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Paulus dankt God dat het geloof in de ge-
meente van Tessalonica buitengewoon groeit. 
De gemeente heeft te maken met verdruk-
king en vervolging, maar dat staat de groei 
van de gemeente niet in de weg. Ook zijn er 
mensen die beweren dat de wederkomst van 
de Here Jezus al is begonnen. Scherp en be-
wogen schrijft Paulus dan dat de gemeente 
zich niet moet laten misleiden. Jezus komt 
niet terug voordat eerst de afval gekomen 
is. Dan vraagt Paulus de gemeenteleden om 
voor hem en zijn metgezellen Silvanus en 
Timoteüs te bidden. Ze vragen de gemeen-
te ook om te bidden dat zij behoed worden 
voor slechte en kwaadaardige mensen. Pau-
lus weet dat er mensen zijn die de voortgang 
van het evangelie proberen te dwarsbomen. 
Paulus en zijn metgezellen ondervinden hin-
der van deze mensen. Het zijn onbetrouw-
bare mensen. Paulus vraagt voorbede van de 
gemeente om van deze lastposten bevrijd te 
mogen worden. Deze mensen verspreiden 
laster. Er huist een boze geest in hen. Niet ie-
dereen is betrouwbaar. Paulus weet daar alles 
van. Je kunt hem niets wijsmaken. Hij is zelf 
ook zo iemand geweest die gedreven was de 
christenen te vervolgen, tot de Here Jezus aan 
hem verscheen en zijn leven een totale wen-
ding kreeg. 

Er zijn onbetrouwbare mensen, maar de 
HEER is betrouwbaar. Hij zal u kracht geven 
en beschermen tegen het kwaad. Als verta-
ling is ook mogelijk: Hij zal beschermen te-
gen de Boze. 
Je mag altijd terugvallen op de Here God. Hij 
zal je niet uit zijn hand laten vallen. Paulus 
had te maken met tegenstanders, de gemeen-
te van Tessalonica had er mee te maken. 
Maar niet alleen toen waren die tegenstan-

ders aanwezig. Het is iets van alle tijden en 
alle plaatsen. De Boze met zijn kwade bedoe-
lingen laat nog altijd van zich horen. 

Paulus vraagt om voorbode dat de Boze en 
het kwaad mag worden ingetoomd. Paulus 
legt zich niet neer bij de situatie zoals die is. 
Dat is een belangrijke regel in het geloof. We 
hoeven niet te berusten bij de macht van de 
Boze en diens invloed. Er mag altijd gebed 
zijn dat de Here zijn kwade macht intoomt. 
Paulus maakt ook geen gefrustreerde indruk. 
Paulus zegt wel dat je alert moet zijn. Met 
wie heb je te doen? Wat zijn zijn of haar be-
doelingen? Zijn die zuiver of niet? Het is niet 
goed mensen op voorhand te wantrouwen, 
er mag ook vertrouwen in elkaar zijn. Maar 
als het tegendeel blijkt mag je bidden dat de 
Here de kwade macht intoomt.  

Voor Paulus is het een geweldige kracht dat 
de HEER betrouwbaar is. Paulus roept dan 
ook niet op tot lijdelijkheid. Er is nog werk te 
doen. Hij hoopt in zijn leven nog veel men-
sen met het evangelie te bereiken. De tijd is 
kort. Hij voelt de urgentie voort te gaan met 
zijn zendingswerk. Voelen wij de urgentie 
zoals Paulus die voelde? Er zijn veel mensen 
die de HEER niet kennen of van Hem ver-
vreemd zijn geraakt. Wij mogen voortgaan 
in zijn kracht, in het geloof dat de HEER be-
trouwbaar is en zijn werk niet loslaat maar 
voleindigen zal. Eens komt de dag dat Jezus 
terug komt en dan zal alles in de hemel en 
op de aarde onder Gods heerschappij komen 
te staan.

Ds. A. van Duinen.

...niet iedereen is betrouwbaar. 
Maar de HEER is betrouwbaar, Hij zal u kracht 

geven en u tegen het kwaad beschermen.

De Kerkklok
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 15 augustus
10.00 uur: Dhr. J.L. den Toom, Giessenburg
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: SDOK
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Zondag 22 augustus
10.00 uur: Prof. Dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Zondag 29 augustus
10.00 uur: ds. A. van Duinen 
In de bediening stellen van Marcelle van 
Schoonhoven
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk groep 1 en 2 in de OP
18.30 uur: Ds. C. van Andel, Amsterdam
Uitgangscollecte: Zendingsbussen
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Bij de diensten
Voor de avonddienst van 15 augustus sta ik 
op het rooster om daarin voor te gaan. Een 
aantal weken geleden stonden we stil bij een 
ingrijpende gebeurtenis, zoals beschreven in 
Levitcus 10, die plaatsvond tijdens de woes-
tijnreis van Israël. In deze dienst staan we 
opnieuw stil bij een gebeurtenis tijdens de 
reis door de woestijn. Als er geen water is, 
moppert het volk. Dan zegt God dat Mozes 
de rots moet toespreken en dan zal er water 
gaan stromen. Hij spreekt echter niet tot de 
rots, maar slaat op de rots en dan stroomt er 
water uit de rots. We lezen en overdenken 
Numeri 20: 2-13.
Op 29 augustus ga ik voor in de morgen-
dienst. In deze dienst zal Marcelle van 
Schoonhoven in de bediening worden ge-
steld. Zij gaat als kerkelijk werker in onze 

gemeente aan de slag. We zien uit naar deze 
dienst. We lezen Lucas 9:1-6 en zoeken naar 
de boodschap die de evangelist in dit Bijbel-
gedeelte aan ons mee wil geven. 

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen. 

Van de scriba…
Geen bloedhete zomer, maar toch ook mooie 
warme dagen. Wel op veel plaatsen heel veel 
regen. Beelden van campings waar kinderen 
in de modder en plassen spelen komen re-
gelmatig voorbij. Toch kunnen en mogen we 
genieten van de zomerweken. Het is een tijd 
van een bepaalde rust en daar mogen we ook 
van harte van genieten. 
Toch gaan er in onze gemeente veel activitei-
ten wel door. Er is oppasdienst en kinderkerk 
tijdens de kerkdiensten in de morgen. Er zijn 
wekelijks twee predikanten die in de ere-
dienst voorgaan. De organisten, de kosters, 
de ambtsdragers, de streamers, de tuinploeg 
en nog veel meer mensen voeren volgens de 
roosters gewoon hun taak uit. Ook ik ben 
toch vrijwel dagelijks een bepaalde tijd bezig 
met de kerk. Het beantwoorden en behande-
len van de mail, de contacten met onze eigen 
predikant, ds. van Duinen, maar ook met de 
gastpredikanten, het verzorgen van de agen-
da op de website, de kopij voor de Kerkklok, 
de wekelijkse aanmeldingen, het uitwerken 
van de liturgieën en nog heel veel andere 
klusjes. Ik voel mij gezegend dat ik dit met 
plezier mag doen en dat ik daartoe ook de 
gelegenheid heb. Ik ben ook heel dankbaar 
voor de contacten die het mij oplevert. Brief-
jes, belletjes en e-mailtjes met gedichtjes, be-
moediging en bedankjes. Dit doet goed en ik 
wil iedereen hiervoor dan ook heel hartelijke 
bedanken.

Kerkenraad
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering 
staat gepland op woensdag 1 september. We 
willen ons bezinnen en laten toerusten op 
een nieuw seizoen. Er moet gewerkt worden 

aan de begrotingen voor het nieuwe jaar en 
ook spreken we met elkaar over de komen-
de ambtsdragersverkiezingen en het winter-
werk dat in september weer opgestart wordt. 
Ook de beroepingscommissie komt bij el-
kaar. Wilt u voor hen en voor de kerkenraad 
bidden. 

Overlijden ds. W. van den Hul
Wacht op den Heere, Psalm 27:4
Op 28 juli jl. overleed op 83-jarige leeftijd ds. 
Wilhelmus (Hennie) van den Hul. Geboren 
en getogen in Amersfoort overleed hij ook 
daar. Het huwelijk van Hennie en Nel van 
den Hul bleef kinderloos en, zo hebben zij la-
ter ervaren, bleek het mogelijk dat Hennie op 
latere leeftijd theologie ging studeren. Daar-
voor moest hij eerst de benodigde studies 
klassieke talen en Hebreeuws doen. Naast 
zijn werk was het geen kleinigheid om zo’n 
zware studie te doen.
In 1988 werd hij in Oud-Loosdrecht, in zijn 
eerst gemeente, bevestigd. Naast het werk in 
de gemeente was hij ook gedeeltelijk werk-
zaam in de Beukenhof. Hij was bijzonder 
trouw in het bezoeken van de bewoners en 
hij heeft aan heel veel graven gestaan. Hij 
deed dit werk met bijzonder veel liefde en 
verkondigde het evangelie aan ieder die op 
zijn pad kwam. In de gemeente was hij zeer 
geliefd. Hij kon zich goed inleven in mensen 
en ook de jeugd die bij hem de catechisatie 
volgde vond het jammer dat hij in 1997 naar 
Rockanje vertrok.  Ook na het vertrek naar 
Rockanje bleef het echtpaar van den Hul 
meeleven met Oud-Loosdrecht. Menigeen 
heeft bij bijzondere gebeurtenissen een kaart 
van hen ontvangen. Ook bij begrafenissen 
waren zij trouw in de kerk. Zo bleven we met 
elkaar in contact. Na zijn emeritaat zijn zij 
weer terugverhuisd naar Amersfoort. In het 
voorjaar bleek dat Hennie ongeneeslijk ziek 
was. Rustig kon hij dit aanvaarden en na een 
korte opname in het ziekenhuis nam de Hee-
re tot zich zijn dienaar die met hart en ziel het 
Goddelijk Woord heeft verkondigd.
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Overzicht activiteiten
In de volgende Kerkklok hoop ik een over-
zicht te kunnen geven van alle activiteiten die 
in september in onze gemeente weer begin-
nen. Op dit moment ben ik bezig te inven-
tariseren wanneer welke kring, club of com-
missie weer start en op welke data zij daarna 
bij elkaar komen. Ik hoop dit in Kerkklok die 
begin september uitkomt te kunnen publi-
ceren. Bewaart u de jaargids van het seizoen 
2020 – 2021 nog even? Hier staat veel prakti-
sche informatie in die u de komende tijd nog 
prima kunt gebruiken. In combinatie met het 
komende overzicht bent u van alle informa-
tie voorzien.

Koffiedrinken
We gaan wekelijks koffiedrinken 
na de kerkdienst.
De kerkenraad heeft besloten om vanaf de 
Startdag in september elke week koffie te 
drinken na de dienst. De reden is het inves-
teren in een sterke gemeenschap als Her-
vormde Gemeente Loosdrecht. De corona-
tijd heeft daarvan het belang laten zien. De 
ontmoeting na de dienst vinden we belang-
rijk als het om ‘gezien worden’, doorpraten en 
gastvrijheid.

Concreet
•  De eerste zondag van de maand blijft in de 

Oude Pastorie.
•  De andere zondagen ontmoeten we elkaar 

in het koor van de kerk aansluitend op de 
dienst.

Vraag
•  We zoeken 10 – 12 mensen die willen kof-

fieschenken. Je doet dit in tweetallen. Je 
bent dus ongeveer één keer in de vijf à zes 
weken aan de beurt.

Wil jij je hiervoor beschikbaar stellen meld je 
dan aan via handen@sijpekerk.nl
Vragen stellen over het ‘hoe en wat’ kan daar 
ook.

Tuinvrouw of tuinman nodig
De tuin rondom de kerk en de Oude Pas-
torie ziet er altijd keurig uit. U begrijpt dat 
dit niet vanzelf gaat. Al sinds jaren is er een 
groep mannen die elke donderdagmiddag 
met elkaar grasmaaien, wieden, snoeien en 
wat er nog meer te doen is. Daarna is er tijd 
voor koffie met wat lekkers erbij. Maar zoals 
wij allemaal, worden de heren ouder en zou 
hulp van harte welkom zijn. Wie o wie wil 
deze groep komen versterken. Kom eens een 
keer kijken op donderdag of meld je aan bij 
Rut van Henten.035- 5828787/ jvanhenten@
hotmail.com

Kerkdiensten Beukenhof
In de vorige Kerkklok schreef ik al dat we op 
zoek zijn naar iemand die in de Beukenhof 

de samenzang zou willen begeleiden. Op dit 
moment is alleen Luuk Beeftink beschikbaar 
om in de Beukenhof te spelen. Dat is niet vol-
doende. Ik heb het al eerder gevraagd maar 
bij deze nogmaals 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.

Tenslotte
Ik was aanwezig bij de uitvaartdienst van ds. 
W. van den Hul. Hij had al lang geleden geko-
zen welk Bijbelgedeelte er gelezen en welke 
liederen er gezongen moesten worden. Zijn 
voorliefde voor de brief van Paulus aan de 
Romeinen kwam duidelijk naar voren maar 
hij koos als schriftlezing Psalm 27. En tijdens 
het lezen bleef ik even haken bij vers 4 en 5: 
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit 
zoek ik: te verblijven in het huis des Heren 
al de dagen van mijn leven, om in de liefe-
lijkheid des Heren te aanschouwen, en om te 
onderzoeken in zijn tempel. Want Hij bergt 
mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij ver-
bergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij 
plaatst mij hoog op een rots. 
Ik ben dankbaar dat zoveel gemeenteleden 
weer de moed hebben om naar de kerk te ko-
men. Het is goed om als gemeente weer sa-
men te komen. We bidden samen, we zingen 
samen, we begroeten elkaar, we zien elkaar. 
Ik mis nog best veel gezichten, jongeren en 
ouderen. Jij/ u bent misschien heel erg ge-
wend aan de livestream en dat kan ik me best 
wel voorstellen. Maar wij missen u en jullie. 
Ik wil diegenen bemoedigen die we nog niet 
zien omdat zij niet durven. Tot hen zou ik 
willen zeggen: God bergt ook u in zijn tent! 

Ik sluit af met de twee coupletten van Psalm 
27 (oude berijming) die we zongen in de Ad-
ventskerk in Amersfoort.

Mijn hart zegt mij, o HEER, van Uwentwegen:
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht",
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron, van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER!
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, 
mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, 
houd moed:

Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Hartelijke groeten vanaf de 
Oud-Loosdrechtsedijk 

Anneke van Henten, Scriba

Pastoraat
Mevr. H.W. van Amerongen-van Cooten 
mocht de zeer bijzondere leeftijd van 100 
jaar bereiken. Zij heeft dit met haar (klein)
kinderen gevierd. Samen met haar hebben 
we God gedankt dat zij haar opnieuw haar 
verjaardag vieren mocht. Mevrouw woont 
op Residence Eikenrode. Haar appartement 
staat vol met prachtige boeketten bloemen 
en mooie heliumballonnen ter ere van haar 
verjaardag. Mevrouw vertelt dat zij ’s mid-
dags graag naar beneden gaat om bij de an-
dere bewoners te zijn.  Mw. vindt het fijn op 
Eikenrode; zij geniet van de mooie omgeving 
en loopt regelmatig met haar rollator buiten 
in de tuin. Zij voelt zich nog goed, ook al is zij 
bekend met longemfyseem en de bijbehoren-
de hoestbuien. Mevrouw was een trouwe be-
zoekster van de kerkdiensten in de Sijpekerk, 
totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. 
Zij hoopt dat zij binnen afzienbare tijd weer 
naar de kerk mag en opgehaald kan worden 
met de kerkbus. Zij leeft in vertrouwen op 
haar Schepper en hoopt nog een poos te mo-
gen leven.
Mevr. van Amerongen is geboren in Leer-
sum, waar ze opgroeide als oudste kind in 
een gezin van zes.  Na de mulo volgde zij de 
opleiding tot apothekersassistente, werkte in 
Driebergen en daarna op Texel bij een apo-
theekhoudende huisarts. In 1950 trouwde zij 
en ging samen met haar man eerst in Utrecht 
wonen en daarna in De Meern. Samen kre-
gen zij vier kinderen en vijf kleinkinderen. 
Later volgde nog een achterkleinkind. Me-
vrouw is altijd actief geweest in de Hervorm-
de Gemeente - waar zij bezoekwerk deed en 
piano speelde tijdens de dienst - èn de vrou-
wenvereniging waar zij de leiding had over 
een creatieve damesclub. In 2007 overleed 
haar echtgenoot, waarna zij 10 jaar later ver-
huisde naar haar huidige adres.

Marco Doekes (Jasmijnlaan 27, 1231EJ) 
heeft nog steeds veel hinder van de gevolgen 
van de coronabesmetting die hij in april op-
gelopen heeft. Vooral de voortdurende ver-
moeidheid beperkt hem zeer. Naast dat dit 
zijn weerslag heeft op zijn gezin, heeft hij ook 
de jaarafsluiting met zijn leerlingen moeten 
missen en ziet het er naar uit dat hij tevens 
de start van het nieuwe schooljaar niet kan 
meemaken. Wilt u Marco, Hanneke en Joël 
gedenken in uw gebeden, zodat zij zich ge-
dragen mogen weten op de vleugels van uw 
gebed?
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Mevr. G. van  der Schaft-Leeflang (Ouder-
gaarde I-219) is opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis omdat de operatiewond onvol-
doende herstelde. We hopen dat ze verder 
herstellen mag.
Dhr. W. van Heeringen (Rading 140) verblijft 
al enige tijd in de Beukenhof. Verdere be-
handeling is niet meer mogelijk. We bidden 
dat hij een goede tijd in de Beukenhof mag 
hebben en de Here hem de kracht geeft die 
hij nodig heeft. We dragen ook zijn vrouw op 
aan onze God.

Verschillende gemeenteleden zijn nog op va-
kantie of gaan op vakantie. We bidden dat de 
vakantietijd een goede tijd mag zijn en men-
sen na hun vakantie weer met frisse moed 
verder kunnen gaan.

Het pastorale team.

Bedankt
Wij willen u hartelijk bedanken voor de blij-
ken van medeleven in de vorm van kaartjes 
en berichtjes met bemoedigende woorden 
tijdens het ziek-zijn en overlijden van mijn 
vrouw, onze moeder en oma.

Vriendelijke groet, Henk van Eijk, 
Pauline en Bas, Anne Sofie, Miranda. 

Diaconie
Verantwoording van uw gaven van de maand 
juli. Ontvangen collectegelden € 919,80. 
Overgemaakt naar MAF collecte 4 juli € 
300,00, overgemaakt naar het vakantiebu-
reau, collecte 18 juli € 300,00, € 100,00 over-
gemaakt naar de Bijbel-In ontvangen gift. 
Hartelijk dank voor uw gaven deze maand.

Op 15 augustus is de uitgangscollecte be-
stemd voor SDOK, Stichting de ondergrond-
se kerk. SDOK (Stichting de Ondergrondse 
Kerk) is een interkerkelijke organisatie die 
zich inzet voor vervolgde christenen. Stich-
ting de Ondergrondse kerk werkt vanuit het 
geloof in Jezus Christus en laat zich daarbij 
leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is 
één met vervolgde christenen en staat naast 
hen met praktische hulp en bemoediging. 
Dit doen ze in verschillende regio's en lan-
den wereldwijd. Ze werken nauw samen met 
lokale projectpartners en zusterorganisaties. 
Voor deze ondersteuning is naast gebed en 
bemoediging ook geld nodig. Doet u mee? 
Neem voor meer info eens een kijkje op de 
site sdok.nl.

Op 29 augustus is de uitgangscollecte be-
stemd voor de Zendingsbussen van de ZWO.
De diaconie beveelt bovenstaande collectes 
van harte bij u aan. 

Hartelijke groet, uw diakenen Daan, 
Anneke, Erik, Trudy, Margot, Adrie, Petra.

ZWO Opbrengst
De opbrengst van de zendingsbussen in het 
2e kwartaal bedraagt € 747,95. Alle gevers 
hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

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

Marijke van Henten en Meta Drost

Kerkrentmeesters
Collecte opbrengst maand juli.
Tijdens de diensten in de kerk, inclusief 
uitgangscollecten, € 545,25. Ontvangen via 
bankoverschrijvingen € 359,60
Voor al uw bijdragen aan de collecten harte-
lijk dank.

Lichtplan

In de vorige Kerkklok hadden we al iets ge-
schreven over het Lichtplan, waar nog een 
paar kleine aanpassingen moeten plaatsvin-
den. Maar ondertussen zijn ook de ‘olie’lam-
pen aangesloten op de elektra. Van één lamp 
moet nog het glaswerk worden hersteld. 
Maar de olielampen zullen te zijner tijd bij 
speciale gelegenheden, zoals in het verleden, 
weer worden ‘ontstoken’.
De koperen onderdelen zijn weer gepoetst en 
ook alle glazen lampen in de Oude Pastorie 
zijn door het werk van een aantal enthousi-
aste dames weer als nieuw.

Predikantenbord

Het heeft door allerlei omstandigheden en 
door het aannemen van het beroep door Ds. 
M. Roelofse naar Katwijk a/d Rijn even ge-
duurd, maar onlangs heeft Goof Mur in pas-
sende letters het predikantenbord achter in 
de kerk weer helemaal bijgewerkt. Het is fijn 
en goed om te lezen dat ook het toetreden 
van Ds. A. van Duinen door het samengaan 
van Oud en Nieuw Loosdrecht nu hierop 
vermeld staat. Het is een grote zegen om te 
zien hoeveel voorgangers in de loop van de 
eeuwen ons hier in de Sijpekerk Gods Woord 
gebracht hebben. Daar mogen we Hem bo-
venal dankbaar voor zijn.

Geluid
U zult gemerkt hebben dat het geluid de 
laatste maanden lang niet altijd optimaal 
was. Door een aantal aanpassingen in de af-
gelopen week is dit inmiddels hersteld. Wij 
hopen dat op deze wijze zowel de luiste-
raars thuis aan de kerktelefoon of achter de 
livestream als ook de kerkgangers in de Sij-
pekerk het Woord van God weer duidelijk en 
helder kunnen horen en verstaan.

Uw Kerkrentmeesters

Herbestemming kerkgebouw 
Oud-Loosdrecht.
Naar aanleiding van een gesprek met de 
voorzitter van de Stichting LichtBaken 
Oud-Loosdrecht het volgende:
Tot op heden zijn er nog niet voldoende gif-
ten of renteloze leningen ontvangen voor de 
mogelijke aankoop van het kerkgebouw in 
Oud-Loosdrecht. De kerkenraad heeft met 
deze Stichting een voorlopige overeenkomst 
gesloten voor de herbestemming van het 
kerkgebouw, waarbij de benodigde gelden 
eind dit jaar overgedragen dienen te worden. 
Indien dit niet het geval zou zijn, dan ver-
valt de overeenkomst. De gevolgen hiervan 
zijn groter dan zo op het eerste gezicht lijkt. 
De mogelijkheid van herbestemming voor 
sociaal-maatschappelijke doeleinden met 
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gebruik van het kerkgebouw voor rouw- en 
trouwdiensten komen hiermee waarschijn-
lijk te vervallen. Juist deze herbestemming 
is hetgeen waarvoor de kerkenraad en de ge-
meente ( via de gehouden gemeenteavond) 
hebben gekozen. De commissie herbestem-
ming kerkgebouw Oud-Loosdrecht zal, bij 
het vervallen van de voorlopige overeen-
komst, het gebouw in de verkoop moeten 
gaan zetten en als meest waarschijnlijke in-
vulling moeten we dan denken aan een mo-
gelijkheid met appartementen in het gebouw. 
De genoemde voorziening voor rouw- en 
trouwdiensten zullen dan niet meer aanwe-
zig zijn. Daarnaast zal onze gemeente de kos-
ten van het onderhoud ook weer voor haar 
rekening moeten nemen tot dat er overeen-
stemming is met een gegadigde, hetgeen nog 
geruime tijd kan duren. Met ander woorden: 
de gewenste herbestemming zal niet meer 
mogelijk zijn en de kosten van onderhoud 
zijn weer voor onze gemeente zelf.
De commissie wil dan ook nogmaals bena-
drukken dat een gift of renteloze lening een 
zeer goed doel dient en zowel op de korte 
termijn als op de lange termijn verstandig 
is voor onze gemeente. Zoals eerder gemeld 
zullen giften worden terug gestort indien de 
overeenkomst tussen onze gemeente en de 
Stichting LichtBaken Loosdrecht uiteindelijk 
niet mogelijk zou blijken. Het rekeningnum-
mer is: NL20 RABO 0362367930; zie ook 
eerdere uitgaves van de Kerkklok. Van harte 
aanbevolen.

Commissie herbestemming 
kerkgebouw Oud-Loosdrecht

Startweekend 18 en 19 september
U kunt zich nu al opgeven voor de diver-
se activiteiten die er op de startzaterdag te 
doen zijn. Voor ons belangrijk om nu al te 
weten hoeveel personen wij bij welke activi-
teit ongeveer kunnen verwachten. Uiteraard 
houden wij ons aan de dan geldende Coro-

na-regels en maximaal aantal bezoekers. Na-
tuurlijk kunt u zich inschrijven voor meer-
dere activiteiten. Graag zelfs. Doe dit in een 
mailtje aan thomasbaas@yahoo.com

Zaterdag 18/9:
14.00  Viking games + Taskmaskers : Voor de 

jeugd vanaf 10 jaar
14.00  Self guiding historische ronde in de 

kerk, met vragen en mogelijkheid tot 
torenbezoek

14.00  Tour de Velo (70-75 km) : Wielrentocht
14.15  Tour de Accu (35-45 km) : Voor ieder-

een met een accufiets
14.30  Tour de Eglise (25-35 km) : Voor ieder-

een met een gewone fiets
15.00  Workshop handlettering: Zowel voor 

ouderen als voor de jongsten (onder de 
10 jaar)

17.00  Meet en greet (incl. drankje) in de tuin 
van de Oude Pastorie

18.00-20.00  Ontmoeting en eten in de tuin  
 van de Oude Pastorie (hier zul-
len wij wel een bijdrage voor 
vragen, alleen de hoogte is nu 
nog niet bekend). Introducees 
(buiten je eigen gezin om) ook 
hier van harte welkom (zij beta-
len geen bijdrage). 

20.00-21.30  Sing-in met PRAISE Loosdrecht 
(in de kerk)

21.30-23.00  In festivalsfeer een drankje/bor-
rel bij het kampvuur

Zondag 19/9:
Op zondagmorgen (10.00) is er een regulie-
re  startdienst. Na afloop koffie en eigenge-
maakt gebak. Wilt u een taart bakken? Graag! 
Dan ook een mailtje aan Thomas. Ook zullen 
wij de kaarten die zaterdag bij handlettering 
zijn gemaakt gaan schrijven en versturen.

Heeft u verder vragen? Mail naar Thomas of 
spreek Bram, Richard of Eric aan. Tot dan!

Uit de pastorie
Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd 
tegen het coronavirus. Ook veel jongeren 
hebben gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid gevaccineerd te worden. Vaccinatie 
is geen garantie dat je niet besmet kunt ra-
ken, maar je wordt er wel minder ziek door. 
Ook hebben de verschillende vaccins enkele 
(zeldzame) bijwerkingen. Deskundigen wij-
zen erop dat de voordelen de nadelen verre 
overtreffen. Toch zijn er heel wat mensen die 
zich niet willen laten vaccineren, om religi-
euze redenen of omdat men het vaccin niet 
vertrouwt of de medici niet vertrouwt of om 
welke andere reden dan ook. Ik ken verschil-
lende mensen uit mijn omgeving die daartoe 
behoren. Er zijn gemeenteleden die zich niet 
laten vaccineren en in mijn directe familie-
kring maak ik het ook mee. Jammer dat je het 
niet doet, denk ik dan. Volgens mij neem je 
daarmee niet je verantwoordelijkheid, door 
risico’s, voor zover mogelijk, in te perken. 
Tegelijk is het goed dat in ons land tot nu 
toe duidelijk is uitgesproken onder meer bij 
monde van minister De Jonge, dat Nederland 
niet wil overgaan tot verplichte vaccinatie. 
Iedere burger draagt verantwoordelijkheid 
voor zijn lichaam en mag niet gedwongen 
worden tot vaccinatie. Toch zien we dingen 
verschuiven. In sommige landen denkt men 
wel in de richting van verplichte vaccinatie. 
Er zijn al reisorganisaties die als eis stellen 
dat je gevaccineerd moet zijn om aan een reis 
deel te kunnen nemen. In het buitenland zijn 
er zorginstellingen en bedrijven die vaccina-
tie verplicht stellen voor hun medewerkers. 
Dat gaat te ver naar mijn mening. En wat zal 
een volgende stap zijn? Maar mensen probe-
ren te overtuigen dat vaccineren de voorkeur 
verdient, van mensen individueel zowel als 
collectief, dat is een goede zaak.  

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen. 

‘Doop is een keuze van Godswege’
Mr. dr. Klaas-Willem de Jong schreef op 
verzoek van de generale synode een boek-
je over het sacrament van de Heilige Doop. 
Een eerdere publicatie van prof. dr. Jan 
Muis over het avondmaal werd aan het 
boekje toegevoegd. Klaas-Willem de Jong: 
“Ik hou ervan om een brug te slaan tussen 
de theologische wetenschap en de praktijk."

“In mijn periode als predikant heb ik enige 
honderden keren de doop bediend", zegt ds. 
Klaas-Willem de Jong (59). Hij schreef op 
verzoek van de synode een studie over de 
doop. “De doop is van een ‘voorgegeven ri-
tueel’ veranderd in een ritueel waarin ouders 

een groter aandeel kregen. Ik hoop dat mijn 
publicatie leidt tot een bewustere omgang 
met de doop. Dit sacrament gaat over ons 
mens-zijn, over onze verhouding tot God 
en over de wereld waarin we leven. De hele 
christelijke wereldbeschouwing komt mee in 
de doop.”
“Pasgeboren kinderen werden in mijn eerste 
gemeente al na zo’n vijf weken gedoopt”, her-
innert De Jong zich. “In mijn laatste gemeen-
te gebeurde dat soms pas na een half jaar of 
nog later.” Die ontwikkeling heeft een diepe-
re achtergrond, weet hij. “De leefsituatie van 
de doopouders zelf werd belangrijker. Het 
gaat er niet meer zozeer om dat ‘er gedoopt 
moet worden’, maar het gaat er vaker om: 

‘wij willen ons kind laten dopen en zoeken 
daarvoor een geschikt moment’. Wanneer 
kan de familie, wat is een passende zondag? 
Veel veranderingen in de doop draaien om 
die verschuiving. De doop is in sterkere mate 
een familieritueel geworden in plaats van een 
kerkelijk ritueel.”

Bewuste keuze
Die ontwikkeling heeft positieve kanten, 
vindt De Jong. “De ouders willen dopen, het 
is een bewuste keuze. Daartegenover staat 
het ‘voorgegeven ritueel’ van de kerk. In mijn 
eigen gemeenten ben ik ook meer aandacht 
gaan besteden aan de doop, door in plaats van 
één gesprek meerdere gesprekken met ou-

Algemeen Nieuws
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ders te voeren. Het komt nu meer aan op hún 
keuze dan dat de doop iets is van ‘dit doen 
we met elkaar in deze kerk'." Daar begint de 
schoen ook wel te wringen, constateert De 
Jong. “De doop mag je ook zien als een keuze 
van Godswege. Het is een gave. Dat wringt 
met het sterke accent op de bewuste keuze.” 
Met zijn publicatie wil De Jong voorgangers, 
ambtsdragers en ouders bewustmaken van 
de veranderingen rondom de doop. “Wan-
neer de doop door de secularisatie betekenis 
verliest in de samenleving roept dat de kerk 
op om er meer aandacht aan te geven. Daar 
geeft mijn publicatie handreikingen voor. 
Denk aan een jaarlijkse dienst waarin het ge-
denken van de doop centraal staat.”  
De Jong gaat uitgebreid in op de keuze voor 
kinderdoop of volwassendoop. “Het aantal 
volwassen dopelingen stijgt, het is nu al meer 
dan 5 procent. Ouders zeggen vaker: mijn 
kind moet later maar zelf beslissen of het ge-
doopt wil worden.” Daarmee is voor De Jong 
niet alles gezegd. “Als theoloog zie ik het als 
mijn opdracht om vast te stellen of dat dan 
ook een verantwoorde lijn is. Het Bijbelse 
denken gaat sterk uit van het collectief. Onze 
huidige tijd is veel individueler. Het denken 
over de doop ontkomt niet aan die tenden-
sen. Dat in de tijd van het Nieuwe Testament 
‘het hele huis’ werd gedoopt omdat de heer 
des huizes dat zo besliste, staat ver van ons 
huidige levensgevoel af. Het is anno 2021 een 
radicale, gedurfde keuze om een kind te laten 
dopen.”

Droog houden
De verhouding kinderdoop-volwassendoop 
verandert ook door een gebrek aan kennis 
over wat de doop nu eigenlijk inhoudt, ana-
lyseert De Jong. “Dopen is voor veel mensen 
meer ‘opdragen’. Zelf heb ik in gesprekken 
wel eens spelenderwijs gezegd: ‘Ik merk dat 
het u vooral gaat om de zegen van God en 
dat u uw kind iets wilt meegeven. Misschien 
kunnen we het dan maar beter droog hou-
den.' Woorden als zonde en vergeving wer-
den wel genoemd, maar vaak los van het wa-
ter en de betekenis daarvan. Maar de doop 
brengt ons bij Jezus, bij de redding die Hij 
heeft gebracht. Je geeft je over aan Gods red-
dende macht.”

Vuil afwassen
Voor ouders van nu is het vaak een vraag 
waar hun kind nu precies van gered moet 
worden, erkent De Jong. Wat is dat vuil dat 
het doopwater afwast? De Jong: “Dan zeg 
ik: we moeten gered worden van de donkere 
kanten van het leven, de dingen die het le-
ven op allerlei manieren bedreigen. Dat heeft 
enerzijds te maken met ons mens-zijn, de 
dingen die we verkeerd doen. Het heeft an-
derzijds te maken met het perspectief dat je 
wilt bieden op het goede leven, dat vrucht-

baar is naar elkaar en naar de wereld. We 
hebben kracht van buiten nodig om tot ver-
nieuwing en verandering te komen.
Daarin zit de wezenlijke betekenis van het 
water bij de doop. Noties als deze werden 
vaak verbonden met het begrip ‘erfzonde’. Als 
je ze weglaat, wordt het moeilijk betekenis te 
geven aan het water van de doop. Het is waar 
dat God tegenwoordig meer gezien wordt als 
‘vriend’. Dat is een te beperkt beeld. Maar de 
sterke nadruk van vroeger op het oordeel van 
God en op Zijn heiligheid was ook eenzijdig.”

Geloof voorleven
Wie de betekenis van het water bij de doop 
niet uitlegt, dringt niet door tot de kern van 
de doop, vindt De Jong, Maar wie geen ver-
volg geeft aan de belofte die bij de doop werd 
uitgesproken, doet dat net zo goed niet. “In 
doopgesprekken vroeg ik vaak: hoe weet u 
dat u zelf gedoopt bent? Dat vertelden mijn 
ouders mij, hoorde ik dan. Dat bood een 
aanknopingspunt om het te hebben over hoe 
belangrijk het is dat ouders het geloof voorle-
ven en er inhoud aan geven. Zo probeerde ik 
een innerlijke motivatie op gang te brengen 
om bijvoorbeeld ook vaker naar de kerk te 
komen. Er zijn voorbeelden van ouders die 
bij de geboorte van hun eerste kind opnieuw 
aanhaken bij de kerk en actiever mee gingen 
doen. Maar als je weet dat ouders geen ver-
volg zullen geven aan de doop van hun kind, 
is het de vraag of je het wel moet doen.”
Serie publicaties over kerkzijn in de 21e eeuw
In een serie over kerkzijn in de 21e eeuw ver-
schenen er op verzoek van de synode tot nu 
toe vier publicaties. De eerste gaat over het 
sacrament van het Heilig Avondmaal (prof. 
dr. Jan Muis). De tweede (‘Tot Gods eer, 
Handreiking voor gesprekken over liturgie’) 
gaat over de eredienst, van de hand van prof. 
dr. Marcel Barnard. Prof. dr. Maarten Wisse 
schreef ‘De Bijbel in het midden, het geloofs-
gesprek te midden van verschillen’. In 'Kijk 
op de ziel' beschrijft promovendus Martine 
Oldhoff de protestantse visie op de ziel. De 
laatst verschenen publicatie is van mr. dr. 
Klaas-Willem de Jong, en handelt over het 
sacrament van de Heilige Doop. De publica-
ties van Muis en De Jong zijn gebundeld in 
het boek ‘Tastbare nabijheid, over Doop en 
Avondmaal’.

Wie is Klaas-Willem de Jong?
Dr. mr. Klaas-Willem de Jong schreef over 
het sacrament van de Heilige Doop nadat 
de synode aan de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) vroeg om zo’n publicatie. 
“Ik hou ervan om een brug te slaan tussen de 
theologische wetenschap en de praktijk”, zegt 
hij. De Jong diende als predikant gedurende 
30 jaar vier gemeenten. Sinds 1 september 
2015 is hij werkzaam als docent kerkrecht 
aan de Protestantse Theologische Universi-

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 28 augustus, bij 
Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  

teit. Hij is onder andere betrokken bij onder-
zoek naar de herkomst van de 16e-eeuwse 
liturgische formulieren, waaronder die voor 
de bediening van de Heilige Doop.

Bron: Website PKN

NBV21 gebruikt nieuwste 
Griekse grondtekst
Deze maand verscheen een nieuw boek 
in een reeks met alle bronteksten van het 
Nieuwe Testament in het Grieks. Het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) ge-
bruikte deze brontekstuitgave in de NBV21. 
Dat leidt soms – zoals in 1 Johannes 5:18 – tot 
een opmerkelijk verschil. Bijbelwetenschap-
per Cor Hoogerwerf licht vandaag in een 
blog toe dat deze serie nieuwe Griekse bron-
tekstuitgaven is gebruikt bij het maken van 
de NBV21. Dat zorgt voor kleine wijzigingen 
in de vertaling van Marcus, Handelingen en 
de brieven van Johannes, Petrus, Jakobus en 
Judas. Deze brontekstuitgave is de eerste die 
de geschiedenis van de Griekse brontekst tot 
het jaar 1000 volledig in kaart brengt.

Zichzelf beschermen of beschermd worden
In 1 Johannes 5:18 blijkt één Griekse letter 
extra de hele zin te veranderen. In de NBV 
staat: ‘We weten dat iemand die uit God ge-
boren is niet zondigt. De Zoon, die uit God 
geboren werd, beschermt hem, zodat het 
kwaad geen vat op hem heeft.’ In de NBV21, 
die in oktober verschijnt, zal staan: ‘We weten 
dat iemand die uit God geboren is niet zon-
digt. Want wie uit God geboren is kan zich-
zelf beschermen, zodat het kwaad geen vat 
op hem heeft.’ Hoogerwerf: ‘“Hem” (Grieks: 
auton) – in ’beschermt hem’ – is waarschijn-
lijk een latere verandering van wat er eerst 
stond: “zichzelf ” (heauton). “Zichzelf ” staat 
blijkens de nieuwe brontekst veel sterker als 
oudste tekst dan eerder gedacht.’

Zoon van God (Marcus 1)
De meeste andere verschillen zijn klein, laat 
Hoogerwerf zien. In Marcus 1:1 bijvoorbeeld 
verandert er in de vertaling helemaal niets. 
Daar speelt een bekende kwestie: wordt Jezus 
hier wel of niet Zoon van God genoemd. Be-
langrijke handschriften missen de woorden 
‘Zoon van God’. De NBV uit 2004 vertaalde 
hier: ‘Het begin van het evangelie van Jezus 
Christus, Zoon van God.’ Hoogerwerf: ‘Het 
was spannend wat de nieuwe Marcus-uit-
gave van de brontekst zou doen. Het blijkt 
nu dat “Zoon van God” iets betere papieren 
heeft. Dat blijft dus zo in de NBV21.’ Vol-
gens Hoogerwerf is de NBV21 ‘een vertaling 
die de oudste tekst het dichtst benadert.’

Bron: Website Bijbelgenootschap


