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Paulus schrijft een bemoedigende brief aan 
de gemeente in Filippi. Hij dankt God telkens 
wanneer hij aan de gemeente denkt. Paulus 
gelooft dat de Here een goed werk begonnen 
is in de gemeente (Fil. 1:3-6).  Paulus spoort 
dan zijn lezers aan om Christus na te volgen. 
Er is veel om voor te danken, maar in het na-
volgen van de Here Jezus is nog grote winst 
te boeken. Men mag er naar verlangen hier 
verder in te komen. Tot zijn verdriet moet 
Paulus zeggen dat veel mensen leven als vij-
anden van het kruis van Christus. Paulus zegt 
van hen dat ze gericht zijn op aardse dingen. 
Ze denken dat het enkel en alleen maar om 
de aardse dingen gaat. Paulus is scherp als 
hij zegt dat verderf hun eind is. Hij doet dat 
om des te nadrukkelijker aan te geven dat 
gelovigen weten van een hemelse toekomst. 
Hun burgerschap is in de hemelen. Filippi 
was in die tijd een Romeinse kolonie. Daar 
woonden in die tijd nogal wat oorlogsvetera-
nen. Filippi zou je een beetje het ‘klein Rome’ 
kunnen noemen. Velen voelden zich verbon-
den met de verre moederstad Rome. 
Paulus wil daarmee duidelijk maken, en wij 
mogen dat ook op onszelf toepassen, dat ge-
lovigen weliswaar op aarde leven, maar het 
burgerschap in de hemel hebben. Gelovigen 
mogen er van verzekerd zijn dat onze zon-
den verzoend zijn door Jezus  Christus. Je-
zus Christus is opgestaan uit de dood en wij 
mogen leven in zijn opstandingskracht. En 
eens zal ons vernederd lichaam aan zijn ver-
heerlijkt lichaam gelijkvormig worden. In de 
wereld zien we zo vaak verdriet, mislukking, 
ruzie, strijd, lijden. Gelovigen kunnen zich 
daar niet aan onttrekken. Ook de kerk als 
gemeenschap van gelovigen niet. Maar dat 
ons burgerschap in de hemel is biedt troost. 
Er is hoop. Het brengt ook verplichtingen 
met zich mee. Maar als we Christus echt lief 
hebben gekregen en zijn Geest de kans geven 
in ons zijn werk te doen, dan zullen we die 

verplichtingen graag op ons nemen. Christe-
nen zijn onderworpen aan de hemelse regels. 
Calvijn zegt daarvan dat we zo dienen te le-
ven dat Christus in ons leeft en wij met Hem. 
Dat burgerschap in de hemel doet ons met 
verwachting uitzien naar wat komen gaat. 
Want we leven in de wereld en niet in het he-
melse vaderland. We leven in een onverloste 
wereld. De verlossing moet nog komen. In 
die wereld verwachten wij Jezus Christus als 
onze Verlosser. Op de dag van de hemelvaart 
is Hij opgevaren naar de hemel en de gelovi-
gen bleven op aarde. Christus en de gelovi-
gen zijn van elkaar gescheiden, maar zijn wel 
met elkaar verbonden. Na zijn hemelvaart 
moet het laatste deel van zijn verlossingswerk 

nog komen, de totale bevrijding. In die be-
vrijding zal de mens, die ziekte kent en moei-
te en verdriet, worden betrokken. Gods kerk 
zal er in worden betrokken. We hebben van 
de gemeente daarom ook veel te verwachten. 
Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt 
niet op tegen de heerlijkheid die over ons ge-
openbaard zal worden. Als je je leven in de 
handen van Jezus Christus hebt gelegd, mag 
je je burger in de hemel weten.  
Het burgerschap in de hemel is geen vrij-
blijvend burgerschap, maar een burgerschap 
met hoop en toekomst. Gelovigen weten dat 
ze op weg zijn naar het rijk in de hemel.

Ds. A. van Duinen

Hemels burgerschap

De Kerkklok

(Fil. 3:20)

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 
namelijk de Here Jezus Christus
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Bankrekening Diaconie: NL18RABO 0336 9002 28
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Bankrekening ZWO: NL 58 RABO 0373 742 630 
t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO
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Website: www.sijpekerk.nl 

Diensten in de Sijpekerk
Zondag 6 juni 
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Gezinsdienst 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 in de OP
Kinderkerk groep 2 in de kerk
18.30 uur: ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: Kerk 
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Zondag 13 juni
10.00 uur: ds. M. Roelofse  
Voorbereiding H.A. 
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: ds. G. Oberink, Urk
Uitgangscollecte: Bijbel In Hilversum
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Zondag 20 juni
10.00 uur: ds. M. Roelofse
Viering Heilig Avondmaal
Geen kinderoppas 
Kinderkerk groep 1 in de OP
Kinderkerk groep 2 online
15.00 uur Afscheidsdienst ds. M. Roelofse
Uitgangscollecte: CIA: Stichting Stephanos
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Vanuit de kerkenraad
Deze week heb ik de brochure ‘Kerk na co-
rona’ gedownload. Onder de titel stond een 
regel uit Psalm 24: ‘Hef op uw hoofden, 
poorten wijd’. Eens, als de deuren van de 
kerk weer opengaan…Ja, wat dan? Door de 
coronapandemie is alles wel anders gewor-
den. Het leven en ook het kerkelijk leven is 
behoorlijk overhoopgehaald. We zijn zaken 
gaan missen en andere dingen zijn ervoor 
in de plaats gekomen. Geen reguliere kerk-
diensten, wel digitale diensten die door heel 
veel mensen zijn bekeken. Geen gewone be-
zoekjes, wel meer kaartjes en telefoontjes. En 
nu…hoe zal het zijn als de verwachte ver-

soepelingen doorgevoerd gaan worden. Er is 
heel veel gebeurd in deze periode en omdat 
mensen verschillend gereageerd hebben op 
deze pandemie is het ook niet eenvoudig om 
gelijk een pasklaar plan te hebben wanneer 
de kerken weer zonder beperkingen open-
gaan.
Verschillende items hebben onze aandacht 
nodig: het door de kerkenraad ingezette 
beleid voor 2020 – 2021 ligt wel behoorlijk 
onder druk. Kunnen we de ingezette beleids-
voornemens waarmaken of moeten we ons 
eerst richten op het herstel na deze corona-
crisis. Hoe gaan we het pastoraat na de lock-
down inzetten, hoe gaat het met de kwets-
bare gemeenteleden onder ons, komt de 
‘huiskamer’ weer in de kerk of blijft de kerk 
bij u in de huiskamer komen, kunnen we het 
jeugdwerk weer helemaal oppakken, wat zijn 
de financiële gevolgen voor u maar ook voor 
de kerk en last but not least; hoe treden we als 
kerk naar buiten toe.
De hierboven genoemde brochure geeft een 
aantal handvatten voor deze onderwerpen 
en u kunt er zeker van zijn dat de kerkenraad 
al bezig is zich hierop te bezinnen.  Maar we 
hebben u als gemeente ook nodig. Bent u 
alweer in de kerk geweest, of hebt u alweer 
eens een bezoekje gebracht aan een ander ge-
meentelid, voelt u het al kriebelen om elkaar 
te ontmoeten na de kerkdienst onder het ge-
not van een kop thee of koffie. 
Op vrijdag 28 mei was er opnieuw een pers-
conferentie waarbij tamelijk vergaande ver-
soepelingen werden aangekondigd. Deze 
gaan op 5 juni in. Dit houdt in dat we met 
60 personen in de kerk mogen zijn. De re-
gio Gooi- en Vechtstreek heeft inmiddels de 
code ‘ernstig’ i.p.v. ‘zeer ernstig’. Volgens de 
routekaart van de PKN die in samenwerking 
met het CIO is opgesteld kunnen er in de 
kerk en in kerkelijk verband meer versoe-
pelingen worden doorgevoerd. Gezien het 
geringe aantal kerkgangers in de avonddienst 
is besloten om in de avonddienst met alle 

kerkgangers te zingen. Ook kan de kerken-
raad weer fysiek bij elkaar komen om te ver-
gaderen. 
De basisregels blijven van kracht, U moet 
zich aanmelden, triage, het gebruik van een 
mondkapje, het ontsmetten van de handen 
en natuurlijk de 1,5 meter afstand. 

“Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan! 

Bent u er zondag?

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 12 mei heeft de kerkenraad 
vergaderd. De concept jaarcijfers van de 
Diaconie en de Kerkrentmeesters zijn goed-
gekeurd en hebben voor de gemeente ter 
inzage gelegen. Ook is de meerjarenraming 
goedgekeurd. Deze prognose is noodzakelijk 
om bij het CCBB (het financiële orgaan van 
de PKN) een verklaring van solvabiliteit te 
verkrijgen i.v.m. het beroepingswerk. Er is 
gesproken over de komende vacatureperi-
ode. We hebben met elkaar gesproken over 
de profielschetsen. Deze zijn inmiddels bijna 
klaar. En ook de omvang en samenstelling 
van een te vormen Beroepingscommissie is 
in principe afgesproken. 
Als laatste heeft de kerkenraad besloten om 
de uitgave van de Jaargids, die u normaliter 
in september ontvangt, uit te stellen. Het 
komende halfjaar verandert er hoogstwaar-
schijnlijk veel. Een vertrekkende predikant, 
aan het eind van dit jaar zijn er verkiezingen 
ambtsdragers, en wie kan nu al zeggen hoe 
de activiteiten in de kerk er uit zullen gaan 
zien. Bewaar de huidige Jaargids, u kunt hier 
heel veel praktische informatie uithalen. 
Ook kunt u heel veel lezen op de website en 
er komt een nieuwe Sijpe-app. We houden 
u op de hoogte. Op 9 juni komt de kerken-
raad voor zover nu bekend voor het laatst bij 
elkaar dit seizoen. Ook is dit de laatste ver-
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gadering dat ds. Roelofse aanwezig is. Dan is 
er toch grote reden tot dankbaarheid dat we 
elkaar in het Wijkgebouw kunnen treffen.

Afscheid dominee en mevrouw Roelofse, 
Al eerder werd vermeld dat ds. Roelofse en 
zijn vrouw op zondag 20 juni afscheid zullen 
nemen. 
Op die dag zal dominee Roelofse om 15.00 
uur in de tuin van de Oude Pastorie in een 
openluchtdienst afscheid nemen van onze 
gemeente. We hopen uiteraard op mooi weer 
want in de open lucht zijn er meer moge-
lijkheden i.v.m. de coronabeperkingen die 
nog gelden.U bent van harte welkom. Wan-
neer u de dienst wilt bijwonen moet u zich 
net als altijd aanmelden bij de scriba of Joke 
Hoekman. Na de dienst is er gelegenheid om 
Rien en Madeleen onder het genot van kof-
fie en thee gedag te zeggen. De dienst wordt 
gestreamd dus u kunt ook thuis meekijken. 
Wanneer u de dienst via de stream volgt 
maar toch graag persoonlijk afscheid wilt ne-
men dan kan dit. Vanaf 17.30 uur is er gele-
genheid om in de tuin van de Oude Pastorie 
het predikantenechtpaar kort te ontmoeten.
Het is duidelijk dat we afhankelijk zijn van 
het weer. Uiterlijk 12 juni zullen we beslissen 
of de dienst in de open lucht kan doorgaan. 
Zo niet dan is er een plan B. Dan zal de dienst 
naar de kerk worden verplaatst. Dan zijn we 
veel beperkter in de ruimte en zullen er min-
der mensen in de kerk mogen zijn. We zullen 
wellicht mensen teleur moeten stellen. Voor 
deze gemeenteleden wordt nagedacht over 
een alternatief zodat uiteindelijk iedereen 
gelegenheid krijgt om afscheid te nemen. Dit 
zal tegen die tijd worden gecommuniceerd. 
U begrijpt dat er gezien de beperkingen 
creatief denken en ad-hoc beslissingen no-
dig zijn. Daarom kunnen we u nu nog geen 
details bekendmaken over plan B. Kijk voor 
de laatste informatie op de website en op de 
gemeenteapp. Ook kunt u altijd bellen of 
mailen met de scriba. Dominee Roelofse en 
zijn vrouw kunnen uw bemoediging en steun 
goed gebruiken. Stuur hen gerust een kaartje 
en neem hen mee in uw gebed. 

Afscheidscadeau: Als gemeente willen we 
ds. Roelofse en zijn vrouw natuurlijk een 
aandenken aan onze gemeente meegeven. 
We hebben hen gevraagd naar hun wensen. 
Wilt u hier aan bijdragen maak dan uw gift 
over naar NL 13RABO0373709781 o.v.v. af-
scheidscadeau dominee Roelofse. Uiteraard 
laten wij u weten waar het geld aan is besteed. 

Tot slot
Ik heb weer veel geschreven en ik hoop dat u 
via de Kerkklok genoeg informatie ontvangt. 
Wanneer u nog vragen hebt, schroom niet 
maar bel of mail uw pastoraal ouderling of 
de scriba. 

Aan het begin van mijn bijdrage aan deze 
Kerkklok begon ik met een regel uit Psalm 24 
en ik wil met twee coupletten van deze Psalm 
eindigen. Bij alle vragen die wij hebben is het 
heerlijk om te mogen bouwen op Gods rijke 
zegen. Wanneer wij op Hem vertrouwen is 
ons geluk dat Hij bij ons wil wonen.

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

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

Vanaf 4 mei weer 
“Varen met de Beuk”
Jaarlijks varen de vrijwillige schippers van 
“Varen met de Beuk” met ouderen uit Loos-
drecht over de plassen. Ooit gestart als ini-
tiatief voor bewoners van de Beukenhof zet-
ten de schippers tegenwoordig koers op de 
plassen met alle ouderen die er zelfstandig 
niet meer op uit kunnen gaan. Vanaf mei tot 
en met september vaart de boot bij geschikt 
weer wekelijks op dinsdag en donderdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur ’s middags over de 
plassen. De boot is geschikt voor rolstoelers 
en biedt plaats aan ouderen en hun begelei-
ders. Aan het varen zijn geen kosten verbon-
den. Wel kunt u het project steunen met een 
vrijwillige bijdrage van € 5,00. Helaas kunt u 
niet reserveren, maar uit ervaring weten we 
dat we jaarlijks ongeveer 50 mensen uit het 
dorp een geweldige middag kunnen bezor-
gen. Een voorwaarde is dat u volledig bent 
gevaccineerd en het vaccinatiebewijs kunt 
tonen.

U kunt zich aanmelden bij 
dhr. Ron van Aalst: ron@ronvanaalst.nl

Bij de diensten
Afgelopen zondag luisterden we naar Hande-
lingen 12 met het oog op de vervolgde kerk. 
Petrus wordt op de avond voor zijn proces 
door een engel uit de gevangenis bevrijd. 
De geschiedenis heeft veel parallellen met 
de situatie waarin sommige christenen zich 
bevinden. Er zijn nog altijd machthebbers als 
koning Herodes die het op de kerk gemunt 
hebben om hun eigen falen te verhullen. Ze 
zetten christenen gevangen en doden hun lei-
ders. En er zijn helaas nog steeds veel plaat-

sen waar het gelukkig nog niet zover gaat 
maar waar geloven in Christus actief wordt 
tegengewerkt. Handelingen 12 leert ons wat 
de kracht is van een eensgezind gebed. Petrus 
wordt bevrijdt en vooral: het werk van God 
gaat door daar kunnen mannen als Herodes 
niets aan veranderen. Het verzoek van de 
vervolgde kerk dat tot ons kwam via Open 
Doors is of wij samen met hen willen bidden, 
als één grote wereldwijde gebedskring. Niet 
alleen omdat het een enorme bemoediging 
is om te weten dat anderen voor je bidden, 
maar ook omdat een eensgezind gebed echt 
iets uitwerkt bij God. Lees Mattheüs 18: 19 er 
nog maar eens op na: ‘Als twee van jullie hier 
op aarde eensgezind om iets vragen, wat het 
ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het 
voor hen laten gebeuren.’

Het eerste wat te melden is met het oog op de 
komende diensten is dat er meer ruimte voor 
kerkgang is. Fijn om weer een volgende stap 
te mogen zetten, want er gaat niets boven de 
fysieke aanwezigheid tijdens de dienst samen 
met je broeders en zusters. Zondagavond wil 
ik opnieuw een gedeelte uit Handelingen be-
preken, de week daarop is er voorbereiding 
op de viering van het heilig avondmaal om 
dat vervolgens op zondagmorgen 20 juni te 
vieren. In de middagdienst zal ik afscheid 
nemen, als het weer meezit hopen we dat in 
de tuin achter de oude pastorie te doen met 
de muzikale begeleiding van Kees Grobecker. 
Verdere informatie volgt nog op een later 
tijdstip, maar het zal die middag gaan over 
de tekst waarmee ik ook intrede heb gedaan 
omdat dit onze spreuk is als gemeente: ‘Ten-
slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht 
van Zijn macht (Efeze 6:10).’

Ds. M. Roelofse 

Pastoraat
We willen als gemeente danken met Marlous 
en Christiaan Verbree (Berkenlaan 19, 1231 
CE). Ze zijn de trotse ouders geworden van 
Jasmijn Elise. Zij is op eerste pinksterdag ge-
boren. Zoals de trotse ouders zelf verwoor-
den: ‘we zijn ontzettend dankbaar voor dit 
Godsgeschenk, het is een zegen dat ze voor-
spoedig en gezond ter wereld is gekomen.’ 
Graag delen wij als gemeente in de vreugde 
van deze kersverse ouders en bidden hen 
Gods zegen en wijsheid toe bij de opvoeding 
van dit kleine meisje. ‘Elk volmaakt geschenk 
komt van boven, van de Vader (Jakobus 
1:17).’
Op 5 juni hopen de heer en mevrouw De 
Kloet-Sülzle (Prinses Margrietstraat 18, 1231 
XG) te gedenken dat ze 40 jaar geleden in het 
huwelijk traden. Wij wensen hen met hun 
kinderen en kleinkinderen een hele mooie 
dag en Gods zegen toe en hopen dat zij nog 
vele jaren van elkaar mogen genieten in goe-
de gezondheid. 
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25 jaar geleden op 14 juni mochten Erik en 
Daniëlle Niesing-Aalberts (Van der Helst-
laan 11, 1231 AL) de zegen ontvangen over 
hun huwelijk. Het is de kracht, liefde en 
trouw van onze Heer om zolang verbonden 
met elkaar te mogen zijn. In de jaren die ach-
ter hen liggen is het nodige gebeurd. Maar 
God was erbij en liet niet los. Samen met 
Kenneth hadden ze een mooie reis naar zijn 
geboorteland, de Filippijnen willen maken. 
Helaas kwam corona daar tussen. We hopen 
en bidden dat dit in de toekomst alsnog kan. 
We feliciteren het echtpaar en wensen hen 
samen met Kenneth en familie een gezegen-
de huwelijksdag toe, waarin Gods trouw en 
liefde hen mag omringen. 

We willen vanaf deze plaats de familie Ro-
zendaal hartelijk en warm welkom heten in 
onze gemeente. De familie Rozendaal komt 
oorspronkelijk uit Oud-Loosdrecht en zijn 
na wat omzwervingen weer terug gekomen 
in Oud-Loosdrecht. Daar hebben zij tot aan 
de samenvoeging ook de diensten bezocht. 
Mevrouw Rozendaal en haar dochter zijn 
lid van de vrouwenvereniging in Oud-Loos-
drecht. Onlangs hebben zij een nieuw plekje 
gevonden in Nieuw-Loosdrecht, zij wonen 
nu aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 7F. De fa-
milie Rozendaal zijn geen onbekende gezich-
ten. Mw. Rozendaal en haar dochter zingen 
regelmatig in het koortje van onze gemeente 
die op de zondagen de liederen tijdens de 
kerkdienst voor de gemeente voorzingt. Wij 
wensen hen een goede en gezegende tijd toe. 

Uw voorbede wordt gevraagd voor de fami-
lie van mevrouw P. J. van Eijk-van der Wilt 
(Nieuw-Loosdrechtsedijk 186, 1231 LD). 
Zondagmorgen 30 mei is zij overleden. We 
bidden om Gods kracht en troost voor de na-
bestaanden en in het bijzonder haar man en 
kinderen. 
Ook vragen we uw gebed voor ds. W. van den 
Hul (geliefde oud-predikant van de voorma-
lige gemeente Oud-Loosdrecht). Hij is ern-
stig ziek, bij hem zijn tumoren gevonden in 
zijn hoofd en hij weet dat het einde nadert. 
Gelukkig zijn hij en zijn vrouw dankbaar 
voor alles wat zij hebben mogen ontvangen 
en dat overheerst in deze verdrietige situatie. 
Wij wensen hen Gods kracht en ondersteu-
ning toe in deze moeilijke tijd. U kunt hen 
ondersteunen met uw gebed en eventueel 
een kaartje sturen. Het adres is Curiestraat 
28, 3822 XD Amersfoort. 
We willen uw gebed vragen voor Marcelle 
van Schoonhoven, zij heeft het afgelopen 
kerkelijk seizoen stage gelopen in onze ge-
meente. Bij de kennismaking was al duidelijk 
dat er minder mogelijk zou zijn vanwege de 
beperkende maatregelen, toch kijkt ze terug 
op een goede en een gezegende periode. Met 
Pinksteren is er een einde gekomen aan haar 

stage en we willen bidden dat ze spoedig ook 
de volgende stap kan zetten: het predikant-
schap. Het einde van haar stage is niet het 
afscheid voor ons als gemeente, maar zij zal 
in een andere hoedanigheid werkzaamheden 
blijven verrichten. Wilt u bidden om een ze-
gen hierover? 
Tenslotte willen we uw gebed vragen voor de 
overgang van ds. Roelofse en zijn vrouw naar 
Katwijk aan den Rijn. Op 20 juni zullen zij 
hier afscheid nemen tijdens de middagdienst 
om vervolgens op 4 juli intrede te doen in de 
gemeente daar. 

Het pastorale team

Dank
Na de dienst van Hemelvaartsdag mocht ik 
de bloemengroet in ontvangst nemen. Ik ben 
daar dankbaar voor en zeker voor de voor-
beden in de dienst van 9 mei naar aanleiding 
van het auto-ongeluk, dat mij op 7 mei over-
kwam. In goede moed zal ik in de komende 
periode ook het orgel weer regelmatig willen 
bespelen, zoals dat zo mooi in de volksmond 
heet ‘met het engeltje op mijn schouder’.

Vriendelijke groet, Paul D. van Vliet

Diaconie
Op 13 juni is de uitgangscollecte bestemd 
voor de Bijbel-In Hilversum.
Op 1 oktober 2020 is de Bijbel-In verhuisd 
van winkelcentrum Hilvertshof naar Schou-
tenstraat 15. Een mooie nieuwe winkel in 
het centrum van Hilversum, die zeker nu het 
weer mag en kan uw bezoek waard is. Of de 
Bijbel-In kan blijven bestaan in Hilversum, 
is een vraag die alle vrijwilligers van de Bij-
bel-In elk jaar weer bezighoudt. In de afge-
lopen jaren moesten al veel christelijke boek-
handels hun winkel noodgedwongen sluiten. 
Tot nu toe is dat de Bijbel-In Hilversum be-
spaard gebleven. 

Missionair
De evangelische boekhandel is al meer dan 
40 jaar een vertrouwd gezicht in Hilver-
sum.  Met als doel het Evangelie bekend te 
maken door het verkopen van Bijbels, goede 
lectuur, tijdschriften, cadeauartikelen, cd’s en 
dvd’s etc. De gesprekken die de vrijwilligers 
voeren én het luisteren naar mensen, is een 
belangrijk onderdeel van de winkel. Door de 
jaren heen zijn er voorbeelden van mensen 
die zich na een bezoek aan de Bijbel-In heb-
ben aangemeld voor Alpha.

Wat kunt u doen om op deze unieke plek 
mensen te blijven wijzen op Christus? 
• Koop en/of bestel online boeken 
 bij de Bijbel-In Hilversum
•  Geef uw bijdrage tijdens 
 de collecte van 13 juni
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

Met een hartelijke groet van uw diakenen

Avondmaalscollecte
De opbrengst van de Avondmaalscollecte 
van 20 juni 2021 gaat naar Stichting Step-
hanos. Wat doet de Stichting  Stehpanos: Zij 
werken aan de toekomst van kinderen. Die 
dagelijks voortdurende zorg is voor hen pas 
echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit 
de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse bood-
schap in hun programma's doorklinkt.
Hun missie:  Stéphanos is een reformatori-
sche stichting die hulp biedt aan de meest 
kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk 
(wees-)kinderen. Ook hun familie en dorps-
genoten profiteren hiervan. In Malawi ligt 
bij het werk de focus op diaconaal werk en 
onderwijs, met de Bijbel in de hand. Het doel 
van het verschaffen van hulp in Malawi, is 
het bevorderen van zelfstandigheid en ver-
mijden van langdurige afhankelijkheid. In 
Zambia zijn de werkzaamheden hoofdzake-
lijk gericht op evangelisatie. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan.

Commissie Incidentele Acties.

ZWO berichten
Collecte catechisatie voor kerk in Tuzla
We hebben het mooie bedrag van € 94,95 ont-
vangen van de catechisanten t.b.v. een screen 
voor de gemeente van Adré en Marja Lich-
tendonk in Tuzla. Zij hebben na ontvangst 
van het bedrag de screen direct - m.b.v. nog 
een geldpotje – aangeschaft, opgehangen en 
in gebruik genomen, zie foto’s. 
Adré en Marja willen jullie zelf graag bedan-
ken in onderstaand berichtje. Ook namens 
de ZWO bedankt voor jullie betrokkenheid 
bij het zendingswerk!
 
Dank aan catechisanten!!

We konden met jullie gulle gift een screen aan-
schaffen voor in de kerk. Dank jullie wel jon-
gens en meiden!! „Bravo” , zeggen ze hier dan. 
Het is een enorme vooruitgang en een wens is 
in vervulling gegaan. We projecteren  nu in de 
kerkdienst de schriftlezing op het screen. We 
luisteren en zingen met Mp3 naar liederen en 
hoeven geen liedbundels meer te gebruiken. 
Ook willen we weleens een lied zingen dat niet 
in ons liedboek staat en dan is het superfijn 
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om de tekst te kunnen projecteren. Er is ook 
een Amerikaanse zendingsarbeider die bij ons 
preekt en die gebruikt inmiddels bij zijn preek 
een PowerPointpresentatie. Soms met illustra-
ties, soms met een filmfragment. Al met al…
we zijn dankbaar en blij.

Namens iedereen: Heel erg bedankt dat jul-
lie zo’n mooi bedrag hebben gespaard en aan 
onze gemeente in Tuzla geschonken hebben. 
Gods zegen gewenst vanuit Tuzla!
Adré en Marja Lichtendonk

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

Marijke van Henten en Meta Drost

Bloemengroet
Fijn dat ik u kan melden dat er in de afge-
lopen periode weer giften voor de bloemen-
groet op de bankrekening zijn binnengeko-
men. 1x € 15,00, 2x € 20,00, 1x € 30,00, 1x 
€ 40,00 en 1x € 100,00. Hartelijk dank voor 
uw giften.  

Met vriendelijke groet Gerda Verbrugge

Kerkrentmeesters
Lichtplan en koperpoetsen.
Na een grondige voorbereiding starten op 
maandag 07 juni a.s. de werkzaamheden in 
de kerk om de gehele verlichting te vernieu-
wen. De bedrading is slecht en de lampen 
zijn nu niet bepaald energiezuinig. De firma 
Vermeulen, gespecialiseerd in het aanbren-
gen van verlichting in kerken, zal deze werk-
zaamheden uitvoeren. 
Het is noodzakelijk voor de werkzaamheden 
dat alle kroonluchters worden ontmanteld en 
de olielampen verwijderd.
Van deze bijzondere gelegenheid kunnen wij 
gebruik maken om al het koper te poetsen. 
Het koperpoetsen staat gepland op dinsdag-
avond 15 juni om 19.00 uur in de kerk. Er 
zal coronaproef gepoetst worden. Dit stukje 
gemeente-zijn komt op ons pad nu er meer 
versoepelingen mogelijk zijn. Om heel dank-
baar voor te zijn.
Voor het koper poetsen kunt u/jij zich aan-
melden bij Ina van der Vliet per telefoon: 
035-5821762 (na 19.00 uur) of per mail mvd-
vliet@drechthoeve.nl . Als alle werkzaamhe-
den achter de rug zijn branden er energiezui-
nige lampen die beter en meer lichtkwaliteit 
geven en al het koperwerk blinkt weer. Onze 

dank gaat ook uit naar de vrijwilligers die 
helpen tijdens de werkzaamheden aan het 
lichtplan.

Uw kerkrentmeesters.

Handen gezocht: livestream
Met de aanschaf van het softwaresysteem 
van Kerkomroep.nl is het voor de technici 
een stuk makkelijker geworden om de dienst 
voor de livestream steeds beter in beeld te 
brengen. Er is een draaiboek met uitleg, 
waardoor iedereen die dat leuk vindt, de ap-
paratuur kan bedienen. Op dit moment zijn 
we op zoek naar vrijwilligers die mee willen 
helpen in het team om de kerkdiensten in 
beeld te brengen. Als je het bijvoorbeeld leuk 
vindt om te fotograferen, dan is dit misschien 
leuk werk voor jou. Met alle vooraf in te stel-
len techniek, is het zeker niet moeilijk, het 
werkt erg intuïtief. Wij zoeken vrijwilligers 
in alle leeftijdsgroepen, ook graag mensen 
die overdag in de gelegenheid zijn in verband 
met rouwdiensten. Wil je een keer meekijken 
voordat je beslist? Of meer informatie? Neem 
dan contact op met Bram Schouten van der 
Velden (bramsvdv@gmail.com).

Herbestemming kerkgebouw 
Oud-Loosdrecht

Zoals al enige tijd geleden bekend gemaakt 
is en op een gemeenteavond is besproken 
wordt er voor het kerkgebouw in Oud-Loos-
drecht gezocht naar een mooie herbestem-
ming. Mogelijk is het wat uit uw herinnering 
verdwenen maar de kerkenraad heeft een 
afspraak gemaakt met de Stichting Licht-
Baken Loosdrecht dat zij de mogelijkheid 
krijgen om het gebouw over te nemen met 
als bestemming een maatschappelijk cultu-
rele invulling waarbij de mogelijkheid van 
rouw- en trouwdiensten mogelijk blijven. 
Dit is exact hetgeen de kerkenraad als wens 
had voor de herbestemming van het gebouw. 
Naar aanleiding van het artikel in de vorige 
uitgave nog het volgende: wij willen eventu-
ele schenkingen van harte bij u aanbevelen. 
Na een contact, wat er geweest is met de 
voorzitter van de Stichting, is ook duide-
lijk geworden dat schenkingen teruggestort 
worden, mocht het de Stichting niet lukken 
de benodigde gelden te verzamelen om het 

gebouw van onze gemeente over te nemen. 
Indien dit niet het geval is, wordt volgens af-
spraak de overeenkomst ontbonden, en zal er 
weer een nieuwe procedure opgestart moe-
ten worden. Het gevolg zal dan bijna zeker 
zijn dat de mooie doelstellingen die we gefor-
muleerd hebben niet meer haalbaar zijn. Wij 
bevelen u nogmaals de hulp voor dit huidige 
initiatief dan ook van harte aan.

Commissie herbestemming kerkgebouw 
Oud-Loosdrecht 

Oud papier
In de maand maart is er met de papierauto 
7.200 kilo oud papier opgehaald en in april 
8.360 kilo.

Wytse Lamme

Einde stage
Toen ik vorig jaar september voor het eerst 
in de Sijpekerk was en aan de gemeente werd 
voorgesteld, zei ds. Roelofse dat de stage 
helemaal tot Pinksteren liep. Ik kan me dat 
moment nog goed herinneren. Als je ervoor 
staat, dan lijkt het inderdaad een lange peri-
ode. Nu ik terugkijk, is het snel voorbij ge-
gaan. Aan het begin zag het er nog redelijk 
gunstig uit qua mogelijkheden om bijeen te 
komen en activiteiten te organiseren. Al snel 
werden de beperkende maatregelen steeds 
strenger. Daardoor is de stage anders gelo-
pen dan van tevoren gepland was. Af en toe 
was het improviseren en zoeken naar moge-
lijkheden, maar uiteindelijk heb ik alle sta-
ge-opdrachten kunnen doen. Voor mij was 
het een goede en leerzame periode. Ik vond 
het wel jammer dat er weinig ontmoetingen 
met gemeenteleden konden plaatsvinden. 
Het bleef allemaal wat meer op afstand. Hoe-
wel het ook in een bijna lege kerk mooi is om 
een dienst te mogen leiden, is het toch veel 
fijner om mensen voor je te zien en na afloop 
een keer samen koffie te kunnen drinken. 
De momenten waarop er wel een vorm van 
ontmoeting of contact was, waren voor mij 
daardoor extra waardevol. Langs deze weg 
wil ik iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan mijn stage: door mee te 
doen aan een bijeenkomst, door een gesprek, 
door het geven van informatie of een reactie. 
De contacten heb ik als heel prettig ervaren. 
Ik voelde me thuis in de gemeente. Ik mocht 
iets geven, maar ook veel ontvangen. In dat 
alles heb ik ervaren dat God erbij was. Hij 
heeft mij tijdens de stageperiode kracht ge-
geven en verder geleid op de weg waarop ik 
me door Hem geroepen weet. 

Op het moment dat u of jij dit leest, heb ik 
mijn laatste college achter de rug. Na de zo-
merperiode hoop ik een aantal zaken voor 
mijn studie af te ronden en zullen er afslui-
tende gesprekken plaatsvinden. Dat zal nog 
een paar maanden tijd in beslag nemen, 
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maar het einde van de studie komt dus wel 
in zicht. 
Normaal gesproken betekent het afsluiten 
van een stageperiode ook afscheid nemen 
van de stagegemeente. In dit geval loopt dat 
anders. Na het vertrek van ds. Roelofse zal 
ik als kerkelijk werker een aantal taken in de 
gemeente gaan uitvoeren. Over de exacte in-
vulling van mijn werkzaamheden zullen bin-
nenkort verdere afspraken gemaakt worden. 
Voor mij is dit een mooie gelegenheid om 
in de komende tijd het afronden van mijn 
studie te combineren met het werk in de ge-
meente. En wie weet, gaat dat koffiedrinken 
na de dienst er dan ook nog een keer van ko-
men.

Hartelijke groet, 
Marcelle van Schoonhoven

Uit de pastorie
Op de persconferentie van 28 mei jl. kondig-
de premier Rutte versoepelingen aan per 5 
juni en als het goed blijft gaan, komen er eind 
juni verdere versoepelingen. Bij de afkondi-
gingen van afgelopen zondag zijn ook voor 
onze gemeenten versoepelingen aangekon-
digd. We zijn er blij mee. We hoorden van 
veel mensen dat ze bijna niet meer wachten 
konden tot er weer wat meer mogelijk zou 
zijn. Het lijkt of we het liefst zo snel mogelijk 
terug willen naar het oude normaal. In een 
interview van het Reformatorisch Dagblad 
met dr. C.M. van Ekris, studieleider van IZB 
Areopagus, werd gevraagd wat de coronacri-
sis met hem doet. Hij merkt op dat hij deze 
tijd een onbestemde tijd vindt. De samenle-
ving wil zo snel mogelijk weer verder, maar 
hij is nog volop met deze tijd bezig. Vragen 
die hem bezig houden zijn: in wat voor sa-
menleving leven wij, wat zegt het ons dat we 

angst voelen voor economische pijn? Ant-
woorden op deze vragen geeft hij niet. Maar 
het lijkt mij wel heel wezenlijk dat ook wij 
voor onszelf nadenken over deze vragen. In 
deze tijd van coronacrisis heeft Van Ekris 
ontdekt hoe belangrijk de liturgie, de preek, 
de gemeente, het persoonlijk contact, het ge-
bed, het heilig avondmaal voor hem is. Voor 
mij is dat herkenbaar. De coronacrisis wierp 
ons terug op onszelf, voor de één meer dan 
voor de ander. Maar de beperkingen die ons 
werden opgelegd hielden ons bezig. Hebt u 
daarbij de gemeente, de kerkdiensten des te 
meer gemist en gevoeld hoe belangrijk die 
voor u zijn? Het is weer mogelijk met meer 
mensen naar de kerk te gaan. Ik hoop velen 
van u weer te mogen ontmoeten. Voor mij 
vangt spoedig de vakantie aan. Als u een pre-
dikant nodig hebt, neemt u dan contact op 
met de scriba of uw ouderling. Zij kunnen u 
verder helpen. 

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen. 

Uit de pastorie
Zonder jou is de kerk niet compleet… het 
was de titel van een hoofdstuk uit een boek-
je over de geloofsbelijdenis. We spreken na-
melijk iedere zondag uit dat we geloven in 
een heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap van de heiligen. De afgelopen 
maanden hebben we als gemeente hard moe-
ten werken om dat ook echt vol te houden, 
maar het was bemoedigend om te zien dat 
ook een jaar later er nog altijd trouw naar 
de diensten wordt gekeken, sterker nog: dat 
de avonddienst meer kijkers heeft dan dat 
er voor de corona bezoekers waren. Wat ik 
ook bemoedigend vind: het verlangen dat ik 
proef bij mensen om weer samen te komen 

en samen te zingen tot eer van God. Tegelij-
kertijd begrijp ik ook dat het ook best com-
fortabel is om thuis vanaf je bank de dienst te 
volgen met een kop koffie, of om zelfs uitge-
steld te kijken als tien uur op zondagmorgen 
iets te vroeg voor je is. En toch, ik wil je voor-
al uitnodigen om de diensten weer fysiek te 
gaan bezoeken en dan dringt zich opnieuw 
de vraag op, waarom zou ik naar de kerk 
gaan. Daarvoor zijn legio goede argumen-
ten te bedenken, maar probeer die eerst eens 
voor jezelf te beantwoorden!
Wat ik vond is een reeks oude argumen-
ten: je zet de traditie voort, je vindt er rust 
en je loopt de kans op bekering. Maar ook 
een aantal nieuwe: om iets te snappen wat 
God en je medegelovigen beweegt, om niet 
dicht te slibben met de andere dingen in het 
leven, of afgestompt door alle zorgen en we-
reldleed. Om te blijven beseffen dat ik niet 
de eerste en ook niet de enige ben, om het 
geven niet te verleren, of om steun te vinden 
in eeuwenoude rituelen. Geloof vind je niet 
op straat, maar wordt je aangereikt binnen 
de geloofsgemeenschap! Persoonlijk vind ik 
het mooiste aan de fysieke samenkomst dat 
je als gelovige vaak iets krijgt aangereikt waar 
je zelf misschien niet om gevraagd had. In 
de internetgemeenschap downloadt je wat 
van je gading is en ga je vaak om met wie je 
aanspreekt. Maar in het fysieke kerkzijn be-
paalt God je ook bij dat andere waar jij zelf 
nooit aan gedacht had en die naaste die an-
ders nooit gezien had. Daarom tot slot een 
gepeperde uitspraak om nog eens over na te 
denken over gemeente-zijn: ‘gemeenschap 
wordt gewoonlijk gemaakt, niet gevonden 
(Joni Eareckson).’

In Christus verbonden, 
Ds. M. Roelofse

‘Vitaal gemeente-zijn’ –
 terug naar de roots van de kerk
Vlak voor zijn pensionering publiceerde 
missionair werker Nico Grijzenhout (IZB) 
uit Veenendaal dit voorjaar het boek ‘Vitaal 
gemeente-zijn’. Het is de vrucht van een stu-
die naar het nieuwtestamentische gemeente-
leven. De grondstelling van het boek is dat 
de meeste christelijke gemeenten zoals wij 
die vandaag kennen eigenlijk veraf staan van 
de oorspronkelijke bedoelingen. ‘De kern 
van het probleem is dat het gemeenteleven 
te weinig samenvalt met het gewone dage-
lijkse leven van de christenen’, schrijft hij in 
het voorwoord. Er gaapt een kloof tussen de 
gemeente en het leven van elke dag, daardoor 
blijft de gemeente ‘een figuur aan de over-
kant’ en lukt het christenen ook nauwelijks 
om aansluiting met tijdgenoten te vinden.

‘De hartstocht van Grijzenhout en zijn bevlo-
genheid voor het evangelie zijn hartverwar-
mend’, schrijft hoogleraar missiologie Stefan 
Paas in het voorwoord. Hij beaamt dat ‘de 
kerk vandaag een herijking nodig heeft en 
dat we daarvoor eerst en vooral moeten kij-
ken naar hoe de kerk is begonnen’. 
De teloorgang van de kerk gaat Nico aan 
het hart. ‘Het maakt mij rusteloos. Ik vind 
het ook moeilijk tegenover Jezus Christus’, 
schrijft hij. ‘Hij is met hart en ziel bij de 
voortgang van het Evangelie betrokken. Hij 
heeft zich daarvoor opgeofferd. Het is Zijn 
levenswerk. De blijdschap over de wereldwij-
de groei van het aantal christenen dat God 
liefheeft, heeft het verdriet over het verval 
dichtbij niet op.’
Meer hier: https://www.kokboekencentrum.
nl/boek/vitaal-gemeente-zijn/

Alles is anders in deze coronatijd: 
Hoe gaan we weer van start in september?
Hoewel veel coronamaatregelen inmiddels 
versoepeld zijn, is het gemeenteleven nog 
verre van ‘normaal’. Waar kunnen gemeen-
ten op varen, nu het nieuwe seizoen bijna 
van start gaat?

Hoe fijn het ook is dat de coronamaatregelen 
de laatste maanden geleidelijk zijn versoe-
peld, het heeft de situatie er niet eenvoudiger 
op gemaakt, ziet classispredikant Julia van 
Rijn. Zij maakt samen met Wim Beekman 
vanuit het beraad van classispredikanten 
deel uit van de zogeheten ‘protocolgroep’, 
die in overleg met de overheid en het RIVM 
gemeenten adviseert over een zorgvuldi-
ge invulling van de geldende voorschriften. 
“Ten tijde van de lockdown was alles niet zo 
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ingewikkeld: toen mochten er gewoon geen 
fysieke kerkdiensten plaatsvinden. Inmiddels 
leven er veel vragen bij gemeenten: wat mag 
wel, wat mag niet? Hoe richt je de kerk goed 
in? En hoe ga je om met gemeentezang? Het 
protocol probeert op die vragen in te gaan en 
te anticiperen op de behoeften van gemeen-
ten. We actualiseren het protocol steeds op 
basis van de veranderende richtlijnen.”

Verschillen
Zoals het voor de ene gemeente gemakke-
lijker was om in maart snel te starten met 
het streamen van kerkdiensten dan voor de 
andere, zo zijn er ook in de huidige situatie 
veel verschillen tussen gemeenten, ziet Van 
Rijn. “Sommige gemeenten moeten wacht-
lijsten hanteren omdat er meer gemeente-
leden naar de diensten willen komen dan 
toegestaan; andere gemeenten merken juist 
dat mensen heel voorzichtig en afwachtend 
zijn. En er zijn ook gemeenten die hebben 
besloten om pas in september weer met fy-
sieke kerkdiensten te starten, als hopelijk wat 
duidelijker is hoe het virus zich ontwikkelt.” 
Dan is er nog de kwestie van de gemeente-
zang. “Goede ventilatie en voldoende ruimte 
lijken essentieel om veilig samen te kunnen 
zingen. In grote monumentale kerken kan 
dat dus weer, terwijl het in kleine kerkzaaltjes 
nog sterk ontraden wordt. Dat kan mensen 
ervan weerhouden om naar de kerk te ko-
men: de gemeentezang en de ontmoeting bij 
de koffie zijn voor veel gemeenteleden toch 
erg belangrijk.”

Verdriet
Het effect van maandenlang niet naar de 
kerk kunnen, zal nog moeten blijken, denkt 
de classispredikant. “Aan de ene kant heeft 
deze periode mooie dingen opgeleverd: veel 
gemeenten bereiken met hun online dien-
sten meer mensen dan normaal, en willen 
het streamen daarom doorzetten. Aan de an-
dere kant maken sommige gemeenten zich 
ook zorgen: komen alle mensen die eerder in 
de kerk zaten, weer terug? Sommige mensen 
staan te trappelen om weer naar de kerk te 
komen, maar andere hebben wellicht ontdekt 
hoe makkelijk het is om thuis naar de dienst 
te kijken. Dat is wel spannend.” 

Ook de gevolgen van de ervaringen met ziek-
te en sterfte moeten nog blijken. “Sommige 
mensen hebben maandenlang niet bij hun 
partner kunnen zijn, of hebben door alle 
beperkingen en de kleinschalige uitvaarten 
niet goed kunnen rouwen. Dat zou een soort 
posttraumatische stress kunnen opleveren. 
Van gemeenten waar veel gemeenteleden zijn 
overleden, hoor ik dat ze nadenken over ma-
nieren om uiting te geven aan het verdriet. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een herdenking 
of een gedachtenisdienst.”

Startdag
Hoe de situatie zich de komende maanden 
zal ontwikkelen, is nog ongewis. De proto-
colgroep houdt - net als de overheid en het 
RIVM - rekening met een eventuele ‘tweede 
golf ’ en de gevolgen daarvan. Dat is voor 
Van Rijn echter geen reden om gemeenten 
tot overdreven voorzichtigheid te manen bij 
de voorbereidingen van de startactiviteiten 
in september. “Een heel weekend lang sa-
men kamperen is misschien wat minder ver-
standig, maar een startdag met activiteiten 
in en om de kerk zou toch moeten kunnen. 
Mochten er regionaal toch versoepelingen 
teruggedraaid moeten worden, dan kan het 
programma last-minute altijd nog aangepast 
worden.”

U vindt het protocol met de actuele richtlij-
nen en adviezen voor gemeenten op protes-
tantsekerk.nl/corona. Ervaringen met andere 
gemeenten uitwisselen? Dat kan in de Face-
bookgroep ‘Kerk-zijn in tijden van corona’.

Bron: Website PKN

Jaarthema 2021/2022: 
'Van U is de toekomst'

We leven in een buitengewoon onzekere tijd 
waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. 
Midden in deze realiteit lanceert de Protes-
tantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is 
de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf 
Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop 
volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw per-
spectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in 
het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf 
het thema en de manier waarop ze er een 
jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba 
ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan 
andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema 
overnemen. “Dit thema staat midden in de 
actualiteit van vandaag, waarin we onzeker 
zijn over de toekomst. Allereerst door Co-
vid-19, dat de hele samenleving op de kop 
heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgen-
te zaken. Op politiek en economisch gebied, 
maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het 
klimaat en migratie."

Veel mensen beleven deze tijd als een veran-
dering van tijdperk, een apocalyptische tijd 
zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. 
De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? 
In de samenleving, maar ook in de kerk waar 
we te maken hebben met krimp en andere 
vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid 
zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ 
Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als 
samenleving, als aarde hangt niet van onszelf 
af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar 
in het besef dat het ons gegeven moet wor-
den: de kracht en de creativiteit om ons in 
te zetten, de moed om te veranderen wat we 
kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we 
nu niet kunnen veranderen én het vertrou-
wen dat eens alles goed zal komen.”

Geen protocol
‘Van U is de toekomst’ is ook het thema van 
de visienota waarvan elke gemeente vorig 
jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. Die 
verwoordt wat de komende jaren van be-
lang is voor het leven en werken van onze 
kerk, en biedt hierin richting. Door van dit 
thema ook het jaarthema te maken, kan er 
in plaatselijke gemeenten handen en voeten 
aan gegeven worden. De Reuver: “Ik hoop 
dat het thema daardoor meer gaat spreken. 
De christelijke toekomstverwachting is geen 
protocol dat we aangereikt krijgen. Maar in 
alle onzekerheid en angst mogen we ont-
vankelijk en waakzaam leven. Open voor 
wat God aan het doen is, en alert op wat zijn 
Geest nu al laat zien.

We verwachten een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven 
we in het heden, waarin de toekomst nog een 
spannende vraag is, en waarin we één ding 
zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, 
die was en die komt. Dat vertrouwen geeft 
perspectief, hoop én ontspanning voor het 
leven nu.”

Betrokkenheid en ontspanning
Die ontspanning kan ons enorm helpen, 
denkt De Reuver. “Daar waar het gaat om de 
kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, 
en daar waar het gaat om de samenleving. 
Neem onze schepping. Ik zie een houding 
van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal 
wel meevallen’, én een houding van activis-
me: we moeten de boel redden. Wij geloven 
dat de schepping in Gods hand ligt. Als we 
belijden dat we geloven in een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde moeten we ons 
daarvoor inzetten, maar dat mag met een 
ontspannen houding. Die combinatie van 
betrokkenheid en ontspanning haalt je weg 
uit de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als 
ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant 
ik vandaag nog een appelboompje’, is de uit-
spraak die aan Luther wordt toegeschreven. 
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God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ont-
spant enorm.”

Kome wat komt
De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoop-
vol perspectief tegenover de onzekerheid 
aanwakkert. Ook in ons eigen leven. “Gelo-
ven in het perspectief van Gods toekomst zet 
ons leven in een ander licht. Het biedt troost 
en zet vervolgens in beweging om te leven in 
het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te 
ontvangen en te delen, om onze ziel te voe-
den met zijn Woord, om biddend onze weg 
te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. 
We weten niet wat ons te wachten staat, maar 
we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. 
‘Kome wat komt.’”

Materialen bij startzondag en jaarthema ko-
men in de loop van mei 2021 beschikbaar. 
Gemeenten die al materiaal bij dit thema 
hebben ontwikkeld, worden van harte uitge-
nodigd dit te delen via 
info@protestantsekerk.nl.

Bron: Website PKN

Gemeenten organiseerden 
bijeenkomst over vaccineren

Meer over  Coronavirus
Nu het COVID-19-vaccineren in volle gang 
is, komt op mensen de vraag af: welke keuze 
maak ik? Ga ik wel of ga ik niet? Voor diver-
se protestantse gemeenten was dit een reden 
om het thema op de agenda te zetten. In Rot-
terdam en Wapenveld organiseerden ze een 
gemeenteavond over het coronavaccin.

“Het begon met een ongeruste vraag van 
een gemeentelid over het vaccin”, zegt Fulco 
Timmers, predikant van Open Hof in Rot-
terdam-Ommoord en de Ontmoetingskerk 
in Rotterdam-Zevenkamp. “Vervolgens 
raakte ik in gesprek met epidemioloog Wil-
ma Stolk - óók gemeentelid - en kwamen 
we op het idee om een gemeenteavond over 
dit onderwerp te organiseren. Zij zou dan 
de medische en ik de Bijbels-theologische 
kant belichten. Vaccineren is een ‘hot topic’, 
er klinken allerlei tegenstrijdige geluiden in 
de samenleving. Dat kan voor verwarring 

en onzekerheid zorgen. Ik vind dat je dat als 
kerk dan moet oppakken.”

In Wapenveld ging het ongeveer op dezelfde 
manier. “Het coronavaccin is iets waar ieder-
een mee te maken heeft”, zegt Mark Meule-
man, ouderling in de hervormde gemeente. 
“We merkten dat er veel vragen leefden, zo-
wel op medisch als Bijbels vlak: is het vaccin 
wel veilig, wat gebeurt er als ik me niet laat 
vaccineren, wat zegt de Bijbel over dit thema? 
Wij vonden dat de kerk hier een taak heeft.”

Voorzienigheid
Beide gemeenten organiseerden een digitale 
gemeentebijeenkomst. “De avond bestond 
uit drie delen: twee lezingen en een gesprek”, 
vertelt Timmers. “Eerst legde Wilma Stolk 
de achtergrond van het coronavaccin uit. 
Aan de orde kwam bijvoorbeeld: wat is het 
precies, wat doet het in het lichaam, hoe is 
het getest en hoe helpt het om de pandemie 
te bestrijden? Ook heeft zij het coronabeleid 
van de overheid toegelicht. Vervolgens was 
het mijn beurt. Ik heb onder andere uitge-
legd dat vaccineren niet ingaat tegen Gods 
voorzienigheid en dat het Oude Testament 
vol staat met voorbeelden van preventieve 
maatregelen tegen ziekten. God vraagt ons 
bovendien om onze kennis in te zetten voor 
een rechtvaardiger wereld. Na de twee lezin-
gen zijn we in digitale groepen uit elkaar ge-
gaan om na te praten. In elke groep zat ook 
een deskundige met ervaring uit de praktijk, 
zoals een huisarts of een specialist uit het zie-
kenhuis. Zo was er bij elke groep iemand aan 
wie je vragen kon stellen.”

De avond in Wapenveld zag er net iets anders 
uit. “Onze predikant opende de avond met 
een overdenking van Psalm 93. Deze Psalm 
gaat over de macht van God: wij moeten ons 
vertrouwen op Hem stellen. Het vaccin is een 
geschenk, maar heeft niet het laatste woord.  
Het tweede deel van de bijeenkomst werd 
verzorgd door Alie Hoek-van Kooten, arts. 
We hadden gemeenteleden de gelegenheid 
gegeven om van tevoren vragen in te dienen, 
en die nam zij mee in haar verhaal. Ook na 
haar bijdrage konden mensen haar of de pre-
dikant vragen stellen. Een mooie invalshoek 
tijdens de gespreksronde vond ik: waarom 
laten we ons vaccineren? Doen we dat alleen 
om zelf zekerheid te hebben of doen we het 
uit naastenliefde, om anderen te bescher-
men? De avond duurde anderhalf uur, maar 
er waren zoveel vragen, we hadden denk ik 
wel twee uur langer door kunnen gaan.”

Alle standpunten
Meuleman kijkt met voldoening terug op 
de bijeenkomst: “Sowieso mooi om te mer-
ken dat je een digitale bijeenkomst ook voor 
complexe onderwerpen kunt inzetten. We 

hebben ontzettend veel positieve reacties 
gekregen. Ik denk dat we meer helderheid 
over het coronavaccin hebben kunnen geven 
en dat mensen nu zelfverzekerder een keuze 
kunnen maken. Het doel van de avond was 
niet om mensen in een bepaalde richting te 
duwen, maar om hen vanuit zowel medisch 
als Bijbels perspectief handvatten te bieden. 
Tijdens de avond was er ruimte voor alle 
standpunten. Sterker, we hebben benadrukt 
dat je verschillend in het thema kunt staan, 
maar toch samen God mag danken.”

Ook in Rotterdam was de avond een succes. 
“Het viel me op dat er een goede leeftijds-
spreiding was: er waren mensen van zowel 30 
als 80 jaar. Een veelgehoorde reactie was: dit 
zouden veel meer mensen moeten horen!”, 
zegt Timmers. 

Zowel Rotterdam als Wapenveld hebben een 
maatschappelijk thema opgepakt en zijn als 
kerk aan de slag gegaan om hun gemeente-
leden hierin handvatten te bieden. Van meer 
protestantse gemeenten is bekend dat zij 
een bijeenkomst rond het thema vaccineren 
hebben georganiseerd. Voor gemeenten die 
overwegen om dit ook te doen, hebben zowel 
Timmers als Meuleman twee praktische tips: 
betrek er een deskundige bij en geef mensen 
de gelegenheid om tot een eigen afweging te 
komen. Timmers voegt er een derde aan toe: 
“Kijk welke talenten er in de gemeente zijn. 
Zo’n avond is een mooie gelegenheid om die 
in te zetten.”

Foto: Unsplash
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