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De Heere Jezus heeft de aarde zegenend ver-
laten, nadat Hij Zijn discipelen beloofde: U 
zult de kracht van de Heilige Geest ontvan-
gen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van 
de aarde (Hand. 1:8).

We zullen de kracht van de Heilige Geest 
ontvangen. Het is een gift van God Zelf het is 
Zijn Geest. Er is geen onzekerheid in de belof-
te die de Heere Jezus geeft. De Heilige Geest 
zal komen. Het is nodig dat Hij komt, de dis-
cipelen hebben Hem nodig, om de taak die 
de Heere Jezus hun gegeven heeft ook uit te 
voeren. Wanneer je die kracht van de Heilige 
Geest ontvangt, zul je getuigen. Hij zet je aan 
het werk! Veel mensen voelen zich verlegen 
met deze opdracht. Ze denken bij getuige zijn 
alleen aan het spreken met anderen. Met an-
deren spreken over Wie de Heere Jezus is en 
over wat Hij voor jou be-
tekent maakt je kwetsbaar. 
Mensen zullen iets van 
je gaan vinden, je op een 
bepaalde manier beoorde-
len en daar schrikken we 
voor terug. Maar getuige 
zijn van Jezus Christus 
omvat zo veel meer dan 
over Hem spreken. Het 
gaat misschien nog wel al-
lereerst om ons doen. Om 
wat we in ons dagelijks 
leven zichtbaar maken, in 
onze omgang met ande-
ren, op ons werk, onder 
onze vrienden. De Heilige 
Geest geeft het Evange-
lie niet alleen handen en 
voeten door onze woor-
den, maar ook door onze 
houding en daden, dat zie 
je voor de overvloedige 
uitstorting van de Heilige 

Geest al in het leven van de discipelen. Jo-
hannes vertelt ons dat de Heere Jezus op hen 
blies en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’ Dat 
dit geen lege woorden geweest zijn, zie je in 
drie dingen terug wanneer de discipelen na 
de Hemelvaart naar huis gaan. Ze blijven in 
Jeruzalem, ze volharden met elkaar in het ge-
bed en ze loofden en dankten God. Ze bleven 
in Jeruzalem, de stad die de Heere had uitge-
kozen om er te wonen, waar de tempel stond 
en de offers werden gebracht. De tempel was 
een plaats om God te ontmoeten en het cen-
trum van het godsdienstige leven in Israël, 
daar moesten de discipelen blijven, omdat de 
Heere juist daar Zijn Geest uit zou storten. 
Een zichtbare gebeurtenis, met duizenden 
getuigen. Daartegenover is de Heilige Geest 
voor ons vaak een vaag iets, we belijden Hem 
als God, als een van de goddelijke perso-
nen, maar verder weten we niet goed wat we 
met Hem aan moeten. Maar Pinksteren laat 

geen ruimte voor vaagheid, de Heilige Geest 
maakt direct duidelijk dat Hij er is. Hij laat 
Zijn kracht zien; de kracht van het Woord in 
de prediking van Petrus. Toch ging er aan dat 
woord van Petrus iets vooraf. Het volharden 
in het gebed! Dát gaat voor het Woord uit. 
De discipelen volharden met elkaar in het 
gebed. Neem dat ter harte en breng het in de 
praktijk;  samen bidden om de komst van de 
Heilige Geest, om de vervulling van Gods be-
loften. Samen bidden! Ook dat is getuige zijn 
en hoort bij het oefenen van de christelijke 
gemeenschap. We zijn aan elkaar gegeven en 
kunnen elkaar niet missen, ook in het gebed 
niet!

Daan Aalberts, 
Gedeelte uit een meditatie via internet.
 
 

De Heilige Geest in ons leven

De Kerkklok



2 De Kerkklok  Zaterdag 15 mei 2021

Predikanten: Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235, 1231 LX 
tel.: 035-5823263, email: a.vanduinen@filternet.nl
Ds. M. Roelofse, Nieuw-Loosdrechtsedijk 154, 1231 LC,
tel.: 035-6315274, email: predikant@sijpekerk.nl
Preses: René Schouten van der Velden, tel.: 035-5821472
Scriba: Anneke van Henten, tel.: 035-5828787, email: scriba@sijpekerk.nl
Correspondentieadres: Postbus 139, 1230 AC Loosdrecht
Kerkgebouwen: Oud-Loosdrechtsedijk 230 en Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
Kerkauto: Daan Aalberts, tel.: 06-12963185
Bankrekening Diaconie: NL18RABO 0336 9002 28
Bankrekening Kerkrentmeesters: NL 13 RABO 0373 7097 81
Bankrekening ZWO: NL 58 RABO 0373 742 630 
t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO
Abonnementen/administratie Kerkklok: Margriet Aalberts, tel.: 035-5823204
Kerkdiensten: te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
en te zien via Youtube, onder Sijpekerk Loosdrecht
Website: www.sijpekerk.nl 

Diensten in de Sijpekerk
Zondag 16 mei 
10.00 uur: ds. R. Kramer - jeugddienst 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 in de OP
Kinderkerk groep 2 in de kerk
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk - Jeugdwerk
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Zondag 23 mei Pinksteren
9.45 uur: ds. A. van Duinen
Zingen voor de dienst
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: ds. R. de Koning Gans, Oudewater
Uitgangscollecte: ZWO-Pinksterzendingscollecte
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooij

Zondag 30 mei
10.00 uur: ds. M. Roelofse
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 in de OP
Kinderkerk groep 2 online
18.30 uur: ds. J.B. Kamp, Arnhem
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jacob Mur

Vanuit de kerkenraad
Het klinkt ontzettend afgezaagd maar we 
zitten nog altijd in de coronacrisis. Allerlei 
berichten tuimelen over ons heen. Enerzijds 
de aantallen ziektegevallen en ziekenhuisop-
names anderzijds de aantallen mensen die 
gevaccineerd zijn en de berichten over de 
versoepelingen. Terrassen gedeeltelijk open, 
de winkels weer open maar durven we wel 
naar binnen? Kunnen we vakantieplannen 
maken of niet? Het is toch echt wel complex.  
We zien in de Sijpekerk in de morgendienst 
het aantal kerkgangers gelukkig weer stijgen. 
Het is fijn om te zien dat er ook weer aan-
meldingen binnen komen van mensen die 
we al heel lang hebben gemist. Vindt u het 
nog moeilijk om te komen of bent u bang om 

besmet te raken of een ander onbedoeld te 
besmetten? In de avonddiensten zijn er tot 
nu toe maar heel weinig kerkgangers.

We volgen de richtlijnen van de PKN; maxi-
maal 30 personen per kerkdienst, aanmel-
den, triage, het gebruik van een mondkapje, 
het ontsmetten van de handen en natuurlijk 
de 1,5 meter afstand.

In de vorige kerkklok schreef ik al dat er een 
tijd komt dat we weer met elkaar in de kerk 
zullen zitten. We weten niet hoelang het nog 
duurt maar de kerkenraad bereidt zich er al 
wel op voor.

Afscheid 
Al eerder werd vermeld 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 gehou-
den kan worden, zullen wij van elkaar af-
scheid nemen. Inhoudelijk zijn er nog geen 
details bekend, maar wilt u deze datum vast 
in uw agenda noteren?

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 12 mei heeft de kerkenraad 
vergaderd. De agenda bevatte belangrijke 
punten. In noem u de jaarcijfers 2020 van 
zowel de diaconie en de kerkrentmeesters. 
Maar ook een meerjarenbegroting die nood-
zakelijk is om toestemming te verkrijgen om 
in een later stadium een predikant te mogen 
beroepen. 

U zult begrijpen dat we ons hebben gebogen 
over de werkzaamheden en activiteiten rond-
om het vertrek van ds. Roelofse. Het afscheid 
van Rien en Madeleen, het bijstellen van de 
profielschetsen van zowel een te beroepen 
predikant als onze gemeente. Er is het één en 
ander veranderd sinds 2014. 
Verder heeft de kerkenraad gesproken over 
de focus in beleidsvoornemens. Door de 

coronapandemie is het nodig om de beleids-
voornemens onder de loep te nemen. Moe-
ten we onze beleidsvoornemens bijstellen? 
Voor nu is er een eerste uitdaging en het 
hoofddoel is om – ‘als het weer kan’- mensen 
weer welkom te heten in de kerk en te stimu-
leren om te komen. We zijn van mening dat 
het fysiek aanwezig zijn om in gemeenschap 
God te zoeken, te loven en te aanbidden be-
langrijk is. 

Wat betreft de Pastorale zorg voor elkaar is 
het belangrijk om te onderzoeken hoe we 
hier vorm aan gaan geven na het vertrek van 
ds. Roelofse. 

Als derde punt  over dit onderwerp hebben 
we gesproken over de jeugd in onze gemeen-
te. Hoe kunnen wij hen aan onze gemeente 
binden en hoe kunnen wij de geloofsover-
dracht vorm geven en kunnen we samen met 
ouders en ouderen hierin een rol spelen. Op 
het moment dat ik dit schrijf moeten we nog 
vergaderen. Ik hoop u in één van de volgende 
kerkklokken hier meer over te berichten.

Tot slot
In de afgelopen weken hebben we Konings-
dag en Bevrijdingsdag gevierd. Geen grote 
feesten, maar ingetogen vieren is ook vieren. 
Dankbaar zijn we dat we in vrijheid mogen 
leven. Dat we mogen zijn wie we zijn. Want 
we herdachten op 4 mei ook de slachtoffers 
van deze gruwelijke oorlog die heel veel 
slachtoffers heeft geëist. Soldaten, verzets-
mensen, anders geaarden, burgers, Roma, 
Sinti en de miljoenen Joden. Verhalen van 
slachtoffers of nabestaanden zijn elke keer 
dat we ze horen weer indrukwekkend. Hoe-
veel leed is er in die oorlogsjaren maar ook 
daarna nog geleden. Op dit moment is het 
weer erg onrustig in Israël. Maar God zegen-
de Abraham en beloofde hem tot een groot 
volk te maken. Die belofte gold en geldt niet 
alleen voor het nageslacht van Abraham. 
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Gods uitverkiezing van Israël is niet bedoeld 
om één volk een speciale status te verlenen 
en de andere volken achter te laten. Abraham 
laat tijdens zijn leven al zien dat hij Gods ze-
gen niet voor zichzelf houdt, maar uitdeelt. 
“In u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden”. (Gen. 12:3)

“Bid om de vrede voor Jeruzalem,
Laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de Heere, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.”

Psalm 122: 6 - 9

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

Bij de diensten
Op 16 mei lezen we in de avonddienst uit de 
brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. 
De tekst voor de verkondiging is Filippenzen 
2: 15. Gelovigen mogen schijnen als lichten 
in de wereld te midden van een verkeerd en 
ontaard geslacht. 

Op 23 mei vieren we het Pinksterfeest. We 
lezen 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 
hemel en heeft de Heilige Geest ontvangen. 
Die Geest is nu op ons neergedaald. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen.

Tijdens de laatste diensten hebben we stil 
gestaan bij een aantal verschillende thema’s 
binnen het christelijk geloof. Tijdens de ge-
zinsdienst op 2 mei ging het over ‘vergeving 
en oud zeer’ aan de hand van Johannes 21. 
Jezus vertelt daar aan Petrus dat hij niet meer 
zo door de mand zal vallen als in het huis van 
de hogepriester. Hij zal trouw blijven tot het 
einde en met zijn dood God verheerlijken. 
Het eerste waar Petrus over begint is echter 
hoe het met Johannes af zal lopen. Maar Je-
zus drukt hem op het hart dat dit zijn zaak 
niet is, hij moet slechts Jezus volgen. Dat is 
ook de sleutel tot de oplossing van veel con-
flicten: als we ons nu eens wat minder druk 
zouden maken om elkaar, en wat meer om 
de navolging van Christus… Afgelopen 
zondagavond lazen we Romeinen 6 in het 
licht van het jaarthema: ‘Groeien in geloof ’. 
We dachten na over wat toewijding is en 
de apostel Paulus maakt dat duidelijk door 
te spreken over de dood en de opstanding 
van Jezus Christus. Als wij geloven in Gods 
Zoon dan zijn we niet alleen gestorven met 
Hem, dat wil zeggen dat ons oude leven vol 

zonde met Hem het graf in is gegaan, maar 
ook opgestaan met Christus tot een nieuw 
leven. Wij leven niet langer voor de zonde, 
maar voor God en als wij ons zo voor Hem 
openstellen, dan zorgt Hij ervoor dat wij 
steeds meer toegewijd aan Hem gaan leven. 
We groeien om het zo te zeggen, steeds meer 
naar Hem toe. Afgelopen donderdag was het 
Hemelvaart, de dienst ligt nog voor ons op 
het moment dat ik dit schrijf maar we zul-
len opnieuw doordenken wat het betekent 
voor ons gelovigen hier op aarde dat onze 
Heer Jezus Christus aan de rechterhand van 
Zijn Vader zit. Afgelopen donderdag was het 
Hemelvaart, een feest waar veel mensen zich 
van afvragen wat er eigenlijk te vieren valt. 
De eerstvolgende dienst die ik zal leiden is 
die op de zondag na Pinksteren, ik weet nog 
niet precies wat ik die zondag zal behandelen 
als Bijbelgedeelte, maar het zal over het werk 
van de Heilige Geest gaan. 

Ds. M. Roelofse 

Pastoraat
Op 16 mei 2021 waren was het echtpaar 
Mur-Meijers (Oud-Loosdrechtsedijk 68, 
1231 NC) 40 jaar getrouwd. Na een druk 
en werkzaam leven als bakkersechtpaar zijn 
Wim en Gea enige jaren geleden gestopt met 
dit mooie vak. Zij genieten nu van de vrije 
tijd en regelmatig van de kleinkinderen. Wij 
wensen hen met kinderen en kleinkinderen 
nog vele mooie jaren toe en Gods zegen. 

Uw voorbede wordt gevraagd voor dhr. P. D. 
van Vliet (Oude Molenmeent 1, 1231 BD). 
Afgelopen zondag zou Paul voor het eerst 
sinds een aantal maanden weer de diensten 
op het orgel begeleiden, maar heeft een ern-
stige aanrijding gehad. We danken dat hij er 
naar omstandigheden goed is afgekomen, 
maar bidden ook voor een spoedig herstel. 
Ook bidden we voor dhr. W. van Buren  
(Beukenhof, afd. De Klomp, Nieuw-Loos-
drechtsedijk 24, 1231 KX) om een voorspoe-
dig herstel. Hij  is gevallen en heeft inmiddels 
een heupoperatie ondergaan. Uw voorbede 
wordt ook gevraagd voor mw. P.J. van Eijk-
van der Wilt (Nieuw-Loosdrechtsedijk 186, 
1231 LD) die ernstig ziek is. We bidden dat 
Gods liefde haar vergezellen mag. Wij wen-
sen haar man en kinderen Gods kracht om 
de zorg te geven die nodig is. Ook dragen we 
de broeders en zusters in ons midden op die 
in de afgelopen weken corona hebben gehad. 
De één heeft meer klachten gehad dan de 
ander, maar wij bidden hen allen een voor-
spoedig herstel toe, eens te meer omdat we 
weten dat de klachten lang aan kunnen blij-
ven houden. Ook vragen we God om ons en 
onze gemeente te blijven beschermen. Als 
we de landelijke cijfers bekijken zijn we als 
gemeente behoorlijk gespaard en daarbij past 
ook dank!

Tenslotte willen we ook bidden of God met 
Zijn Geest krachtig wil werken in ons land. 
Het tragische is dat waar op vele plekken de 
kerk groeit, op ons continent de omgekeerde 
beweging te zien is. Soms lijkt het wel eens 
dat de samenleving zo seculier is dat er voor 
ons als kerk bijna geen aanknopingspunten 
meer zijn om iets van het Evangelie te de-
len. Tenminste als we dat al durven, want er 
is een cultuur ontstaan dat je het geloof een 
privézaak is waar je anderen niet mee lastig 
mag vallen. Tegelijkertijd zien we ook dat de 
Geest nog altijd werkt en mensen wint voor 
God, ook buiten de kerk en dat hij ook men-
sen uit ons midden daarvoor wil gebruiken. 
Ons gebed is echter dat het net zo groots en 
krachtig mag worden als toen in Jeruzalem, 
dat om het klassiek te zeggen ook in ons land 
weer tot een opwekking mag komen, want er 
is niets mooiers dan een leven met God! 

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 anders te liggen. Het is niet altijd mak-
kelijk om hiermee om te gaan, en je proeft 
de moedeloosheid bij de mensen om je heen. 
Laten we bidden dat juist het wonder van Pa-
sen mensen 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 we-
derkomst is onze stip op de horizon. 

We hebben koningsdag gevierd en kort daar-
op de dodenherdenking en bevrijdingsdag. 
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. 

In memoriam mw. De Vries-Beute
Op 22 april 2021 is overleden: mw. De 
Vries-Beute. Zij was de moeder van mw. H. 
de Vries aan de Oud-Loosdrechtsedijk 5. 
Mw. De Vries-Beute was geen lid van onze 
gemeente, maar heeft in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw in onze gemeente in de 
HVD gezeten en haar man was ouderling. 
Na hun verblijf in Almere werden zij allebei 
enige tijd geleden opgenomen in de hospice 
van de Beukenhof, alwaar zij is overleden. 
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De rouwdienst op 30 april in de Hervormde 
Kerk van Oud-Loosdrecht werd geleid door 
ds. A. van Duinen, waarna zij ter aarde is be-
steld op de begraafplaats achter de kerk. Wij 
wensen de nabestaanden Gods kracht en on-
dersteuning toe. 

In memoriam dhr. N. Spaargaren 
Op 17 april is op 89-jarige leeftijd overleden 
dhr. N. Spaargaren. Hij woonde samen met 
zijn vrouw aan het St. Annapad 57. Hij was 
een lieve, vriendelijk echtgenoot, vader en 
opa. Hij ging de laatste tijd snel achteruit en 
zijn gezondheid liet hem in de steek. Op 23 
april is hij na een afscheidsdienst in de aula 
in besloten kring begraven. Wij wensen mw. 
Spaargaren, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte, kracht, troost en Gods zegen toe 
om dit verlies te dragen. Als bemoediging 
een gedicht wat met de familie is gelezen:

Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij door de nacht heen,
Hij is het licht dat daagt.
Hij geeft rust aan mijn onrust,
Hij geeft leven aan mijn dood,
Hij is mij vertrouwd op vreemde wegen,
een veilige gids.
Waar ik ook moet gaan,
al is het in het duister van de dood,
Hij is bij mij.
Hij is mijn licht.
Hij laat mij niet alleen.
Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij vervuld mijn verlangen,
Hij stilt mijn honger en lest mijn dorst.
Die tegen mij zijn moeten het aanzien:
Mijn herder is mijn Heer 

Karen Steernberg 

Bedankje
Bedankt voor de kaarten, de brieven en het 
medeleven voor het overlijden van Nico 
Spaargaren

Met vriendelijke groet, Jannie Spaargaren

Diaconie
Verantwoording van uw gaven:
Maart 2021: ontvangen collectegelden diaco-
nie € 1.084,70, overgemaakt naar ZWO voor-
jaarszending collecte 7-3 € 300,00, Vrouwen 
van Ghana collecte biddag 10-3 € 300,00
April 2021 : ontvangen collectegelden diaco-
nie € 1.177,00, overgemaakt naar Compas-
sion collecte 1-4- & 4-4 € 300,00, Stichting 
Eleos collecte 18-4 € 300,00.

De diakenen zijn zeer dankbaar voor uw bij-
dragen en de collectedoelen mede door uw 
bijdragen te kunnen ondersteunen. 

Hartelijke groet van uw diakenen, 
Daan, Anneke, Erik, Trudy, 

Margot, Adrie, Petra

Christelijke gastouder gezocht!
Een christelijk gezin in Hilversum is z.s.m. op 
zoek naar een gastouder voor de maandag en 
dinsdag van 7.00 tot 18.00. Het gaat om een 
verdrietige situatie. Ruim 2 weken geleden is 
de vader van het gezin plotseling overleden. 
De moeder van het gezin zoekt daarom nu 
voor haar 3 kinderen van 8 en 4 jaar en een 
baby van 6 maanden z.s.m. een christelijke 
gastouder die de kinderen het liefst in hun ei-
gen huis kan opvangen. Tijdens schooltijden 
kan de opvang eventueel ook bij de gastouder 
thuis plaatsvinden. Mocht dit iets voor je zijn 
of mocht je iemand kennen hiervoor, dan 
kan contact met mij opgenomen worden. 
Het gezin zou hier erg mee geholpen zijn! 

Alvast bedankt voor het meedenken.
Hartelijke groet, Marilou van Reenen

Mgl.vanreenen@kpnmail.nl

Kerkrentmeesters
Opbrengst collecten maanden maart en april.
Tijdens de diensten, inclusief de uitgangscol-
lecten € 458,05; 04 april Paascollecte € 98,30.
Ontvangen in de maand maart aan tikkies 
en bankoverschrijvingen € 1.187,55 en in de 
maand april € 941,45.
Voor al uw/jouw bijdragen hartelijk dank.

Namens de kerkrentmeesters 
Ina van der Vliet

Jaarrekeningen 2020 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van 12 mei zijn 
de jaarrekeningen 2020 van diaconie en kerk 
in concept goedgekeurd. Een samenvatting 
van deze jaarrekeningen kunt u vinden op de 
website van de kerk. Mocht u geen computer 
hebben en wel de samenvatting graag willen 
zien, dan kunt u contact opnemen met Pe-
tra Kamstra (06 – 06 8355 1970, pkamstra@
hetnet.nl) voor de diaconie of Marlies Wendt 
(06 – 23 567 084, marlies.wendt@xs4all.nl) 
voor de kerk. Zij zullen u een papieren exem-
plaar van de samenvatting toesturen. Mocht 
u de gehele concept-jaarrekening willen ont-
vangen, ook dan graag een mail naar de con-
tactpersoon. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 25 
mei. Vragen of opmerkingen kunt u tot uiter-
lijk vrijdag 28 mei doorgeven.

ZWO berichten
Pinkster
zendingscollecte
Graag vragen wij 
uw aandacht voor 
de Pinksterzen-
dingscollecte 2021. Ook deze keer ontvangt 
u geen envelop zoals u van ons gewend was. 
Voor de eenvoud - lees: digitaal via gemeen-
teapp en livestream - hebben wij dit maal ge-
kozen voor 1 mooi doel van de GZB.

NEPAL: Bijbels onderwijs voor de jonge 
kerk. De kerk in Nepal is een van de snelst 
groeiende in de wereld. In 1950 woonden 
er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn 
er ongeveer 3 miljoen christenen (3%). De 
leiders van de jonge, levendige kerken en 
ook de gemeenteleden zelf hebben meestal 
maar weinig (theologische) opleiding en 
Bijbelkennis, vooral in de landelijke gebie-
den. Er is dan ook grote behoefte aan Bij-
beltraining.
 
Om hierin te voorzien, is in 1995 ITEEN 
opgericht. ITEEN (Institute for Theological 
Education by Extension in Nepal) is een in-
terkerkelijke organisatie die op locatie Bijbel-
cursussen organiseert voor gemeenteleden 
en kerkleiders. In groepsverband. Daarin 
ligt ook de kracht, het als christenen sámen 
doen. Er zijn cursussen op verschillende ni-
veaus: voor beginners en voor gevorderden 
in het geloof en over diverse thema’s. In totaal 
zijn in heel Nepal en in de diaspora nu 8.332 
studenten actief in 910 groepen, geleid door 
168 leraren. De cursussen vinden in de ker-
ken of bij de cursusleider thuis plaats.
De studenten vinden de cursussen van IT-
EEN erg waardevol, zowel voor hun per-
soonlijk geloof als voor het gemeente-zijn. 
Ze leren de Bijbel kennen en lezen en leren 
meer over de basisthema’s van het geloof. En 
het mooie is dat de cursisten deze kennis op 
hun beurt weer overdragen aan anderen.

Omdat het grootste deel van de Nepalezen 
onder of rond de armoedegrens leeft, is het 
voor heel veel jonge kerken en cursisten 
moeilijk om de cursussen (helemaal) zelf te 
betalen. ITEEN wil dat nooit een belemme-
ring laten zijn voor groei en voorziet (deels) 
in de kosten. De GZB draagt hier graag aan 
bij, alsmede aan het ontwikkelen, printen/
drukken van cursusmateriaal en aan het trai-
nen van tutors. Met uw bijdrage investeert 
u in de jonge, leergierige kerk in Nepal, zo-
dat ze gezond verder kan groeien. In aantal, 
maar ook in diepte.

Het verhaal van…
Devi Chalise (24) uit Surkhet: “Ik ben al 
christen sinds mijn negende. Ik kwam tot 
geloof in Jezus Christus toen mijn moeder 
op een wonderlijke manier genas van haar 
ziekte. Mijn moeder en ik gingen sindsdien 
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wekelijks naar de kerk, maar meer hield ons 
geloof niet in. Ons leven veranderde niet 
écht. We baden tot God, maar we wisten niet 
hoe we als christenen moesten leven. Ik wil-
de hier meer over leren, en besloot deel te ne-
men aan de TEE-Bijbelcursus ‘Overvloedig 
leven’, samen met een groepje andere chris-
tenen. Tijdens deze cursussen gingen mijn 
ogen open en ging ik steeds meer begrijpen 
van de Bijbel en leerde God steeds beter ken-
nen. Hij hoort gebeden, Hij is niet doof en 
niet zwak en Hij beschaamt niet wie tot hem 
komt!”

Hoe kunnen wij helpen?
•  Met € 15 kunnen 4 mensen een TEE-cursus 

volgen.
•  Met € 1,50 kan een TEE-cursus worden 

geprint voor 1 persoon. Met € 15 heeft een 
groep van 10 personen TEE-materiaal.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen 
om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als 
u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Blijf bidden 
voor het zendingswerk”. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om een gift te geven, mis-
schien wel juist door de corona-crisis, dan is 
uw gebed van zeker zo’n groot belang!
Wij vragen om uw gulle bijdrage voor dit be-
langrijke project; s.v.p. uw bijdrage overma-

ken op de ZWO bankrekening:  NL58 RABO 
0373 742 630 t.n.v. Diaconie Hervormde Ge-
meente Loosdrecht Inzake ZWO graag o.v.v. 
Pinksterzendingscollecte

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

Marijke van Henten en Meta Drost

Uit de pastorie
In de kerk hebben we bijna alle feesten weer  
gevierd. Het begon met het Kerstfeest met 
advent als voorbereiding daarop. Daarna 
stonden we stil bij het lijden en sterven van 
de Here Jezus en vierden we Jezus’ opstan-
ding uit de dood. Veertig dagen later vierden 
we de Hemelvaart van de Here Jezus. Kort 
na het verschijnen van deze Kerkklok vieren 
wij het Pinksterfeest. Jezus is naar de hemel 
gegaan en heeft zijn Geest gezonden opdat 
we niet zonder Hem hoeven zijn. De Geest 
brengt ons Jezus in het hart. Na Pinksteren 
komen we in wat wel genoemd wordt de 
feestloze periode van het kerkelijk jaar. De 
christelijke feesten liggen dan achter ons. 
Toch hoop ik dat we het niet als een feestlo-
ze periode zullen ervaren. Naar verwachting 
zullen er langzaam maar zeker versoepelin-
gen doorgevoerd worden en kunnen we weer 
met meer mensen naar de kerk gaan en zal 
er hopelijk weer gezongen kunnen worden. 
Het is meer dan een jaar geleden dat we als 
gemeente een normale zondagse kerkdienst 
hebben kunnen houden. Ik hoop dat we het 
met elkaar als een feest zullen ervaren als we 
weer met elkaar naar de kerk kunnen gaan. 
Dan worden de kerkdiensten feestdiensten. 
We loven en prijzen onze God en we geloven 
dat dit het samen gemeente zijn ten goede 
komt. Het is nog niet zover dat we weer met 

z’n allen samen kunnen komen in de kerk, 
maar laten we hopen en bidden dat het niet 
zo lang meer duurt voor het zover is.

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

Uit de pastorie
Rond de dodenherdenking gaan mijn ge-
dachten altijd weer uit naar die mensen die 
met gevaar voor eigen leven durfden op te 
staan tegen de demonische machten die in de 
vorm van het Nationaal Socialisme alles ka-
pot probeerden te maken en in het bijzonder 
Gods volk Israël. Nog altijd zijn zij voor onze 
samenleving het ijkpunt van goed en kwaad, 
en zolang we niet vergeten wat er door hen 
is gezegd en gedaan zien we ook onze tijd 
in het juiste perspectief. Veel waarover we 
klagen wordt opeens minder belangrijk 
en dingen die we als heel vanzelfsprekend 
beschouwen blijken nog altijd bevochten 
te moeten worden. Eén van die mensen is 
Dietrich Bonhoeffer, en ik wil deze keer een 
wat langer citaat met u delen als gepeperde 
uitspraak om nog eens over na te denken als 
christenen: ‘Het is niet zo dat Gods hulp en 
aanwezigheid steeds weer bewezen moeten 
worden in ons leven. Gods aanwezigheid en 
hulp zijn allang getoond aan ons in het leven 
van Jezus Christus. Sterker nog: het is veel 
belangrijker voor ons om te weten wat God 
gedaan heeft voor Israël in Zijn Zoon Jezus 
Christus, dan te ontdekken wat Gods bedoe-
lingen met ons zijn voor het heden. Het feit 
dat Jezus Christus gestorven is, is belangrij-
ker dan het feit dat ik zal sterven. En het feit 
dat Jezus Christus opgewekt is uit de doden 
is de enige grond voor de hoop dat ik ook op 
zal staan op de dag van het oordeel.’

In Christus verbonden, Ds. M. Roelofse

De drive van het bestuur ‘Stichting LichtBaken Loosdrecht’



6 De Kerkklok  Zaterdag 15 mei 2021

De drive van het bestuur 
‘Stichting LichtBaken Loosdrecht’
“Behoud van het 170 jaar oude Rijksmonu-
ment mét haar openbare én sociale functie”.
Om dat te bewerkstelligen is ons doel het 
aankopen en het beheren van dit monu-
ment en alsmede het aanbieden van een 
verblijfsaccommodatie, een plaats om te 
ontmoeten en het ontwikkelen van een cul-
tureel podium.

Hoe pakken we dit aan:
Gezocht wordt naar minimaal 20 families of 
bedrijven die tezamen het aankoop bedrag 
van “LichtBaken Loosdrecht” willen schen-
ken; Een ‘club van 15’ of ‘club van 20’ waarvan 
de leden ieder respectievelijk € 10.000,- of  € 
5.000,- schenken is natuurlijk een prachtige 
start. Dat wordt beloond met een prominent 
geplaatst tableau waarop de namen van hen 
die deze aankoop mogelijk maakten, wordt 
vereeuwigd.

Wat hebben we nodig: 
€ 200.000,- aan schenkingen; in eerste aanleg 
voor aankoop en eerste kosten voor bestem-
mingsplanwijziging en basale inrichting voor 
ontvangen bezoek. € 1.000.000,- aan lenin-
gen, schenkingen investeringen; in  tweede 
aanleg voor de nieuwbouw van aanbouw aan 
de kerk, geschikt voor o.a. 6 B&B units en 
horecavoorziening, zijnde de financiële basis 
voor de exploitatie van het complex.

Wat doen we in de kerk? 
Onder andere:

Bijeenkomsten voor max. 250 pers
Begrafenissen
Filmhuisfilms;
Galerie;
Gebruik orgel voor diverse 
educatieve doeleinden;
Huwelijkslocatie
Koorrepetities;
Lezingen;
Muziekpodium;
Pop-up atelier;
Productpresentaties;
Tentoonstellingen;
Theater;
Vergaderingen in diverse opstellingen;
Yoga, ballet en dansfaciliteiten.

Wat doen we in de bijgebouwen? 
Onder andere:

B&B-arrangementen
Centrale keuken
Flexwerkplekken
Horecavoorziening (te verpachten), 
inclusief buitenterras
Kleine vergaderingen in diverse 
opstellingen tot bv. 16 personen.

Geven / doneren / schenken.
Overweegt u een gift of schenking, dan ver-
zoeken wij u dat te doen op:
Bedragen tot € 500,- rekening Stichting Licht-
Baken Loosdrecht, Rabobank. 
Rek. nr. NL20 RABO 0362 3679 30

Bedragen van € 500,- en hoger op de tussen-
rekening van notariaat Wijdemeren, reke-
ning nummer: NL02 RABO 0123 2889 59 ten 
name van Notariaat Wijdemeren mr. S. Kreu-
gel B.V. Graag onder vermelding van “wbs 
Stichting Lichtbaken”. Wij geven u graag in 
een persoonlijk gesprek zicht op hetgeen met 
uw gift wordt gedaan.

Het RSIN-nummer van de Stichting LichtBa-
ken-Loosdrecht is 861639315. (Dit nummer 
heeft u nodig om uw gift aan de Culturele 
ANBI ‘LichtBaken Loosdrecht’ te kunnen 
verrekenen binnen uw belastingaangifte.)

Voor nadere informatie:
WWW.LICHTBAKEN-LOOSDRECHT.NL
INFO@LICHTBAKEN-LOOSDRECHT.NL
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 230, 
1231 NG  / 06-54392980

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 29 mei 2021
bij Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  


