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Wat zijn de goede vruchten,
Die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
De vrede allermeest,
Geduld om te verdragen
En goedertierenheid,
Geloof om veel te vragen
Te vragen honderduit.

‘Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van 
ieder woord dat klinkt uit de mond van God”.   Matteus 4:4
Steeds minder gezinnen sluiten de maaltijd af met gebed. Bijbellezen 
aan tafel gebeurt ook al steeds minder. Natuurlijk wil dat lang niet 
altijd zeggen dat het contact met God slechter is. Er zijn ook nieuwe 
gewoontes ontstaan, zoals stille tijd, gebedskringen, gebed en gesprek 
na de dienst.
Maar bidden voor het eten en Bijbellezen erna zijn wel goede ge-
woonten. Je staat zo elke dag stil bij wat Jezus ooit gezegd heeft: dat 
een mens niet van brood leeft, maar van alles wat de mond van de 
Heer voortbrengt.

VERLEIDING
Jezus haalde de tekst aan toen de duivel Hem probeerde te verlei-
den om ontrouw te zijn aan Zijn roeping om echt mens te zijn en 
geen gebruik te maken van Zijn Goddelijke macht en kracht. Net 
als elk ander mens wilde Jezus Zijn kracht alleen ontlenen aan Gods 
zorg en beloften. De tekst kwam uit de Thora. In Deuteronomium 8 
wordt Israël herinnerd aan de veertig jaar die het volk in de woestijn 
doorbracht, nadat het was bevrijd uit Egypte. Tijdens die reis voorzag 

God het hele volk elke dag van eten. `s Morgens was er manna en `s 
avonds waren er kwakkels. God had dat aan het begin van de woes-
tijnreis beloofd. Met een dubbel doel. Uiteraard om Zijn volk van 
eten te voorzien, maar ook om het volk elke dag te leren dat dagelijks 
voedsel nooit vanzelfsprekend is.

WONDER
Elke dag liet God dit wonder gebeuren. Zo leefde Israël dus ten diep-
ste elke dag van het Woord dat uit Gods mond kwam. God sprak en 
het was er. Dat was de dagelijkse les voor Israël. Veertig jaar lang! 
Dagelijks brood niet als automatisme, maar als dagelijks wonder!
Voor iedereen is er dagelijks brood. Dat brood komt voort uit de zorg 
van God voor ons en de wereld.  Daarom is bidden en lezen rondom 
het eten zo`n mooie gewoonte.

VERWONDERING EN DANKBAARHEID
Wij leven van Gods woord. Ook in een tijd waarin alles vanzelfspre-
kend lijkt. Ons dagelijks brood is net als MANNA. Het is elk dag een 
cadeau van God. Laten we dit nooit vergeten.

Geloof om veel te geven,
Te geven honderd-in
Wij zullen leren leven
Van de verwondering:
Dit leven, deze aarde
De adem in en uit,
Het is van Gods genade
En Zijn lankmoedigheid.

Goos van Herk
Deze meditatie is Van Ds. Arie van der Veer “De Bijbel open” Visie EO.

...WAT ZIJN DE GOEDE VRUCHTEN ?
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 5 september
10.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. G.J. van den Bos, Ede
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland & Johan de Rooy

Zondag 12 september
10.00 uur: Dr. P.J. Verhagen, Harderwijk
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: Prof. Dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo
Uitgangscollecte: De Beukenhof
Koster: Jacob Mur

Zondag 19 september
10.00 uur: ds. A. van Duinen  
start winterwerk
Bediening Heilige Doop
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Bij de diensten
Over het startweekend leest u elders in de 
Kerkklok. Het startweekend wordt afgeslo-
ten met de diensten op zondag 19 septem-
ber a.s. De morgendienst is een feestelijke 
dienst. In deze dienst zal de doop worden 
bediend aan Jasmijn Verbree. Ook zal de 
Sijpeband medewerking aan de dienst ver-
lenen. Met het oog op de doop is de schrift-
lezing Exodus 14: 15-31. In Hebreeën 11 
wordt aan deze geschiedenis gerefereerd. 
Tekst voor de verkondiging zal zijn Hebree-
en 11: 29.  
Omdat het startweekend dit jaar anders is 
opgebouwd dan in vorige jaren, is de twee-
de dienst, zoals altijd, een avonddienst. Ik 
heb in de afgelopen zomer tweemaal stil-
gestaan bij een gebeurtenis tijdens de tocht 
van het volk Israël door de woestijn. Ik hoop 

dat op 19 september opnieuw te doen. We 
lezen Numeri 13. Israël is niet ver van het 
beloofde land en er worden 12 verkenners 
aangesteld om het land te verkennen. Dit 
Bijbelgedeelte geeft goede gelegenheid het 
jaarthema ter sprake te brengen.

Vanuit de kerkenraad
We zijn weer aan de slag. Het grootste deel 
van de zomer is voorbij en we zijn in de 
laatste zomermaand terechtgekomen. We 
hopen dat u fijn zomerweken heeft gehad. 
We zijn dankbaar dat velen van jullie, van 
u hebben kunnen genieten van vakantiewe-
ken. Misschien wezen kamperen, of lekker 
een hotelletje, het maakt niet uit. We hopen 
dat er rust mocht zijn in jullie/ uw gezin. 
Voor zover bekend is iedereen weer veilig 
thuisgekomen. Ook daar moeten we dank-
baar voor zijn. 

In de afgelopen week (weken) is een aantal 
van ons gestart met de eerste vergaderingen 
van dit seizoen. De Beroepingscommissie 
kwam voor het eerst bij elkaar, de kerken-
raad heeft afgelopen woensdag vergaderd. 
Inhoudelijk kan ik hier nu nog niks over 
schrijven, maar de agenda was gevuld met 
belangrijke onderwerpen. Aan het eind van 
het jaar zijn een aantal ambtsdragers aftre-
dend, waarvan er ook een aantal niet meer 
herkiesbaar zijn. Ook bij de pastoraal wer-
kers en medewerkers jeugdpastoraat is een 
aantal mensen aftredend. Het is belang-
rijk om ons hier goed op voor te bereiden. 
De kerkenraad heeft een gemeenteavond 
gepland op woensdag 24 november. Het 
Heilig Avondmaal zal centraal staan deze 
avond. Noteer die avond vast in uw agenda. 
Het is te lang geleden dat we elkaar konden 
ontmoeten op een gemeenteavond dus we 
zien er naar uit heel veel gemeenteleden te 
ontmoeten. Ook gaan we dit seizoen aan 
de slag met het jaarthema: ’Een goed ver-
haal geef je door: Gods boodschap voor de 

wereld’. We hopen als gemeente hier het ko-
mende seizoen mee bezig te zijn. Kringen, 
clubs, gespreksgroepen gaan hiermee (mis-
schien) aan de slag. Lees het thema nog eens 
aandachtig en bedenk: ‘kan ik hier ook iets 
van doorgeven’?

Statushouders
Op 2 september heeft een groep statushou-
ders een bezoek aan onze kerk gebracht en 
ook op 23 september zal een groep status-
houders een bezoek aan onze kerk brengen. 
Ds. Roelofse was in de afgelopen jaren de 
gastheer en dan kon hij vertellen over het 
geloof en hoe het er in de kerk aan toegaat. 
De kerkenraad is dankbaar dat deze bezoe-
ken weer kunnen plaatsvinden. Ds. van Dui-
nen was op 2 september de gastheer samen 
met Edo Loenen die wat over de Sijpekerk 
vertelde. Op 23 september zijn Marcelle van 
Schoonhoven en Dik Mur gastvrouw en 
gastheer. Het is ook heel erg fijn dat Wytse 
Lamme kan zorgen dat de beamer werd, en 
kan worden bediend. Deze bezoeken sluiten 
prachtig aan bij ons thema van het komende 
seizoen. “Nodig eens iemand uit om mee te 
gaan”….

Een nieuw seizoen
Dit jaar is het jaarthema: Een goed verhaal: 
Gods boodschap doorgeven aan de wereld. 
In deze kerkklok treft u een overzicht aan 
van de activiteiten die binnenkort weer van 
start gaan. Een korte meditatie over het 
jaarthema treft u daar ook aan. Er is gepro-
beerd om het zo volledig mogelijk te maken. 
Wanneer u dit overzicht in combinatie met 
de jaargids van het seizoen 2020 – 2021 be-
waart en gebruikt bent u van alle relevante 
informatie voorzien. Uiteraard wordt u in 
de Kerkklokken van de komende maanden 
van de dan actuele informatie op de hoogte 
gesteld.

Beperkingen en versoepelingen
Afgelopen week hebben we weer overleg 



Zaterdag 4 september 2021  De Kerkklok 3

gehad over de beperkingen die er nog altijd 
zijn en of we misschien wat maatregelen 
kunnen schrappen. De uitkomst van ons 
overleg kon jammer genoeg niet in deze 
Kerkklok worden vermeld. Via de afkondi-
gingen en de website en Sijpe-app zullen we 
u zo goed mogelijk informeren.

Vakantie
Vanaf 3 september t/m 25 september hoop 
ik drie weken op vakantie te gaan. Ik ben 
erg blij dat Ik het scribaat drie weken over 
kan dragen aan Wim ook Zuyderduyn. Hij 
is bereikbaar via het emailadres van de scri-
ba en op zijn telefoonnummer 06-48875423 
(liefst alleen ’s avonds). Verder is een heel 
groot deel van de kerkenraad gewoon thuis. 
U kunt dus altijd met iemand van hen con-
tact opnemen. Zelf ben ik deze drie weken 
niet bereikbaar, ook niet telefonisch. Voor 
het aanmelden voor de kerkdiensten kunt 
gewoon mailen naar de scriba en naar Joke 
Hoekman. U kunt Joke ook bellen: 06-
29400012.

Tenslotte
Vorige week had ik een fijn gesprek met één 
van onze ouderlingen. We hadden het over 
de taak die je in de gemeente kan en mag 
vervullen en ik vertelde dat ik bij de vraag 
om scriba te worden wel even heb moeten 
nadenken. Het is een prachtige maar ook 
een erg intensieve taak. Er wordt veel van 
je verwacht en als ‘de spin in het web’ ben 
je voor veel verantwoordelijk. In één van de 
diensten waarin ds. van Duinen voorging 
las hij vraag 2 uit ‘de Gewone Catechismus’.
Vraag: Ga jij niet zelf over je geluk?
Antwoord: Gelukkig niet! Wij zouden ons 
vergissen, wanneer God ons de keuze liet. 
Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf 
leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn 
leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden wor-
den. Daarna kon ik voluit ja-zeggen. 

Inmiddels is er veel gebeurd en de met name 
de coronacrisis heeft voor heel veel proble-
men gezorgd. Maar nog altijd ben ik dank-
baar dat ik mij op deze manier kan inzetten 
voor onze gemeente. Misschien komt er in 
het nieuwe seizoen voor u of jou de vraag of 
je een taak op je wilt nemen. Het kost wat, 
maar het levert je ook veel op.
Ik sluit af met enkele coupletten van het 
mooie lied van Jacqueline van der Waals.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Hartelijke groeten 
Anneke van Henten, scriba

Jaarthema
Zoals ook elders te lezen maakt onze ge-
meente gebruik van een jaarthema. Ver-
schillende activiteiten zullen in het teken 
staan van het jaarthema. Aan de commis-
sies en geledingen in onze gemeente wordt 
gevraagd aandacht te besteden aan het jaar-
thema. Vorig jaar was het thema: ‘Een goed 
verhaal, op verhaal komen door het Evange-
lie’. Dit jaar is het thema: ‘Gods boodschap 
doorgeven aan de wereld’. Dat doe je niet als 
vanzelf om Gods boodschap door te geven. 
In de kerkenraad is besloten dat een missi-
onaire commissie met deze vragen aan het 
werk gaat. Deze commissie staat onder lei-
ding van Marcelle van Schoonhoven, onze 
kerkelijk werker. De materie is haar niet 
vreemd. In de opleiding heeft zij er studie 
van gemaakt. Onze gemeente is best wel 
een beetje naar binnen gericht. Dat is haar 
kracht, maar ook haar zwakte. Het is van 
belang om ook de andere kant op te kijken. 
Op de vraag waarom het belangrijk is om 
naar buiten te treden en hoe je dat dan doet, 
wil de commissie een bewustwording op 
gang brengen en  handreikingen bieden. We 
hopen dat het u allemaal aan het denken zal 
zetten hoe we missionair gemeente kunnen 
zijn. Vragen die je daarbij kunt stellen zijn 
bijvoorbeeld: hoe kunnen we de binding 
met het dorp verbeteren, wat kunnen we be-
tekenen voor vluchtelingen. Er is een aantal 
mensen benaderd om zitting te nemen in de 
commissie, maar dat heeft helaas tot op dit 
moment niet tot resultaat geleid. We hopen 
wel dat gemeenteleden zitting gaan nemen 
in de commissie. 

Start beroepingswerk
De kerkenraad heeft het voorbereidende 
werk voor het beroepingswerk afgerond. 
De beroepingscommissie is benoemd en 
de taken zijn verdeeld: Johan van de Kop-
pel (voorzitter), Daan Molenaar (plv. voor-
zitter), Martiene van Reenen (secretaris), 
Goof Mur (plv. secretaris), Daan Aalberts, 
Edo Loenen en Stefan Veraar. Ds. Van Dui-
nen zal de commissie bijstaan en adviseren. 
De Profielschetsen van de predikant en van 
onze gemeente zijn vastgesteld en op de 
website geplaatst. Ook vanuit de landelijke 
kerk hebben we toestemming om met het 

beroepingswerk te starten. De commissie 
kan dus, nu iedereen op vakantie is geweest, 
aan het werk. Op woensdag 25 augustus is 
de beroepingscommissie voor het eerst bij 
elkaar geweest. We mochten beginnen met 
het lezen van Ezechiël 34 waarin gesproken 
wordt over goede en slechte herders. Daar-
na heeft Gert Jan Oosterlee ons bijgepraat 
over de bevindingen van de vorige beroe-
pingscommissie, zijn adviezen zullen wij 
zeker ter harte nemen. Ook ds. Van Duinen 
deelde zijn ervaring. Het was een plezierige 
start. Wekelijks zullen wij bij elkaar komen 
om voortgang te geven aan het beroepings-
werk. Wij vragen u voor het beroepingswerk 
te bidden, want alleen door de leiding van 
Zijn Geest zal het beroepingswerk tot zegen 
kunnen zijn voor onze gemeente. Daarnaast 
vragen wij u ons namen van geschikte kan-
didaten aan te reiken, bij voorkeur met de 
reden van uw suggestie. Wellicht heeft u in 
de vakantie predikanten gehoord die een 
goede indruk hebben achtergelaten. Wij 
horen het graag! Ons contactadres is be-
roepingscommissie@sijpekerk.nl, ook kunt 
u uw suggesties inleveren bij Johan (Frans 
Halslaan 10) of Martiene (Nieuw-Loos-
drechtsedijk 60A). 

Namens de benoemingscommissie
Johan van de Koppel

Pastoraat
Op 14 augustus is Jean van Luijk, Spanker 7, 
thuis ernstig verbrand tijdens het klussen in 
de krappe berging van zijn zolder. Dit heeft 
een diepe indruk op hem gemaakt waarbij 
hij doodsangsten heeft uitgestaan. Jean is per 
ambulance naar een ziekenhuis te Utrecht 
vervoerd waar hij direct werd doorgestuurd 
naar het 'Brandwondencentrum Rotterdam’. 
Hij heeft daar heel veel fysiotherapie gekre-
gen om er weer bovenop te komen. Hij heeft 
heel veel pijn. Jean is verheugd en God heel 
dankbaar dat het herstel  spoedig verloopt 
en dat hij op 27 augustus weer thuis mocht 
komen om daar verder aan zijn  herstel te 
werken. Zijn vriendin Hanny van de Klis is 
zijn grote steun en toeverlaat in deze voor 
hem zo moeilijke tijd. Wij hopen en bidden 
dat de brandwonden mooi mogen genezen 
en dat de pijn mag verminderen. Zou u voor 
Jean, voor zijn dochters Mariëlle en Adrian-
ne en voor Hanny willen bidden? 
Mevr. G. van  der Schaft-Leeflang (Ouder-
gaarde I-219) is weer teruggekeerd in Kor-
tenhoef. Voor verder herstel hoefde ze niet 
langer in het ziekenhuis te blijven. We ho-
pen dat de wond voorspoedig genezen zal 
en therapie haar vooruit mag helpen.
Trudy Rempe (Oud-Loosdrechtsedijk 105) 
heeft een operatie aan haar hand onder-
gaan. We hopen dat haar hand weer snel 
genezen zal. 
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Op 21 september hopen Gijs en Leida 
Meijers te vieren dat zij 55 jaar geleden in 
het huwelijk traden. Zij woonden jaren-
lang aan de Oud-Loosdrechtsedijk, waar-
na zij, enkele jaren geleden, verhuisden 
naar de van Ostadelaan 14, 1231 AK in 
Nieuw-Loosdrecht. Wij wensen hen met 
kinderen en kleinkinderen een mooie dag, 
een rustige en gezonde toekomst en Gods 
zege toe.

Vreugde en verdriet, ze komen beide voor 
in deze rubriek. Als gemeente is het goed 
om blij te zijn met degenen die blij zijn en te 
treuren met hen die verdriet hebben. Maar 
in alle omstandigheden mogen we weten 
dat het Woord van God ons houvast geeft. 

Het pastorale team

In memoriam
Op 8 augustus is overleden Maria Martha 
Meijers- van Zijtveld. Geboren op 24 okto-
ber 1932 in Westbroek en getrouwd geweest 
met Jan Meijers. Zij woonden vele jaren op 
de boerderij aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
33 en verhuisden noodgedwongen in april 
2012 naar de Emtinckhof. Op 3 juli 2012 
overleed haar man en in 2017 verhuisde 
zij naar de Beukenhof alwaar zij nog een 
goede tijd meemaakte. Beide waren trouwe 
gemeenteleden in de kerk van Oud-Loos-
drecht en zij zaten altijd op dezelfde plek 
achterin de kerk. Later ging zij naar de Sij-
pekerk en toen dat niet meer kon, luisterde 
zij samen met mevr. Ariesen naar de kerk-
diensten. Toen zij alleen achterbleef was zij 
altijd zeer verheugd met het bezoek dat bij 
haar langs kwam. Martha Meijers was een 
lieve en zorgzame moeder en oma en omi. 
Zij was een gelovige vrouw en heeft het ge-
loof voor mogen leven. Zij gunde anderen 
de liefde van de Here Jezus. 
Als tekst voor de dienst van Woord en Ge-
bed had zij uitgekozen: Werp al uw bekom-
mernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 
Petrus 5:7). Dat mogen we dan ook doen. 
Alle bekommernis mogen we op de Here 
werpen. Als we dat doen in geloof, mogen 
we verzekerd zijn dat de Here de bekom-
mernis van ons wegneemt. Wij wensen de 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren veel sterkte en Gods ondersteuning 
toe.

In memoriam 
Op 15 augustus is overleden Willem van 
Heeringen. Willem was voor velen bekend 
als de SRV man die met zijn SRV wagen veel 
klanten bediende. Het was voor hem en zijn 
vrouw hard werken van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat.  Als hij thuis kwam moest 
‘s avonds weer alles aangevuld worden 
voor de volgende dag.  De laatste maanden 

woonde Willem in de Beukenhof. Op vrij-
dag 20 augustus was de dienst van Woord 
en Gebed waarin Ds. Van Duinen voorging. 
We hebben de Bruiloft te Kana ( Johannes 
2:1-11) gelezen. Dit was een Bijbelgedeelte 
dat de heer en mevrouw van Heeringen zeer 
aansprak. Ook als dingen niet goed verlo-
pen, en dat maken we allen mee, mogen we 
vertrouwen op onze Heer Jezus Christus. 
Willem is begraven op de begraafplaats aan 
de Rading. Wij wensen mevrouw van Hee-
ringen, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte en Gods troost toe bij het verwerken 
van het verlies van hun man, vader en opa. 

Belijdeniscatechese
Misschien denk jij er over na of je belijde-
nis van je geloof af wilt leggen. Om openlijk 
de keuze voor God te maken door 'ja' tegen 
Hem te zeggen vóór in de kerk. Om je daar-
op voor te bereiden is er belijdeniscateche-
se, waarin we met elkaar spreken en lezen 
over deze keuze. Je kunt ook aan de belij-
deniscatechese deelnemen om voor jezelf 
helder te krijgen of je de stap om belijdenis 
te doen kunt zetten of dat je er nog meer tijd 
voor nodig hebt. De avonden worden geleid 
door ds. A. van Duinen. Datum en tijdstip 
worden in overleg vastgesteld. Neem voor 
verdere informatie gerust contact op. Ds. A. 
van Duinen, Telefoon 5823263. predikant@
sijpekerk.nl

Ouderenmiddag:
Na anderhalf jaar in de greep te zijn geweest 
van het Coronavirus, waarin we niet bij el-
kaar konden komen. Hopen we 13 oktober 
weer een ouderenmiddag te organiseren. 
Noteert u dit vast in uw agenda. Als alle be-
perkingen het toelaten, hopen we er een ge-
zellige middag te hebben. U moet zich ech-
ter wel van tevoren aanmelden, bij Christa 
Pos 035-5825856 of christa@pos5.nl 
of Trudy Rempe 035- 5823127 
of trudyrempe@gmail.com

In de volgende kerkklok komt verdere in-
formatie!

Groet Christa en Trudy

Alpha-cursus start 
dinsdag 28 september 
Ook in Nederland is de Alpha-cursus een 
groot succes. Toen de cursus in 1996 door 
de Evangelische Alliantie, IZB en Youth for 
Christ werd geïntroduceerd, konden we nog 
niet voorzien dat de cursus in heel ons land 
gegeven zou gaan worden. Inmiddels heb-
ben ruim 170.000 Nederlanders de cursus 
gevolgd in meer dan 1.000 kerken, clubs, 
bedrijven, studentensociëteiten en zelfs 
gevangenissen. De verhalen van de deelne-
mers zijn positief. Er ontstaat vriendschap, 
de cursus is eigentijds, leuk en ook nog leer-

zaam. Veel mensen krijgen een ander beeld 
van God of beginnen te begrijpen wát en in 
Wie christenen nu eigenlijk geloven. We ra-
den iedereen aan om op ontdekkingstocht 
te gaan. De cursus is geschikt voor jou als 
je al christen bent en is heel geschikt voor 
je vriend en je vriendin, je buren en kennis-
sen. Kom alleen of samen met iemand naar 
de cursus en meld je aan: alpha@sijpekerk.
nl  Je bent van harte welkom. We maken 
het gezellig door eerst met elkaar te eten, 
daarna is er een kort verhaal dat daarna in 
kleine groepjes wordt besproken. Er zijn 
al een flink aantal aanmeldingen maar de 
cursus zit nog niet vol. Het is vanaf 28 sep-
tember op tien dinsdagavonden in de Oude 
Pastorie. Daarnaast willen we een deel van 
een weekend de tijd nemen om in alle rust 
dieper door te praten en na te denken over 
een thema. 

Het Alpha-team vraagt je:
• Bid voor deelnemers en sprekers.
• Meld je aan voor de cursus.
• Nodig mensen in je omgeving uit.
•  Geef je op om te koken voor de cursus-

groep.

Want ieder die de Naam van de Heere zal 
aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze 
dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? 
En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 
zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen zonder iemand die predikt? Romei-
nen 10:13-14

Nanda, Conny, Michelle, Teus

Bloemengroet
Voor de bloemengroet mocht ik weer een 
aantal giften ontvangen. Op de rekening is 
gestort  1x € 25,00, 1x € 40,00, 1x € 50,00 en 
1x € 80,00. Bij de bloempot ontving ik 1x € 
20,00 en 1x € 25,00. Hartelijk dank voor uw 
giften.

Vriendelijke groet, Gerda Verbrugge

Oud papier
In de maand mei is er met de papierauto 
9.320 kilo oud papier opgehaald, in juni 
6.800 kilo en in juli 6.720 kilo.

Wytse Lamme

COM-missieconcert 
1 oktober: Geschapen
Na (te) lange tijd hopen wij weer de muzi-
kale draad op te kunnen en mogen pakken: 
op bovenstaande datum staat om 20.00 uur 
in onze Sijpekerk de prachtige Grote Orgel-
mis van J.S. Bach op het programma. Me-
dewerking wordt verleend door Cappella 
Campen o.l.v. Ab Weegenaar en organist 
Sander van den Houten. Noteer het alvast 
in de agenda. In de volgende Kerkklok en 
op www.sijpekerk.nl volgt binnenkort meer 
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informatie met betrekking tot achtergrond 
en eventuele noodzakelijke registratie. Wij 
hopen veel gemeenteleden te mogen be-
groeten en vragen een ieder dit ook verder 
te delen met andere geïnteresseerden buiten 
onze kerkelijke gemeente. Een succesvolle 
herstart is immers mede sterk afhankelijk 
van zo breed mogelijke communicatie met 
voormalige en nieuwe concertbezoekers. 

Hartelijk dank! 
Jouke van der Veer

Uit de pastorie
Deze Kerkklok staat in het teken van het 
komende winterseizoen. U krijgt een in-
druk welke activiteiten in het komende sei-
zoen plaats zullen vinden. Daarbij geldt: zo 
de Here wil en wij leven. Hoe waar dat is 
hebben we in de afgelopen 1,5 jaar onder-
vonden. Voortdurend moesten we plannen 
bijstellen. 

We laten de zomer langzaam maar zeker 
achter ons. Jammer, zegt u misschien. Het 
werd niet zo warm als in andere zomers, 
maar u hebt toch genoten van de zomer 
en ziet terug op een mooie vakantie. Maar 
dat is voorbij. De herfst nadert. Het wordt 
al weer een stuk vroeger donker. Spoedig 
zal de vogeltrek weer beginnen. De zwierig 
vliegende zwaluwen zullen niet meer te zien 
zijn en ook de beide kwikstaarten zullen niet 
meer bij ons in de tuin verschijnen. Ik zal ze 
missen. Maar er komen andere dingen voor 
terug. We mogen ergens naar uitzien. We 
hopen op een winterseizoen waarin het mo-
gelijk is de gemeente te bouwen en dat we 
elkaar ook weer vaker kunnen ontmoeten. 
Ontmoetingen dragen in hoge mate bij aan 
de cohesie binnen de gemeente. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

Een goed verhaal: Gods boodschap 
doorgeven aan de wereld
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die 
in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeu-
wig leven heeft. Johannes 3:16

Gods boodschap doorgeven aan de wereld 
is een Bijbelse opdracht, maar het gaat niet 
vanzelf om die boodschap door te geven. 
Om dat te doen, moet je eerst ontdekt heb-
ben wat die boodschap is en je moet door 
die boodschap gegrepen zijn. Als je over-
weldigd bent door de kracht van die bood-
schap en het heil dat je daardoor ontvangen 
hebt, gun je een ander dat ook. Je houdt die 
boodschap niet voor jezelf en ook de kerk 
houdt die boodschap niet voor zichzelf. We 
vertellen die boodschap aan eenieder die 
het maar horen wil. 
In het vorige seizoen was het thema: ‘een 
goed verhaal, op verhaal komen door het 
evangelie’. Daarin hebben we ons het afgelo-
pen jaar geoefend door al luisterend verder 
te groeien in het geloof. In het komende jaar 
benadrukken we dat die boodschap doorge-
geven moet worden aan de wereld.
I
n de boodschap die we uitdragen draait het 
om Christus. Hij staat centraal. God heeft 
de wereld liefgehad, zegt Johannes. Hij heeft 
de Joden lief, zijn eigen volk. Hij heeft de 
kerk lief, het lichaam waarvan Jezus Chris-
tus het Hoofd is, Hij heeft ook de wereld 
lief. Die wereld is een afvallige wereld, een 
wereld die voorbij leeft aan het heil. Het is 
een wereld die leeft in duisternis. Omdat 
God die wereld lief had is in die wereld een 

licht gaan stralen: Jezus Christus, het licht 
der wereld. God zond zijn enige Zoon. In 
die Zoon heeft Hij alles gegeven wat Hij te 
geven had. Meer dan zijn eigen Zoon kon 
God niet geven. Het liefste dat Hij had, dat 
gaf Hij. 
God gaf zijn enige Zoon om eeuwig leven 
te brengen. Iedereen die zijn leven legt in 
Jezus’ handen ontvangt eeuwig leven. Ge-
lovigen ontvangen dat eeuwige leven en het 
is ook voor de wereld bedoeld. Als u er bij-
voorbeeld met uw niet-gelovige buren over 
praat, mag u vertellen van de liefde van de 
Here Jezus en de hoop van waaruit u leeft. 
En nodigt u hen dan eens uit om een keer 
mee naar de kerk te gaan. Toon u gastvrij, 
vertel iets over de kerk en de kerkdienst. 
Breng dit in uw gebed bij God. Vraag om 
verlichting door de Heilige Geest en vraag 
of door het evangelie van Jezus Christus veel 
mensen tot geloof zullen komen. 

In vertrouwen beginnen wij aan een nieuw 
seizoen en daarbij zoeken wij naar wegen en 
mogelijkheden om Gods boodschap door te 
geven aan de wereld.

Ds. A. van Duinen

Kerkdiensten met een 
bijzonder karakter
Zondag 19 september 
Startzondag: dienst om 10.00 uur met 
bediening van de Heilige Doop en 18.30 
uur 
Zondag 26 september  
Jeugddienst om 18.30 uur, 
voorganger ds. H.E. Dankers

Zondag 3 oktober 
Gezinsdienst, 
Voorbereiding H.A. en Israëlzondag
Zondag 10 oktober 
Viering H.A.
Woensdag 3 november 
Dankstond voor gewas en arbeid
Zondag 7 november 
Gezinsdienst
Zondag 14 november 
Jeugddienst om 10.00 uur, 
dhr. T. Oosterhagen
Zondag 21 november 
Einde kerkelijk jaar. 
Gedenken van overledenen
Zondag 28 november 
1ste Advent
Zondag 5 december  
2de Advent/ gezinsdienst
Zondag 12 december 
3de Advent 
Zondag 19 december 
4de Advent 
Vrijdag 24 december 
Kerstnachtdienst
Zaterdag 25 december 
1ste Kerstdag
Vrijdag 31 december 
Oudejaarsavond

Gemeenteavonden
Woensdag 24 november  
Onderwerp: Heilig Avondmaal en 
algemene gemeentezaken
Woensdag 23 maart 2022 
Nader te bepalen

AA: ‘ActiviteitenAgenda’

Grote Orgelmis - J.S. Bach
m.m.v. Cappella Campen

Ab Weegenaar, dirigent
Sander van den Houten, orgel

Vrijdag 
1 oktober 2021
Sijpekerk 
Nieuw-Loosdrecht

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Toegang vrij
Info op www.sijpekerk.nl

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met

het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.

Geschapen
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Lied van de maand 2021 -2022
September: 
Psalm 67: 1 en 3 
‘God zij ons gunstig en genadig’
Oktober: 
Hemelhoog 366 
‘Wie op de Heer vertrouwen’
November: 
Gezang 481: 1 en 4 
‘O grote God die liefde zijt’
December: 
Hemelhoog 154: 1 en 3 
‘Volheid van God’

Woord van de maand 2021 -2022
September: Johannes 15: 16
 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jul-
lie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te 
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. 
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij 
je geven.
Oktober: Jesaja 44: 6
 Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, 
de HEER van de hemelse machten: Ik ben de 
eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.
November: 1 Johannes 4: 19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft 
liefgehad.
December: Jesaja 9: 5
 Een kind is ons geboren, een zoon is ons ge-
geven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, 
Vredevorst. 

Kinderkerk
Elke zondag is er Kinderkerk voor drie ver-
schillende leeftijdsgroepen. 
Vanaf de Startzondag starten de kinderen 
weer in de kerk. Voor het gebed gaan de 
kinderen met de leiding naar de Oude Pas-
torie voor hun eigen dienst. 

Jeugdkerk 
Zondag 10 oktober
Zondag 24 oktober
Zondag 28 november
Zondag 12 december
Zondag 26 december

Catechese
Groep 1, jongeren uit de eerste klas van 
het voortgezet onderwijs.
Vanaf maandag 20 september van 16.30 – 
17.30 uur in het Wijkgebouw.
Door Marcelle van Schoonhoven.
We behandelen dit seizoen een aantal Bij-
belse personen om te ontdekken welke weg 
God met hen en ons en de wereld gaat.

Groep 2, jongeren uit de tweede klas van 
het voortgezet onderwijs.
Vanaf maandag 20 september van 18.30 – 
19.30 uur in het Wijkgebouw.

Door Marcelle van Schoonhoven en Dolf de 
Groot.We gebruiken deel 1 van een metho-
de waarin zowel Bijbelse thema’s als actuele 
onderwerpen worden behandeld. Er wordt 
aandacht besteed aan geloofskennis en aan 
geloven in de praktijk van elke dag.

Groep 3, jongeren uit de derde klas van 
het voortgezet onderwijs.
Vanaf dinsdag 21 september van 19.00 – 
20.00 uur in het Wijkgebouw.
Door Marcelle van Schoonhoven en Chris-
tien van Leusen. We gebruiken deel 2 van 
een methode waarin zowel Bijbelse thema’s 
als actuele onderwerpen worden behandeld. 
Er wordt aandacht besteed aan geloofsken-
nis en aan geloven in de praktijk van elke 
dag.

Groep 4, jongeren vanaf de vierde klas 
van het voortgezet onderwijs.
Vanaf dinsdag 21 september van 20.15 – 
21.15 uur in het Wijkgebouw.
Door Marcelle van Schoonhoven en Wilma 
Hennipman. We gebruiken deel 3 van een 
methode waarin zowel Bijbelse thema’s als 
actuele onderwerpen worden behandeld. Er 
wordt aandacht besteed aan geloofskennis 
en aan geloven in de praktijk van elke dag.
Dit seizoen wordt er niet meer ingedeeld op 
leeftijd maar op schoolklas/ leerjaar.

Belijdeniscatechese
Misschien denk jij er over na of je belijde-
nis van je geloof af wilt leggen. Om openlijk 
de keuze voor God te maken door 'ja' tegen 
Hem te zeggen voor in de kerk. Om je daar-
op voor te bereiden is er belijdeniscateche-
se, waarin we met elkaar spreken en lezen 
over deze keuze. De avonden worden geleid 
door ds. A. van Duinen. Datum en tijdstip 
worden in overleg vastgesteld. Neem voor 
verdere informatie gerust contact op. 
Ds. A. van Duinen, Telefoon 5823263. pre-
dikant@sijpekerk.nl

Alpha cursus
Vanaf dinsdag 28 september waarbij gestart 
wordt met een gezamenlijke maaltijd. In to-
taal 10 weken lang.
Heb je interesse of een vraag neem dan ge-
rust contact op met Michelle Veraar via alp-
ha@sijpekerk.nl 

Leerhuis
Donderdag 28 oktober 
om 20.00 uur in de Oude Pastorie.
Marcelle van Schoonhoven, thema: Duur-
zaam genieten van wat God geeft.

Donderdag 11 november 
om 20.00 uur in de Oude Pastorie.
Ds. A. van Duinen, thema: Bijbelse apoca-
lyptiek en het boek Daniël.

Donderdag 9 december 
om 20.00 uur in de Oude Pastorie.
Ds. A. van Duinen, thema: het Bijbelboek 
Openbaring.

De data in 2022 zijn: 
13 januari 2022
17 februari 2022
17 maart 2022
De invulling van de avonden in 2022 wordt 
t.z.t. bekend gemaakt via de Kerkklok.

Kring Jong Volwassenen - JoVo
Woensdag 22 september 
Eerste bijeenkomst. Verdere planning volgt 
later.
Contactpersoon: Leendert Zuyderduyn, 06 
23 83 55 15 of leendert_zuyderduyn@hot-
mail.com

JV Levi
Zaterdag 25 september 
Eerste bijeenkomst, Verdere planning volgt 
later.
Contactpersoon: Marina Horstman – Ock-
huisen, marina.horstmanfof@ziggo.nl

Rock Solid   
Zie de jaargids seizoen 2020 - 2021

United
Ben jij tussen de 16 en 26 jaar? Speciaal voor 
jou is er United! Bij United ga je samen met 
andere jongeren op zoek naar je bestem-
ming. We organiseren actieve, gezellige en 
serieuze avonden waar volop ruimte is voor 
vragen. United start weer vanaf oktober 
2021 en is elke eerste dinsdag van de maand. 
De eerste avond is op dinsdag 5 oktober om 
20.00 uur in Loosdrecht. Wil jij erbij zijn? 
Je bent meer dan welkom! Voor meer infor-
matie en opgeven kan je contact opnemen 
met Michelle, 06 2210 50 18. We hopen je te 
dan ontmoeten 😊

Huiskringen
Kring 1 Start woensdag 7 oktober 
Komt bijeen op de eerste woensdagochtend 
van de maand. De ochtenden worden afwis-
selend bij de deelnemers thuis gehouden.
De leiding is in handen van Elien Ahl-
richs-Molenaar, tel. 035-5823198.

Kring 2 Start: dinsdag 6 oktober
Komt bijeen op de eerste dinsdagavond van 
de maand.
Adres: Nootweg 83, Loosdrecht. Aanvang: 
20.00 uur.
De leiding is in handen van Martin Schram, 
tel. 06-13231213.

Kring 3 Start dinsdag 16 oktober
Komt bijeen op de tweede dinsdagavond 
van de maand.
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Scriba René de Reuver over het 
jaarthema 'Van U is de toekomst'
We leven in een buitengewoon onzekere tijd 
waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. 
Midden in deze realiteit lanceert de Protes-
tantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is 
de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf 
Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop 
volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw per-
spectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in 
het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf 
het thema en de manier waarop ze er een 
jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba 
ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan 
andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema 
overnemen. “Dit thema staat midden in de 
actualiteit van vandaag, waarin we onzeker 
zijn over de toekomst. Allereerst door Co-
vid-19, dat de hele samenleving op de kop 
heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgen-
te zaken. Op politiek en economisch gebied, 
maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het 
klimaat en migratie."
Veel mensen beleven deze tijd als een veran-
dering van tijdperk, een apocalyptische tijd 
zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. 
De Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? 
In de samenleving, maar ook in de kerk waar 
we te maken hebben met krimp en andere 
vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid 
zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ 

Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als 
samenleving, als aarde hangt niet van onszelf 
af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar 
in het besef dat het ons gegeven moet wor-
den: de kracht en de creativiteit om ons in 
te zetten, de moed om te veranderen wat we 
kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we 
nu niet kunnen veranderen én het vertrou-
wen dat eens alles goed zal komen.”

‘Van U is de toekomst’ is ook het thema van 
de visienota waarvan elke gemeente vorig 
jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. Die 
verwoordt wat de komende jaren van belang 
is voor het leven en werken van onze kerk, en 
biedt hierin richting. Door van dit thema ook 
het jaarthema te maken, kan er in plaatselij-
ke gemeenten handen en voeten aan gegeven 
worden. De Reuver: “Ik hoop dat het thema 
daardoor meer gaat spreken. De christelijke 
toekomstverwachting is geen protocol dat 
we aangereikt krijgen. Maar in alle onze-
kerheid en angst mogen we ontvankelijk en 
waakzaam leven. Open voor wat God aan het 
doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat 
zien. We verwachten een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting le-
ven we in het heden, waarin de toekomst nog 
een spannende vraag is, en waarin we één 
ding zeker weten: de toekomst is aan Hem 
die is, die was en die komt. Dat vertrouwen 
geeft perspectief, hoop én ontspanning voor 
het leven nu.”

Die ontspanning kan ons enorm helpen, 
denkt De Reuver. “Daar waar het gaat om de 
kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, 
en daar waar het gaat om de samenleving. 
Neem onze schepping. Ik zie een houding 
van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal 
wel meevallen’, én een houding van activis-
me: we moeten de boel redden. Wij geloven 
dat de schepping in Gods hand ligt. Als we 
belijden dat we geloven in een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde moeten we ons 
daarvoor inzetten, maar dat mag met een 
ontspannen houding. Die combinatie van 
betrokkenheid en ontspanning haalt je weg 
uit de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als 
ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant 
ik vandaag nog een appelboompje’, is de uit-
spraak die aan Luther wordt toegeschreven. 
God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ont-
spant enorm.”
De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoop-
vol perspectief tegenover de onzekerheid 
aanwakkert. Ook in ons eigen leven. “Gelo-
ven in het perspectief van Gods toekomst zet 
ons leven in een ander licht. Het biedt troost 
en zet vervolgens in beweging om te leven in 
het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te 
ontvangen en te delen, om onze ziel te voe-
den met zijn Woord, om biddend onze weg 
te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. 
We weten niet wat ons te wachten staat, maar 
we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. 
‘Kome wat komt.’”                              Bron PKN 

Algemeen nieuws

Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 142, Loos-
drecht. Aanvang: 20.00 uur.
De leiding is in handen van Gert Jan Oos-
terlee, tel. 06-10779770.

Kring 4 Start 4 oktober
Komt bijeen op de tweede maandagochtend 
van de maand. 
Adres: Laan van Eikenrode 42, Loosdrecht. 
Aanvang: 09.30 uur.
De leiding is in handen van Wil Aalberts, 
tel. 035-5824173.

Kring 5 Start: 13 september
Komt bijeen op de derde maandagavond 
van de maand.
Adres: Rembrandtlaan 5, Loosdrecht. Aan-
vang: 20.00 uur.
De leiding is in handen van Tineke van den 
Berg, tel. 035-5823559 en
Gery Meijers-Kroon, tel. 035-5824402

COM-missie
Vrijdag 1 oktober Geschapen 
Grote Orgelmis (J.S. Bach) 
m.m.v. Cappella Campen 
Ab Weegenaar: dirigent

Sander van den Houten: orgel

Vrijdag 10 december Geborgen
Adventsconcert
m.m.v. Hollands Christelijke Mannenkoor
Arjan Breukhoven, dirigent
Evert van de Veen, orgel
Henk Jan Drost, trompet

Vrijdag 8 april 2022 Geleid
The Crucifixion (J. Stainer)
m.m.v. Ensemble Annemarie & The Pilgrim 
Voices
Annemarie de Jong, sopraan en dirigente
Timon van Velzen, bas
Teun van Dijk, tenor
Dirk Out, orgel
Contactpersoon: Jouke van der Veer, 
06-53287219 of Com-missie@xs4all.nl

Koffieochtend
Woensdag 15 september
Woensdag 20 oktober
Woensdag 17 november 
Woensdag 15 december
Contactpersoon: Wil Aalberts, 
035-5824173 of 06-20396468

Ouderenmiddag Loosdrecht
Woensdag 13 oktober 
Ontmoeting en ontspanning
Woensdag 15 december 
Kerstviering
Contactpersoon: Christa Pos, 035-5825856 
of Trudy Rempe, 035-5823127

Vrouwenvereniging
Vanaf dinsdag 7 september, daarna weke-
lijks in het Lichtbaken (Oud-Loosdrecht)
Contactpersoon: Trudy Rempe, 035-
5823127

Kerk & Israël
Nog geen activiteiten bekend

Kerkenraadsvergaderingen
Woensdag 6 oktober  
Kleine Kerkenraad
Woensdag 10 november  
Grote Kerkenraad
Woensdag 1 december  
Kleine Kerkenraad 
Donderdag 25 november 
Moderamen, Consistorie en HVD
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PROGRAMMA STARTWEEKEND 2021
GEMEENTE LOOSDRECHT

ZATERDAG 18 SEPTEMBER
TIJD

14:00 -16:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

15:00 - 17:30

17:00 - 18:00

18:00 - 19:45

20:00 - 21:30

21:30 - 23:00

ACTIVITEIT  

Historische Ronde in Sijpekerk 

   

Tour du Eglise    30, 40 of 50 km

Tour de Velo 75 km

Viking Games 
Breng je zwemkleding mee 
   
Handlettering workshop 
(buiten ook springkussen)

Meet & Greet   

  

Diner  

  

Sing-In  

  

Kampvuur met borrel

WIE 

Iedereen* 

 

Iedereen* 

 

Jeugd
(10 - 18 jaar) 

Iedereen
Juist ook voor de kleintjes

Iedereen 

Iedereen 

 

Iedereen 

 

Iedereen

START LOCATIE

Sijpekerk

Voor de Sijpekerk

Voor de Sijpekerk

Oude Pastorie

Oude Pastorie

Oude Pastorie

Sijpekerk

Oude Pastorie

AANMELDEN

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

VRIJWILLIGERS
NODIG

NEE

JA

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

JA

ZONDAG 19 SEPTEMBER
TIJD

10:00-11:30

11:30-13:00

11:30 - 13:00

18:30 - 19:45

ACTIVITEIT  

Startdienst
met gelegenheidsband  

 

Koffiedrinken 
met eigen gemaakt gebak

Kaarten versturen
gemaakt bij handletttering

    

Avonddienst

* bij deze activiteiten worden starttijden in de week voor aanvang gedeeld i.v.m. COVID.

WIE 

Iedereen* 

 

Iedereen 

 

Iedereen die wil

Iedereen

LOCATIE

Sijpekerk

Sijpekerk

NVT

Sijpekerk

AANMELDEN

JA

JA

NEE

JA

VRIJWILLIGERS
NODIG

NEE

JA

NEE

NEE

Iedereen die zich wil aanmelden voor één van bovenstaande activiteiten of als vrijwilliger mee wil helpen aan één van de 
activiteiten (we hebben jullie nodig)  kan zich melden/inschrijven tot 13 september. Via: thomasbaas@yahoo.com

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag18 september, bij 
Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  


