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Wat kun je ernaar verlangen: rust! Na een 
tijd van druk bezig zijn met van alles en 
nog wat. Na een lange periode waarin er 
(te?) veel van je is gevraagd. Of nu, tijdens 
een lockdown, waarin er altijd wel iemand 
thuis is en er geen rustig plekje meer is in 
huis. Maar ook –soms juist- als je alleen 
bent, kun je verlangen naar rust. Genoeg 
rust om je heen , eerder teveel. Maar wat 
een onrust van binnen! In je hoofd, vol van 
gedachten en zorgen. In je lichaam waarin 
een spanning of gejaagdheid zit die je maar 
niet kwijtraakt. Wat kun je ernaar verlan-
gen: rust! Tijdens mijn studietijd vertelde 
één van de docenten steeds weer dezelfde 
anekdote over een paus die de rust maar 
niet kon vinden.(Er zit inderdaad kracht in 
herhaling, want ik herinner me die anek-
dote dus nog steeds.) Die paus maakte zich 
veel zorgen over de toestand van de kerk. 
Hij kon er niet van slapen; lag maar te woe-
len en te draaien. J kent het misschien wel: 
de slaap wil maar niet komen en je wordt 
alleen maar wakkerder en onrustiger. Het 
slot van de anekdote was: de paus vouwde 
zijn handen, bad: ‘HEER, het is Uw kerk. Ik 
ga nu slapen’, en viel in slaap. Hij had de rust 
gevonden.

Of deze ankedote waarheidsgetrouw is weet 
ik niet, maar er zitten mooie dingen in. Al-
lereerst met je onrust naar God toe gaan. 
Het gebed is daar een goed middel voor. Ten 
tweede je eigen positie ten opzichte van de 
Here God beseffen: het is Uw kerk. Dat le-
ven van mij, het is Uw leven. Wilt U er dan 
ook voor zorgen? Ten derde overgave: ik ga 
slapen. U bent Degene die sluimert noch 
slaapt. U waakt.(psalm 121:4). Ik leg het bij 
u neer, geef het over in Uw handen. U weet 
er wel raad mee. Daar klinkt ook vertrou-
wen in mee.

Hoe goed en mooi is het als je tot rust kunt 
komen. Maar hoe doe je dat? Eenvoudig 
is het niet altijd. Wat was nou het geheim 
van die paus? Misschien kende hij Psalm 
131 wel goed. Ik geef de Psalm weer in de 
NBV-vertaling

Een pelgrimslied van David. 
Heer, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik,
Ik zoek niet wat te groot is voor mij 
en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van mijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid

In vers één ontmoeten we David als gewoon 
mens. Bij belijdt zijn eigen kleinheid en ik 
proef ook iets van erkenning van zijn eigen 
beperkingen. Hij had veel gaven gekregen 
van de HEER. Als koning had hij veel mo-
gelijkheden. Toch had ook hij zijn beper-
kingen en onmogelijkheden dat besefte hij 
en hij leefde ernaar. Die erkenning van ei-
gen kleinheid en beperktheid kan veel rust 
geven. Wij leggen soms de lat zo hoog voor 
onszelf. Te hoog. Alle pogingen om die lat 

te bereiken, mislukken. Het brengt alleen 
maar onrust…Leer van David om naar iets 
kleiners te zoeken en minder hoog te grij-
pen. Wees eerlijk en realistisch. Dat geeft 
rust.

David heeft het ook gevonden. In vers twee 
vallen de woorden als stil en rust. Hij heeft 
het zelf gedaan: “ik heb mijn ziel tot rust 
gebracht”. Vers één heeft ons al iets verteld 
over hoe hij dat gedaan heeft. Vers drie ver-
telt ons meer. Daar roept David Israël op om 
op de HEEr te hopen. Dat deed hij zelf ook 
steeds weer. Dat kun je teruglezen in de ge-
schiedenissen over Davids leven. Een leven 
dat lang niet altijd rustig was! Davids leven 
zat vol strijd, vluchten en schuilen, angst en 
bedreiging. De rust was vaak ver te zoeken! 
David klampte zich vast aan de HEER. Op 
hem te kunnen hopen, gaf rust.

Volg Davids oproep op. Dat kan best wat 
tijd vragen. Gun jezelf die tijd. Zoek de rust 
bij en met de HEER. Breng je ziel tot rust en 
laat de HEER je ziel tot rust brengen. Au-
gustinus woorden zijn zo waar: ”Mijn hart 
is onrustig, tot het rust vindt in U|”.

Uit een Bijbelstudie van Arjen Grobbe
Margot Hennipman

Tot rust komen bij God
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 27 juni 
10.00 uur: Mw. Ds. Y. Hsu, Rotterdam  
afscheid kinderen van de kinderkerk
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
Jeugdkerk in het Wijkgebouw
18.30 uur: Prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo
Uitgangscollecte: Kerk 
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 4 juli
10.00 uur: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
Gezinsdienst
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk in het Wijkgebouw
18.30 uur: Ds. C. van Dam, Ermelo
Uitgangscollecte: MAF
Koster: Jacob Mur

Zondag 11 juli
10.00 uur: Mw. Ds. A. Haasnoot, Spijkenisse
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur Ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad gaat richting de vakantiepe-
riode. Dat wil niet zeggen dat er niks meer 
gebeurt. Integendeel, we zijn bezig met din-
gen af te sluiten maar ook met dingen in de 
grondverf te zetten.
De kerkenraad heeft op 9 juni jl. voor het 
laatst, voor de zomerperiode, vergaderd. 
Marcelle van Schoonhoven was als stagiaire 
voor het laatst aanwezig en ook ds. Roelofse 
was voor het laatst bij de kerkenraadsverga-
dering aanwezig. Ds. Roelofse verzorgde de 
bezinning. “Doe ze de groeten” met deze 
woorden begon Ds. M. Roelofse en hij las 
uit Romeinen 16: 1-16. Al de brieven uit het 
Nieuwe Testament worden afgesloten met 
een groet en er blijkt veel waardering en lief-

de uit. Paulus laat merken hoe belangrijk al-
len zijn geweest en daarom noemt hij al hun 
namen. Ds. Roelofse refereert aan bijzon-
dere gebeurtenissen, verdrietige maar ook 
verheugende gebeurtenissen. Hij bedankt 
de kerkenraad en zal met genegenheid aan 
de gemeente van Loosdrecht terugdenken. 
Hierna gaat hij ons voor in gebed.

Van ds. Roelofse hebben we afscheid geno-
men maar van Marcelle van Schoonhoven 
niet. Zij zal in de komende vacaturetijd als 
kerkelijk werker in onze gemeente een aan-
tal uren per week werkzaam zijn. In die hoe-
danigheid willen we haar van harte welkom 
heten en we bidden haar Gods zegen toe 
over haar werk in onze gemeente.  Ds. van 
Duinen zal in de vacatureperiode een aantal 
uren extra per week inzetbaar zijn. De pre-
cieze werkzaamheden zijn nog niet bekend 
maar voor het crisispastoraat, begrafenissen, 
catechese, de missionaire roeping van onze 
gemeente en het Leerhuis zijn in ieder geval 
ds. van Duinen en Marcelle van Schoonho-
ven inzetbaar. 

In de gemeente zullen de komende tijd een 
aantal activiteiten ingezet worden. We willen 
de komende tijd de Alpha-cursus extra onder 
de aandacht brengen, er wordt verwacht dat 
er een vierde catechisatiegroep zal zijn, van-
af het startweekend willen we elke zondag-
morgen zorgen voor koffie. De eerste zondag 
van de maand in de Oude Pastorie, de ande-
re zondagen in de kerk. U begrijpt dat aan 
al deze plannen wordt gewerkt en dat hier 
mensen voor nodig zijn. U hoort nog nader. 
In de vergadering zijn de jaarcijfers van de 
Diaconie en het C.v.K. goedgekeurd en deze 
zijn inmiddels ingediend bij het CCBB. De 
kerkenraad heeft akkoord gegeven voor het 
programma van het Startweekend in septem-
ber. De kerkenraad heeft besloten een mis-
sionaire commissie op te richten. N.a.v. een 
studieopdracht van Marcelle van Schoonho-

ven zijn er voor deze commissie twee speci-
fieke doelen gesteld.

De gemeente/de kerk als organisatie zet zich 
ervoor in om op een open en gastvrije manier 
zichtbaar aanwezig te zijn in Loosdrecht. Zij 
zoekt actief naar mogelijkheden om samen 
te werken met de lokale overheid en andere 
organisaties, om zo van betekenis te kunnen 
zijn voor de inwoners van Loosdrecht.
Gemeenteleden worden zich meer bewust 
van hun missionaire roeping. In de gemeen-
te worden zij toegerust om het Evangelie 
in woorden en daden door te geven in hun 
eigen omgeving. Onderling bemoedigt en 
spoort men elkaar in de gemeente aan om 
een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.
U begrijpt dat dit een taak is voor ons alle-
maal. Want de kerk, de gemeente, dat zijn 
wij….dat bent u….dat ben jij.

En als laatste wil ik u melden dat we ons aan 
het voorbereiden zijn op de vacature die 
is ontstaan nu ds. Roelofse onze gemeente 
heeft verlaten. Er is een beroepingscommis-
sie samengesteld, de profielschets voor een te 
beroepen predikant en de profielschets van 
onze gemeente is vastgesteld. 
De Beroepingscommissie gaat aan het werk. 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer 
de BC voor het eerst zal vergaderen. Ver-
schillende vakantieafspraken maken het niet 
eenvoudig om een datum te prikken. U hoort 
hier op een later tijdstip zeker meer over.

(Post) corona
Het lijkt erop dat we nu echt richting einde 
corona pandemie gaan. Ik denk dat we hier 
zeer dankbaar voor moeten zijn. Wat heeft 
het veel onrust en zorgen gegeven. Voor de 
kerkenraad, het crisisteam maar ook voor mij 
persoonlijk was het soms heel erg moeilijk 
om alle vragen te beantwoorden, beleid uit te 
zetten en de goede beslissingen te nemen. Er 
zijn zoveel vragen, opmerkingen en discus-
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sies geweest. Inmiddels mag de gemeente op 
spreekniveau weer zingen in de kerk en zijn 
mondkapjes in de kerk niet meer verplicht. 
Het aanmelden en het afstand houden moe-
ten we nog volhouden. Er is nog een maxi-
mum gesteld aan het aantal kerkgangers. Wat 
zal het heerlijk zijn als alles maar dan ook al-
les weer normaal is. Nog even volhouden, we 
hebben nog met beperkingen en protocollen 
te maken. Maar het einde nadert. 

Afscheid dominee en mevrouw Roelofse
We hebben in een prachtige dienst afscheid 
genomen van Rien en Madeleen Roelofse. 
Wat een zegen dat het mooi weer was en dat 
de wens van Rien door kon gaan en er in de 
openluchtdienst veel mensen aanwezig kon-
den zijn. Wat een mooie emotionele momen-
ten kwamen daarin voor. Het zingen en mu-
siceren van de kinderen, de ontroering bij het 
uitspreken van de zegen, het gulle bedrag dat 
u als gemeente hebt willen geven als dank. 
Wat een mooie gift mag er gaan naar de St. 
Open Doors. Dank u wel daarvoor. We wen-
sen Rien en Madeleen alle goeds toe. Het ga 
hen goed met de Heer. Zij gaan ergens anders 
lopen, maar onderweg zullen we elkaar her-
kennen. Wij zijn op weg naar dezelfde stad.

Tot slot
Ik schrijf deze kopij voor de Kerkklok vanuit 
Nauders, een klein dorp in Oostenrijk. We 
wonen hier drie weken praktisch naast de 
kerk. De kerkklokken luiden op dit moment 
maar dat gebeurt meerdere keren per dag. 
Wij waren afgelopen week op het kerkhof 
bij de kerk. De oudste bewoner van het huis 
waar wij al jaren te gast zijn is maart jl. ge-
storven. Wij bezochten zijn graf. Iedere keer 
weer als wij in Oostenrijk een begraafplaats 
bezoeken valt ons de zorg voor de graven op. 
Grote en kleine grafmonumenten met daar-
op een keur aan bloemen en kleuren die vaak 
dagelijks verzorgd worden spreken van liefde 
voor de overledene maar ook van geloof. 
We hebben beide diensten van afgelopen 
zondag via de livestream meegevierd. We 
vierden op afstand het Heilig Avondmaal 
mee met u als gemeente. Het was een ontroe-
rende dienst. Voor de dienst werd het brood 
en de wijn zo prachtig in beeld gebracht. 
Daar wordt een mens toch stil van. Geden-
ken dat Jezus Christus voor ons is gestorven 
en dat wij dagelijks met Hem mogen leven 
naar de toekomst toe. 
Als gemeente mocht u weer zachtjes mee-
zingen en de organist vond een prachtige 
balans tussen orgelspel en zang. Wat veel om 
dankbaar voor te zijn. Op deze zelfde zondag 
preekte ds. M. Roelofse voor het laatst als 
predikant van onze gemeente. Verschillende 
keren hoorden we in de preek dat we stand-
vastig moeten zijn, dat we Christus Jezus in 
ons hart moeten toelaten en dat we de Hei-

lige Geest ruimte moeten geven. Wij werden 
en worden aangespoord om in de kracht van 
de Heer te gaan staan. Dan komen we op vol-
le sterkte. Dan gaat de band met onze Hemel-
se Vader groeien en bloeien. Dan worden we 
niet meer heen en weer geslingerd, maar dan 
kunnen wij iets laten zien van die oneindige 
liefde van God.
 
In mijn bijbel kwam ik een boekenlegger 
tegen met daarop geschreven: “namens de 
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: wees 
niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik 
sta je bij. (Hand. 18: 9 – 10) met op de voor-
kant een gedicht over de Heilige Geest.

Ik geef je Mijn Geest
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt
in Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen. Ik sta aan je zij.
‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdiend.
Ik wil in jouw leven, want ik ben jouw Vriend.

Gruβ Got! 
Anneke van Henten

Oppassers gezocht
Voor de oppasdienst tijdens de ochtend-
dienst zijn we op zoek naar jong & oud om 
bij de allerkleinsten van onze gemeente te 
zijn. We zijn op zoek naar mensen in alle 
leeftijdsgroepen. Lijkt u/ jou dit leuk? Of wilt 
u/ jij een keer meekijken? Neem dan contact 
op met jeugdouderling Marilou van Reenen. 
(06-83146883 / mgl.vanreenen@kpnmail.nl)

Tieners gezocht!
Hey! We zijn op zoek naar jou! Vond jij de 
kinderkerk vroeger ook zo fijn? Voor de kin-
derkerk zijn we op zoek naar tieners die het 
leuk vinden om af en toe te helpen bij de kin-
derkerk. Ben jij van de jeugdkerk af en zou 
je eigenlijk wel iets in de kerk willen doen? 
De kinderen (en leiding) van de kinderkerk 
zouden het heel tof vinden om jou erbij te 
hebben. Ook als er iets anders is wat je zou 
willen doen, laat het mij weten! Je mag mij 
appen/mailen/bellen. 

Groetjes, 
jeugdouderling Marilou van Reenen. 

(06-83146883 / mgl.vanreenen@kpnmail.nl)

Kinderkerk 
Laatste dienst voor de vakantie! 
Zondag 4 juli is alweer de laatste dienst voor 
de zomervakantie. Deze dienst staat altijd in 
het teken van iets leuks! Het ene jaar kiezen 
we een leuk thema en verzinnen daar leuke 
activiteiten bij en het andere jaar gaan we 
lekker knutselen en spelletjes doen! Omdat 
het afgelopen jaar anders was en we helaas 
niet de activiteiten konden doen die we in 
gedachten hadden, organiseren we een extra 
leuke laatste dienst! 

We hebben ‘Vrolijk Theater’ uitgenodigd. 
Dit theater is van Jan-Marcel Vellinga. Voor 
u misschien een bekende naam! Hij maakt 
voorstellingen voor kinderen van 4-12 jaar. 
Een aantal jaar terug is hij ook al bij ons ge-
weest tijdens de Paasviering. 

Zijn voorstelling zijn een gegarandeerd 
succes! Jan-Marcel gebruikt poppen, goo-
cheltrucs en humor om voor even wat ont-
spanning te zorgen. Tegelijk is er ook een 
goede inhoud. Zijn voorkeur gaat uit naar 
het vertellen van een verhaal uit de Bijbel en 
van daar uit een les trekken naar het leven 
van nu. Vaak wordt tijdens een optreden een 
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Bijbeltekst aangeleerd en/of wordt er met de 
kinderen gebeden.

De voorstelling die wij gaan zien heet 
‘Hallo! Contact!’.
‘Hallo! Contact!’ is het verhaal waarin Jezus 
weer contact zoekt met Petrus. Petrus heeft 
tegenover verschillende mensen ontkend 
dat hij Jezus kent. Jezus sterft, staat op en 
ontmoet Petrus. Een prachtig verhaal over 
vergeving en een nieuw begin. Met daarbij 
een hele hoop vrolijkheid: vals spelen met 
gedachtenlezen, een baby-handdoek en een 
vervelende goocheltruc met water... het zorgt 
voor de nodige hilariteit
En de kinderen leren de belangrijke les dat ze 
nieuw leven kunnen krijgen. Dat klinkt wat 
abstract, want wat heb je daaraan? Nou, laten 
we maar gaan kijken! 
Ook hier zijn de acties van de poppen weer 
veel stof tot lachen en napraten. De kinderen 
die deel uitmaken van de interactie met de 
pop laten ons jaren later nog weten dat ‘zij’ 
het waren en dat ze hebben genoten!
Het optreden is toegankelijk voor (gezinnen 
met) kinderen van 4-12 jaar.
Alle kinderen van de kinderkerk zijn van 
harte uitgenodigd! Maar ook vriendjes/
vriendinnetjes/neefjes/nichtjes zijn welkom! 
Zeg het voort! 

Even wat handige details:
Wanneer: zondag 4 juli 
Tijd: 10.00-11.30u 
Waar: Wijkgebouw 
Belangrijk: Wilt u uw kind (+evt. vriendjes) 
aanmelden bij ons? Dat kan door een be-
richtje te sturen aan de leiding van de kin-
derkerk. 

We hopen een mooie volle zaal te hebben! 
Tot dan allemaal! 

Hartelijk groet, leiding Kinderkerk

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 tus-
sen 14.00 – 16.00 uur ’s middags over de plas-
sen. De boot is geschikt voor rolstoelers en 
biedt plaats aan ouderen en hun begeleiders. 
Aan het varen zijn geen kosten verbonden. 
Wel kunt u het project steunen met een vrij-
willige bijdrage van € 5. = . Helaas kunt u niet 
reserveren, maar uit ervaring weten we dat 
we jaarlijks ongeveer 50 mensen uit het dorp 
een geweldige middag kunnen bezorgen. 

Een voorwaarde is dat u volledig bent gevac-
cineerd en het vaccinatiebewijs kunt tonen.
U kunt zich aanmelden bij dhr. Ron van 
Aalst: ron@ronvanaalst.nl

Aanmelden
In de vorige kerkklok stond dit stukje ook al. 
Maar we willen dit nogmaals onder uw aan-
dacht brengen. Wanneer u zin heeft om een 
keer mee te gaan kunt u zich opgeven. Wan-
neer u daarbij hulp nodig hebt, vraag dan een 
bekende of zo mogelijk uw kinderen of buren 
om u op te geven. Ook mag u met mij contact 
opnemen. Ik ken Ron van Aalst goed en dan 
kan ik u aanmelden. 

Anneke van Henten 035-5828787

Startweekend 18 en 19 september
Het team heeft inmiddels de eerste vergade-
ring achter de rug en er zijn weer leuke plan-
nen! De startdag is verdeeld over 2 dagen 
ter opening van al het winterwerk. Voor alle 
leeftijdsgroepen worden er leuke activiteiten 
georganiseerd. Ook zijn er diverse samen-
komsten. Voor het volledige programma en 
het reserveren later meer nieuws. Voor nu in 
ieder geval al leuk te melden dat Praise Loos-
drecht op de zaterdagavond een sing-in ver-
zorgt. Save the dates!!Heb je suggesties, wil je 
meehelpen, laat je horen! 

Groeten, Bram, Richard, Thomas en Eric.

Pastoraat
We willen danken met de familie Schram - 
Leemburg (Van Collenstraat 20, 1231  VS) 
die op 23 juni hun 65-jarig huwelijksjubile-
um viert. 51 jaar wonen zij in Loosdrecht, 
waar ze bijna iedere dag hun wandelrondje 
maken waar velen hen dan ook van kennen. 
Zij zijn vooral dankbaar voor alle door God 
gegeven zegeningen, die zij in hun hele leven 
hebben mogen zien. Zij genieten wekelijks 
van de streamkerkdiensten omdat zij al jaren 
niet meer in de kerk kunnen komen. Dank-
baar zijn zij voor de kinderen en aangetrouw-
de kinderen, waardoor zij op deze manier 
nog steeds zo mooi kunnen leven. Ook dank-
baarheid voor de kerkelijke gemeente waar-
uit zoveel warme contactmomenten zijn. Zij 
leven vanuit de sterke verwachting dat de 
toekomst, door Zijn genade, in de handen 
van God ligt. Wij feliciteren de familie van 
harte en bidden hen Gods zegen toe. 

Ook willen we danken met ds. A. van Dui-
nen en zijn vrouw (Oud-Loosdrechtsedijk 
235, 1231 LX) die op 26 juni gedenken dat 
zij veertig jaar geleden in het huwelijk traden. 
Wij bidden hen een mooie dag toe en nog 
vele gezonde jaren met elkaar, de kinderen 
en de kleinkinderen, maar bovenal dat Gods 
zegen hen mag omringen. 

Ook bij de familie Aalberts - Dijkstra 
(Nieuw-Loosdrechtsedijk 101, 1231 KN) is 
er een jubileum te vieren. Op 25 juni geden-
ken zij dat ze 50 jaar terug met elkaar in het 
huwelijk zijn getreden. We bidden ook hen 
een goede dag toe en Gods zegen voor de ja-
ren die nog mogen volgen met familie, kin-
deren en kleinkinderen. 
Uw voorbede wordt gevraagd voor de na-
bestaanden van mevrouw P.J. van Eijk-van 
der Wilt (Nieuw-Loosdrechtsedijk 186, 1231 
LD) in het bijzonder haar man en kinderen. 
We bidden hen toe dat zij troost en kracht 
mogen blijven vinden in de diensten, maar 
ook in de liederen van o.a. Sela waar zij zo-
veel moed uit mocht putten. Verder willen we 
u vragen om te bidden en te danken met ds. 
Roelofse en zijn vrouw Madeleen (Kerklaan 
5, 2223 AM Katwijk). De afscheidsdienst ligt 
inmiddels achter ons en ook hebben we voor 
laatste keer samen avondmaal mogen vieren. 
We danken God voor alles wat Hij aan ons in 
hen heeft gegeven en bidden hen zegen toe 
op werk in de Dorpskerk te Katwijk aan den 
Rijn. Ook vragen we God dat zij daar snel 
hun plek in de gemeenschap weten te vinden 
en zich ook daar thuis mogen voelen. Ook 
willen we bidden voor de kerkenraad nu er 
een nieuwe periode aanbreekt waarin er een 
beroepingscommissie gevormd moet wor-
den die op zoek gaat naar een nieuwe pre-
dikant. We bidden om Gods Geest opdat die 
hen mag leiden. 
We willen God danken voor de opgaande 
lijn die hier in de samenleving te zien is met 
betrekking tot het aantal besmettingen met 
het coronavirus. We danken dat er op allerlei 
terreinen meer ruimte ontstaat om elkaar te 
ontmoeten en ons werk uit te voeren. Daar-
bij vergeten we uiteraard niet te danken dat 
dit ook betekent dat er weer meer mensen 
naar de kerk kunnen gaan en er ook weer 
gezongen kan worden. Tegelijkertijd bidden 
we ook voor die landen waar dit nog heel 
ver weg is, juist in arme landen en kwetsbare 
samenlevingen grijpt het nu om zich heen. 
Ook bidden we om wijsheid voor onze rege-
ring, we bidden om wijsheid om tot een nieu-
we regering te komen waarbij Uw wil gedaan 
wordt en Uw wijsheid hen mag leiden. 

Het pastorale team

Diaconie
Verantwoording van uw gaven: Mei 2021 ont-
vangen collectegelden diaconie € 1.318,80, 
overgemaakt naar Hulp voor Helden collecte 
9 mei € 300,00, bestemd voor ZWO Pinkster-
zendingscollecte 23 mei € 300,00.

Op zondag 4 juli is de uitgangscollecte be-
stemd voor MAF. Wat is MAF?
Mission Aviation Fellowship (MAF) is een 
non-profit vliegtuigmaatschappij met als 
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doelstelling om iedereen waar hulp, goede-
ren en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar 
zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, 
over wegen en over het water. Hulp moet 
voor iedereen toegankelijk zijn en niemand 
mag onbereikbaar zijn. De missie van MAF 
is dat iedereen bereikbaar moet zijn voor 
Gods Liefde. In de landen waar MAF werkt 
is het wegennet zo slecht of zijn de afstanden 
zo groot dat hulp over de weg niet efficiënt 
is. Doktoren zijn soms dagen onderweg. Als 
iemand naar het ziekenhuis moet, is het ver-
voer vaak onmogelijk. MAF biedt uitkomst: 
ze helpt waar wegen eindigen of onbegaan-
baar zijn. Met de vliegtuigen en communi-
catiemiddelen maakt MAF mensen in afge-
legen gebieden bereikbaar voor hulp en het 
Evangelie. Meer dan 2.000 kerken en (hulp)
organisaties doen dankzij MAF sneller, effi-
ciënter en veiliger hun werk, al 75 jaar. Van-
uit Nederland zijn ongeveer 30 gezinnen 
uitgezonden naar landen waar MAF helpt. 
Deze zogenaamde Internationale Stafleden 
werken als piloot, vliegtuigmonteur, specia-
list of manager voor MAF. U belt 112, maar 
in 26 landen bellen ze MAF! Elk jaar krijgen 
we meer dan 2.000 telefoontjes voor een am-
bulancevlucht. Voor meer info:www.maf.nl. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

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

Nieuws Open Kerk met expositie
Sinds 2011 is de Sijpekerk tijdens de zomer-
maanden geopend op de zaterdag. Vanaf 
2012 is tijdens de openingstijden niet alleen 
de kerk maar ook een tentoonstelling te be-
zichtigen waarbij af en toe het orgel wordt 
bespeeld. 
Het thema van de tentoonstelling is elk jaar 
wisselend en wordt bedacht door de Open 
Kerk met expositiecommissie. Voor de zo-
mer van 2020 was er gekozen voor een ex-
positie rondom de geschiedenis van de kerk 
in Oud-Loosdrecht, vroeger ook wel de Ou-
kerck genoemd. Dit leek ons een mooi thema 
nu de kerk niet meer in gebruik zal zijn voor 
de eredienst. Helaas is door de maatregelen 
vanwege het Corona-virus de Open Kerk 
met expositie in 2020 vervallen. Wel is door 
inzet van andere gemeenteleden de Sijpekerk 
op zaterdagmiddag open geweest voor een 
Stilte-Moment. Ook in 2021 zal in de zomer-
maanden de Sijpekerk op zaterdagmiddagen 
van 14.00-16.00 uur hiervoor open zijn.
De werkgroep Open Kerk met expositie 
hoopte dat er in de zomer van 2021 meer 
mogelijkheden zouden zijn zodat de expo-
sitie wel door zou kunnen gaan. Het thema 
vraagt veel voorbereiding dus we moeten tij-
dig starten.
De mogelijkheden zijn uitgebreid besproken. 
Is het veilig om deze zomer de vrijwilligers te 

vragen om mensen te ontvangen? Is de Sijpe-
kerk open voor meerdere mensen tegelijk? Is 
het inentingsprogramma al afgerond? Kun-
nen we voor het bronnenonderzoek bij de 
Historische Kring terecht? Hebben we tech-
nische ondersteuning bij de opbouw van de 
tentoonstelling?
Helaas moesten we concluderen dat er te veel 
onzekerheden zijn om verantwoord aan het 
werk te gaan voor Open Kerk met expositie 
activiteiten deze zomer. Met spijt in het hart 
zien we er daarom van af.
Maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten. 
Het werk dat tot nu toe is gedaan houdt zijn 
waarde: bronnenonderzoek, interviews, al-
les wat we al hebben duidt erop dat het een 
heel interessante tentoonstelling zal worden. 
In 2022 zal het de tiende keer zijn dat er een 
Open Kerk met expositie wordt georgani-
seerd, mits het dan mogelijk is. Zo’n lustrum 
is een mooie gelegenheid voor het exposeren 
van Zeven Eeuwen Oukerck.

De werkgroep Open Kerk met expositie,
Klaus, Barbara, Marry, Ina,Tineke, 

Nelly, Eduard en Christien

Open Kerk Stiltemoment
Ook in 2021 stellen wij de Sypekerk open 
voor iedereen die een bezoek aan ons wil 
brengen. Een team van vrijwilligers is vanaf 
10 juli tot en met 28 augustus iedere zaterdag 
van 14:00 tot 16:00 uur in de kerk om samen 
te praten, Bijbel te lezen, te bidden, maar ook 
gewoon een wandeling door de kerk te ma-
ken en alles te vertellen over onze gemeente 
en wat daarmee samenhangt. Mochten u of 
mensen die u kent bij ons langs willen ko-
men… u bent van harte welkom. Wilt u meer 
informatie? Belt u dan met Martin Schram 
06 13 2312 13

Met een vriendelijke groet, M. Schram

Uit de pastorie
Voor de laatste keer vul ik deze rubriek in de 
Kerkklok, want vanaf deze week is de pasto-
rie even onbewoond. Wij vertrekken naar de 
Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn om daar 
de gemeente te dienen en te bouwen aan het 
Koninkrijk van God. Tijdens de afscheids-
dienst heb ik al het één en ander gezegd over 
de tijd die Madeleen en ik hier in Loosdrecht 
hebben gehad. We zijn vooral dankbaar voor 
alles, voor de contacten voor de ontmoetin-
gen, voor het feit dat we dicht bij u mochten 
zijn bij de kleine maar ook bij de grote kruis-
punten van het leven en voor al het goede wat 
we van u ontvangen hebben, we zien dat als 
een geschenk van God. De Heer heeft Zich 
krachtig en op allerlei manieren laten zien 
in de afgelopen jaren. De periode hier heeft 
ons gevormd en verrijkt, in het kerkenwerk 
in het geloof, maar ook in andere dingen: we 

hebben hier op de plassen leren zeilen en ook 
na vele jaren de ijzers weer onder mogen bin-
den. Maar we zijn vooral gevormd en verrijkt 
door wat we God hier hebben zien doen in 
ons midden. Dank voor uw openheid en eer-
lijkheid, voor uw liefde en uiteraard voor alle 
kaartjes, appjes en mailtjes die we door de 
jaren heen, maar vooral in de periode rond 
het beroep hebben ontvangen. Het was over-
weldigend en al die mooie woorden dragen 
we ons in ons hart mee. Het is geen geheim 
dat het geen gemakkelijke beslissing is ge-
weest. We kijken terug op een mooi afscheid: 
het was ontzettend fijn dat het droog was en 
de afscheidsdienst buiten plaats kon vinden 
met zoveel broeders en zusters. We zijn ge-
raakt door jullie aanwezigheid en we wisten 
dat dit voor een heel aantal mensen ook weer 
de eerste keer was sinds maanden om als ge-
meente fysiek samen te zijn en dat dit de no-
dige spanning met zich meebracht, We zijn 
dankbaar voor al jullie diepe, mooie en lieve 
woorden, kaartjes, cadeaus en berichtjes. De 
pijn en de tranen van u en van ons laat zien 
dat we op een diepe en liefdevolle manier 
met elkaar verbonden waren. Wat mij betreft 
precies zoals God ons als gemeente bedoeld 
heeft en waar we soms zulke mooie woorden 
over lezen in de Bijbel. De beide pentekenin-
gen krijgen een mooie plek in de nieuwe pas-
torie en van de overnachting met diner gaan 
we zeker genieten. Ook willen we u bedan-
ken voor het geweldige bedrag dat dankzij u 
geschonken kan worden aan Open Doors. 
In mijn laatste podcast had ik het over de 
kunst van het afscheid nemen, ik ben daar 
zelf namelijk niet zo goed in. Zoals veel an-
dere mensen schuif ik het voor mij uit, maar 
het is goed om te benoemen waar we samen 
doorheen zijn gegaan, waar we dankbaar 
voor zijn en daar woorden aan te geven. Dat 
is gebeurd in de afgelopen dagen. Maar bij af-
scheid nemen hoort ook een wijze raad voor 
de toekomst en dat is blijf uw kracht zoeken 
in de Heer, in de kracht van Zijn macht, zo-
als ook de tekst van ons gemeentezegel luidt. 
Zo mag ik u, zij het met moeite opdragen 
en overgeven aan Jezus Christus onze Heer. 
Ik wil graag de kerkenraad, de te benoemen 
beroepingscommissie en vooral ds. Van Dui-
nen aanbevelen in uw gebed. Ik vertrek maar 
zij blijven op hun post en zullen het werk 
voortzetten. Wilt u hen laten merken dat zij 
gedragen worden door uw gebeden?

Tot slot een gepeperde uitspraak om nog 
eens over na te denken, hij is geborduurd in 
de voering van mijn toga: ‘Wees standvas-
tig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het 
werk van de Heer, want je weet dat je inspan-
ning niet tevergeefs is in de Heer (1 Korinthe 
15:58).’

In Christus verbonden, 
Madeleen en Rien Roelofse
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Bijbelstudieboekje rond zorg voor de 
schepping en sociale gerechtigheid
Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat in-
gaat op de actuele vragen rond zorg voor de 
schepping en sociale gerechtigheid kan goed 
uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht 
hoofdstukjes met prikkelende gedachten 
over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschie-
denis, dat we hard op weg zijn deze wereld 
onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft 
ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral 
als er vragen boven komen als: Wat moeten 
we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft pri-
oriteit? Wat is het goede leven? 

Nieuw perspectief
In elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug 
tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit. Ze 
wijzen een weg naar het goede leven dat, ver-
rassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt 
te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde 
en opent nieuw perspectief. De hoofdstuk-
ken worden afgewisseld met aanstekelijke 
praktijkverhalen die illustreren hoe het een-
voudige leven er uit kan zien. Het boek leent 
zich goed voor persoonlijke overweging en is 
mede dankzij de gespreksvragen ook geschikt 
voor het gebruik in kringen.
Aan het boek werd meegewerkt door Sam 
Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jac-
ques Schenderling en Paul Schenderling. 
Eenvoudig leven; bijbelstudies over het goe-
de leven, Sam Janse e.a., KokBoekencentrum, 
Utrecht 2021, 125 pagina’s , 12,99 euro.

Bron: Site PKN 

Ds. René de Reuver herbenoemd 
als scriba van de generale synode

Tijdens de vergadering van de generale 
synode op zaterdag 12 juni is ds. René de 

Reuver voor vijf jaar herbenoemd als scriba 
van de generale synode van de Protestantse 
Kerk.

De komende jaren neemt De Reuver het Mag-
nificat -de lofzang van Maria als 'focus en ijk-
punt' "Maria zingt haar lied als antwoord op 
de roeping om op heel pregnante wijze daar 
te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep 
bepaalt haar verdere leven. Maria verwoordt 
de gestalte van de kerk: je laten roepen, je 
beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht 
ook lijkt.” Ook in de nieuwste visienota (juni 
2020) verwoordt De Reuver waar de Protes-
tantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe 
geroepen weet. De nadruk in de visie ligt op 
genade als bevrijdende grondtoon. “Het komt 
in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijk-
heid, waakzaamheid en concentratie op God”, 
aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een be-
drijf dat we moeten redden, de kerk leeft van 
de verbondenheid met Jezus Christus. Waar 
Jezus is, daar is de kerk.”

In de visienota wordt gerefereerd aan het 
beeld van een kerk rond twee altaren. De 
Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het 
andere midden in de samenleving. Het ene 
altaar kan niet zonder het andere. We verbin-
den de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van 
het dagelijks leven."

Een voorbeeld van deze verbinding tussen de 
twee altaren is het kerkasiel waar De Reuver 
zich voor heeft ingezet. Door een wekenlang 
durende doorlopende kerkdienst in de Bet-
helkapel in Den Haag te houden, lukt het om 
de Armeens familie Tamrazyan in Nederland 
te laten blijven. Ook zette De Reuver zich in 
voor het voeren van het geloofsgesprek. Zo 
maakte het een videoserie met predikanten 
hierover. En mede dankzij zijn inzet ontstond 
er een boekenreeks met theologische en ethi-
sche thema’s waar op dit moment een college-
reeks over gegeven wordt. 

De Reuver is verheugd over zijn herbenoe-
ming en het vertrouwen dat in hem gesteld 
is. De Reuver: ‘Ben jij waar Ik ben? In alle be-
scheidenheid zeg ik in antwoord op de vraag 
waar ik ben, hier ben ik!’ De toespraak bij de 
herverkiezing tot scriba van de generale sy-
node van de Protestantse Kerk in Nederland 
is hier in het geheel te lezen.

De Reuver startte op 15 juni 2016 als scri-
ba van de generale synode. Op 19 juni 2016 
vond de kerkelijke bevestiging plaats. Hij was 
tussen 2008-2016 predikant van de protes-
tantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeen-
te Marcuskerk. Daarvoor was hij predikant 

in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 
promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op 
een onderzoek naar de theologische waarde 
van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. 
In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ 
over missionair kerk-zijn in een dynamische 
omgeving.                         Bron: Site PKN 

NBG-zomermagazine 
Dicht bij de bron
‘De Bijbel vraagt 
om nieuwsgierig-
heid en graafwerk’, 
zegt spreker en 
zangeres Jannica 
van Barneveld in 
Dicht bij de bron. 
Dit gratis maga-
zine van het Ne-
derlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap 
(NBG) bevat zomerse inspiratie rondom de 
Bijbel, zoals een vakantieleesplan, vertaal-
verhalen en puzzels. Voor kinderen is er een 
laaggeprijsd zomerdoeboek.

‘Zodra je begint te graven in de Bijbel, blijf 
je nieuwe schatten ontdekken’, zo licht Jan-
nica haar bovengenoemde uitspraak in het 
magazine toe. ‘Schatten die je nooit kunt ont-
dekken als je verwacht dat ze boven de grond 
liggen.’

Voorproefje
‘Dicht bij de bron biedt een voorproefje van 
de NBV21, de verbeterde Nieuwe Bijbelver-
taling’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Bui-
tenwerf. ‘Je krijgt een kijkje achter de scher-
men en wordt uitgenodigd om zelf met de 
bijbeltekst aan de slag te gaan. Ik hoop dat 
de NBV21 die in oktober verschijnt mensen 
dichter bij de bron brengt: bij de bronteksten 
en bij de Bijbel als inspiratiebron.’

Het vakantieleesplan bevat bijbelteksten over 
het thema ‘De kracht van Gods woord’. Ver-
der bevat Dicht bij de bron een interview 
met NBV21-projectleider Matthijs de Jong, 
artikelen over het ontstaan van de Bijbel en 
over geloof en wetenschap, verhalen van bij-
belvertalers, een test, puzzels en citaten.
Het magazine is kosteloos aan te vragen bij 
het NBG.

Bron: Bijbelgenootschap.nl

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 10 juli, let op dit is 
voor 4 weken, bij Wytse Lamme, 
wlamme@hotmail.com  

Algemeen Nieuws


