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Omdat de Alpha-cursus gegeven wordt door onze gemeente krijgt 
u deze keer ter overdenking een klein gedeelte vanuit het boek; 
"Een kwestie van leven", geschreven door Nicky Gumbel. Velen 
van u kennen het concept van de Alpha-cursus maar kent u ook 
iets van de inhoud van de lessen? Er zijn 15 lessen, die in 10 avon-
den en een kort weekend, worden gegeven aan de cursisten. Dit 
gedeelte is het begin van de les over bidden, les 5; "Bidden: waar-
om en hoe?" Het is daardoor geen compleet verhaal. Hieronder de 
inleiding van deze les.

Wat is bidden?
Bidden is de belangrijkste activiteit van ons leven, omdat we daar-
door het best kunnen groeien in een relatie met onze Vader in de 
hemel. Jezus heeft gezegd: 'Maar als jullie bidden, trek je dan in je 
huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is' 
(Mattheüs 6:6). Mensen willen van nature communiceren met God, 
en Jezus laat ons zien hoe. Hij ziet het gebed als een relatie, niet als 
een ritueel. Het is niet een stroom van loze en gedachteloze woorden. 
Jezus zei: 'Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen 
zoals de heidenen' (Mattheüs 6:7). Gebed is een gesprek met onze Va-
der in de hemel. Het gaat dus om een relatie. Wanneer wij bidden, is 
de hele Drie-eenheid erbij betrokken – Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Het christelijk gebed is bidden 'tot uw Vader'
Jezus heeft ons geleerd dit te bidden: 'Onze Vader in de hemel' 
(Mattheüs 6:9). God is persoonlijk. Uiteraard 'overstijgt Hij het per-
soon-zijn', zoals C.S. Lewis heeft gezegd, maar toch is Hij een per-
soon. De mens is geschapen naar Gods beeld. Hij is onze liefheb-
bende Vader en wij hebben het uitzonderlijke voorrecht om in zijn 
nabijheid te kunnen komen en Hem 'Abba' te noemen – het Aramese 
woord voor 'lieve vader'. Er zit een opmerkelijke intimiteit in onze 
relatie met God en in het bidden tot onze Vader in de hemel. Hij 
is niet alleen 'onze Vader', Hij is 'onze Vader in de hemel'. Hij heeft 
hemelse macht. Als wij bidden, spreken wij tot de Schepper van het 
heelal. Op 20 augustus 1977 werd het ruimteveer de Voyager II gelan-
ceerd om gegevens over het buitenste planetenstelsel te verzamelen 
en naar de aarde te zenden. Hij vertrok van de aarde met een grotere 
snelheid dan een kogel (150.000 km/u). Op 28 augustus 1989 bereikte 
hij de planeet Neptunus, op ongeveer 4320 miljoen kilometer afstand 
van de aarde. De Voyager II verliet vervolgens ons zonnestelsel en zal 
958.000 jaar lang geen andere ster naderen binnen een straal van een 
lichtjaar. In onze Melkweg zijn 100 miljard sterren zoals onze zon. En 
onze Melkweg is één van de 100 miljard melkwegen. De schrijver van 
Genesis zegt terloops: 'Ook de sterren schiep Hij' (Genesis 1:16). Zo 
groot is Gods macht. Andrew Murray, een Zuidafrikaanse predikant 
en schrijver, heeft eens gezegd: 'De kracht van ons gebed hangt bijna 
geheel af van ons besef wie het is tot wie wij spreken.' Wanneer wij 

bidden, spreken we tot een God die zowel transcendent als immanent 
is: zowel buiten als binnen onze wereld en onze beleving. Hij is veel 
groter en machtiger dan het heelal dat Hij geschapen heeft, en toch is 
Hij bij ons als wij bidden.

Het christelijk gebed gaat 'door de Zoon'
Paulus zegt: 'Dankzij Hem (Jezus) hebben wij allen (Joden en hei-
denen) door één Geest toegang tot de Vader' (Efeziërs 2:18). Jezus 
heeft gezegd dat zijn Vader ons zou geven 'wat je … in mijn naam 
vraagt' (Johannes 15:16). Wij hebben vanuit onszelf niet het recht om 
bij God te komen, maar wij mogen dat doen 'door Jezus' en 'in zijn 
naam'. Daarom is het gebruikelijk om gebeden te eindigen met de 
woorden 'in Jezus naam'. Dat is niet zomaar een formule; het is de 
erkenning dat we alleen door Jezus tot God kunnen komen. Jezus 
heeft, door zijn dood aan het kruis, de barrière tussen God en ons 
verwijderd. Hij is onze grote hogepriester. Daarom is er zoveel kracht 
in de naam van Jezus. 

Het christelijk gebed is bidden 'in één Geest' (Efeziërs 2:18)
Het kan moeilijk zijn om te bidden, maar God heeft ons daarin niet 
alleen gelaten. Hij heeft ons zijn Geest gegeven om in ons te wonen 
en ons te helpen bidden. Paulus schrijft: 'De Geest helpt ons in onze 
zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God 
moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 
zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij 
weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebe-
horen' (Romeinen 8:26-27). Tot zover deze inleiding tot de les over 
bidden. De les behandelt verder de onderwerpen; ‘Waarom zullen wij 
bidden?’, ‘Verhoort God het gebed altijd?’, ‘Hoe moeten wij bidden?’ 
en ‘Wanneer moeten wij bidden?’. Onder de vraag; ‘Hoe moeten wij 
bidden?’ wordt het ‘Onze Vader – gebed’ behandeld en uitgelegd. 
Wij hopen dat met dit kleine deel uit deze les uw interesse is gewekt 
voor de gehele cursus en het cursusboek. Het boek is verkrijgbaar bij 
de Bijbelin in Hilversum. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden voor 
de Alpha-cursus als deelnemer. Dan kunt u hierover leren en er over 
doorpraten. Dus kom naar de cursus en schaf het boek aan. 

We sluiten af met een paar vragen;
Allereerst, wilt u blijven bidden voor de Alpha-cursus, denk daarbij 
aan de deelnemers, de mensen die nog aarzelen en niet goed durven 
of er de zin niet van inzien, de mensen die koken voor de groep en 
de mensen die les zullen geven? Hoe vaak bidt u zelf? Bent u daar 
tevreden over? Wat zou u kunnen helpen om vaker, persoonlijker, 
meer luisterend te bidden?

Conny, Michelle, Nanda en Teus, werken namens u, 
namens de Sijpekerk, in het Alpha-team. alpha@sijpekerk.nl

Bidden: waarom en hoe?
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 3 oktober - Gezinsdienst
10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Arnhem 
Voorbereiding H.A., Israëlzondag
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: dr. P.J. Verhagen, Harderwijk
Uitgangscollecte: St. Messias Belijdende Joden
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Zondag 10 oktober – 
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Voortzetting en dankzegging H.A.
Uitgangscollecte: CIA: St. Mercy Ships
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 17 oktober
10.00 uur: ds. J. Meertens, Rhenen
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. J.B. Kamp, Arnhem
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jacob Mur

Bij de diensten
Op 10 oktober vieren we het Heilig Avond-
maal. Ik zal beide diensten die dag leiden. 
We hebben een aantal keren het avondmaal 
niet kunnen vieren op de wijze zoals we dat 
gewend waren. Gelukkig is er meer mogelijk. 
In deze diensten wil ik de nadruk leggen op 
het avondmaal waarin de verbondenheid 
met Christus en met elkaar tot uitdrukking 
komt. Het avondmaalsformulier zegt daar-
van: “Door die Geest worden wij, broeders en 
zusters, met elkaar als leden van één lichaam 
in waarachtige liefde verbonden. Deze een-
heid zullen wij niet alleen met woorden maar 
ook met daden aan elkaar bewijzen”.  In de 
morgendienst is de schriftlezing 1 Korintiërs 
10: 14-22 en in de avonddienst 1 Korintiërs 
10:23-11:1. De beker maakt ons één met 

het bloed van Christus en het brood dat wij 
breken maakt ons één met het lichaam van 
Christus. In de avonddienst danken we God 
voor wat ons in het avondmaal gegeven is. 
We denken daarbij na over de vraag hoe je 
vorm geeft aan een goede omgang met el-
kaar. We hopen op gezegende diensten. 

A. van Duinen. 

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad komt op 29 september weer 
bij elkaar. Bij deze bijzondere vergadering 
is dhr. J. de Koster als gast en adviseur aan-
wezig. In het verleden heeft hij ook de fusie 
van onze beide gemeenten begeleid. We zijn 
nu een aantal jaren verder en de kerkenraad 
heeft er behoefte aan om zijn advies te horen 
over het functioneren van de kerkenraad. De 
voltallige kerkenraad telt veel ambtsdragers 
en in de komende periode ontstaan er een 
aantal vacatures. Het is belangrijk om ons te 
bezinnen op hoe wij dat gaan invullen. Wat is 
er nodig voor onze gemeente, maar ook wat 
is haalbaar en hoe kan het goed functioneren.
Op 6 oktober vergadert de kleine kerken-
raad. De agenda is nog niet bekend. Het mo-
deramen zal in de week na mijn vakantie bij 
elkaar komen. U hoort hier later meer over.
In de vorige kerkklok schreef ik al over de 
gemeenteavond die we op woensdag 24 no-
vember hopen te houden. Het Heilig Avond-
maal zal centraal staan deze avond. Hebt u 
die avond in uw agenda gezet. Het zou gewel-
dig zijn als we met een groot aantal gemeen-
teleden bij elkaar komen.  

Een nieuw seizoen
Weet u al aan welke activiteiten u gaat deel-
nemen? Kom eens kijken bij de koffieoch-
tend, ga eens kennismaken bij een huiskring 
of houd de data van de leerhuisavonden vrij 
in uw agenda. Met elkaar bezig zijn in de 
gemeente van de Sijpekerk. In het woord 
gemeente zie ik het woord gemeen. En dan 
niet in de zin van gemeen zijn tegen elkaar 

maar gemeen zijn MET elkaar. Gemeen-
schap vormen, gemeenschap vieren. ‘Samen 
zingen, samen zoeken naar de Vader, naar el-
kaar’. Dat maakt een groep een gemeenschap. 
Schroom niet…kom gewoon. 

Beperkingen en versoepelingen
Vanaf zaterdag 25 september voert de over-
heid opnieuw versoepelingen door in de co-
vid-19 maatregelen. Het CIO (Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken) heeft daarom 
een nieuw advies afgegeven.
Voor de kerkdiensten geldt dat de 1,5 meter 
maatregel komt te vervallen. Maar het advies 
blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Registra-
tieplicht en de gezondheidscheck vervallen. 
Wel blijft placering van toepassing. Het is 
noodzakelijk dat er zo min mogelijk bewe-
ging in de kerkdienst is. In de kerk is een co-
ronatoegangsbewijs niet van toepassing. 
Er moet aandacht zijn voor kwetsbare perso-
nen en er wordt geadviseerd om niet de gren-
zen op te zoeken. De (on)mogelijkheden van 
een kerkgebouw zijn belangrijk, waarbij met 
name ventilatie heel belangrijk blijft.
Uiteraard blijven de basisregels onvermin-
derd van kracht!  U begrijpt denk ik wel dat 
het voor elke gemeente, voor elke kerkge-
bouw verschillend is om mogelijkheden en 
regels toe te passen. Op dit moment, wan-
neer ik de kopij voor de Kerkklok verzorg, is 
het nog niet duidelijk hoe we dit gaan inzet-
ten. U hoort van ons.

Tenslotte
Op dit moment ben ik nog in Kroatië. Heer-
lijk warm weer en een bijzonder land om 
vakantie te vieren. Het binnenland is uitge-
strekt en heel erg groen maar niet welvarend. 
De kuststrook is prachtig en duidelijk rijker. 
We hebben een aantal prachtige steden be-
zocht. Rovinj, Zadar, Nin, Porec, Trogier en 
Split. Oude steden met zeer oude Romeinse 
fundamenten. Ruïnes van Romeinse tem-
pels, forums, kerken, burchten en kastelen. 
In Trogier bezochten we de Sint-Donatus-
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kerk uit de 9de eeuw. Inmiddels niet meer als 
kerk in gebruik maar het is geweldig om te 
zien dat het gebouw zijn religieuze uitstraling 
heeft behouden. Prachtige fundamenten en 
kruisvormige ramen laten zien dat hier eeu-
wen het geloof in de Heilige Drie-eenheid is 
verkondigd. 
Op een parkeerplaats kwamen we in gesprek 
met een Poolse familie. Er was een prachtig 
uitzichtpunt en daar genoten we met elkaar 
van. Bij het vertrek werden we gedag gezegd 
met de woorden: “God bless you”. Daar kan 
een mens toch blij van worden. Met Gods ze-
gen je weg vervolgen. Misschien wensen we 
elkaar dit wel te weinig toe. Voor het nieuwe 
seizoen wil ik jullie en u allemaal Gods zegen 
in ieder geval toewensen. 

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

(Uit de liturgie van zondagmorgen 19 september)

Hartelijke groeten en hopelijk tot gauw
Anneke van Henten, Scriba

 
'Luisteren naar Gods stem’, groeien 
in vertrouwelijke omgang met God.
Een cursus van 3 avon-
den om te leren luisteren 
naar God. Op woens-
dagavonden 12 januari, 
26 januari en 9 februari 
2022 van 20.00–22.00 
uur in de Oude Pastorie. 
In deze cursus oefenen we ons in het rich-
ten op God en het herkennen van zijn stem. 
Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar 
de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de 
vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij 
persoonlijk zeggen'. Je zult ontdekken dat het 
niet gaat om een trucje aan te leren, maar 
dat door het verdiepen van jouw eigen rela-
tie met God, Hij op een unieke manier zijn 
weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan 
op allerlei manieren met ons (Zijn zonen en 
dochters) communiceren en ons inzetten in 
Zijn koninkrijk. Misschien denk je ‘… zou 
dat ook voor mij mogelijk zijn?’ Jazeker! Voor 
iedere christen is het mogelijk om te leren 
Gods stem te verstaan. In Johannes 10 ver-

telt Jezus dat hij de Goede Herder is en dat 
zijn schapen Zijn stem herkennen en volgen. 
Deze cursus leert je vanuit de Bijbel hoe je 
kunt groeien in een vertrouwelijke omgang 
met God. Hoe kun je dat doen in het dage-
lijks leven? Als je Hem beter leert kennen, 
kun je ook Zijn stem gaan herkennen in je 
leven. God werkt niet alleen op een grote en 
spectaculaire manier, juist ook in de kleine 
dingen wil Hij zich laten kennen en tot ons 
spreken. Dat deed Hij in de tijd van de Bijbel 
en ook nu nog.
Op de cursusavonden luister je naar onder-
wijs en oefen je met luisterend Bijbellezen en 
bidden. Ontdek zelf hoe verrijkend het kan 
zijn om met andere christenen dit te leren, 
elkaar hierin te stimuleren en te bemoedigen. 
Dit is de inzet van de cursus, vele cursisten 
gingen je al voor en werden zeer bemoedigd 
in hun geloof en relatie met God. Het cur-
susboekje is uitgegeven door het Evangelisch 
Werkverband binnen de PKN en kost € 10,- .
Aanmelden kan bij Conny of stuur een mail 
naar connydg@hotmail.com
Pastoraat

Kirsten de Vries (Oud-Loosdrechtsedijk 
89d) heeft een operatie aan haar oor on-
dergaan. Ze heeft enkele jaren geleden een 
ooroperatie ondergaan, maar omdat ze oor-
klachten hield, was deze operatie nodig. De 
operatie is goed verlopen. We hopen dat ze 
geheel herstellen mag van haar klachten.

Trudy Rempe-Terpstra (Oud-Loosdrechtse-
dijk 105) moet een operatie in haar buik on-
dergaan. We wensen haar kracht en sterkte 
en we hopen de operatie slagen mag. 

Mevr. C.W. Berendse-Brouwer (Kastanje-
laan 15) werd opgenomen in het ziekenhuis 
en verblijft nu in Gooizicht. Ze heeft enkele 
malen een tia gehad, maar nu gaat het geluk-
kig weer beter met haar. De dankbaarheid 
daarover is groot.  

Door de Tweede Kamer zijn de coronaver-
soepelingen van het kabinet grotendeels 
overgenomen. Met een coronapas is er weer 
veel mogelijk. In de kerken gaan we niet met 
de coronapas werken. Hopelijk is tegen de 

tijd dat u dit bericht leest, bekend op welke 
wijze we als gemeente omgaan met de ver-
soepelingen. We respecteren elkaar, of we wel 
of niet gevaccineerd zijn. We hopen op een 
mooi winterseizoen onder de leiding van de 
Heilige Geest. 

Het pastorale team.

Omzien naar elkaar (1)
Het is alweer even geleden dat Dick van Dijk 
zijn digitale lezing hield over het onderwerp 
‘omzien naar elkaar’. Dat was op 24 maart jl. 
Na de lezing konden via het Youtubekanaal 
vragen worden gesteld. Daar is toen veel ge-
bruik van gemaakt. Het zou jammer zijn als 
de lezing van Dick van Dijk in de vergetel-
heid zou raken. Hij heeft waardevolle dingen 
gezegd. Daarom wil ik in deze en de volgen-
de Kerkklok over enkele dingen die toen ge-
zegd zijn, nogmaals het licht doen schijnen. 
Van Dijk begon zijn lezing met iets te zeggen 
over de Missio Dei. God heeft een missie. Hij 
kwam in Jezus Christus naar de wereld. “Het 
was Zijn missie om in Jezus Christus een red-
dingsplan uit te rollen en te realiseren”. Hier-
uit vloeit voort dat de gemeente een roeping 
heeft voor mensen in het dorp oprechte aan-
dacht te hebben en zorg te hebben voor de 
mensen in de gemeente. 

Hoe geef je die zorg voor mensen in de ge-
meente gestalte? De pastorale zorg in onze 
gemeente is zo georganiseerd dat de dominee 
bijzondere vormen van pastoraat verricht, 
zoals crisispastoraat, en stervensbegeleiding. 
De ouderling of een pastoraal medewerker 
komt bij tijd en wijle bij u op bezoek. Van 
Dijk noemde dit de traditionele vorm van 
pastoraat. Dat is een vorm van verzorgings-
pastoraat. Deze vorm van pastoraat zal naar 
mijn mening altijd nodig blijven. Maar zou 
het niet goed zijn de nadruk meer te gaan leg-
gen op de pastorale zorg die gemeenteleden 
aan elkaar kunnen bieden? Dat past bij de 
huidige tijd. Jonge ouders bijvoorbeeld zitten 
niet altijd op huisbezoek te wachten. Bij hen 
is vaak meer behoefte aan ontmoeting, the-
mabijeenkomsten, kringwerk en aandacht 
voor elkaar. Voor gemeenteleden liggen hier 
meer mogelijkheden dan men zich vaak be-
wust is. Ik vraag daarom aandacht voor deze 
vorm van pastoraat, niet alleen voor jonge-
re gemeenteleden, maar voor iedereen. Het 
bouwt de gemeenschap op en je wordt ook 
zelf gebouwd in je geloof. Predikant en ou-
derling zullen nodig blijven om pastorale 
zorg te bieden, maar gemeenteleden hebben 
ook een pastorale taak jegens elkaar. Het is 
goed om een omslag te maken in het den-
ken over pastorale zorg. Als u hier gedachten 
over hebt, hoe wij stapjes in die richting kun-
nen zetten, dan hoor ik dat graag van u. 

A. van Duinen. 
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In memoriam
Op 5 september is van ons heengegaan Wijn-
tje de Costa - Heineke op de leeftijd van 95 
jaar.
Wij kennen haar binnen onze gemeente als 
één van de tweeling Heineke altijd samen 
met haar zus Corrie verbonden. Ze lieten 
elkaar niet los. Als ze zondags naar de kerk 
gingen liep haar man in het midden gearmd 
met de tweeling aan zijn zijde. Corrie en 
Wijnie hebben nog hun 90ste verjaardag sa-
men kunnen vieren. In 1995 is ze haar man 
verloren en 2019 haar zus. Beiden een groot 
gemis. Ze pakte de draad weer op. Ze heeft 
een lang, energiek en dienstbaar leven gehad, 
zoals op de rouwkaart stond. Een vrouw die 
actief in het leven heeft gestaan van vele con-
tacten, schoonmaken, de kleine dingen die er 
zijn. Ze genoot van het buiten zijn en haar 
tuin. Tot het laatst toe was ze nog druk met 
poetsen. De zondagsrust daar is ze mee op-
gegroeid.
Haar wil was ijzersterk maar haar lichaam 
werd steeds brozer en gezondheid nam af. 
Op haar verjaardag zei ze ik heb een mooi le-
ven gehad het hoeft niet meer. Ze verlangde 
er naar dat God haar zou halen, en zei wat 
duurt het toch lang. Mijn laatste huisbezoek 
hebben wij het gehad over alle veranderingen 
in de 95 jaar dat ze hier kerkt. En wat ze ons 
als gemeente mee wil geven. Toen zei ze dat 
wij ons niet zo druk moeten maken. Je geloof 
en houvast dat is het belangrijkste. Dank-
baarheid overheerst het was voor haar een 
troost dat ze in corona tijd alle diensten heeft 
kunnen mee luisteren.
Tot het eind toe nog thuis met het liedboek 
en rolletje pepermunt op tafel. Zowel de tekst 
op de rouwkaart als de rouwdienst op 10 sep-
tember geleid door Ds. van Duinen stonden 
in het teken van Psalm 23 vers 1 ‘’De Heer 
is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.’’ 
Een beeldende psalm over rust en vrede. 
God zorgt voor het goede al is het leven niet 
altijd vredig. Er is toekomst na de dood. Ik 
heb de dood overwonnen zegt Jezus. God wil 
voor ons een Herder zijn. Leven met God is 
troostrijk.
Als zuster binnen onze gemeente gaan wij 
haar missen. Voor velen een bijzonder lief 
mens. Wij condoleren Denise en Sandra de 
familie en haar dierbaren die om haar heen 
stonden. Wij wensen hen veel sterkte, Gods 
troost en nabijheid toe. 

Karen Steernberg 

Bedankt
Op vrijdag 10 september jongstleden vond in 
de Sijpekerk de rouwdienst plaats voor Wijn-
tje de Costa - Heineke. Bijna vijfennegentig 
jaar eerder kwam zij   voor het eerst in deze 
kerk. Op zondag 31 oktober 1926 werd zij er 
gedoopt, tegelijkertijd met haar tweelingzus 
Corrie. In deze kerk deed zij belijdenis; in 

deze kerk trouwde zij. Haar afscheidsdienst 
heeft zij helemaal mee voorbereid:   wat er 
gezongen zou worden, welke Bijbeltekst er 
voorgelezen zou worden en door wie, wie er 
een woordje zou spreken, wie haar kist zou-
den dragen. Ze had graag controle over haar 
leven en ze vond het fijn om over haar uit-
vaart te praten en te weten dat háár wensen 
onze leidraad zouden zijn.  Uit haar naam wil 
ik alle betrokkenen bedanken voor de voor-
bereidingen en de uitvoering van de respect-
volle dienst: de koster, de ouderling, de orga-
nist, de dominee, de uitvaartverzorger en alle 
anderen die achter de schermen hun steentje 
bijdroegen. Tijdens de voorbereiding ver-
zuchtte mijn moeder af en toe:  “Wat jammer 
dat ik er niet meer bij zal zijn!” Maar ze was 
er wel bij, want ze was en is in onze gevoelens 
en in onze gedachten. Ze is in onze herinne-
ringen. Zo lang wij haar naam noemen, zal 
zij bij ons zijn. Namens haar en alle familie, 
vrienden, vriendinnen en kennissen herhaal 
ik welgemeend: heel hartelijk dank voor de 
mooie kerkdienst. 

Denise de Costa

Dank gemeenteleden!
Wij willen de vele betrokken gemeenteleden 
hierbij hartelijk danken voor de gebeden en 
andere vormen van meeleven in de vorm van 
kaartjes, telefoontjes en bezoekjes. Het is be-
moedigend om de nabijheid van broeders en 
zusters te ervaren in een benauwde tijd.  We 
voelen ons gezegend met het voorspoedige - 
en naar verwachting volledige - herstel.

Met hartelijke groeten van 
Jean van Luijk en Hannie van der Klis.

Diaconie
Verantwoording van uw gaven van de 
maand augustus. Ontvangen collectegelden 
€1270,80. Overgemaakt collecte 8 augustus 
Siam Care € 300,00,  overgemaakt collecte 15 
augustus Stichting de Ondergrondse Kerk € 
300,00, overgemaakt collecte Zendingsbus-
sen ZWO € 300,00. Tevens heeft de diaconie 
€ 1.000,00 overgemaakt naar Kerk in Actie 
voor Noodhulp na de aardbeving in Haïti en 
€ 1.000,00 voor noodhulp aan de Afghaanse 
vluchtelingen. 

Op 26 september is de uitgangscollecte be-
stemd voor stichting Hulp Oost Europa. 
Stichting Hulp Europa wil christelijke ge-
meenten in Oost-Europa helpen om inhoud 
te geven aan de opdracht van Jezus Christus: 
omzien naar de naaste in diaconaat, gemeen-
teopbouw en christelijk onderwijs. Ds. Van 
Duinen maakt al een aantal jaren deel uit 
van het regioteam Slowakije van Stichting 
Hoe. De opbrengst van deze collecte wordt 
gebruikt voor de ondersteuning van een pro-
ject in Slowakije. Voor meer info: https://
hulpoosteuropa.nl

Op 3 oktober is de uitgangscollecte bestemd 
voor Stichting steun Messias Belijdende Jo-
den. Op de site staat een mooie uitleg over 
het logo van de stichting steun Messias Be-
lijdende Joden, waaruit ook blijkt waar deze 
stichting voor staat. 

 
We hebben Oog voor Jezus en 
oog voor elkaar. Door ons ge-
loof en met Messias belijden-
de Joden houden we ons oog 
gericht op Jezus de Messias en 
hebben we oog voor elkaar en 
de nood in deze wereld.
 
We dienen vanuit onze Chris-
telijke Identiteit. Alleen door 
het geloof in Jezus Christus 
krijgen we deel aan de redding 

die Hij bracht voor Israël en de volken. Jezus 
de Messias kwam via Israël tot ons. In onze 
ontmoeting met Israël schamen wij ons niet 
voor de Goede Boodschap van redding in Je-
zus de Messias.
 

We zijn verbonden Messias 
belijdende Joden. Met Messias 
belijdende Joden zijn we dubbel 
verbonden. We willen hen steu-

nen én bemoedigen in hun roeping om an-
deren jaloers te maken op de redding die in 
Jezus de Messias is. We herinneren de chris-
telijke gemeente aan haar joodse wortels en 
willen zo de verbondenheid met de Messias 
belijdende Joden bevorderen.
 

We steunen het Joodse volk. 
Wij zijn ervan overtuigd dat 
Israël Gods uitverkoren volk is 
en een blijvende unieke plaats 

heeft in Gods reddingsplan. Daarom is de 
christelijke gemeente ondenkbaar zonder 
Israël.

Neemt u voor meer info eens een kijkje op de 
site: https://messiasbelijdendejoden.nl Beide 
collectes bevelen we van harte bij u aan. 

Hartelijke groet van uw diakenen

Verantwoording HVD:
Ontvangen via Wilma Zuyderduyn: 
1x € 15,00.

Ans van Ingen

Commissie Incidentele Acties
De Avondmaalscollecte is bestemd voor 
Mercy Ships.
Mercy Ships begon met een droom: zieken-
huisschepen bemand met vrijwilligers die 
de armste landen van de wereld helpen door 
medische zorg te bieden. Gods liefde op een 
praktische manier aan de allerarmsten te la-
ten zien.
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Door de jaren heen heeft Mercy Ships met 
een handvol schepen meer dan twee miljoen 
mensen in ontwikkelingslanden geholpen 
met medische operaties en ontwikkelings-
projecten. En elke dag, met elke operatie, 
elke patiënt, brengen zij die droom in ver-
vulling. Op dit moment hebben zij één groot 
ziekenhuisschip in de vaart, de Africa Mercy. 
Het grootste particuliere varende ziekenhuis 
ter wereld, speciaal ingericht om de mensen 
in de allerarmste landen in Afrika te helpen. 
80 % van de wereldbevolking woont op niet 
meer dan 150 km afstand van een havenstad. 
Daarom is een schip de beste manier om de 
meeste mensen te bereiken met de hulp die 
ze nodig hebben. Het gebruik van een schip 
is een relatief goedkope manier om het groot-
ste deel van de wereldbevolking te bereiken. 
Een ziekenhuisschip biedt een beschermde 
en schone omgeving om de kans op infecties 
minimaal te houden. Er is schoon drinkwater 
en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotse-
linge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, 
kan het schip wegvaren om de veiligheid van 
de vrijwilligers te waarborgen. Het werk van 
Mercy Ships bestaat uit medische operaties 
zoals het verwijderen van tumoren en het 
behandelen van oogkwalen, ernstig vergroei-
de benen en gespleten lippen. Ook wordt er 
door training en medisch onderwijs bijge-
dragen aan de verbetering van de gezond-
heidszorg in een land. Door het trainen van, 
onder andere,  medische professionals zoals 
verpleegkundigen, chirurgen en anesthesis-
ten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan 
de gezondheidszorg in een land blijven ver-
beteren nadat de Africa Mercy is vertrokken. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Ouderenmiddag:
Er kan weer een ouderenmiddag georgani-
seerd worden, dat gaan we doen! De mid-
dag zal 13 oktober zijn in het Wijkgebouw. 
We beginnen om 14.30 uur en de middag 
zal afgelopen zijn om ongeveer 16.30 uur. 
We beginnen de middag met een kopje kof-
fie of thee en wat lekkers erbij. Daarna zal er 
een presentatie gehouden worden door Rut 
en Anneke van Henten. Deze presentatie 
heet: Gods aanwezigheid in de bergen. Het 
beloofd een mooi en zeker indrukwekkend 
middag te worden. U bent wel verplicht om 
u aan te melden voor 11 oktober. Als u ge-
haald wil worden laat het ons dan weten. Dit 
kan bij Christa Pos 035- 5825856 of christa@
pos5.nl of Trudy Rempe 035-5823127 of tru-
dyrempe@gmail.com. U bent van harte wel-
kom en we kijken uit naar uw komst.

Met hartelijke groet,  
Christa, Wil, Ati, Trudy en Margot 

Kerkrentmeesters
Ontvangen collecten in de maand augustus. 
Tijdens de diensten € 710,25; Uitgangscollec-
te 15 aug € 81,95.
Per bank aan collecten ontvangen € 539,75.
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdragen

Bijdragen startdag.
De uitgangscollecte van afgelopen zondag 
19 september was bestemd voor de onkosten 
van de Startdag.

Heeft u deze collecte gemist of de bus die in 
de tuin stond en wilt u/jij alsnog een bijdrage 
doen dan kan dit via de Sijpekerk app. Onder 
de derde tab in het hoofdmenu vind je` ge-
ven` en een speciale uitleg hierover.
Voor de onkosten van de Startdag is een spe-
ciale mogelijkheid geopend. Als u/je naar be-
neden scrollt ziet u de mogelijkheid staan. Bij 
voorbaat dank.

Uw kerkrentmeesters
Veilige Kerk
Het startweekend van het kerkelijk werk is 
weer geweest. We hopen dat we dit seizoen 
ook werkelijk bij elkaar kunnen komen, zon-
der belemmering door covid-maatregelen 
die nodig waren voor onze veiligheid.
Voor een veilige omgang met elkaar is meer 
nodig dan handgel en mondkapjes en afstand 
houden. Iedereen moet zich prettig en veilig 
kunnen voelen. Dit kan alleen als je de ander 
in zijn of haar waarde laat en elkaar met res-
pect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze kerkelijke ge-
meente alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling ontoelaatbaar vinden.
Wij laten ons leiden door het liefdesgebod 
van Jezus zelf: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand. Dat is het eerste en het grote 
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw 
naaste lief als uzelf ’. 
In de vergadering met jeugdwerkleiders van 
eind augustus hebben wij als vertrouwens-
personen erop aangedrongen om omgangs-
regels op te stellen aan het begin van het 
seizoen. Als voorbeeld dienen de omgangs-
regels zoals opgesteld door het Meldpunt 
Veilige kerk in het Stappenplan.

Deze regels luiden als volgt:
1.  Ik accepteer en respecteer de ander zoals 

hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt 
mee binnen de kerkelijke gemeente.

2.  Ik houd rekening met de grenzen die de 
ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.
4.  Ik berokken de ander geen schade.
5.  Ik maak op geen enkele wijze misbruik van 

mijn machtspositie.
6.  Ik scheld niet en maak geen gemene grap-

pen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.

8.  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of 
roddelen.

9.  Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik be-
dreig de ander niet, ik neem geen wapens 
mee.

10.  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak 
de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11.  Ik geef de ander geen ongewenste seksu-
eel getinte aandacht.

12.  Ik stel geen ongepaste vragen en maak 
geen ongewenste opmerkingen over ie-
mands persoonlijk leven of uiterlijk.

13.  Als iemand mij hindert of lastig valt dan 
vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.

14.  Als dat niet helpt vraag ik een ander om 
hulp.

15.  Ik help anderen om zich ook aan deze 
afspraken te houden en spreek degene 
die zich daar niet aan houdt er op aan en 
meldt dit zonodig bij de leiding, de jeugd-
ouderling of de vertrouwenspersoon.

Iedere club of groep kan op basis van deze 
regels een werkbaar document opstellen, 
geschikt voor de leeftijd van de deelnemers. 
Een veilige kerk, dat is de verantwoordelijk-
heid van ons allemaal.

Tineke van den Berg en Dik Mur
vertrouwenspersonen

Uit de pastorie
Het was een mooi startweekend. Met de ver-
soepelingen die zijn aangekondigd, hangt er 
toch iets van nieuw elan in de lucht. Het is 
een opluchting dat er weer meer mogelijk 
is en dat we weer met meer mensen bijeen 
kunnen komen. Dat was zeker het geval in 
de doopdienst in het startweekend. Fijn dat 
ook de kinderen weer in de kerk waren en 
er bij stonden toen Jasmijn Verbree werd 
gedoopt. Ik hoop dat we dit elan vast zullen 
houden en dat we een opbouwend wintersei-
zoen tegemoet gaan. Bemoedig elkaar daar 
ook in. We hebben veel gemist de afgelopen 
1,5 jaar. Daar komt nu grotendeels een ein-
de aan. Benut de mogelijkheden die er zijn 
binnen de gemeente om aan activiteiten deel 
te nemen. Voor iedereen is er wel iets dat bij 
u of jou past. Het gaat om jezelf en tegelijk 
gaat het ook om elkaar. Het is belangrijk dat 
we een gemeente zijn waar naar elkaar wordt 
omgezien en waar mensen in broederlijke en 
zusterlijke zich aan elkaar verbonden weten. 
Als u dit leest verblijven wij vanwege vakan-
tie elders. Op zondag 10 oktober hopen we 
elkaar weer te ontmoeten in de erediensten. 
Als er vragen zijn of u als een voorganger no-
dig hebt, dan is de scriba of wijkouderling het 
aanspreekpunt.

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen. 
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Algemeen nieuws
Zorg voor de schepping onze geza-
menlijke prioriteit
Kerkleiders van drie wereldkerken doen 
een dringende oproep: red het klimaat! Bij 
deze oproep van de Anglicaanse aartsbis-
schop Welby, Paus Franciscus en Patriarch 
Bartholomeus sluit de Protestantse kerk 
zich van harte aan. Het is 5 voor 12 als het 
gaat om ons klimaat. Het appel sluit nauw 
aan bij het recente IPCC-rapport.

De verontrustende rapporten en onderzoe-
ken over het klimaat raken de kerk in het 
hart. De aarde en de kosmos zijn immers 
geen neutrale werkelijkheden. De Bijbel 
spreekt over schepping: het is Gods werk. 
Iedereen die onder de indruk raakt van de 
schoonheid van de aarde en het firmament 
kent de verwondering over dat alles. In de 
brief aan de Romeinen adresseert Paulus: ‘de 
onzichtbaarheid van God wordt zichtbaar in 
Zijn werken’. Je proeft in al die schoonheid en 
grootsheid Gods werk. Het is een geschenk 
van God. Het is Zijn ‘werkstuk’. 

God verheugt zich in Zijn schepping, al vanaf 
het begin. Telkens weer constateert de Schep-
per in Genesis 1: ‘En zie het was goed’, tof, 
veelbelovend. Ook in de psalmen vind je die 
vreugde van God over Zijn schepping terug. 
‘Uw handtekening staat prachtig onder heel 
de wereld’ luidt de verdichting van Psalm 8 
in Psalmen voor nu. En Psalm 104 roept de 
zangers van dit lied op om zo met de schep-
ping om te gaan dat God zich kan verheugen 
in Zijn werken. 

Wat doen wij als wij de aarde uitputten, als 
de biodiversiteit in rap tempo afneemt, als we 
de aarde misbruiken in plaats van verzorgen 
en tot bloei brengen? ‘We hebben veel meer 
genomen dan onze planeet kan verdragen’, 
aldus de verklaring van de kerkleiders. Zij 
wijzen er tevens op dat dit heeft geleid tot 
toenemende ongelijkheid en onrecht. 

In Genesis 1 krijgt de mens de opdracht de 
aarde te bewaren en te bewerken. Die op-
dracht is ook een geschenk, geen recht. We 
spelen een rol in de toekomst van deze aarde. 
Het hoort bij de kern van ons gelovig mens-
zijn dat we eerbiedig en zorgvuldig omgaan 
met wat God ons toevertrouwt. De aarde is 
niet ons bezit dat we kunnen gebruiken zoals 
we willen. Wij mensen zijn niet de heer van 
de schepping.

Toch wordt deze zorg voor de aarde in de 
kerk soms weggezet als iets van hobbyisten. 
Deze aarde zal immers ooit vergaan, we kun-
nen ons beter richten op wat blijft en op ons 

eeuwig heil. Het oordeel voltrekt zich toch 
wel, zo is dan de gedachte.

Over Maarten Luther gaat het verhaal dat hij 
ooit schreef: ‘Als ik zou weten dat morgen 
de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een 
appelboom.’ Daaruit spreekt een ander besef: 
zolang deze aarde bestaat ben ik geroepen 
om te doen wat ik kan, voor God, mijn naaste 
en Gods goede schepping. Gelovigen worden 
geroepen om kleine en grote stappen te zet-
ten in een levensstijl die past bij de eerbied 
voor de schepping, juist omdat zij de Heer 
van de schepping kennen. We verwachten 
een nieuwe aarde. Deze verwachting maakt 
ons niet onverschillig ten opzichte van de 
huidige aarde maar scherpt onze verant-
woordelijkheid aan. Dat is waarom Luther, al 
was het op de laatste dag, met vreugde een 
appelboom zou planten. 

Op de muren van een zaal in het landelijk 
dienstencentrum van onze kerk staat Micha 
6:8 uitgeschreven: ‘Er is jou, mens, gezegd wat 
goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God.’ Dit 
bijbelwoord is een voortdurende herinnering 
aan onze opdracht, ook ten opzichte van de 
schepping. Juist hierin komt het aan op onze 
toewijding en inzet voor het kunstwerk van 
Gods handen, voor Zijn schepping. Dat is 
niet kosteloos. Het is onze gezamenlijke pri-
oriteit, nu en in de toekomst.

Ds. René de Reuver
Bron: Website PKN

Wat kunnen kerken doen 
om Afghanen te helpen?

Nu er Afghaanse vluchtelingen en evacués 
in Nederland zijn, kunnen kerken helpen 
om deze mensen op te vangen. Kerk in Actie 
heeft, in contact met COA en Takecarebnb, 
tips om in actie te komen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) verwacht zelfs een tekort aan opvang-
plekken (Friesch Dagblad, 26-08-2021). Wat 
kunt u doen?

Kerk in Actie heeft, in contact met COA en 
Takecarebnb, de volgende tips: 

1.  Bied Afghaanse vluchtelingen logeer-
plekken aan 

Via takecarebnb.org kunt u nu ook Afghaan-
se vluchtelingen die al door de procedu-
re zijn een logeerplek aanbieden voor drie 
maanden. Takecarebnb maakt gebruik van 
de logeerregeling van COA. Maar u kunt ook 
andere asielzoekers opnemen die al door de 
procedure zijn, om de AZC’s te ontlasten.

2.  Help bij noodopvanglocaties - geef een 
warm welkom

Op de noodopvanglocaties in Zoutkamp, 
Heumensoord en Zeist kunnen kerken hun 
activiteiten bekend maken. Dit geldt ook 
voor de overige AZC’s met noodopvang die 
nog zullen komen. Wacht u even tot de eerste 
levensbehoeften (eten, onderdak) door COA 
zijn geregeld, en de quarantaineperiode is af-
gelopen en overleg daarna met de locatiema-
nager over het geven van een 'warm welkom': 
taallessen, fietslessen, welkomstmaaltijden, 
culturele bijeenkomsten.

3.  Stel gebouwen beschikbaar voor tijdelijke 
opvang

Hebt u kerken of andere gebouwen die leeg-
staan of nauwelijks worden gebruikt, (bv. 
door covid-19) en geschikt kunnen worden 
gemaakt voor grootschalige opvang of klein-
schalige opvang van minderjarige jongeren, 
bespreek dan met uw College van Burge-
meester en Wethouders en/of met het COA 
of hier vluchtelingen kunnen worden onder-
gebracht. 

In het algemeen geldt: overleg in uw kerkelij-
ke gemeente en stem uw plannen goed af met 
gemeente en COA. We willen er zijn voor ie-
dereen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, 
geaardheid of geslacht.
 
“Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je 
voor Mij gedaan.” (Mattheüs 25, vs. 40)

Bid mee voor Afghanistan!

Bron: Website PKN

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 9 oktober, bij 
Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  


