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‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen 
gebeden wordt, dat er smeekbeden, voor-
beden en dankgebeden voor hen worden 
uitgesproken. Bid voor alle koningen en ge-
zagsdragers, opdat we rustig en ongestoord 
kunnen leven, in alle vroomheid en waardig-
heid. Dat is goed en welgevallig in de ogen 
van God, onze Redder (1 Timotheüs 2: 1-3).’

Er wordt in de Bijbel niet zo heel veel verteld 
over de periode tussen Pasen en Pinksteren. 
De Heilige Geest vertelt ons alleen hoe Jezus 
Christus verschijnt aan een select gezelschap 
van mensen. Hoewel, select, uit de brieven 
van Paulus weten we dat Hij op een gegeven 
moment ook een groep van vijfhonderd ge-
lovigen bezoekt (1 Korinthe 15: 6). Er zijn 
dus meer ontmoetingen geweest dan waar 
wij weet van hebben via de Bijbel en er zijn 
heel wat mensen geweest die Jezus Christus 
in levende lijve hebben gezien. Maar wat de 
Heilige Geest ons vooral vertelt is dat de pe-
riode tussen Pasen en Pinksteren een periode 
is van verstilling en gebed. De leerlingen zijn 
bij elkaar en zoeken naar duidelijkheid en lei-
ding, in de eerste plaats om het wonder van 
de opstanding te begrijpen, maar ook om te 
ontdekken hoe ze dat Evangelie door kunnen 
geven aan de wereld. Het is belangrijk om op 
de volgorde te letten: ze beginnen met gebed 
en nemen daar alle tijd voor, tot het moment 
dat God het sein geeft om de wijde wereld in 
te trekken. 

Het gebed is iets wat behoorlijk onder druk 
staat in de kerk: we zijn zo druk dat we er 
amper aan toe komen, en als we er tijd voor 
maken dan zit ons hoofd zo vol dat we bin-
nen de kortste keren ergens anders zijn met 
onze gedachten. Ook hoor ik dat het steeds 
moeilijker wordt om woorden te vinden om 
je op God te richten. De secularisatie zorgt 
ook voor een vorm van geestelijk analfabe-
tisme. Wij zijn echter niet de eersten die daar 
tegenaan lopen. De apostel Paulus wijdt een 
heel hoofdstuk aan gebed in zijn eerste brief 
aan Timotheüs. Die twee hebben een bijzon-

dere band en hebben veel met elkaar opge-
trokken, maar nu is Timotheüs geroepen om 
zelfstandig leiding te geven aan de gemeente 
van Efeze. De brief is vooral praktisch van 
aard, een soort toerusting voor beginnend 
geestelijk leiders. En ook in de gemeente die 
Timotheüs dient staat het gebed blijkbaar 
onder druk. Als je het leest dan krijg je de 
indruk dat er door de gelovigen wel gebeden 
wordt, maar vooral voor zichzelf. Want Pau-
lus schrijft expliciet dat er door de christenen 
voor álle mensen gebeden moet worden. 
Daarbij mogen ook koningen en gezagsdra-
gers niet vergeten worden. Ook al hebben 
zij weinig met het nieuwe geloof, zij zijn wel 
degenen die daar de randvoorwaarden voor 
kunnen scheppen. Sterker nog zij zijn één 
van de middelen waardoor de Heer deze we-
reld regeert tot aan de wederkomst. Paulus 
benadrukt dus het belang van bidden: dat is 
één van de kernactiviteiten van de christelij-
ke gemeente. Door onze handen te vouwen 
en onze ogen te sluiten zitten we namelijk in 
de wereldregering. Door met liefde en zorg 
de noden van onze naasten aan God voor 
te leggen bewerken we echt wat bij de Heer. 
Overigens, een mooie gedachte juist voor 
deze periode tussen Pasen en Pinksteren. We 
kunnen als christenen nog steeds maar heel 

weinig, maar bidden kan altijd: daarmee kun 
je een verschil maken ook als je je huis maar 
amper uit komt en zelden iemand spreekt. 

Als gemeente hadden we grootse plannen 
voor deze periode: dit jaar zouden we ons 
bezinnen op het Evangelie om volgend jaar 
concreet stappen te gaan zetten om er met de 
boodschap van Gods liefde voor de wereld 
op uit te gaan. Het is door de crisis toch iets 
anders gelopen met dat jaarthema. Tegelij-
kertijd is het goed om juist dat in gebed te 
brengen bij de Heer tussen Pasen en Pink-
steren. Want hoe pakken we het kerkelijk le-
ven weer op als straks de maatregelen er niet 
meer zijn? Moeten we wel doorgaan zoals we 
dat altijd hebben gedaan. Of zijn er lessen te 
leren en moeten we actief erop uit, alleen al 
om de kudde van de gemeente weer bij elkaar 
te brengen? De Heer maakt ons duidelijk dat 
je hier vooral helderheid over krijgt door het 
gebed. Laten we dan vooral ook blijven bid-
den, net als die leerlingen tussen Pasen en 
Pinksteren: om leiding voor ons als gemeen-
te, om creativiteit, maar ook hoe we onze 
roeping naar de wereld waar kunnen maken 
en het Evangelie delen.

Ds. M. Roelofse

Tussen Pasen en Pinksteren
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 25 april 
10.00 uur: ds. M. Roelofse 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. M.P.D. Barth, Barneveld
Uitgangscollecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 2 mei - Gezinsdienst
10.00 uur: ds. M. Roelofse
Geen kinderoppas 
Kinderkerk voor de jongste groep in de OP
18.30 uur: ds. D.M. Meijvogel, Harderwijk
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jacob Mur

Zondag 9 mei 
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Geen kinderoppas 
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: Hulp voor Helden
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Donderdag 13 mei – Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. M. Roelofse
Vooraf corona-proof dauwtrappen en ontbijten
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Vanuit de kerkenraad
Onlangs lazen Rut en ik in de Bijbelse Dagka-
lender 2021. Woensdag 14 april; Ezechiël 33: 
vers 1 – 11. Boven dit Bijbelgedeelte staat: “De 
Heer oordeelt eerlijk”. Het gaat over bewaken 
en waarschuwen. Ezechiël wordt geroepen 
om de wacht te houden. Ezechiël moet de 
mensen waarschuwen om niet het verkeerde 
pad op te gaan. En dan in vers 11 spreekt God 
dat Hij niets liever wil dan dat het volk blijft 
leven. De uitleg in de dagkalender spreekt 
van de chaos van de tijd. God lijkt heel ver 
weg. Waar is het huis van God te vinden en 
hoe moet het verder. Ik kan u verzekeren dat 

de kerkenraad zich hier ook wel zorgen over 
maakt. Verkeren wij niet in eenzelfde situatie. 
Weinig kerkgangers in de zondagse eredien-
sten, voor veel gemeenteleden dus geen ont-
moeting in het huis van God, lege plaatsen 
aan de tafel waar we het Heilig Avondmaal 
vieren, het uitstel van huwelijken in de kerk, 
geen ontmoeting na de diensten.
Ik stop met noemen wat we missen want we 
zijn ervan overtuigd dat wat we nu missen te-
rugkomt. Er komt een tijd dat de kerk weer 
vol kan en mag stromen en dat we met elkaar 
Gods lof zullen zingen. Maar dan stel ik u 
de volgende vraag: “bent u er klaar voor om 
weer naar de kerk te komen wanneer dat kan 
en mag?” Verlangt u er al naar om diegene 
waar u altijd naast zat weer te ontmoeten? De 
kerk is toch de ultieme plaats om tot God te 
komen. U komt tenslotte niet voor de kerken-
raad of voor de predikant die preekt. U komt 
toch om God te ontmoeten? Ik besef dat dit 
best een heftige oproep is, maar Ezechiël 
heeft een vergezicht - om uit te kijken naar 
wat komt, te waarschuwen en te bemoedigen: 
“er is altijd omkeer mogelijk. Er is oorlog. Er 
is onrecht. Er is geweld. Maar wanhoop niet, 
verander je leven liever.”De laatste weken zien 
we dat er al meer mensen het aandurven om 
naar de kerk te komen. Dat is goed, u kunt 
thuis kijken of meeluisteren maar er mogen 
dertig mensen in de kerk aanwezig zijn en tot 
nu is er plaats genoeg! Er wordt mij de laatste 
weken vaak gevraagd hoe het nu eigenlijk zit 
met de beperkingen. Het advies, ook vanuit 
de PKN, is kijk of luister thuis, maar er mogen 
dertig kerkgangers in de kerk aanwezig zijn. 
Ik kan niet voor u of jou beslissen dat moet 
u/ jij zelf doen. 

Afscheid 
Inmiddels is bekend dat ds. Roelofse en zijn 
vrouw op zondag 20 juni afscheid zullen 
nemen van onze gemeente. In een middag-
dienst, die hopelijk in de openlucht gehouden 
kan worden, zullen wij van elkaar afscheid 

nemen. Inhoudelijk is hier nu nog niet over 
bekend, maar deze datum wil ik u niet ont-
houden.

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 7 april vergaderde de kleine 
kerkenraad. Een van de ingekomen stukken 
kwam van de Gereformeerde Kerk Loos-
drecht. In deze brief werd kenbaar gemaakt 
dat zij in gesprek zijn gegaan met de Beth-
lehem Kerk in Hilversum. Zij hebben naar 
elkaar de intentie uitgesproken om de moge-
lijkheden tot samenwerking te onderzoeken. 
Het verwachte tijdspad is twee à drie jaar. Wij 
wensen hun goede gesprekken toe maar ook 
de Sijpekerk blijft open staan voor belangstel-
lenden. Bij de kerkenraad is ook een verzoek 
binnengekomen om op Hemelvaartsdag weer 
het traditionele Dauwtrappen te organiseren. 
Dit zal corona-proof georganiseerd worden 
en daarom heeft de kerkenraad hierin toege-
stemd. Dit houdt in dat er niet in een grote 
groep gelopen kan worden maar dat er per 
tijdsslot mensen per gezin of echtpaar gaan 
lopen. U begrijpt dat dit langer duurt en daar-
om begint de dienst op Hemelvaartsdag om 
10.00 uur.
Ook hebben we in deze vergadering gespro-
ken over een aantal vacatures die aan het 
eind van dit jaar zullen ontstaan. Een aantal 
kerkenraadsleden zijn aftredend en voor een 
aantal geldt dat hun volledige termijn van 12 
jaar dan is volgemaakt. U weet dat er nog al-
tijd een vacature bestaat voor de wijk 8 en 9 
en dat deze vacature ook dit jaar niet ingevuld 
gaat worden. U kunt zich wellicht voorstellen 
dat we ons hierop moeten bezinnen wanneer 
hier nog meer vacatures bijkomen. Wij mo-
gen dit aan God opdragen maar we willen u 
ook vragen dit in uw gebeden mee te nemen. 
Op dit moment zijn de kerkrentmeesters 
bezig om de aanvraag voor de solvabiliteits-
verklaring op te stellen. Dit is nodig om op 
termijn toestemming te krijgen om een pre-
dikant te beroepen. Anderen zijn weer bezig 
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met andere voorbereidingen zoals een pro-
fielschets van voorganger en gemeente. Het 
moderamen heeft met ds. van Duinen ge-
sproken over werkzaamheden die hij wil en 
kan overnemen. Voor de overige werkzaam-
heden die na het vertrek van ds. Roelofse ver-
richt moeten worden zullen wij een andere 
oplossing zoeken. De kerkenraad hoopt op 
12 mei as. opnieuw te vergaderen.

Tot slot
We leven in de tijd na Pasen. Ds. Rijken- 
Hoevens noemde de zondag na Pasen, Be-
loken Pasen wat concreet betekent dat Pasen 
is afgesloten. Maar wij mogen ons blijven 
verwonderen en verblijden over het wonder 
dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus 
uit de dood opwekt. Hierboven schreef ik al 
over de taak die Ezechiël van God kreeg. In 
het liedboek van 2013 bij de getijden van het 
jaar – Drie dagen van Pasen, staat het lied van 
Ezechiël. Het bestaat uit vijf coupletten, de 
laatste twee wil ik u meegeven. (Ik kon bijna 
niet kiezen, dus lees ze allemaal eens) 

Dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven, 
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt, 
dat in zijn boek mijn dagen staan geschreven.

Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren. 

Namens de kerkenraad groet ik u van harte,
Anneke van Henten, scriba

Bij de diensten
Op 9 mei hoop ik in de morgendienst voor 
te gaan. Na de viering van het Paasfeest ligt 
de nadruk erop de verkondiging in het licht 
van de opstanding van Jezus uit de dood te 
doen staan. In de verkondiging luisteren we 
naar de woorden van de apostel Paulus uit Fi-
lippenzen 1: 3-9. Paulus dankt God voor de 
gemeente in Filippi. Hij bidt voor de gemeen-
te. Dat doet hij met vreugde.
Op 16 mei is Filippenzen 2: 15 de tekst voor 
de verkondiging. Kinderen van God schitte-
ren als sterren aan de hemel te midden van 
een verdorven en ontaarde generatie.
Op 23 mei vieren we het Pinksterfeest. We le-
zen het pinksterevangelie uit Handelingen 2. 
We lezen ook uit de rede die Petrus hield op 
de pinksterdag. Handelingen 2:33 vormt de 
tekst voor de verkondiging. Christus is in he-
mel en heeft de Heilige Geest ontvangen. Die 
Geest is nu op ons neergedaald. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen.

Pasen ligt inmiddels achter ons en we gaan 
op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Maar 
laten we de boodschap van Pasen niet te snel 
los laten, juist niet in deze tijd waarbij angst en 
dood de twee items zijn waarmee het nieuws 

iedere dag weer opent. Op eerste paasdag la-
zen we in Markus hoe de vrouwen vol angst 
weg gingen van het graf: ze zeiden tegen 
niemand ook maar iets. En daarom is Jezus 
Christus gedwongen om Zijn leerlingen op te 
zoeken en te vragen met Hem mee naar Gali-
lea te gaan. De Heer heeft de angst achter alle 
angsten weggenomen door Zijn overwinning 
over zonde en dood, maar dat betekent niet 
dat je bij Hem niet met je angsten aan mag 
komen. Juist bij God mag je daar eerlijk over 
zijn, zodat Hij die maalstroom van gedachten 
kan openbreken tot op Hem. De zondag na 
Pasen lazen we uit 1 Thessalonicenzen 4 waar 
de apostel Paulus vertelt over de openbaring 
die hij heeft gehad. Hij vertelt dat wij ons geen 
zorgen hoeven te maken over de broeders en 
zusters die ons ontvallen zijn: samen met ons 
zullen ze straks een erehaag vormen als Jezus 
Christus terugkomt met de wolken. De dood 
maakt geen scheiding meer, want wij zijn niet 
van de dood maar van Jezus Christus. 
Aanstaande zondag heeft de dienst als thema 
‘het voordeel van de twijfel.’ We lezen daarbij 
Jakobus 1: 1 t/m 8 en Mattheüs 14:22-32 over 
de ‘rotsman’ Petrus die aan het twijfelen raakt 
als hij alleen naar de wind en het water kijkt. 
De zondag daarop zal ik een gezinsdienst lei-
den en de week daarop de avonddienst waar-
bij ik het laatste kernwoord van het jaarthema 
zal behandelen: toewijding. Vergeet u ook de 
Hemelvaartsdienst niet! Ik heb begrepen dat 
er een coronaproof wandeling wordt uitgezet 
en dat er ook onderweg iets is om met elkaar 
over door te spreken. 

Ds. M. Roelofse 

Pastoraat 
Uw voorbede wordt gevraagd voor mw. G. van 
der Schaft-Leeflang, die na een val is overge-
bracht naar Woonzorg Flevoland. Inmiddels 
is duidelijk dat ze niet meer terug kan keren 
naar haar appartement in de Emtinckhof. 
Haar nieuwe woon- en verblijfplaats is Ou-
dergaarde 1-219, afd. Klein Schaepenburgh, 
1241 AX Kortenhoef. Ze heeft aangegeven 
met onze gemeente te blijven meeleven door 
middel van de livestream en de Kerkklok. We 
danken met haar voor gelovige verbonden-
heid en bidden dat ze zich thuis mag voelen 
in haar nieuwe woning. 
We mogen danken met dhr. Sj. Visser (St. 
Annapad 49, 1231 DA) die vanuit de Beu-
kenhof weer naar huis terug mocht keren. Hij 
omschreef hierbij zijn dankbaarheid aan God 
met de woorden van een lied wat we allemaal 
kennen: ‘Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond.’
Ook vragen we u te blijven bidden voor de 
wereld om ons heen: we worden steeds weer 
heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. 
De ene dag lijkt er meer vrijheid te komen, 
het volgende moment dit toch net iets an-
ders te liggen. Het is niet altijd makkelijk om 

hiermee om te gaan, en je proeft de moede-
loosheid bij de mensen om je heen. Laten we 
bidden dat juist het wonder van Pasen men-
sen perspectief mag bieden om zich aan vast 
te houden: Jezus Christus is sterker dan angst 
en dood, wie gelooft mag zich in vertrouwen 
overgeven aan Hem en Zijn wederkomst is 
onze stip op de horizon. 
Binnenkort is het koningsdag en kort daarop 
volgen de dodenherdenking en bevrijdings-
dag. We bidden God om Zijn zegen voor ons 
koningshuis en danken de Heer voor de vrij-
heid waarin wij hier in Nederland mogen le-
ven. Die vrijheid is duur betaald, en ondanks 
dat er steeds minder mensen zijn die de oor-
log echt hebben meegemaakt is het goed om 
ons dat te blijven realiseren, zodat we ook op 
een passende manier invulling geven aan die 
vrijheid. Niet alleen iets als waar je recht op 
hebt om mee te doen wat je wilt, maar als een 
verantwoordelijkheid waarbij je als mens de 
mogelijkheid hebt om je talent en je liefde te 
laten werken. 

Het pastorale team. 

Bedankje
Beste Gemeente leden. Hartelijk dank voor 
de kaartjes, bloemen e.d die ik mocht ontvan-
gen na mijn operaties.

Jannie Ockhuisen.

ZWO berichten 
De opbrengst van de zendingsbussen 1e 
kwartaal bedraagt € 852,35. Alle gevers har-
telijk dank voor dit mooie bedrag. Inmiddels 
hebben we een gift van € 500,-- overgemaakt 
naar Open Doors, “waar het hardst nodig”. 
Open Doors is een stichting die vervolgde 
christenen steunt door Bijbels onderwijs, be-
geleiding in verdrukking en sociale projecten. 
Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Adrie Machielse, Hanny Schram, 
Marijke van Henten en Meta Drost

Kerkrentmeesters
Nieuw logo
Omdat we als gemeente steeds meer gebruik 
maken van online-kanalen en daar ook her-
kenbaar willen zijn, heeft onze gemeente een 
nieuw logo. Dat kunt u zien op onze website 
en in de sijpekerk-app. Het ontwerp is van 
ons eigen gemeentelid Siegurd van Leusen! 
Wij zijn erg blij met dit mooie en betekenis-
volle logo.
Dit nieuwe logo zal overigens níet het kerkze-
gel vervangen, dat zegel (én de bijbehorende 
tekst: Efeziërs 6: 10) blijft hèt ‘kenteken’ van 
onze gemeente. Het logo zal vooral gebruikt 
worden in alle online communicatie. Waar 
tot nu toe allerlei verschillende icoontjes ge-
bruikt werden, zal nu dit ene logo te zien zijn.
Wilt u weten wat de uitleg is van het logo? 
Kijk dan op https://sijpekerk.nl/logo/

De kerkrentmeesters
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Orgelspel voor de dienst
U zult waarschijnlijk gemerkt hebben dat we 
de laatste tijd geen eigen orgelmuziek meer 
voor de dienst laten horen.
Zeker voor de luisteraars aan de kerktelefoon 
zal dit vreemd zijn. Maar we hebben gemerkt 
dat met zo weinig mensen in de kerk ieder ge-
luid van een stoel of kort gesprekje luid over-
komt en erg storend is. We hebben daarom 
besloten om, zolang onze diensten maar met 
een beperkt aantal mensen bezocht mag wor-
den, dit te vervangen door CD-muziek. Er 
zijn nog best wat haperingen en probleempjes 
op te lossen wat betreft het geluid, maar daar 
wordt aan gewerkt. We hopen dat u begrip 
hiervoor op kunt brengen.

Met een hartelijke groet, 
Uw kerkrentmeesters.

Dauwtrappen 2021
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, wil-
len wij na een pauze met alternatief ontbijt in 
2020, dit jaar weer een dauwtrapwandeling 
organiseren. Deze keer in de vorm van een 
coronaproof QR-code wandeltocht waaraan 
je in kleine groepjes (van een op dat moment 
toegestaan aantal mensen uit verschillende 
huishoudens) of met meerdere personen uit 
één huishouden mee kunt doen. Voor ieder 
groepje zal er een startmoment gereserveerd 
worden. Deze wandeling geeft stof tot naden-
ken rond het thema “wandelen”. Als u niet de 
mogelijkheid heeft QR-codes te scannen kunt 
u natuurlijk ook gewoon deelnemen. Na de 
tocht willen wij u een ontbijt aanbieden om 
afhankelijk van de maatregelen en de weers-
omstandigheden thuis of in de buitenlucht op 
afstand op te eten. Loopt u mee? Het kan ook 
een mooie gelegenheid zijn om iemand die u 
persoonlijk kent uit te nodigen om voor het 
eerst of misschien wel opnieuw te “proeven” 
aan het geloof. Verdere details over de wan-
deltocht volgen nog. U kunt zich opgeven 
voor de dauwtrapwandeling via e-mail mari-
na.horstmanfof@ziggo.nl) of per mobiel (06-
12726176), graag vóór 6 mei. 

Met vriendelijke groet, Marina Horstman

Missionair gemeente zijn
Wat houdt dat eigenlijk in, missionair ge-
meente zijn? Moeten we dan op een zeepkist-
je voor de Jumbo gaan staan om het Evan-
gelie te verkondigen? Of allerlei activiteiten 
organiseren voor rand- en buitenkerkelijken? 
Misschien is dat uw beeld bij ‘missionair zijn’. 
Maar dat is niet waar het in de kern om gaat. 
De gemeente is er niet voor zichzelf. Wij heb-
ben een missie. En die missie zegt iets over wie 
wij als gemeente zijn en waar we voor willen 
gaan. Als gemeente en als christenen zijn wij 
geroepen om erop uit te gaan en het Evangelie 
door te geven aan mensen die dat niet ken-
nen of daarvan vervreemd zijn. Zodat ook zij 
gaan delen in het heil in Jezus Christus. Dat 

is een opdracht die Jezus ons heeft gegeven 
(Mat. 28:16-20). Daarvoor hoeven we niet 
allemaal ver weg te gaan. In onze eigen om-
geving mogen we iets doorgeven van wat we 
in de gemeente ontvangen hebben. Missio-
nair zijn begint daarom met een leven dicht 
bij Jezus. Want als je veel van Hem ontvangt, 
dan heb je ook werkelijk iets om te delen met 
anderen. 
Wat betekent die missionaire roeping voor 
de Hervormde gemeente in Loosdrecht? Hoe 
kunnen we daar vorm en inhoud aan geven? 
En wat is daarvoor nodig? Samen met een 
aantal gemeenteleden denk ik daarover na, 
als onderdeel van mijn stage. Dit sluit aan bij 
één van de beleidsvoornemens van de ker-
kenraad. Bovendien heeft het alles te maken 
met het jaarthema voor 2021-2022: ‘Een goed 
verhaal: Gods boodschap doorgeven aan de 
wereld’. 
Missionair gemeente zijn is niet alleen een 
taak van de kerkenraad of de hobby van een 
groepje mensen die daar met elkaar over in 
gesprek gaat en iets organiseert. Die opdracht 
van Jezus geldt voor ieder gemeentelid, dus 
ook voor u en voor jou. En zelfs als het geen 
opdracht was, dan zou het toch ook vanzelf-
sprekend zijn dat we het Evangelie van Jezus 
Christus delen met anderen? Als je daar zelf 
door gegrepen bent en er vol van bent, dan 
gun je dat een ander toch ook? Op Hemel-
vaartsdag (13 mei) vindt het dauwtrappen 
plaats. U kunt zich ook opgeven samen met 
een buurman, collega, vriendin of familielid 
die minder bekend is met het christelijk ge-
loof. Al wandelend ontstaat dan misschien 
wel de gelegenheid om (aan de hand van een 
aantal vragen) iets te delen van het Evangelie. 
Dat zou een mooi begin kunnen zijn!

Marcelle van Schoonhoven

Uit de pastorie
Kort geleden was ik jarig en bereikte ik de 
leeftijd van 65 jaar. Op zich is dat een mo-
ment, zoals het bereiken van elk nieuw le-
vensjaar een moment is. Maar een aantal de-
cennia lang is het bereiken van deze leeftijd 
een begrip geweest. Als je 65 werd, ging je 
met pensioen. Dat gold weliswaar niet voor 
een dominee, die bereikt wel de pensioenge-
rechtigde leeftijd, maar gaat met emeritaat. 
Maar ach, what’s in a name? Het gaat om 
hetzelfde. Toen ik als predikant begon, zag 
ik van nabij hoe enkele predikanten moeite 
hadden tot hun emeritaat in actieve dienst te 
zijn. Het werk viel hen zwaar in hun laatste 
dienstjaren. Ik heb toen wel eens gedacht: het 
predikantschap vraagt veel van je, ik hoop dat 
ik het vol zal houden. In de daaropvolgende 
jaren werd het mogelijk om vervroegd uit 
te treden. Velen, ook predikanten, maakten 
daar gebruik van. Vervolgens ging de pensi-
oengerechtigde leeftijd omhoog en nu is het 
niet meer gewoon op 65-jarige leeftijd met 

pensioen te gaan. Ik ben dankbaar dat mij 
een goede gezondheid is gegeven en dat ik 
met plezier mijn werk mag doen. Ik hoef op 
dit moment nog niet met emeritaat. Ik raak 
er steeds meer verwonderd over. Je realiseert 
je ook: dat is niet vanzelfsprekend, het word 
je gegeven. Daarom is een lofprijzing op zijn 
plaats: soli Deo gloria. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen.

Uit de pastorie
Een kabinetsformatie tijdens een pandemie, 
met een opvallend detail: dat een seculiere 
partij een christelijke verwijt de minister-pre-
sident een judaskus te hebben gegeven. Of 
dit terecht is weet ik niet, maar het doet me 
wel goed om te constateren dat zulke Bijbel-
se uitdrukkingen nog steeds deel uitmaken 
van onze Nederlandse taal. Waar ik minder 
blij van wordt is de manier waarop er leiding 
wordt gegeven. De coronacrisis is ook een cri-
sis in leiderschap: waarom moeten discussies 
over de vaccinatiestrategie in de media uitge-
vochten worden, waarom gebruikt men zulke 
grote woorden als politici weten dat ze straks 
toch weer met elkaar verder moeten. Maar 
laten we het ook op onszelf betrekken: waar-
om zijn sommige kerken al meer dan een jaar 
in een soort winterslaap en zijn er kerken die 
zich met van alles bezig houden behalve met 
wat nodig is tijdens deze crisis? Wat is onze 
boodschap voor de wereld en waarom hoor 
je die niet terwijl we als kerk toch echt iets te 
melden hebben. Er werd gesproken over een 
nieuwe bestuurlijke cultuur, ik wil juist plei-
ten voor één met hele oude papieren. Als we 
nu eens een voorbeeld zouden nemen aan 
Jezus Christus en Zijn dienend leiderschap. 
Als je zo ouder bent voor je gezin, leidingge-
vende op je bedrijf, ambtsdrager in de kerk 
of politicus in de samenleving dat zou pas 
echt een verschil maken. Daarom tot slot een 
gepeperde uitspraak om nog eens over na te 
denken uit Filippenzen: ‘Laat onder u de ge-
zindheid heersen die Christus Jezus had. Hij 
die de gestalte van God had, hield Zijn gelijk-
heid aan God niet vast, maar deed er afstand 
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en 
werd gelijk aan een mens. En als mens ver-
schenen heeft Hij Zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het 
kruis. Dáárom heeft God Hem verheven en 
de Naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, opdat in de Naam van Jezus elke knie 
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, en elke tong zal belijden: Je-
zus Christus is Heer, tot eer van God de Vader 
(Filippenzen 2:5-11).’

In Christus verbonden, Ds. M. Roelofse
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