal je zeggen dat 
Hij zelden schreeuwt om Zichzelf hoorbaar te 
maken. Zoals Adam en Eva ondervonden heb-
ben is Zijn stem eerder zoals de fluistering van 
de avondwind.’ (Gordon MacDonald).

In Christus verbonden, 
Ds. M. Roelofse

Jaar van het vaccin
Classispredikant Wim 
Beekman verwondert 
zich over het verzet te-
gen het coronavaccin.

Ik verwonder mij over 
het verzet tegen het coronavaccin. 2020 was 
het jaar van het virus. Met angst, verdriet en 
zorg. Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van 
het vaccin zal worden. Hopelijk is deze zo-
mer de pandemie voorbij. 
Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, 
geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor el-
kaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven 
onze krachten gewerkt misschien, onszelf 
machteloos stilgezet wellicht, en vooral uit-
gezien naar het einde van deze plaag. Nu 
gloort er licht aan het einde van de tunnel, 
en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. 
Dat begrijp ik niet. Ik ben opgegroeid met 
inentingen. Mijn moeder zei dat deze tot de 
zegeningen van onze tijd behoorde. 
Destijds kon ik dat om mij heen zien en ho-
ren. Verhalen van mijn grootouders over hun 
kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse 
griep rondgingen. Beelden uit verre landen 
van mensen die een pokkenepidemie hadden 
overleefd, en daar misvormingen aan hadden 
overgehouden. Een vrouw bij ons in de buurt 
die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderver-
lamming had gehad. Gezinnen waar een kind 
was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest 
of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde 
inentingen nodig waren. Toen wij zelf kin-
deren kregen, viel er al spoedig informatie 
over het vaccinatieprogramma op de mat. 
Van ieder kind werden de prikken in een 
boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde 
geheid voor een doorwaakte nacht, maar als 
ouders wist je waar je het voor deed. Als do-
minee verwonder ik mij over gelovigen die 
geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. 
Ik ben opgegroeid op de Veluwe, ik ken de 
gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En 

ook de worsteling die het in sommige gelovi-
ge gezinnen met zich meebrengt. “Ons leven 
ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te 
behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet 
aan de mensen om daarop vooruit te lopen. 
Daarom dus geen brandverzekering, en ook 
geen kindervaccinatieprogramma.” Het doet 
mij denken aan de man op het meer wiens 
boot zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt 
een passerende schipper zijn hulp aan. Maar 
de man in nood weigert. “God zal mij red-
den.” Tot drie keer toe slaat de man hulp af, 
zinkt dan en verdrinkt. Bij de lieve Heer aan-
gekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouw-
de op U. Ik was in nood en U hebt mij niet 
gered.” “Drie keer heb ik een boot gestuurd 
om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve 
Heer, “drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. 
Wat had ik meer kunnen doen?” De pande-
mie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin 
is een zegening van onze tijd. Het behoedt 
voor onheil. Ik heb mijn medemensen, mijn 
dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel 
uit te leggen als ik deze zegen laat liggen. 

‘Dit dus’ 

Podcasts over levensvragen en geloof
Hoe kom je tot een gesprek over geloof? Wat 
is dat eigenlijk: geloven? Lukt dat wel, een 
uitwisseling tussen mensen die met heel uit-
eenlopende opvattingen? De EO en de missi-
onaire organisatie IZB, de producenten van 
de dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit, heb-
ben nu een 12-delige podcastserie gemaakt, 
waarin theoloog Kees van Ekris en host Rosa 
Douma in gesprek zijn met gasten die niets 

(meer) met het christelijk geloof hebben. Het 
zijn gesprekken over levensvragen die ieder-
een zichzelf weleens stelt: Wie ben ik? Waar 
ga ik voor? Wat heb ik te doen in het leven? 
Al pratend stuiten de gesprekspartners op 
bijbelse thema’s als genade, vergeving, recht 
en onrecht. Vandaar de naam van de serie: 
‘Dit dus’. In de serie met wekelijkse afleverin-
gen komen spraakmakende gasten voorbij, 
zoals Nina Polak (schrijfster/journalist De 
Correspondent), Noortje Veldhuizen (pre-
sentator BNN/VARA), Sywert van Lienden 
(opiniemaker), Franca Treur (schrijfster), 
Verona van de Leur (oud-topturnster) en 
Nathan de Vries (BNN/VARA), Talitha Mus-
se (influencer). Kijk op eerstdit.nl

Lichtspoor

De missionaire organisatie IZB verzorgt 6 
keer per jaar de uitgave van ‘Lichtspoor’, een 
weggeeftijdschrift ten behoeve van het pasto-
rale werk onder ouderen. Juist in de corona-
tijd kan het worden benut in het contact met 
oudere gemeenteleden. Een proefnummer is 
gratis op te vragen via info@izb.nl. Meer in-
formatie is ook te vinden op de website www.
izb.nl/lichtspoor . 

Dagboekje voor de 40-dagentijd
Iwan en Leantine Dekker schreven ‘Gena-
detijd’, een boekje voor de zeven weken voor 
Pasen. Elke dag een tekst met een korte ge-
dachte, die je helt om even op adem te ko-
men. Daarnaast een lied, een prikkelende 
vraag of uitdagende opdracht om mee aan de 
slag te gaan. Een boekje om thuis aan tafel te 
gebruiken, of juist voor persoonlijk gebruik. 

Algemeen nieuws
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De bijdragen zijn gegroepeerd rond zeven 
kernwoorden: stil worden, inkeren, verge-
ven, opstaan, opnieuw beginnen, recht doen, 
Jezus volgen. 
Iwan en Leantine Dekker zijn beiden theo-
loog. Hij werkt bij de Protestantse Kerk in 
Nederland, zij bij de jongerenorganisatie 
HGJB. Genadetijd, uitgeverij KokBoeken-
centrum, 56 pagina’s, € 7,99.

Nieuw: online college 
over het Heilig Avondmaal

prof. dr. Jan Muis

Donderdag 25 maart  om 14.00 uur geeft 
prof. dr. Jan Muis een online college over het 
avondmaal. Het Heilig Avondmaal heeft een 
heel bijzondere betekenis en werking. Tij-
dens dit uur gaat Muis in op de oorsprong, 
betekenis en theologische waarde van deze 
bijzondere maaltijd. Aanmelden kan nu al!
De bijzondere betekenis van het avondmaal 
blijkt al uit de benaming van dit sacrament: 
een heilig maal, een maaltijd van de Heer. 
Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel 
te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in ge-
meenschap met Hem. God wil in en door het 
Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in 
Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het 
Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, 
ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit 
Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

De Maaltijd van de Heer
Prof. Dr. Jan Muis, emeritus professor dog-
matiek aan de Protestantse Theologisch Uni-
versiteit, schreef op verzoek van de generale 
synode de notitie ‘De Maaltijd van de Heer’. 
De notitie is aangevuld met een gespreks-
handleiding met de bedoeling om het gesprek 
over en bezinning op het Heilig Avondmaal 
in de gemeenten te stimuleren. Muis hecht 
belang aan het vieren van het avondmaal in 
het midden van de gemeente. “Ik zou het 
avondmaal missen als het niet meer gevierd 
zou worden. Omdat ik Jezus Christus telkens 
weer kwijtraak en dan leef alsof Hij er niet is.” 

Uitzicht op Gods koninkrijk
Ook het belang van het samen vieren en sa-
men belijden komt aan de orde in het onli-

ne college. Muis zegt hier zelf over: “In ge-
meenschap met Hem kom ik los van alles wat 
tussen mij en God en tussen mij en anderen 
instaat, mijn fouten, mijn tekorten, mijn 
twijfel, mijn angst, mijn gekrenktheid en 
mijn woede. Deze last valt van mij af. Ik zie 
God, de tafelgenoten om mij heen en mijzelf 
als nieuw. Ik krijg uitzicht op Gods konink-
rijk. Ik kan verder. “

Aanmelden
Het online college over het avondmaal is 
onderdeel van een serie colleges. Deze zijn 
bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers 
en synodeleden. Bij ieder college is de scriba 
of preses van de generale synode aanwezig 
als gespreksleider. U kunt u aanmelden op 
de website van de PKN: https://www.pro-
testantsekerk.nl/nieuws/nieuw-online-colle-
ge-over-het-heilig-avondmaal.

Bron: Website PKN

Meer over  Veertigdagentijd & Pasen  
Bijbelstudie & Geloofsgesprek

Materiaal om naar aanleiding van The 
Passion in gesprek te gaan over het 
paasevangelie

Traditiegetrouw kijken er miljoenen men-
sen naar The Passion. De dagen erna wordt 
er op veel plekken over nagepraat. Bij de 
koffieautomaat, op de bank, in de kanti-
ne. Daarom is er dit jaar voor het eerst het 
boekje Napraten over The Passion.
Met het boekje ‘Napraten over The Passion’ 
kan er met een kleine groep nagepraat wor-
den over de ervaringen van de kijkers. Het 
boekje wordt ondersteund met een aantal 
video’s. Het materiaal is geschikt voor één 
tot vier ontmoetingen tussen mensen die 
minder vertrouwd zijn met het geloof en de 
kerk. Het boekje is te bestellen via ikbener-
voorjou.nl.
Wie met kinderen, jongeren en/of gezin-
nen aandacht wil besteden aan The Passion 
kan terecht in de werkvormendatabase van 
Jong Protestant. Er is een werkvorm voor 
jongeren, de Passion Challenge #ikbener-
voorjou en er komt een werkvorm speciaal 
voor gezinnen met kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Deze bestaat uit 7 korte werkvormen 

met actieve en creatieve verwerkingen. Bij 
elke werkvorm ga je door middel van film-
pjes op een luchtige manier in gesprek over 
een thema uit The Passion (vanaf 16 maart 
beschikbaar). 
Ook is er een kliederkerk doeboek beschik-
baar rond Palmpasen en Pasen. Dit is een 
boekje vol leuke opdrachten, spellen, puz-
zels en gespreksvragen. Ideaal voor (klie-
der)kerken, scholen en clubs om uit te delen 
voor Palmpasen en Pasen.
The Passion 2021 vindt plaats in Roermond. 
De Protestantse Gemeente Roermond is 
nauw bij de voorbereidingen betrokken. 
Wat dat betekent is terug te zien in het 
tv-programma ‘Petrus in het land’ dat op 
zaterdag 3 april om 17.10 uur wordt uitge-
zonden op NPO2.
The Passion wordt uitgezonden op Witte 
Donderdag 1 april om 20.30 uur bij KRO-
NCRV op NPO 1. Het thema dit jaar is ‘Ik 
ben er voor jou’.

Bron: Website PKN

“Perspectief voor gemeenten 
als lichtpuntje in schrale tijd”

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is 
de rek er niet alleen in de samenleving uit, 
ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep 
om maatwerk steeds luider. De behoefte aan 
ruimte binnen de kaders is groot. Het mo-
deramen van de generale synode is van me-
ning dat binnen de basisregels van de over-
heid het verantwoord is hieraan tegemoet 
te komen door het kerkelijk leven iets meer 
ruimte te geven. We adviseren dit advies in 
uw lokale context op een passende wijze te 
overwegen en te concretiseren.  
Scriba ds. René de Reuver merkt dat het 
steeds lastiger wordt om vol te houden: “Het 
duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer 
gezamenlijk het geloof innen en uiten in het 
lied en God de lof zingen?” 
Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij 
de verzuchting dat het nu allemaal wel heel 
lang duurt. “Het is inmiddels bijna een jaar 
geleden dat we konden samenkomen. Dat 
valt ons allen zwaar. Als moderamen her-
kennen en voelen wij deze pijn. Onderlin-
ge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan ons 
welbevinden, omdat we daar God én elkaar 
ontmoeten.”

Maatwerk binnen de kaders
Het moderamen van de generale synode 
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hecht er belang aan gemeenten perspectief te 
bieden en is daarom van mening dat de deur 
naar voorzichtige versoepelingen moet wor-
den opengezet. Daarbij is het heel goed ons te 
realiseren dat meer ruimte ook meer verant-
woordelijkheid betekent. “Met elkaar moe-
ten we verantwoorde risico´s overwegen en 
binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus 
De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat 
ruimte nemen om de schraalheid van deze 
tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij 
u als kerkenraad onderstaande op een bij uw 
situatie passende wijze te concretiseren:  
•  Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclu-

sief medewerkers) in uw fysieke diensten 
op basis van de onderlinge afstand van 1,5 
meter, vooraf reserveren en triage (zie pro-
tocol kerkdiensten en andere kerkelijke bij-
eenkomsten).

•  Wees u bewust van de samenstelling van 
gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bij-
wonen. Kwetsbaren en risicogroepen wor-
den geadviseerd de dienst online te (blij-
ven) volgen. 

•  Bied uw eredienst naast fysiek ook online 
aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst 
- zij het op afstand - ook voor niet in het 
kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.

•  Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af 
wat wel/niet past en verantwoord is in uw 
lokale context om georganiseerd jeugdwerk 
op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten 
in coronatijd).

Gemeentezang
De samenzang in kerkdiensten brengt nog 
steeds risico´s met zich mee. De Reuver: 
“Deze risico’s hebben we niet volledig in 
beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, ter-
wijl de gemeentezang fundamenteel is voor 
de eredienst.” Daarom adviseren wij u be-
treffende de gemeentezang: 
•  Beperk het aantal personen dat zingt tot 

een maximum van 4 voorzangers.
•  Zorg voor een onderlinge afstand van 3 

meter tussen de voorzangers en houd een 
afstand van 5 meter aan tot de mensen in 
de kerk, rekeninghoudend met de moge-
lijkheden van het kerkgebouw. 

•  Neem de leeftijd van de zangers mee in uw 
afweging. Oudere zangers lopen een gro-
ter risico dan jongeren. 

•  Professionele zangers lijken een zodanig 
betere stembeheersing te hebben dan niet 
professioneel geschoolde zangers, dat het 
risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit 
kunt u meenemen in uw beslissing waar 
het gaat om voorzang.

•  Het gebruik van blaasinstrumenten brengt 
risico’s met zich mee. Als er een combina-
tie is van zang en blaasinstrumenten, han-
teer dan hierbij ook een maximumaantal.

De Reuver: “We beseffen het grote belang 
van onderlinge gemeenschap. Laten we 

zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar 
blijven omzien. In alles wat op onze weg 
komt, weten we ons afhankelijk van God die 
onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid 
u de woorden toe van Paulus:  

Moge God, die ons hoop geeft, 
u in het geloof geheel en al vervullen 
met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal zijn 
door de kracht van de heilige Geest.”

(Romeinen 15:13)
Bron: Website PKN

De Bijbel helpt om het leven te vieren

Foto: Ben Tiggelaar © Elisabeth Ismail.

Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in 
NBG-podcast: ‘Soms til ik wat zwaar aan 
het leven’, erkent gedragswetenschapper Ben 
Tiggelaar in de NBG-podcast Bijbelbekente-
nissen. ‘Dan helpt de Bijbel me om het leven 
te vieren. In Prediker 9 staat een passage die 
dan opluchting geeft: dat je genieten mag van 
alles wat je krijgt en dat God daar met welge-
vallen naar kijkt.’
Voor wie meer met de Bijbel bezig wil zijn, 
heeft Tiggelaar een belangrijke tip: ‘Maak het 
jezelf zo makkelijk mogelijk.’ Als gedragswe-
tenschapper weet hij dat het tijd en moeite 
kost om een nieuwe gewoonte aan te leren: 
‘Je moet eerst bepalen wat je doel is. Vervol-
gens welk gedrag daarvoor nodig is, en ten 
derde welke ondersteuning je nodig hebt. Je 
moet dus nagaan welk moment op de dag jou 
het beste past en op welke manier je met de 
Bijbel bezig wilt zijn. En zorgen dat de om-
geving meewerkt, dus bijvoorbeeld dat je je 
bijbel al hebt klaarliggen.’

Verrassing, steun en tegengeluid
Tiggelaar vertelt aan het Nederlands Bijbel-
genootschap (NBG) dat de Bijbel hem regel-
matig verrast. Hij heeft de gewoonte om elke 
dag te beginnen met bijbellezen en bidden. 
‘Het leek me goed om het als eerste te doen, 
zodat het me ondersteunt bij wat de dag 
brengt. Ik krijg er regelmatig nieuwe kennis 
en inzicht door. Ik kom bijvoorbeeld vaak de 

opvatting tegen dat Jezus van zichzelf nooit 
bevestigd heeft dat Hij de zoon van God is. 
Maar tot mijn verrassing las ik in de evange-
lieverhalen dat Hij dat juist regelmatig expli-
ciet doet.’
Tiggelaars moeder overleed na een ziekbed 
toen hij 23 jaar was. ‘In ons gezin waren we 
toen nadrukkelijk bezig met hoe het zit ná dit 
leven’, herinnert hij zich. Steun werd gevon-
den in de Bijbel. In diezelfde levensfase be-
gon Tiggelaar het ‘tegengeluid’ te waarderen 
dat de Bijbel bevat. Hij licht dat in de podcast 
toe aan de hand van Amos 5.

BN’ers over hun weg met de Bijbel
Veel bijbelliefhebbers willen vaker of langer 
met de Bijbel bezig zijn, bleek recent uit een 
NBG-enquête, maar vinden dat toch lastig. 
In Bijbelbekentenissen vertellen bekende 
Nederlanders hoe zij dit doen. Schrijfster 
Corien Oranje zegt in de eerste aflevering dat 
ze de lat te hoog had gelegd. Hoe bijbellezen 
aantrekkelijk werd? ‘Het geheim is dat je een 
manier vindt die aansluit bij jóúw persoon-
lijkheid, jouw ritme en tijd.’

Luisteren (en lezen)
Bijbelbekentenissen is te beluisteren op Spo-
tify, Google Podcasts, Apple Podcasts en ook 
hier. Naast de bovengenoemde personen 
zijn ook onder meer cultuurtheoloog Frank 
Bosman, tv-presentator Leo Fijen en kan-
didaat-CU-kamerlid Don Ceder te horen. 
Elke week wordt een nieuwe aflevering toe-
gevoegd.
De podcast sluit aan bij het zelfhulpboek Lees 
je Bijbel van Corien Oranje, dat recent ver-
scheen bij het NBG.

Bron: Website NBG


