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Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Ik schrijf deze meditatie net nadat wij van va-
kantie zijn thuisgekomen. We verbleven weer 
drie weken in Nauders, een dorp op de rand 
Italië, Zwitserland en Oostenrijk. De om-
geving is prachtig en ik verwonder mij dan 
jaarlijks over Gods schepping.  De bergen, 
het groen van de bossen en de bloemen op 
Alpenweiden maar vooral ook het stromen-
de water. 
In Nauders is men overwegend Rooms Ka-
tholiek. En ook hier verwonder ik mij jaar-
lijks over. De kerk speelt een grote rol in het 
dagelijks leven. De klokken luiden veel. De 
tijd wordt nadrukkelijk aangegeven en om 
twaalf uur is het duidelijk dat het etenstijd is. 
Langdurig gebeier geeft aan dat de (warme) 
maaltijd klaar staat. 
Niet alleen in de kerk maar overal in het dorp 
en in de bergen word je geconfronteerd met 
het geloof. In elk dorp, op elke weg, op elk 
pad zie je afbeeldingen van Jezus Christus. 
Vaak zie je crucifixen met de lijdende Chris-
tus en in de meeste dorpen kan je Kruisweg-
staties ontdekken. Al wandelend ga je met de 
lijdensweg van Christus mee. Het confron-
teert mij met een diepe emotie. Een diepe 
verwondering, dankbaarheid maar toch ook 
schroom doordringt mij. Wat een overweldi-
gende liefde en genade is dit offer voor mij.

Ook Maria, de moeder van Jezus kom je hier 
overal tegen. Op de begraafplaatsen, bij oor-
logsmonumenten, in de speciale kapelletjes 
en uiteraard in de kerken heeft zij een pro-
minente plaats. Met name de Katholieken, de 
Anglicanen, de Kopten en Orthodoxen ver-
eren Maria. In de Protestantse traditie ken-
nen wij de Mariaverering niet. Toch heeft zij 
bij mij altijd een plaats in mijn hart gehad. 

Als vrouw, als moeder heeft zij een heel bij-
zondere plaats gekregen van God. 
Al bij het verschijnen van Gabriel valt op hoe 
zij Gods plan accepteert. Wat zal er door haar 
heen zijn gegaan. We kunnen ervan uitgaan 
dat zij nog heel jong was en dan zwanger. 
Het was Gods plan maar zij leefde in een ge-
meenschap waar mensen zonder twijfel ook 
geroddeld hebben. Wat zullen haar ouders en 
familie gedacht hebben.
Dan moeten zij rond de tijd van de verwach-
te geboorte op reis naar Bethlehem. Daar 
wordt haar kind geboren in een stal en dan 
moeten zij binnen korte tijd vluchten naar 
Egypte. Welke vrouw, welke moeder kan zich 
hierin verplaatsen. Dat breekt toch bijna je 
hart. Maar Maria heeft van het begin af aan 
geweten dat zij een bijzondere plaats in zou 
nemen in het grote plan van Gods genade 
met de wereld. 
We weten dat Maria hier bij tijd en wijle ook 
moeite heeft gehad. Wanneer Jozef en Maria 
hun Zoon kwijt zijn en Hij in de tempel blijkt 
te zijn achtergebleven. Wanneer in Kana de 
wijn opraakt en Maria zich hier mee gaat be-
moeien. En er zullen toch ook wel eens span-
ningen geweest zijn in het gezin van Jozef en 
Maria. Ook hier lezen we van in de Bijbel. 
Toen Jozef en Maria zich volgens de wet van 
Mozes rein moesten laten verklaren en zij Je-
zus in de Tempel moesten aanbieden aan de 
Heer was daar Simeon. Toen hij Jezus in zijn 
armen nam loofde hij God maar ook profe-
teerde hij dat velen ten val zouden komen en 
dat Maria als door een zwaard doorstoken 
zou worden. Bij het lijden en sterven van Je-
zus zal zij dit ook zo gevoeld hebben. Zij zal 
toch een onmetelijk verdriet moeten hebben 
gevoeld. 

Ik werd hier nog meer bepaald omdat ik in 
de afgelopen tijd las dat Arnold Huijgen, 
Hoogleraar systemische theologie aan de 
Theologische Universiteit Apeldoorn, een 
boek heeft geschreven over Maria. De titel 
van het boek luidt: Marie, Icoon van genade.

Dat trok mijn aandacht en ik heb het boek 
besteld en ben het op dit moment aan het 
lezen. 
In zijn woord vooraf schrijft Arnold Huijgen 
dat het zijn corona-project werd. Hij zegt: 
“het was een fascinerend avontuur om in de 
coronatijd een boek te schrijven over de ge-
zegende onder vrouwen, die traditioneel met 
de stralenkrans, de corona, wordt afgebeeld.
In de inleiding van het boek benoemt Ar-
nold Huijgen dat wij protestanten huiverig 
zijn om Maria een speciale positie te geven. 
Maar hij is ook sterk van mening dat Maria 
niet zomaar één van de vele figuren uit het 
Nieuwe Testament is. Zij wordt niet zonder 
reden in de apostolische geloofsbelijdenis als 
enige bij naam genoemd. En als moeder van 
Jezus heeft zij op de grens van het Oude- en 
Nieuwe Testament een unieke plaats. En in 
haar eigen lofzang zingt zij: “alle geslachten 
zullen mij voortaan gelukkig prijzen”.

Ik ben benieuwd wat het boek mij te zeggen 
heeft.

Anneke van Henten

Waar raak jij van onder de indruk..?

De Kerkklok



2 De Kerkklok  Zaterdag 17 juli 2021

Predikanten: Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235, 1231 LX 
Tel: 035-5823263, email: a.vanduinen@filternet.nl of predikant@ sijpekerk.nl 
Vacature i.v.m. vertrek ds. M. Roelofse
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 18 juli
10.00 uur: ds. G.J. v.d. Bos, Ede
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: ds. G. Oberink, Urk
Uitgangscollecte: Vakantiebureau
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Zondag 25 juli
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: dr. P.J. Verhagen, Harderwijk
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Zondag 1 augustus
10.00 uur: ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 8 augustus
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Kinderoppas in de OP. Graag aanmelden
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel
Uitgangscollecte: Siam-Care Foundation
Koster: Jacob Mur

Vanuit de kerkenraad
Inmiddels zitten we midden in de vakantie-
periode. Veel gemeenteleden en dus ook de 
leden van de kerkenraad zijn of gaan op va-
kantie. In de maanden juli en augustus wordt 
er door de kerkenraad niet vergaderd. Uiter-
aard is het mogelijk dat het moderamen bij 
dringende noodzaak bij elkaar komt om zo 
nodig maatregelen te nemen wanneer dat 
noodzakelijk zou zijn. 
We zijn dankbaar dat na het vertrek van ds. 
Roelofse onze preekvoorziener, Jouke van 
der Veer, voor alle diensten gastpredikanten 

heeft gevonden om de vrijgekomen preek-
beurten van ds. Roelofse op te vullen. Ook 
ds. A. van Duinen neemt een aantal diensten 
voor zijn rekening. Wat een rijkdom dat het 
zo mooi ingevuld kan worden.

Vacature i.v.m. vertrek ds. M. Roelofse
Inmiddels is de vacature door het vertrek van 
ds. M. Roelofse definitief. De Kerkenraad 
heeft aan de verplichtingen, die het beroepen 
van een predikant om deze vacature te kun-
nen invullen, voldaan.  Dit houdt in dat we 
een verklaring van solvabiliteit van de CCBB 
hebben ontvangen en de toestemming van 
het breed moderamen van de Classis is ook 
ontvangen. 

De Beroepingscommissie
In de beroepingscommissie hebben de vol-
gende leden zitting genomen: Daan Aalberts, 
Johan van de Koppel, Edo Loenen, Daan 
Molenaar, Goof Mur, Martiene van Reenen 
en Stefan Veraar. Als adviseur treedt ds. A. 
van Duinen op. Hij begeleidt het beroepings-
werk, bewaakt de procedure en heeft in ver-
gaderingen  van de beroepingscommissie 
een adviserende stem. Het bijwonen van de 
vergaderingen gebeurt alleen als dat wense-
lijk is, maar de ds. Van Duinen ontvangt wel 
de verslagen van de gehouden vergaderin-
gen. U ziet dat er in de beroepingscommis-
sie naast leden van de kerkenraad ook twee 
gemeenteleden zitting heb in de commissie. 
In de kerkorde staat omschreven dat er bij 
voorkeur een wijkouderling, een ouder-
ling-kerkrentmeester, een diaken, maar ook 
dat er andere gemeenteleden zitting mogen 
hebben in de beroepingscommissie. In de 
kerkenraadsvergadering van 9 juni jl. heeft 
de kerkenraad Martiene van Reenen en Ste-
fan Veraar benoemd. De kerkenraad is dank-
baar dat zij deze taak op zich willen nemen 
en hun benoeming hebben aanvaard. De le-
den van de beroepingscommissie genieten de 
komende weken eerst van een welverdiende 
vakantieperiode. Zij komen eind augustus 

voor het eerst bij elkaar. U kunt met hen in 
contact komen via het emailadres: 
beroepingscommissie@sijpekerk.nl 

Profielschets(en)
Om een predikant te kunnen beroepen is het 
nodig om een profielschets van de te beroe-
pen predikant op te stellen. Want voordat je 
gaat zoeken wil je eerst een duidelijk beeld 
hebben van wie en wat je zoekt. De kerken-
raad heeft zich hier meerdere malen over ge-
bogen in de afgelopen maanden. In de laatste 
vergadering voor de vakantie is de profiel-
schets definitief vastgesteld. De kerkenraad 
heeft de opmerkingen en brieven die vanuit 
de gemeente op onze weg kwamen meege-
nomen bij het opstellen in de profielschets. 
Mocht u nog vragen hebben schroom dan 
niet om te mailen, te schrijven of te bellen 
naar de scriba.
De profielschets voor een te beroepen predi-
kant vindt u op de website. Ook is een profiel 
gemaakt van onze gemeente. Het is gebruike-
lijk dat een te beroepen predikant informatie 
ontvangt van de gemeente die hem  zou wil-
len beroepen. Ook dit profiel kunt u vinden 
op de website.
In een later stadium zult u worden uitgeno-
digd om aanbevelingen te doen. U kunt de 
naam of namen van mogelijke kandidaten 
dan aan de beroepingscommissie doorgeven. 
Houd uw oren en ogen, juist in deze vakan-
tieperiode, open. Soms kunnen ontmoetin-
gen, gastbezoeken in een andere gemeente of 
een tip van binnenuit of buitenaf voor won-
derlijke gebeurtenissen zorgen. 

Kerkdiensten Beukenhof
Sinds juni kunnen er weer kerkdiensten wor-
den gehouden in de Beukenhof. Er is wel het 
één en ander veranderd. Het Hoftheater waar 
we sinds jaren bij elkaar komen kan niet meer 
worden gebruikt i.v.m. bouwkundige gebre-
ken. Daarom komen we sinds juni bij elkaar 
in het restaurant. U begrijpt dat dit wel even 
moet wennen. De geluidsinstallatie, de vleugel 
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en de privacy; het waren dingen waar we wel 
even aan moeten wennen. Inmiddels hebben 
we de dienst van juli ook achter de rug.
De diensten in de Beukenhof zijn erg waar-
devol. Het aantal kerkgangers ligt over het 
algemeen rond de twintig personen. Vrij-
willigers halen en brengen de bewoners en 
zorgen ervoor dat de kerkgangers zo goed 
mogelijk de dienst kunnen volgen. De sa-
menzang wordt begeleid op een prachtige 
vleugel. Mary Bruinsma heeft jarenlang voor 
een groot deel voor deze muzikale begelei-
ding gezorgd. Zij heeft echter te kennen ge-
geven dat zij hiermee stopt. Op dit moment 
is alleen Luuk Beeftink beschikbaar om in de 
Beukenhof te spelen. Dat is niet voldoende. 
Daarom bij deze de vraag: “wie wil er een 
aantal keren per jaar de samenzang in de 
kerkdiensten in de Beukenhof begeleiden”. 
De Protestantse diensten zijn elke tweede 
zondag van de maand en beginnen om 11.15 
uur en duren ongeveer drie kwartier. Wie o 
wie wil zich hiervoor inzetten? Laat het a.u.b. 
even aan de scriba weten. Het wordt heel erg 
gewaardeerd.

Tot slot
U hebt wellicht gezien dat de agenda voor de 
komende vier weken is opgenomen. De vol-
gende Kerkklok verschijnt dit keer dan ook 
over vier weken. Bewaar hem dus een weekje 
langer. Ik mocht voor deze Kerkklok de me-
ditatie verzorgen en bij het lezen in de Bijbel 
over Maria viel mij op dat zij een wel heel 
bijzondere weg moest, mocht en kon gaan. 
Bij de dienst waarin ds. M. Roelofse werd 
verbonden aan de gemeente van Katwijk 
a/d Rijn werd het volgende lied gezongen. Ik 
dacht zomaar; dit lied had Maria ook kunnen 
zingen. Ik hoop dat ook u, dat ook jullie dit 
lied van harte kunnen meezingen. 

Heer, wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt,
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg,
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil,
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil,

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt,
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel,
mijn weg gelopen heeft.

Ik groet iedereen van harte en wens u en jul-
lie allemaal een goede vakantieperiode.

Anneke van Henten, scriba

Bij de diensten
In de komende weken zal ik voorgaan in de 
morgendienst van 25 juli, de avonddienst van 
1 augustus en de morgendienst van 8 augus-
tus. Het verbindende in deze diensten zal zijn 
de wederkomst van de Here Jezus Christus. 
Ik zal drie keer preken uit de 2e Thessaloni-
cenzenbrief. In deze brief wordt de weder-
komst van de Here Jezus Christus aan de 
orde gesteld. De thema’s voor deze diensten 
ontleen ik aan wijlen prof. J.P. Versteeg. Op 
25 juli is de lezing uit 2 Thessalonicenzen 1. 
Het thema van de dienst is: Getroost volhar-
den tot de wederkomst. Op 1 augustus lezen 
we uit 2 Thessalonicenzen 2 met als thema: 
Geduldig wachten op de wederkomst. Op 8 
augustus lezen we uit 2 Thessalonicenzen 3. 
Het thema is: Gelovig heenleven naar de we-
derkomst.

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

Pastoraat
We willen God danken dat sinds enige we-
ken meer mensen de kerkdiensten bij kun-
nen wonen en dat we weer kunnen zingen in 
de kerk. We bidden dat ook mensen die nog 
niet weer naar de kerk zijn gegaan, weer in 
de diensten begroet mogen worden. Er zijn 
nieuwe ontwikkelingen rondom het virus. 
Bepaalde versoepelingen zijn teruggedraaid. 
We vragen uw gebed dat het virus ingedamd 
mag worden en dat de versoepelingen die 
er in de kerken zijn gekomen, gehandhaafd 
kunnen worden. We bidden voor de regering 
dat zij de goede maatregelen weet te treffen 
in de strijd tegen het coronavirus.
Mevr. G van der Schaft-Leeflang (Ouder-
gaarde I-219, Kortenhoef) is gevallen en 
moest geopereerd worden aan haar heup. We 
bidden om een voorspoedig herstel.  
De vakantietijd is aangebroken. Velen trek-
ken er op uit, naar binnen- of buitenland. We 
wensen een ieder een goede vakantietijd en 
dat het rust en toerusting mag geven. De va-
kantietijd is voor sommige ouderen een stille 
tijd. Laten we hen niet vergeten. Het is goed 

om te zien naar mensen om ons heen door 
wie een blijk van meeleven zeer gewaardeerd 
wordt. 

Het pastorale team.

In memoriam
Door omstandigheden is in de vorige Kerk-
klok dit ‘in memoriam’ helaas niet versche-
nen. Daarom nu alsnog dit ‘in memoriam’. 

Op 30 mei 2021 overleed in de leeftijd van 
74 jaar Petronella Johanna van Eijk – Van 
der Wilt. Elly van Eijk is langere tijd ziek 
geweest. Het leek dat door de vele behan-
delingen de situatie zich stabiliseerde, maar 
er bleken uitzaaiingen te zijn en toen ging 
haar gezondheid snel achteruit. Er zijn vele 
dankbare herinneringen. Elly was zorgzaam 
voor man en kinderen en kleinkind, zoals 
ze zorgzaam is geweest voor haar ouders en 
voor haar zuster toen deze ziek was. Ze was 
creatief, hield van handwerken, maar ook de 
tuin was haar lief. Elly is kleuterleidster ge-
weest van beroep. Later was zij gastvrouw 
op Zonnestraal en leesmoeder op school. In 
de kerk is zij betrokken geweest bij de lei-
ding van de zondagsschool en ook heeft zij 
deelgenomen aan een huiskring. Aan haar 
aardse leven is nu een eind gekomen. Zij las 
de laatste tijd veel uit het boek Openbaring. 
Ook luisterde zij veel naar de diensten in de 
kerk. Zij putte er moed uit, het was haar tot 
geestelijke steun. Op 4 juni hebben we haar 
naar haar laatste rustplaats gebracht op de 
begraafplaats. Voorafgaand hebben we in de 
kerk de woorden uit Openbaring 21 van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde gelezen en 
overdacht. De nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde zijn nog niet doorgebroken. Maar op 
Gods tijd zal dat gebeuren. Vanuit dat per-
spectief mogen we leven. Wij wensen haar 
man en kinderen en kleindochter de kracht 
het verlies van haar overlijden te verwerken 
en in zijn kracht verder te gaan. 

Ds. A. van Duinen.

Bedankje 1
Mijn vrouw en ik willen u bedanken voor 
alle blijken van meeleven, in welke vorm dan 
ook, die we hebben ontvangen vanwege ons 
40-jarig huwelijksjubileum. Het was veel dat 
wij van u ontvingen. 

Hartelijk dank. Ds. A. van Duinen.

Bedankje 2
Blij verrast waren we door de vele kaarten en 
andere blijken van het delen in onze feest-
vreugde ter gelegenheid van ons 65-jarig hu-
welijksjubileum. Mede hierdoor is deze dag 
voor ons een onvergetelijke dag geworden.
Wij zijn God dankbaar voor de vele zege-
ningen, en gaan verder in het vertrouwen 
dat onze weg ook in de toekomst door Hem 
zal worden geleid. We danken een ieder voor 
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zijn of haar blijk van het meebeleven van 
deze dag.              Boukje en Martinus Schram.

Bedankje 3
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen 
die ik kreeg. Ik heb er 3 weken van genoten. 
Met mij gaat het redelijk goed. Dank HEER 
voor het vele goede, dat U mij elke dag geeft

Sjoerd Visser

Bedankje 4
Maandag 14 juni waren wij 25 jaar getrouwd. 
Wat leuk om rondom deze dag felicitaties en 
kaarten te mogen ontvangen. Hartelijk be-
dankt daarvoor.

Groet Erik en Daniëlle Niesing

Diaconie
Verantwoording van uw gaven maand juni 
ontvangen collectegelden diaconie € 1.050,90, 
overgemaakt naar Bijbel-In € 300,00 collecte 
13/6, overgemaakt naar Stichting Stephanos 
€ 300,00 collecte 20/6.

Op 18 juli is de uitgangscollecte 
bestemd voor het Vakantiebureau.
Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantie-
weken door Corona niet door konden gaan, 
organiseert het Vakantiebureau in 2021 weer 
vakantieweken. Het vakantiebureau bestaat 
al 58 jaar en organiseert vakanties in Neder-
land voor mensen voor wie het niet zo van-
zelfsprekend is om op vakantie te gaan om-
dat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat 
ze niet kunnen door hun chronische ziekte of 
lichamelijke beperking. In de vakanties van 
Het vakantiebureau staat het geven van aan-
dacht centraal. De begrippen ‘even bijkomen 
in een vertrouwde omgeving, een luisterend 
oor, enthousiaste en deskundige vrijwilligers 
en een week lang zorgeloos genieten’ worden 
veel gebruikt. In de vakantieweken gaat er 
geen predikant of geestelijk verzorger mee. 
Het vakantiebureau is nauw verbonden met 
de Protestantse Kerk in Nederland. Met de 
financiële steun worden de verblijfskosten 
van de vrijwilligers gefinancierd waardoor 
de vakantieprijzen zo betaalbaar mogelijk ge-
houden kunnen worden. Het vakantiebureau 
ontvang jaarlijks circa 2400 vakantiegasten. 
Deze vakanties worden jaarlijks vooral mo-
gelijk gemaakt door circa 1400 vrijwilligers. 

Op 8 augustus is de uitgangscollecte 
bestemd voor Siam Care.
Stel je voor dat je met kleine kinderen leeft, 
in een klein hutje die uit elkaar valt. Een 
huis zonder binnenmuren, maar één kleine 
kamer. Er is geen badkamer of toilet, dus je 
moet buiten douchen. En nu lekt het dak 
ook nog en vallen de muren van golfplaat uit 
elkaar. Om een   lang verhaal kort te maken: 
deze gezinnen hebben dringend hulp nodig!
Deze gezinnen hebben niet om hulp ge-

vraagd. Ze maken allemaal deel uit van het 
gezinszorgprogramma van Siam-Care. Tij-
dens huisbezoeken merkten de medewerkers 
van Siam Care dat de daken lekken en dat 
de muren niet sterk zijn en vol gaten zitten. 
Er moet snel iets gebeuren, aangezien deze 
huizen geen veilige plek zijn om in te wo-
nen, zeker niet voor kinderen. Maak jij/u een 
verschil maken voor deze gezinnen in nood? 
Hartelijk bedankt namens Siam Care! We be-
velen beide collectes van harte bij u aan. 

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

Kerkrentmeesters
Ontvangen collectes in de maanden mei en 
juni. Tijdens de diensten inclusief de uit-
gangscollecten € 634,25; uitgangscollecte 
jeugddienst € 84,80. Ontvangen per bank via 
tikkies en overschrijvingen € 1.452,85
Hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Afscheidscadeau van ds. Roelofse.
Aan het predikanten echtpaar is tijdens de 
afscheidsdienst twee, ingelijste, pentekenin-
gen van de Hervormde kerken in Oud en 
Nieuw-Loosdrecht overhandigd. Na aftrek 
van deze kosten is een bedrag van € 840,00 
overgemaakt naar Open Doors voor het 
project 'ondersteun geheime gelovigen'. Veel 
christenen ontvluchten het Midden-Oosten, 
voordat zij worden opgepakt en gevangen 
gezet, naar Turkije. In dit land bouwen de ge-
vluchte christenen een ontmoetingsplek op. 
Rien en Madeleen hebben te kennen gegeven 
om uw gift voor hun afscheidscadeau hier-
voor te bestemmen.

Lichtplan.
Het lichtplan is, op een paar kleine puntjes 
na, gerealiseerd. De olielampen komen te zij-
ner tijd ook weer in de kerk te hangen. Op 
dit moment wordt door een vrijwilliger een 
constructie gemaakt om er ledverlichting in 
te hangen. De verlichting, inclusief bedra-
ding, in de kerk, is dan geheel vernieuwd. 
Het lichtplan is mede mogelijk geworden 
door een bijdrage van mevrouw Corrie Man-
ten-Heineke. Trouw bezocht zij, samen met 
haar tweeling zus, iedere zondag de kerk-
dienst. Zelfs tot op hoge leeftijd. De Sijpekerk 
was haar lief. Uit deze liefde voor de kerk 
hebben wij een bijdrage mogen ontvangen 
wat dus besteed is aan het lichtplan. Zo zal 
haar naam een blijvende herinnering zijn aan 
de Sijpekerk.

Vrijwilligers
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die be-
trokken zijn geweest: bij het vele overleg/ad-
vies wat vooraf ging aan de werkzaamheden, 
de helpers met het verplaatsen van de stoe-
len, het beschikbaar stellen van de hoogwer-
ker, het timmerwerk, de hulp met de elektra 

aangelegenheden en de dames en heren van 
de koperpoetsclub. Mede door uw hulp en 
inzet is het mogelijk geworden om het licht-
plan te realiseren en de kosten zo laag moge-
lijk te houden. Hartelijk dank hiervoor.

Uw kerkrentmeesters.

Nieuwe Alpha van start
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe 
je op Alpha. Alpha is een introductie in het 
christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 
25 miljoen mensen in 169 landen ook een 
Alpha gevolgd.

Op 28 september gaat een Alpha van start. 
In ruim 10 interactieve en gezellige bijeen-
komsten ontdekken de deelnemers wat het 
christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint 
met een maaltijd. Hét moment om elkaar te 
zien en op een ontspannen manier elkaar te 
leren kennen. Hierna luisteren ze naar een 
inleidend praatje. Elke bijeenkomst staat 
een ander onderwerp centraal waarover de 
Alpha-deelnemers doorpraten in kleine ge-
spreksgroepen. 
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt 
gegeven van 18.30 tot 21.30 uur.  
Alpha geeft je de kans om de zin van het le-
ven te onderzoeken, samen met anderen. Er 
is ruimte voor alle vragen. 
Nodig je iemand uit, kom je zelf, of samen de 
cursus volgen? Wie je ook bent, wat je ook 
gelooft, je bent van harte welkom! 
Wilt u als gemeentelid meebidden voor goe-
de voorbereidingen en de deelnemers?
Kijk voor meer informatie en verhalen van 
Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of 
neem contact op met Michelle via 
alpha@sijpekerk.nl 
 
Mensen van Jezus
Elke week wordt er een gemeentelid geïnter-
viewd voor de rubriek “Mensen van Jezus” op 
de website www.sijpekerk.nl. Als u lid bent 
van de WhatsApp-groep van de Sijpekerk, 
dan krijgt u elke woensdag een link naar de 
website waarop u het interview kunt lezen. 
Maar er zijn ook mensen die geen lid zijn en 
dus misschien wel deze mooie waardevolle, 
inspirerende, interviews missen. Vandaar de 
tip, neem regelmatig een kijkje op de website 
bij de rubriek Mensen van Jezus, onder het 
tabblad nieuws. 
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Startweekend 18 en 19 september
Even een korte update rondom het start-
weekend. Hierbij alvast een preview van wat 
er ongeveer te doen zal zijn.
Op zaterdagmiddag een historische ronde in 
de Kerk, Viking games + Taskmaskers, fiets-
tochten (Tour de Eglise, Tour de Accu, Tour 
de Velo) en een Workshop. Eind van de mid-
dag een Happy Hour (drankje in de tuin) met 
aansluitend een maaltijd. In de avond (20.00 
uur) een Sing-in met PRAISE Loosdrecht 
met daarna in festivalsfeer een drankje/bor-
rel en gezellig kletsen bij het kampvuur. Op 
zondagmorgen (10.00 uur) een reguliere 
startdienst met de Sijpeband. Na afloop kof-
fie en eigengemaakt gebak. Ook zullen wij 
de zelfgemaakte kaarten gaan schrijven en 
versturen. Bovengenoemde activiteiten zijn 
voor alle leeftijden. In de volgende Kerkklok 
komen wij hier uitgebreid op terug. Ook hoe 
je je (per activiteit) kunt inschrijven. 
Heb je nu al vragen of ideeën mail dan met 
thomasbaas@yahoo.com

Groeten! Richard, Bram, Thomas en Eric.

Uit de pastorie
Mijn vrouw en ik zien terug op een mooie 
vakantie. Eerst waren we in de buurt van 
Dokkum. In die omgeving heb als predi-
kant gediend in de gemeenten van Burdaard, 
Reitsum en Wânswert. Het overige gedeelte 
van de vakantie waren we in Drenthe. Dren-
the staat bekend om zijn vele fietsroutes. Je 
kunt er mooi fietsen. Veel van die fietspaden 

leiden je door mooie gedeelten van Drenthe.
Afgelopen week werden we opgeschrikt door 
de aanslag op Peter R. de Vries. Een laffe 
daad en helaas is het niet de enige keer dat 
dit gebeurt. We horen er zo vaak van. Maar 
omdat bijna iedereen Peter R. de Vries van 
naam kent en omdat hij als journalist zich 
keert tegen de georganiseerde misdaad, raak-
te deze aanslag velen. Het lijkt wel eens dat de 
georganiseerde misdaad steeds meer invloed 
krijgt en als iemand daar tegen ageert, dan 
valt dat niet goed in die kringen. Toch hoop 
ik dat de strijd tegen de misdaad onvermin-
derd doorgaat. Want het zou voor de demo-
cratie een slechte zaak zijn als machten van 
het kwaad hun eigen regels willen toepassen. 
We moeten zuinig zijn op de democratie en 
met elkaar de democratische beginselen res-
pecteren en in stand houden. We hopen en 
bidden dat Peter R. de Vries herstellen mag 
van zijn verwondingen. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

St. LichtBaken
"Zeer gewaardeerde lezer van het kerkblad 
"De Kerkklok".
Rondom de Pinksteren werd u aangemoe-
digd uw kerkgebouw aan de Oud-Loos-
drechtsedijk in stand te houden door het 
doen van een gift aan de Culturele AN-
BI-stichting, Stichting LichtBaken Loos-
drecht. In de tekst is ongewild een storende 
fout geslopen. Abusievelijk werd het reke-
ningnummer van de notaris vermeld. Dat 

was een fout van het bestuur van de stichting 
LichtBaken Loosdrecht. In ons enthousiasme 
dachten wij dat de tussenrekening (geopend 
t.b.v. de aankoop van de kerk) ook gebruikt 
kon worden voor het doen van schenkingen.
Foutje dus! Als voorzitter van de stichting 
betreur ik deze gang van zaken. Ik heb on-
dervonden dat dit verwarring en misverstan-
den met zich mee heeft gebracht. Daarvoor 
bied ik mijn verontschuldigingen aan. We 
hadden ons beter moeten laten voorlichten. 
'n Leermoment daarom. 
Laat onverlet, dat wij natuurlijk erg blij zijn 
met elke gift, van welke omvang dan ook, 
die ons doel dichterbij brengt….namelijk 
de aankoop van dit prachtige monumenta-
le pand. Onder de vleugels van de Stichting 
LichtBaken Loosdrecht behoudt het voor-
malige kerkgebouw haar openbare functie 
en blijft het behouden voor de Loosdrechtse 
gemeenschap. Het correcte rekeningnum-
mer van Stichting LichtBaken Loosdrecht is: 
NL20 RABO 0362 3679 30
De garantie die wij hebben toegezegd dat, 
bij het niet doorgaan van deze aankoop, alle 
geschonken gelden worden geretourneerd, 
blijven wij gestand doen. Het bestuur van de 
stichting LichtBaken rekent op uw onder-
steuning. Hoe mooi wordt het weer in het 
stoere gebouw als de dynamiek van weleer 
weer -zij het in andere vorm - terugkeert."
Met vriendelijke groet,

Peter J.A.M. Op de Beek
Voorzitter Stichting LichtBaken Loosdrecht

In gesprek gaan over 
het goede nieuws!?
Als je mensen vraagt waar ze aan denken bij 
het woord ‘evangelisatie’, komt regelmatig het 
beeld van de man op de zeepkist naar boven 
of zelfs de voet tussen de deur. Dr. Gert-Jan 
Roest: “Evangelisatie wordt vaak als moeilijk 
of irritant ervaren. Het goede nieuws roept in 
onze westerse cultuur veel vragen op.”
Oorspronkelijk betekende ‘evangelisatie’ 
zoiets als vertellen over een gebeurtenis die 
belangrijk is en blijdschap veroorzaakt. In 
de eerste eeuwen van de christelijke kerk 
lijkt evangelisatie meer op een explosie van 
vreugde dan op het vervullen van een religi-
euze plicht. 

Liefde en wederzijds respect
“Vandaag de dag is dat voor velen anders,” 
constateert Gert-Jan Roest, wetenschappelijk 
beleidsmedewerker bij de dienstenorganisa-
tie van de Protestantse Kerk. “De man op de 
zeepkist of de voet tussen de deur zijn geen 
aantrekkelijke beelden voor evangelisatie 
omdat liefde en wederzijds respect hierin lij-
ken te ontbreken. Vragen die dan boven ko-

men zijn: ‘Waarom wil je die ander eigenlijk 
overtuigen? Waarom denk je dat jouw ma-
nier van geloven de enige juiste is?’”
Is het mogelijk om evangelisatie positief te 
duiden? “In kerkelijke gesprekken wordt 
dat wel geprobeerd en het wordt steeds weer 
onderstreept dat het belangrijk is om te spre-
ken over Gods liefde en genade voor deze 
wereld,” aldus Roest. “Maar de kerk in de 
westerse cultuur zit in een periode van ver-
warring waarin zij op zoek is naar zowel haar 
identiteit als haar relevantie.” 

Toewijding vernieuwen
Ook in de Protestantse Kerk in Nederland is 
er regelmatig aandacht gevraagd voor zowel 
het belang van ‘evangelisatie’ als de verlegen-
heid en weerstand. Roest: “De kerk moet in 
elke generatie haar toewijding aan evange-
lisatie vernieuwen. Dat geeft soms spannin-
gen, het missionair elan is niet overal zo groot 
in de kerk. Als je sommige christenen vraagt 
naar evangelisatie, benadrukken ze vooral 
wat het niet is. Ze vinden het veel moeilijker 
om een positieve duiding te geven.” 
De spanning heeft te maken met de missio-

naire beweging. Roest: “Een missionaire kerk 
doet mee in de beweging van Gods liefde 
naar de mensen en de wereld, ze komt in be-
weging ter wille van anderen namens God. 
Omdat Gods liefde ‘vertaald’ moet worden 
naar nieuwe contexten zal de spanning tussen 
identiteit en relevantie nooit verdwijnen.” In 
onze postmoderne en post-christendom cul-
tuur zal zo'n transitie de nodige tijd vragen. 
“De kerk zoekt in een nieuwe situatie naar 
een identiteit die enerzijds verworteld is in 
het verleden, maar anderzijds haar helpt om 
op een relevante manier in het nu te bloeien. 
Er kan een nieuwe periode aanbreken.”  

Richtingwijzers
In zijn artikel ‘In gesprek gaan over het 
goede nieuws’ kijkt Roest naar mogelijkhe-
den tot vernieuwing van evangelisatie. “We 
staan stil bij de uitdagingen die er zijn voor 
de westerse kerk, vervolgens zoeken we naar 
het centrum van het evangelie dat de kerk in 
alle plaatsen en tijden verenigt.” Roest geeft 
een aantal richtingwijzers die predikanten 
en kerkenraden kunnen helpen om de lokale 
kerk te ondersteunen in de zoektocht naar 

Algemeen Nieuws
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een nieuwe vorm van evangelisatie. Het ar-
tikel sluit af met een aantal tips van pioniers 
en predikanten die veel ervaring hebben met 
gesprekken over het geloof. “De permissie 
om over geloof te spreken moet je krijgen 
van jouw gespreksgenoot,” ervaart bijvoor-
beeld ds. Janneke Nijboer. “Verken of hij of 
zij dit geeft en let op non-verbale reacties. 
Zeg bijvoorbeeld: ‘Voor jou is dat wat er tus-
sen mensen gebeurt, voor mij zit er ook iets 
van God bij…’ Als je dan ruimte voelt om dit 
uit te leggen, kun je dat doen.”

Hoe blijf je staande

In Hoe blijf jij staande? beschrijft ds. Ron van 
der Spoel 10 principes van levenskunst. Een 
uiterst actueel boekje met belangrijke levens-
lessen en verwijzingen naar Bijbelse perso-
nen en verhalen. In het boekje zijn ook di-
verse verhalen uit Afrika en Azië opgenomen 
om te illustreren hoe mensen levenskunst in 
praktijk brengen. We hopen dat dit ook jou 
helpt bij de kunst van het leven.Dit stijdvolle 
boekje bestaande uit 52 pagina's is gratis aan 
te vragen bij: helpmee.worldvision.nl

GroeneKerken 
GroeneKerken en Maatschappij van 
Welstand slaan de handen ineen en starten 
het project ‘Goed voor duurzame innova-
tie’, waarbij ze geld beschikbaar stellen voor 
groene plannen van kerken. Ze dagen kerken 
uit: maak een innovatief plan voor het ver-
kleinen van jullie ecologische voetafdruk. 
Kerken met de beste ideeën ontvangen een 
geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun 
plan te realiseren. GroeneKerken en Maat-
schappij van Welstand willen kerken stimu-
leren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen 
van de Nederlandse overheid: 49% min-
der CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 
1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol 
als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen 
een voorbeeld zijn voor de maatschappij 
en samen met de omgeving werken aan het 
verkleinen van hun footprint,” vertelt René 
van de Kieft, directeur van Maatschappij van 
Welstand. “Met het fonds willen we kerken 
helpen om een volgende stap te zetten op het 
gebied van duurzaamheid.” 

Verduurzaming
De twee organisaties gaan op zoek naar 
vernieuwende en complete ideeën, die als 
voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken 
in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uit-
eenlopende onderwerpen, zoals het betrek-
ken van de hele gemeenschap, circulair bou-
wen, verbetering van bestaande concepten, 
veranderingen met grote impact, zichtbaar 
maken van verduurzaming of het verbreden 
van draagvlak. “Geloof in God als Schepper 
en de zorg voor Zijn schepping zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en komen bij 
elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is 
duurzaamheid voor elke kerk een relevant en 
essentieel thema,” legt Hanna van der Horst, 
projectleider GroeneKerken uit. 
Alle christelijke lokale geloofsgemeenschap-
pen die groene kerk zijn of groene kerk wil-
len worden, kunnen tot 1 november 2021 een 
innovatief plan inleveren. De kerken met de 
beste ideeën ontvangen een geldbedrag van 
€1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

Groenekerken is er voor alle kerken die actief 
aan de slag willen gaan met duurzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en het vergroenen 
van de eigen gemeenschap. Ruim 300 kerken 
zijn onderdeel van het netwerk van Groene-
Kerken en zetten zich in voor duurzaamheid 
in hun kerk en hun eigen leven. 
GroeneKerken is een initiatief van Kerk 
in Actie, Tearfund en Maatschappij van 
Welstand. Meer informatie over de prijsvraag 
vindt u op  groenekerken.nl/goedvoorduur-
zameinnovatie.

‘Zo kun je iets betekenen voor 
je medemens om de hoek’
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Ne-
der-land kunnen meestal niet op vakantie. 
Geld voor leuke uitjes is er niet. Met de Actie 
Vakantietas van Kerk in Actie verrassen ker-
ken in heel Nederland deze kinderen met een 
rugzak vol verrassingen. Kerken in Haarlem 
maakten dit jaar maar liefst 250 Haarlemse 
kinderen blij. De Protestantse Gemeente 
Haarlem-Noord en Spaarndam begon drie 
jaar geleden met de actie Vakantietas. Lenie 
Oudshoorn: “Onze diaconie had deze mooie 
actie van Kerk in Actie gezien en dacht: hier 
gaan we in Haarlem ook mee aan de slag!” 
Oudshoorn organiseert de actie in Haarlem 
nu zelf voor het tweede jaar. “Vorig jaar vroeg 
onze diaconie of mensen uit de gemeente het 
organiseren van de actie van hen over wilden 
nemen. Met een groepje van vijf zijn we er-
aan begonnen.” 

Samenwerking met Speelgoedbank
De Actie Vakantietas werkt heel simpel: 
kerken kunnen vrolijke gekleurde rugzakjes 
voor 1 euro per stuk bestellen bij Kerk in Ac-
tie. De gemeenten vullen zelf de tasjes met 
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leuke spullen en delen ze uit aan kwetsbare 
kinderen in de omgeving. Omdat er geen 
kant-en-klare adreslijsten zijn van kinde-
ren in de omgeving die het thuis niet breed 
hebben, wordt er vaak samengewerkt met 
een lokale voedselbank. In Haarlem lopen 
de contacten via de Speelgoedbank. Lenie: 
“Bij de Speelgoedbank in Haarlem zijn kin-
deren aangesloten van wie hun ouders een 
zogenaamde ‘Haarlempas’ hebben. Daarmee 
krijgen ze korting op boodschappen en an-
dere dingen. Hun kinderen - het zijn er in 
Haarlem ruim 600 - mogen iedere maand 
iets komen uitzoeken bij de Speelgoedbank.” 
In 2020 kon de gemeente Haarlem-Noord 56 
gevulde tasjes naar de Speelgoedbank bren-
gen. “Toen dachten we: dat zouden er toch 
eigenlijk meer moeten zijn”, vervolgt Lenie. 
Samen met collega-vrijwilliger Marianne 
Veefkind besloot ze andere Haarlemse ker-
ken te benaderen. Eén andere kerk bleek al 
aan de actie mee te doen en uiteindelijk slo-
ten nog acht kerken aan. Met succes: vorige 
week zijn er 250 tasjes weggebracht. 175 tas-
jes gingen naar de Speelgoedbank en de ove-
rige worden via de lokale Voedselbank aan 
nog meer kinderen uitgereikt. 

Voor ieder wat wils
De gemeenteleden van Lenie en Marianne 
werken enthousiast mee. “Ze komen bij ons 
een of meerdere tasjes ophalen. Daarbij ge-
ven we wat tips om het tasje voor ongeveer 
20 euro aan leuk speelgoed te vullen, zoals 
stickers, klei, een schepje of een emmertje. 
Mensen kunnen er ook voor kiezen het tasje 
samen met anderen te vullen.” De volle tasjes 
worden weer teruggebracht bij de vrijwilli-
gers of thuis opgehaald. De vrijwilligers be-
vestigen vervolgens een label aan ieder tasje. 
Daarop staat of de inhoud voor een jongen 
of meisje bestemd is en voor welke leeftijd. 
Lenie: “We vragen gemeenteleden spulletjes 
te kopen voor bijvoorbeeld kinderen van 
2-3 jaar, 4-5 jaar en zo verder. Dan krijgt een 
kind ook echt iets wat bij de leeftijd past.”

Blij maken
Lenie vindt het mooie van de actie dat je er 
kinderen uit je eigen buurt mee helpt. “Ar-
moede is niet altijd zichtbaar voor anderen, 
je kunt niet zien wat er achter de voordeu-
ren speelt in gezinnen. Het is zo fijn dat we 
kwetsbare kinderen om de hoek blij kunnen 
maken.” Ze hoopt dat volgend jaar nog meer 
Haarlemse kerken aansluiten bij de actie. 
“Dan kunnen we in de zomer nog meer kin-
deren uit kwetsbare Haarlemse gezinnen ver-
rassen.”                                 Van website pkn.nl


