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Door geloof alleen!
Door zijn geloof kon Abraham toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak als offer opdragen.
Toen de belofte van een zoon in Isaak werkelijkheid werd op zijn honderdste jaar, geloofde Abraham zo sterk op de trouw van God,
dat Hij Isaak uit de dood zou terugbrengen
dat hij, toen God hem op de proef stelde,
bereid was aldus deze enige zoon te binden
tot een offer. Het geloof van Abraham was zo
een vaste grond van dingen, die men hoopt
en een bewijs van zaken, die niet men niet
ziet. Zijn geloof overwon de redeneringen
van zijn verstand; zijn geloof maakte onmogelijkheden belachelijk en het richtte zijn blik
over de lange nacht van een tussenperiode
heen. Op die manier verheerlijkte hij God!
Want eigenlijk is de enige zaak waarmee wij
God kunnen verheerlijken, dat wij geloven
dat God kan en wil geven wat Hij belooft.
In deze zelfde verwachting van de Messias
leefden en stierven Isaak, Jacob en Josef. Om
dit te illustreren wijst de schrijver van de Hebreeën brief op hun laatste zege. Alleen door
geloof kan er sprake zijn van zegenen onzerzijds, want God alleen is de bron van zegen
en alleen in Zijn gemeenschap en in verband
met Zijn belofte is de mens bij machte een
zegen uit te spreken.
Luther heeft eens gezegd: “God te geloven
als het verstand zegt: ‘dat kon wel eens waar
zijn’ of als de zichtbare dingen zeggen: ‘dat is
mogelijk’, is een onteren van God. Want onder die omstandigheden kan men iedereen
geloven. Maar als jij, afziet van het zichtbare en van al je zorgen en angsten, allereerst
en volhardend op de belofte van God blijft
vertrouwen, dan zul je overwinnen”. Dat is
de ervaring van iedere gelovige, die te zijner
tijd ook een Isaak heeft te offeren. God leert
ons dat wij altijd en alleen in Hem te geloven
hebben, zoals we dat deden in het begin toen
we niets anders hadden om op te vertrouwen dan Zijn woord. Want alles wat wij niet

Hebreeën 11 vers 17

door het geloof ontvangen, verleidt ons ertoe
op ons eigen geloof te gaan vertrouwen. We
gaan dan de verkeerde kant op.

ook het onderpand en de grondslag van onze
nverderfelijke, onverbrekelijke en nooit verwelkende erfenis. Amen!

Abraham moet een enorme zielenpijn en de
grootste geloofsworsteling van heel zijn leven
hebben meegemaakt, maar het geloof overwon en hij geloofde weer als in het begin.
Dat Isaak er toen nog niet was verhinderde
hem niet om God op Zijn woord te geloven
en dan zou de dood van Isaak daartoe evenmin in staat zijn. God kon hem uit de dood
opwekken. Zo geloofde Abraham de zaak
waar het om ging en om gaat: ‘Het woord
van God zal vervuld worden’. Na de dood en
de begrafenis is er opstandingsleven en dat is

Dat mogen we in gedachte houden en straks
ook vieren met Pasen. Jezus is voor ons de
dood ingegaan, maar in het volste vertrouwen dat God hem weer zou opwekken en
verheerlijken, zodat we zouden leven door
Hem.
Overgenomen uit een Bijbelstudie die ik
ruim 25 jaar geleden gevolgd heb over de
Hebreeën brief.
Edo Loenen
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 4 april – Pasen - Gezinsdienst
9.45 uur: ds. M. Roelofse – zingen vooraf
Geen kinderoppas
Kinderkerk voor de jongste groep in de OP
18.30 uur: ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
Viering Heilig Avondmaal
Uitgangscollecte: Kerk
Avondmaalscollecte: St. Compassion
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes
Zondag 11 april
10.00 uur: ds. M. Roelofse
Geen kinderoppas
Kinderkerk voor beide groepen in de OP
18.30 uur: Mw. ds. A.L. Rijken – Hoevens,
Veenendaal
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos
Zondag 18 april
10.00 uur: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Geen kinderoppas
Kinderkerk voor de jongste groep in de OP
Kinderkerk digitaal voor de kinderen thuis
18.30 uur: ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: St. Eleos
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Vanuit de kerkenraad
In het afgelopen weekend is de zomertijd
weer ingegaan. ’s Avonds wat langer licht
maar ’s morgens weer een beetje langer donker. Sinds 1977 wordt de klok voor de zomer
en voor de winter een uur verzet. De avondklok die jammer genoeg nog niet opgeheven
kan worden omdat er nog steeds te veel besmettingen in Nederland zijn, gaat inmiddels
om 22.00 uur in. Zo hebben we wel iets meer
ruimte om op straat te zijn maar bij elkaar
komen kan nog steeds niet. Inmiddels worden mensen volop gevaccineerd maar ook
dit kost toch echt nog veel meer tijd.
We kunnen heel goed begrijpen dat u, jij, jullie het hier soms moeilijk mee hebben en we

vragen jullie dan ook: ‘wanneer je hulp nodig
hebt of je wilt met iemand praten, schroom
dan niet en pak de telefoon’. Blijf niet in onzekere eenzaamheid zitten maar onderneem
actie. U, jij mag ook altijd contact opnemen
met de scriba, zij kan inzetten dat er iemand
contact met u of jou opneemt.
De gemeenteavond van 24 maart paste heel
erg goed in de huidige tijd. We hebben we
met elkaar kunnen genieten van een digitale bijeenkomst. Dit keer via de stream vanuit de Sijpekerk zagen en hoorden we Dick
van Dijk een boeiende inleiding houden over
‘Pastorale zorg voor elkaar’. Hij hield ons
een spiegel voor hoe het in de gemeente van
Christus zou moeten gaan. Voor mij was het
belangrijk om bevestigd te krijgen dat “Omzien naar elkaar” niet alleen een zaak is voor
de kerkenraad maar voor de hele gemeente.
We mogen niet alleen consumeren maar we
moeten ook produceren. Denk niet dat is niet
voor mij weggelegd. Een telefoontje, een bezoekje of een kaartje, het maakt het verschil.

Beroep
Zoals u wellicht inmiddels weet gaan ds.
Roelofse en zijn vrouw onze gemeente verlaten. Ds. Roelofse heeft het op hem uitgebrachte beroep naar Katwijk aan de Rijn
aangenomen. De kerkenraad heeft in een
moment van bezinning uitgesproken dat zij
de beslissing van dominee Roelofse betreurt.
We hadden Rien en Madeleen graag nog in
Loosdrecht gehouden. We hebben in de afgelopen jaren een goede band met elkaar
opgebouwd en de vier jaar lijken wel voorbijgevlogen. De kerkenraad wil Rien en Madeleen heel hartelijk danken voor hun inzet in
onze gemeente. Het was van waarde om hen
in ons midden te hebben. De gemeente van
Katwijk aan de Rijn kunnen wij feliciteren
met hun nieuwe predikant. U begrijpt dat er
voor Rien en Madeleen een paar zeer drukke
maanden aanbreken. Kerkordelijk gelden er
regels voor de termijn van afscheid nemen

en intrede doen. Hier leest u in de volgende
Kerkklok wellicht meer over.

Ouderenmiddag
Op zaterdag 27 maart hebben we een ‘digitale’ ouderenmiddag gehouden. Samen met
mensen van de Gereformeerde Kerk konden
we heel veel mensen een prachtige middag
bieden. Zingen van mooie liederen rondom
Pasen, genieten van prachtige orgelmuziek
en met elkaar lezen uit de Bijbel. We lazen
uit Markus 14 waar Jezus naar het huis van
de hogepriester wordt gebracht. Wat een
schijnvertoning en vernedering en dan de
voorzegde verloochening van Petrus. Maar
in Markus 16 mochten we lezen dat Jezus
is opgestaan en verscheen aan velen. In het
laatste gedeelte werden we er opnieuw bij bepaald dat Jezus aan de rechterhand van God
zijn plaats heeft. Veel mensen hadden zich
aangemeld. Zij ontvingen een pakketje met
verschillende lekkernijen. We gaan ervan uit
dat we elkaar volgend jaar weer zullen ontmoeten in het Wijkgebouw. Die hoop hebben we en die hoop houden we. Maar voor
nu mogen we dankbaar zijn voor wat we
hadden met elkaar.
Kerkenraadsvergadering
Op aanstaande woensdag 7 april zal de kleine
kerkenraad weer vergaderen. U begrijpt dat
het vertrek van ds. Roelofse op de agenda
zal staan. We zullen op termijn een vacante gemeente worden. Om als gemeente een
nieuwe predikant te mogen beroepen moet
je je ook aan bepaalde regels houden. Hier zit
een bepaalde volgorde in en als kerkenraad
willen we ons hierop terdege voorbereiden.
Wij houden u op de hoogte. Het is voor de
kerkenraad belangrijk om zich te bezinnen
op het invullen van vacatures in de kerkenraad. Op dit moment is er een vacature voor
de wijk van de Emtinckhof en Beukenhof.
Deze zal dit jaar niet meer ingevuld worden. Wil Aalberts en Gery Meijers willen dit
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jaar als pastoraal werker deze vacature nog
opvangen. Begin 2022 zullen er echter nog
een aantal vacatures ontstaan omdat mensen de drie termijnen van vier jaar hebben
volgemaakt. Daar moeten we ons goed op
voorbereiden. Wellicht zullen we ook spreken over de avonddiensten en zullen we ons
heel voorzichtig gaan voorbereiden op het
moment dat de kerk weer open kan gaan. U
hoort en leest hier later over. Aan het begin
van elke vergadering richten wij ons altijd
eerst op onze Heer en Heiland. Hem hebben
wij telkens weer nodig. Wilt u ons ook in uw
gebed gedenken? Er is heel veel om over na te
denken en uw gebed hebben we zeker nodig.

Training scriba
In maart heb ik een cursus training scriba
gevolgd. Twee zeer intensieve avonden achter de computer, aangezien ook dit digitaal
moest gebeuren. Ik ben nu inmiddels ruim
een jaar als scriba bezig in onze gemeente
maar ik vond het toch nuttig om mij voor
deze cursus in te schrijven. Als scriba ben je
een spin het web en zo ervaar ik mijn werk
ook. Juist in het afgelopen jaar kwam het allemaal heel erg neer op praktisch werken. Heel
veel achter de computer, digitaal vergaderen
en bijna geen fysieke ontmoetingen. Het was
goed om te bemerken dat ik redelijk in mijn
rol ingeburgerd ben, maar er waren ook onderwerpen waar ik nog winst kan halen en
die ten goede kunnen komen aan het werk
van de kerkenraad en onze gemeente. Het
was fijn om met andere scriba’s dit traject
te doorlopen en ervaringen te kunnen delen. Zojuist kreeg ik een bericht binnen dat
ik mij ook kan aanmelden voor een training
beroepingswerk. Misschien doe ik dat wel en
wellicht met mij nog wel een aantal kerkenraadsleden. Dan kunnen we met Gods zegen
de komende tijd vol goede moed aan.
Liturgieën
Al maanden is het gebruikelijk dat er in de
kerk een voorgedrukte liturgie beschikbaar
is. Gezien het aantal kerkgangers in, met
name de ochtenddienst, wil ik hier mee gaan
stoppen. Elke week gaat er veel papier verloren en dit gaat mij aan het hart. Aan de kosters zal gevraagd worden de liederen weer op
de borden te zetten. Wanneer u dus mee wilt
lezen is het handig als u uw eigen liedboek
meeneemt.
Tot slot
Het is bijna Pasen. We hadden deze week al
twee Vespermomenten. Bij die momenten
kan ik mij in alle rust in ieder geval richten
op Goede Vrijdag en Pasen. Op Witte Donderdag mochten we aan ‘de tafel’ gaan. Brood
en wijn voor ons. Een prachtig moment om
het lijden en sterven van Jezus te gedenken.
Dit niet te omvatten geschenk van genade en

leven mogen we ontvangen en dit biedt een
perspectief van een heerlijke toekomst. Hiervandaan gaat Jezus dagelijks met mee. Ons
hele leven mogen wij delen met Hem. Daar
wordt een mens toch stil van.
Ik las onlangs een prachtig gedicht dat over
omzien naar elkaar gaat. Ik wil u vragen het
goed te lezen en dan misschien nog een keer.
Er staat veel in. Over delen, over zwakte, over
hopen, over elkaar de hand reiken. En dan de
laatste twee regels wil ik u nadrukkelijk meegeven. “Zo verandert God eenlingen in een
volk dat samengaat. “

Waar twee of drie
Waar twee of drie in uw naam
geloof delen, hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden
als bron van leven.
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zo verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.
Namens de kerkenraad groet ik u
Anneke van Henten

april zal Marcelle van Schoonhoven voorgaan in mijn plaats waarna met een aantal
gemeenteleden de dienst zal worden doorgesproken. Gezegende diensten!
Ds. M. Roelofse

Pastoraat
Uw voorbede wordt gevraagd voor mw. P.J.
van Eijk - van der Wilt (Nieuw-Loosdrechtsedijk 186, 1231 LD) zij wordt al langere tijd
tegen kanker behandeld. Dat heeft de uitzaaiing van de kanker niet tegen kunnen houden.
Mw. Van Eijk is na een opname in het ziekenhuis inmiddels weer thuis maar is ernstig ziek. Ook willen we bidden voor mw. G.
van der Schaft - Leeflang uit de Emtinckhof
(Eikenlaan 53 F014, 1231 DD). Ze is gevallen en verblijft voor observatie in Woonzorg
Flevoland (Kerkstraat 98, 1354 AC Almere).
Daarnaast willen we uw gebed vragen voor
de formatie van een nieuw kabinet. Het is een
zegen dat we in een land wonen waar vrije
verkiezingen worden gehouden. Nu wordt
er gesproken over beleid en het samenstellen
van een coalitie. We bidden God om wijsheid
om het goede te zoeken voor ons land. We
danken God ook voor de vaccinatie die inmiddels op gang is gekomen, tegelijkertijd
weten we ook dat binnen onze gemeente een
aantal broeders en zusters corona hebben.
We vragen onze Heer of Hij hen wil beschermen en genezen. Tenslotte willen we God
vragen om rust en leiding voor ds. Roelofse
en zijn vrouw nu er een beslissing is genomen in het beroep dat door de Dorpskerk in
Katwijk op hem uit is gebracht. Ook bidden
we Hem om wijsheid als we straks op zoek
moeten naar een nieuwe predikant naast ds.
Van Duinen.
Het pastorale team.

Hartelijk dank
Hartelijk dank voor de hartverwarmende reacties naar aanleiding van ons 45-jarig huwelijksjubileum. De vele kaartjes, bloemen e.d
geven aan dat we onderdeel mogen zijn van
een bemoedigende gemeenschap.
Goof en Tilly Mur

Bij de diensten
In de lijdenstijd heb ik met u verschillende
gedeeltes uit Markus gelezen: de verheerlijking op de berg, het gesprek wie de meeste is
in het Koninkrijk, het penninkje van de weduwe, de zalving door een vrouw, het gebed
in Gethsemané, en op de ouderenmiddag de
verloochening, om op witte donderdag met
u stil te staan bij de instelling van het heilig
avondmaal en op Pasen over de gebeurtenissen rond het lege graf. Op 11 april zal ik
in de morgendienst voorgaan maar heb nog
geen gedeelte uitgekozen. Ik denk dat het een
gedeelte uit het oude testament wordt. Op 18

Diaconie
Op zondag 18 april is de uitgangscollecte bestemd voor Elios. Eleos is specialist in
christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit het christelijk geloof werkt
Eleos met hen en hun netwerk aan hoop en
herstel van het gewone leven. In deze wereld
hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis,
vaardigheden en attitude mensen vanuit het
christelijk geloof helpen met hun psychische
problematiek. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in hun gesprekken
met cliënten. Bij Eleos ben je welkom. Je mag
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zijn zoals je bent. Eleos biedt een veilige plek
om te praten over kwetsbare onderwerpen,
zoals je geloof. Familie, vrienden en kerk
kunnen actief worden betrokken in dit proces. Eleos is financieel afhankelijk van bijdragen van zorgverzekeraars en gemeenten. Het
geld dat we van hen ontvangen is specifiek
bedoeld voor de behandeling en begeleiding
van onze cliënten. Maar er zijn ook nieuwe
initiatieven die Eleos graag wil ontplooien
waar ze geen geld voor krijgen van de zorgverzekeraars en gemeenten. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Voor
meer info: https://www.eleos.nl/over-eleos/
word-vriend-van-eleos
Hartelijke groet, Daan, Anneke,
Erik, Trudy, Margot, Adrie, Petra

Oud papier
In de maand januari is er met de papierauto
9.140 kilo oud papier opgehaald en in februari 8.040 kilo.
Wytse Lamme

ZWO berichten
Eieren t.b.v. de Voedselbank

De ZWO heeft geïnformeerd bij de Voedselbank waaraan momenteel behoefte is. We
kregen een leuke reactie. Er was dringend behoefte aan doosjes - van 10 - eieren voor de
550 voedselpakketten, dus aan 5.500 eieren.
De ontvangers van deze pakketten kunnen
met Pasen net als wij genieten van een eitje
bij het ontbijt.

5.500 eieren t.b.v. 550 voedselpakketten
Met dank aan de diaconie die de eieren gesponsord heeft.
Hartelijke paasgroet van de
ZWO-commissie Adrie Machielse, Hanny
Schram, Marijke van Henten en Meta Drost

Kledingactie
Dit voorjaar kan de kledingactie helaas niet
doorgaan. Er is veel kleding in depot aanwezig en kan niet uitgedeeld worden. Hopelijk
is dit in het najaar weer mogelijk.
Nel Floor

Uit de pastorie
Ik zie terug op een mooie gemeenteavond.
Het was wel bijzonder natuurlijk om dat op
digitale wijze te doen. Je mist de interactie
met gemeenteleden. Maar het was toch een
goede avond. Er was een inspirerende inleiding en dat was aanleiding voor u daarop te
reageren. Zo liet u zien dat u erbij betrokken
was. Het onderwerp van de pastorale zorg
voor elkaar zal zeker een vervolg krijgen.
Als u dit leest is de stille week al weer bijna
voorbij. Er zijn vespers geweest, op Witte
Donderdag is het avondmaal gevierd, er is
een dienst op Goede Vrijdag. Ik hoop dat het
een week van bezinning voor u geweest mag
zijn. En vervolgens vieren we dan op Pasen
het feest van de opstanding van de Here Jezus Christus uit de dood. Ik wens u gezegende Paasdagen. De Here is waarlijk opgestaan.
Hij leeft.
Met hartelijke groet, A. van Duinen.

Uit de pastorie
Madeleen en ik hebben besloten om het beroep naar de Dorpskerk in Katwijk aan den
Rijn aan te nemen. Voor de één was dat onverwacht, voor anderen helemaal niet. Allereerst willen we u bedanken voor alle berichtjes, kaartjes en bovenal gebeden die we van
u ontvangen hebben. Het is een understatement om te zeggen dat het geen gemakkelijke
keuze is geweest. Tot op de laatste dag heb ik
ermee geworsteld, met name met de gedachte om u los te moeten laten. Door de jaren
heen zijn er verschillende diepe persoonlijk
en pastorale contacten ontstaan. We hebben
mogen delen in vreugde en verdriet. Ik heb
ook altijd het gevoel gehad het Woord hier
goed op zondag kwijt te kunnen. Bovendien
heb ik ook hier in de gemeente weer nieuwe
dingen over God en predikantschap geleerd.
Daar zijn we Hem, maar ook u dankbaar
voor. Toch heeft Hij ons ook duidelijk gemaakt dat de weg naar Katwijk gaat omdat
Hij wil dat ik daar aan de gemeente moet
bouwen. Dat betekent dat nu de periode van
afscheid en losmaken is aangebroken en dat
valt ons zwaar. Hopelijk mogen we ook in
een dienst afscheid nemen, hopelijk is dan
de vaccinatiegraad zo hoog en het weer zo
goed dat we in de openlucht een dienst kunnen organiseren. We weten dat de Heer door
zal gaan met de gemeente en dat dit gelukkig
niet alleen afhankelijk is van predikanten.
Dominees zijn voorbijgangers, en als het
goed is bouwt iedere gemeente zichzelf op
door de kracht van God. Daarom een gepeperde uitspraak om over na te denken over
hoe gemeente-zijn bedoeld is door de Heer.
Hij zegt door de apostel Paulus: ‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden
en elkaar lief te hebben, samen volledig toe
groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.
Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samen-

hang, en wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel
draagt naar vermogen bij tot de groei van het
lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde (Efeze 4:15-16).’
In Christus verbonden, Ds. M. Roelofse

Algemeen nieuws
Lezingen over Gewone Catechismus online
beschikbaar. Alle teksten van een lezingenreeks over de Gewone Catechismus (2019)
zijn gratis te downloaden op de site www.izb.
nl/areopagus
‘Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft…’ Zo begint het eerste antwoord
in de Gewone Catechismus, geschreven
door drie theologen, Arnold Huijgen, Theo
Pleizier en Dolf te Velde. In 100 vragen en
antwoorden maken ze de kern van het christelijk geloof toegankelijk voor mensen van
vandaag. Voor ds. Gertjan Glismeijer, predikant van de hervormde gemeente in Nieuwegein-Vreeswijk, was de publicatie aanleiding
om een lezingenserie te organiseren, met
medewerking van de drie auteurs en een
kring theologen onder wie Maarten Wisse,
Wim Dekker, Paul Visser, Willem Maarten
Dekker en John van Eck. Ze becommentariëren (soms kritisch) elk een onderdeel van
de Gewone Catechismus. Die lezingenzijn
nu gratis online beschikbaar; elke bijdrage
is voorzien van vragen waardoor het materiaal ook geschikt is voor gesprekskringen en
kerkenraden. Desgewenst is voor 10 euro een
reader met alle lezingen verkrijgbaar.
Geloven. Hopen. Liefhebben. Daar kun je
wel wat hulp bij gebruiken: app IZB-Connect
Of je nu thuis achter je scherm zit of op kantoor, of je uren op de weg zit of aan het bed
staat – het begin van de werkweek is een
goed moment om even stil te staan bij een
woord uit de Bijbel, toegepast op je dagelijks
werk. Woord voor de Werkweek kan daarbij
helpen. De podcast van een paar minuten is
onderdeel van de gratis app IZB-Connect,
die is ontwikkeld omdat je op van de weg
van de navolging wel wat hulp kunt gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gebed. Ron van
der Spoel geeft in De Binnenkamer praktische handreikingen. Elke dag biedt de app
verse inhoud. Onder #Zokanhet vind je ervaringsverhalen over het volgen van Jezus;
‘Groen doen’ verbindt geloof met zorg voor
de schepping. In het onderdeel #Firstlove
serveren we een prikkelende column. Verder
grasduinen we door het media-aanbod, in de
rubriek Gezien? IZB-connect is heel gemakkelijk te downloaden via je appstore. www.
izb.nl/connect.
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