
Kerkklok nummer 14 

Zaterdag 16 oktober 2021 

 

Meditatie 

 

Jullie zijn het licht in de wereld.  

 

Matteüs 5:14a 

 

Het is hooggestemd wat Jezus zegt tegen de mensen die naar Hem luisteren en wat Hij ook tegen 

ons zegt. Jullie zijn het licht in de wereld. Licht daar kun je niet omheen. Dat zie je als je je ogen 

open hebt. Alleen als je je ogen sluit, kun je je aan het licht onttrekken.   

Jezus zegt niet: probeer het maar eens om het licht in de wereld te zijn. Nee, zegt Jezus, jullie zijn 

het licht in de wereld. Een gelovige straalt maar een klein beetje licht uit, maar alle gelovigen 

tezamen vormen een grote lichtbundel. Daarom is de kerk als gemeenschap van gelovigen zo 

belangrijk. Wil het licht er echt toe doen dan heb je elkaar nodig. Al is dat kleine beetje licht van 

jou als gelovige ook al heilzaam en van waarde.  

Als het licht in de wereld zijn gelovigen betrokken op de wereld. Het licht gaat schijnen in de 

wereld. Want de wereld verkeert in duisternis. Licht is altijd de tegenstelling van duisternis. Het is 

de vraag of de wereld erkent dat ze in duisternis leeft. En toch is dat wel zo. En dan hopen we dat 

elk bundeltje licht dat schijnt in de wereld laat zien dat een situatie van licht verre de voorkeur 

heeft boven een situatie van duisternis. 

Een mens leeft van nature in duisternis. Maar voor gelovigen is er licht gaan schijnen. Als de Here 

Jezus in je hart is komen wonen, is er geen duisternis meer, maar licht. Je leven is geheel 

veranderd. Je leeft met Christus en dat maakt alles anders. Je bent een lichtbron die wordt gezien.   

 

Maar is dat wel mogelijk om het licht in de wereld te zijn? Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht 

voor de wereld. Een christen kan alleen het licht in de wereld zijn als hij of zij in geloof 

verbonden is aan de Here Jezus Christus. Jezus kwam in de wereld om het licht te verspreiden. En 

Jezus heeft beloofd: die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens 

hebben. Jezus geeft ons het licht en Hij zorgt er voor dat we het licht zijn. Zodat we licht uitstralen 

zullen. Daarbij gaat het er niet om hoeveel licht wij uitstralen. Het gaat er om of onze 

verbondenheid met Jezus Christus als inspiratiebron functioneert.  

Hoe zouden we dat licht kunnen laten stralen? Niet als we het wegstoppen of als we ons als 

christenen een beetje ‘op de vlakte houden’ en niet uitkomen voor ons geloof. Dan ben je in naam 

misschien wel christen, maar je laat het niet merken. Je blijft als christen beneden de maat. We 

verbergen het licht van Christus ook als we er praktijken op nahouden die onbijbels zijn. Als we 

die praktijken er op nahouden, zijn we niet langer geloofwaardig als christenen.  

Vrijmoedig mag ons getuigenis zijn. U bent het licht in de wereld, zegt Jezus. Jezus vraagt van 

ons om licht te geven. Laat het licht maar schijnen door het geloof in Jezus Christus. Door 

verbonden te zijn met dé Lichtbron: Jezus Christus. Als we zo laten zien lichtdragers te zijn, dan 

zullen we Gods werk voort kunnen zetten Dat is toch waartoe wij allemaal en onze gemeente 

geroepen zijn? Begin er mee in het klein. Laat het schijnen op uw werk, in het contact met de 

buren, op de sportclub. Laat het licht schijnen. Meer hoeft u niet te doen. Maar als u dat doet, doet 

u al heel veel.   

 

Ds. A. van Duinen. 

 



 
 

 

Diensten in de Sijpekerk 

Zondag 17 oktober 

10.00 uur: dr. J. Meertens, Rhenen 

Kinderoppas in de OP 

Kinderkerk in de OP 

18.30 uur: ds. F. A. J. Heikoop, Harmelen 

Uitgangscollecte: Kerk 

Koster: Jacob Mur 

 

Zondag 24 oktober 

10.00 uur: ds. P. H. Zaadstra, Kockengen 

Kinderoppas in de OP 

Kinderkerk in de OP 

Jeugdkerk in de OP 

18.30 uur: ds. D. M. Meijvogel, Harderwijk 

Uitgangscollecte: Voedselbank 

Koster: Jos van Gelder en Monique Renes 

 

Zondag 31 oktober 

10.00 uur: ds. L. W. Smelt, Voorthuizen 

Kinderoppas in de OP 

Kinderkerk in de OP 

18.30 uur: dr. M. Visser, Wezep 

Uitgangscollecte: Kerk 

Koster: Henk Zijtveld en Co Pos 

 

Woensdag 3 november – Dankstond 

19.30 uur: ds. A. van Duinen 

Uitgangscollecte: St. Vrienden van Eleos 

Koster: Jos van Gelden en Monique Renes 

 

Bij de diensten 

Op woensdag 3 november zal er een dankdienst zijn voor gewas en arbeid. Het afgelopen seizoen 

is niet altijd gemakkelijk geweest. In de tijd rond biddag hadden we te maken met een avondklok. 

Dan is de situatie nu weer heel anders. We willen onze dank voor alles wat de Here ons gegeven 

heeft bij Hem brengen. Als thema van de dienst heb ik het thema van de HGJB gekozen: dankend 

doorgaan. De schriftlezing is Genesis 8:15-9:17. 

 

Vanuit de kerkenraad 



De kerkenraad is op 29 september bij elkaar gekomen in een speciale vergadering. Ik schreef hier 

al eerder over in de vorige Kerkklok. Het was een intensieve avond. Veel kwam erop tafel. Er 

bestaat sinds enige tijd het gevoel dat de kerkenraad niet optimaal functioneert. Sinds de 

samenvoeging van de gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht werken we met een moderamen, 

een kleine kerkenraad en een grote kerkenraad. De predikant(en), de diaconie, het college van 

kerkrentmeesters en de pastoraal ouderlingen zijn allemaal vertegenwoordigd in beide 

kerkenraden. De kerkenraad in onze gemeente bestaat officieel uit elf ouderlingen, drie 

jeugdouderlingen, zeven kerkrentmeesters en acht diakenen. Wellicht is dit gewoon te veel.  

Op 29 september hebben we samen met Jack de Koster, onze adviseur, hier uitgebreid over 

gesproken. Er zijn mogelijkheden om zaken anders te gaan doen. Het is mogelijk om de situatie te 

handhaven zoals het nu is en ons concreter te houden aan de verhoudingen en afspraken zoals die 

bestaan bij het functioneren van een kleine en grote kerkenraad. Een andere mogelijkheid is om 

terug te gaan naar een kleinere kerkenraad en zo vanaf een bepaalde datum, al dan niet gefaseerd, 

weer met één kerkenraad te gaan werken.  

In de komende tijd zullen de verschillende geledingen gaan onderzoeken hoe we de gemeente het 

beste kunnen dienen. Wat is belangrijk, wat is haalbaar, waar heeft de gemeente behoefte aan, wat 

is nodig? Het is belangrijk dat we elkaar helpen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen 

zonder dat ambtsdragers overbelast raken. Het is dus ook belangrijk om te weten wat we van een 

diaken, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester maar ook van een predikant kunnen 

verwachten en vragen. Het is ook goed om ons te realiseren dat wat “vroeger” was wellicht 

veranderd is en nog meer veranderen zal.  

U zult begrijpen dat dit voor de kerkenraad geen eenvoudige opgave is, temeer daar er aan het 

eind dit jaar een aantal vacatures ontstaan vanwege aftredende en niet herkiesbare ambtsdragers. 

We weten nu nog niet of alle vacatures ingevuld gaan worden. Begin januari zullen we opnieuw 

met Jack de Koster hierover uitgebreid spreken. Dan zal duidelijk worden welke weg de 

kerkenraad zal gaan. Daarom zullen wij na ons besluit pas overgaan tot het benoemen van 

ambtsdragers.  

Het moge duidelijk zijn dat we in ieder geval de weg met Jezus Christus onze Heer willen kiezen. 

Een weg van geloof en hoop.  

 

Vervanging 

Eind september ontving de scriba het bericht dat ds. J. B. Kamp uit Arnhem vanwege 

gezondheidsproblemen zijn afgesproken preekbeurten voor in ieder geval het lopende jaar moest 

teruggeven. Onze preekvoorziener heeft gelukkig snel vervanging kunnen regelen. 

Op zondag 3 oktober ging ds. B. J. van de Kamp uit Harderwijk voor. Op zondagavond 17 oktober 

gaat ds. F. A. J. Heikoop uit Harmelen voor en op zondagavond 31 oktober gaat dr. M. Visser uit 

Wezep voor. We zijn dankbaar dat op zo korte termijn vervanging gevonden kon worden.  

We bidden voor herstel van ds. Kamp en wensen hem alle goeds. 

 

Gemeenteavond woensdag 24 november 

De kerkenraad wil u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond die we D.V. zullen houden op 

woensdag 24 november om 20.00 uur in Het Wijkgebouw. Zet deze avond alvast in uw agenda. In 

de volgende Kerkklok volgt het programma.  

 

Dankbaar  

Sinds een aantal weken komen we in de Sijpekerk weer vrijer bij elkaar. Geen lijsten met 

aanmeldingen meer en ook mogen we weer dichter bij elkaar zitten. De kinderen zijn weer in de 

kerk, en we hoeven geen coronacheck uit te voeren. We collecteren weer in de kerk. (Was wel 

weer even wennen) Nog altijd is het blok stoelen aan de dijkzijde beschikbaar voor mensen die 

een beetje meer afstand prefereren. Elke zondag was er ruimte genoeg. “Kom ga met ons en doe 

als wij” 



 

Tenslotte 

In de notitie Ouderling 2.0: naar een nieuwe ambtsbeleving van de PKN las ik de volgende alinea: 

“Durven we ambtsdrager te zijn in een tijd van krimp, zonder kramp? Met wel onverminderd 

geloof in de Heer en in de toekomst van Zijn Kerk op aarde? Durven we te blijven zeggen: niet 

alles wat moet, moet? Durven we te geloven dat het ambt betekent: God roept juist mij, kwetsbaar, 

beperkt beschikbaar mens in zijn dienst, in de kerk die niet van gisteren is, maar van vandaag?” 

Ik werd hierdoor geraakt. Er kwam de laatste tijd veel op ons af. Ook waren, en zijn er zorgen. 

Zien we u weer terug in de kerk na corona, komen alle kinderen weer naar de kinderkerk of 

jeugdkerk, zal er in de komende tijd weer een predikant bevestigd worden in onze gemeente en 

kunnen we als kerkenraad onze taak en roeping blijven vervullen, Hoe gaan we dit doen en 

hebben we daar ambtsdragers en energie genoeg voor. Het durven dat hierboven geschreven staat 

is voor menigeen een belemmering en er zijn tijden van krimp. Maar we mogen toch weten dat we 

zonder kramp mogen blijven geloven dat God onze Heer een plan met ons heeft.  

Maar dan antwoorden we vol overtuiging: met onverminderd geloof in de Heer en in de toekomst 

van Zijn kerk op aarde durven we het aan.  

Zondagmorgen 3 oktober ging ds. B. J. van de Kamp uit Harderwijk bij ons voor. Hij preekte uit 

de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. De kerntekst voor de preek was: “Wie zal mij, 

ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God! Dank 

aan hem door Jezus Christus, onze Heer.” 

Wat een vertrouwen spreekt daaruit. Ik sluit af met een psalm die we in deze dienst zongen. 

 

Wie op den Here God vertrouwen 

staan als de Sion vast. 

Hoe hoog het onheil wast, 

zij wank'len niet die op Hem bouwen. 

Zij zullen als de berg des Heren 

de tijd trotseren. 

 

Hoog is Jeruzalem omgeven 

door bergen sterk en steil,- 

een stad van vrede en heil. 

Zo is de Here heel hun leven 

rondom hen die zijn woord bewaarden, 

zijn volk op aarde. 

 

Psalm 125: 1 en 2 

 

Hartelijke groeten. Houd goed moed! 

Anneke van Henten 

Scriba 

 

 

Natúúrlijk zien we elkaar zondag weer in de kerk. 

7 argumenten om – als het even kan – het digitaal volgen van de kerkdienst te laten voor wat 

het is. 

We konden een lange tijd niet meer met de hele gemeente samen komen. En nu mogen we weer 

naar de kerk, helaas is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen weer wekelijks fysiek komt. De 

livestream zorgde voor verbinding en gemak. Geen gehaast in de ochtend en lekker met je koffie 

op de bank. Toch biedt fysiek naar de kerk gaan zoveel meer dan je denkt. De Hervormde 

theoloog A.A. van Ruler schreef in 1970 het boekje Waarom zou ik naar de kerk gaan? 21 redenen 



om naar de kerk te gaan. Naar zijn voorbeeld volgt hier een lijstje van zeven argumenten om als 

het even kan weer wekelijks naar de kerk te gaan. 

 

1. Halen & brengen 

In de kerk kom je niet alleen om te halen. Naast dat je voor een goede preek komt, kom je ook iets 

brengen. Je komt God lof brengen, je komt je talenten en gaven brengen. 

 

2. Focus 

In de kerk kom je tot rust, alle prikkels van het dagelijks leven zijn weg. Hoe bijzonder is dat in 

deze moderne tijd vol prikkels? Niet dat je in de kerk dan altijd je volle aandacht kunt houden, 

maar in de kerk luister je dan toch maar en hoor je soms onverwachts nog even die paar woorden 

die je zo enorm raken. 

 

3. Als getuigenis 

Aan de buitenwereld laat je zien dat jij zondagochtend vrijwillig je bed uit komt om naar Gods 

huis te gaan. Als je wekelijks tijd maakt om naar de kerk te gaan, laat je zien dat je er om geeft. En 

niet alleen aan de buitenwereld, ook aan je broeders en zusters van de gemeente. Je laat zien dat je 

samen komt en God wil aanbidden. 

 

4. Als broeders en zusters samen 

Vroeger had u/jij misschien wel eens ruzie met een broer of zus, dan had je echt geen zin om deze 

te zien. Maar als je dan voor het eten werd geroepen, dan moest je ineens weer samen om tafel. En 

als je elkaar dan weer zag, was die ander toch niet zo erg als je dacht. In de kerk zijn we ook 

broers en zussen van elkaar. We zijn kinderen van onze Hemelse Vader. Ook wij hebben wel eens 

meningsverschillen en conflicten, maar als we samen komen om God lof te brengen en te 

aanbidden, dan zien we dat die ander ook voor God komt. 

 

5. Als goede gewoonte 

Gewoontes geven rust, er is al zoveel te beslissen. Wij mensen zijn gewoontedieren, daarom is het 

fijn om oude gewoontes weer op te pakken.  

 

6. Samenzijn 

Samen in de kerk zijn is nou eenmaal anders dan alleen thuis. Samenkomen is heel Bijbels.  

 

7. Gewoon, omdat het kan. 

Aan het begin van de coronacrisis vond ik het zelf erg spannend om naar de kerk te gaan. En toen 

dacht ik aan al onze broeders en zussen die helemaal niet naar de kerk kunnen en mogen. Op heel 

veel plekken in de wereld kan je helemaal niet naar de kerk. Wat een Zegen dat wij dit wel kunnen 

en mogen. 

 

Natuurlijk zijn er gemeenteleden die, vanwege verschillende reden, niet kunnen komen. Maar als 

u of jij in staat bent om te komen, dan nodigen we jullie van harte uit om weer te komen. En 

mocht u het spannend vinden: kom dan ’s avonds, dan is het niet zo druk. We missen jullie en 

kijken naar jullie uit. 

 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Loosdrecht,  

 

Daan Molenaar (wijkouderling) en Marilou van Reenen (jeugdouderling) 

 

 



 
 

Omzien naar elkaar (2) 

De vorige Kerkklok heb ik aandacht gevraagd voor pastoraat als ‘omzien naar elkaar’. Vanuit de 

missio Dei, de zending van Godswege, heb ik er toen voor gepleit om pastorale zorg jegens elkaar 

te verlenen. We hebben daar meer mogelijkheden toe dan we soms denken.  

Daarnaast heeft de gemeente ook een roeping jegens mensen in het dorp of de wereld, als we het 

wat meer algemeen houden. Van Dijk merkte op in zijn lezing: “In het leven van Jezus zien we dat 

Zijn bijzondere zorg uitgaat naar de mensen aan de rand van het maatschappelijk en religieus 

leven”. Omzien naar elkaar is Jezus navolgen. “En het is iets dat gewoon bij u zelf kan beginnen 

door in uw concrete omgeving, uw straat, uw buren, de mensen die u vaak tegenkomt zoals 

collega’s, ga eens voor hen bidden en zoek ernaar om in uw levensstijl of in uw woorden getuige 

te zijn van die andere levensinstelling, die getekend wordt door hoop en vast vertrouwen in God”.  

Deze opmerkingen van van Dijk in zijn lezing sluiten aan bij ons jaarplan: een goed verhaal, Gods 

boodschap doorgeven aan de wereld. Ik vraag u ook deze keer: als u hier ideeën over hebt, laat het 

dan aan mij weten.  

A. van Duinen. 

 

Bedankt 

Niet alles is vanzelfsprekend, maar het leek er wel op: toen de coronamaatregelingen afgekondigd 

werden, waren er direct gemeenteleden, die van alles en nog wat begonnen te organiseren. Er 

kwam een crisisteam, de predikanten gingen voor in een bijna lege kerk, we startte met de 

livestream, er kwam een app, de zitplaatsen werden anders ingedeeld, er kwamen voorzangers, we 

moesten ons aanmelden, de kosters, kerkrentmeesters en organisten moesten zich aanpassen aan 

de nieuwe situatie, etc. etc. Van onze kerkenraad mocht je natuurlijk verwachten, dat zij actie 

zouden ondernemen, maar dit had zoveel impact dat vele gemeenteleden zich inzette om alles in 

goede banen te leiden. Nu lijkt het moment aangekomen dat we weer een beetje terug gaan naar 

het oude normaal en is het denk ik zeker op zijn plaats om allen die zich zo hebben ingezet voor 

onze gemeente te bedanken. Dat geldt dus niet alleen voor de sterke vrouwen zoals Anneke, 

Martiene, Marlies en Joke, die heel veel op hun bordje kregen, maar ook voor vele anderen. Ik wil 

een ieder vragen om na te denken wie er wel niet allemaal zich heeft ingezet op dit gebied en die 

dan een persoonlijk bedankkaartje te sturen. Op deze manier kunnen wij als gemeenteleden onze 

waardering laten zien wat zij voor ons gedaan hebben. Ik denk dat degene die we zo bedanken 

voelen, dat we een hechte gemeenschap zijn. En bovenal: laten we de Here danken in ons gebed, 

dat we weer met ons allen naar het kerkgebouw mogen gaan in alle vrijheid.  

Goof Mur  



 

Bijbelkring Emtinckhof 

Er is in de resterende maanden van dit jaar de mogelijkheid om in de Emtinckhof weer bijeen te 

komen voor bijbelstudie. Graag maken wij van die  gelegenheid gebruik. Het is nog niet bekend of 

dit in het nieuwe jaar gecontinueerd kan worden. We hopen dat dit mogelijk zal zijn. 

Er zal een bijbelkring worden gehouden op woensdag 10 november om 10.00 uur en op 

woensdag 1 december om 10.00 uur in de benedenzaal. Bewoners van de Emtinckhof zijn 

welkom, maar als u daar niet woont en toch wilt deelnemen, dan bent u eveneens van harte 

welkom.  

A. van Duinen. 

 

Leerhuis 28 oktober. Thema: Duurzaam genieten  

In augustus verscheen er een rapport over klimaatverandering dat internationaal verontrustende 

reacties opleverde. Even was de klimaatcrisis (weer) een hot item in het nieuws. Maar al snel 

waren er andere gebeurtenissen in de wereld die de aandacht van de media opslokten. De meesten 

van ons ervaren niet direct iets van de milieuproblematiek. Op sommige punten lijkt het zelfs 

beter te gaan met de (zorg voor de) natuur. Daardoor ontstaat al snel de gedachte dat het wel mee 

zal vallen. En als de omvang van de ecologische crisis wel tot ons doordringt, kunnen we 

overvallen worden door een gevoel van machteloosheid: ‘ik kan er toch niets aan doen’. Of we nu 

wel of niet beseffen wat er aan de hand is, we nemen als christenen en als kerk in het algemeen op 

dit punt vaak een min of meer passieve houding in. Terwijl we allemaal zullen erkennen dat we 

als mens zorg dragen voor Gods schepping en daar tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor 

zijn. Maar wat vraagt dat dan van ons in deze tijd? Zo sober mogelijk leven? Volledig inzetten op 

het behoud van deze aarde en alles wat daarop leeft? Is elke vorm van vergroting van comfort en 

plezier dan per definitie verkeerd? Het leven is toch ook bedoeld om van te genieten? Hoe kunnen 

de Bijbel en de christelijke traditie ons helpen om dat op een goede manier te doen, om duurzaam 

te genieten van wat God geeft? Daarover gaan we met elkaar nadenken tijdens de leerhuisavond 

op donderdag 28 oktober. Aanvang 20.00 uur in de Oude Pastorie. Opgeven is niet verplicht, maar 

het is wel fijn om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen. Dus bent u of jij van plan te 

komen, of heb je een vraag, stuur dan een mailtje (marcellevanschoonhoven@gmail.com). 

Iedereen – jong, oud of ergens daar tussenin – is van harte welkom! 

 

Hartelijke groet, Marcelle van Schoonhoven 

 

Diaconie 

Op 24 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor voedselbank Gooi en Omstreken 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken 

helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de 

voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp 

te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen we er samen voor dat armoede 

wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot 

en (verborgen) armoede. De Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen, van waaruit 

ook de distributie van de voedselpakketten voor 't Gooi plaatsvindt. Wij bevelen deze collecte van 

harte bij u aan. 

Een hartelijke groet van uw diakenen. 

 

 
 

 

mailto:marcellevanschoonhoven@gmail.com


Koffieochtend  

Woensdag 20 oktober is er weer een koffieochtend. Onze gast deze ochtend is Marie ten Toom. 

Het thema: Oliën in de Bijbel. Het beloofd een interessante ochtend te worden. We hopen dat 

jullie allemaal kunnen komen. De aanvang is 9.30 uur in het Wijkgebouw. Van harte welkom. 

namens het team,Nel Floor. 

  

Kledingactie 

Maandag 1 november is er een kledingactie in de Oude Pastorie. U kunt uw kleding, linnengoed, 

schoenen e.d. brengen van 9 tot 18 uur. Graag schone en hele kleding. Ingang zijde parkeerterrein. 

Alvast hartelijk bedankt. 

 

Commissie Incidentele Acties 

De collecte voor Dankdag zal bestemd zijn voor Stichting Vrienden van Eleos. 

Stichting Vrienden van Eleos ondersteunt het werk van Eleos, door middel van fondsenwerving 

voor niet-verzekerde zorg. Eleos is specialist in christelijke zorg (christelijke Ggz-instelling). 

Deze stichting draagt door subsidies, collectes, inzet van vrijwilligers etc. bij aan het herstel van 

kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Eleos is daarbij volledig 

afhankelijk van giften. Ook wordt met deze giften het Kennisinstituut Christelijke Ggz 

ondersteunt, om onderzoek te doen naar geloofsbeleving van cliënten, en dit op een professionele 

en verantwoorde wijze te integreren in de hulpverlening. Hiervoor is onderbouwd inzicht nodig 

over de interactie tussen christelijk geloof en psychische gezondheid. Vrienden van Eleos helpt 

Eleos ook mee in het delen van deze kennis over het belang van identiteit in herstel bevorderende 

zorg. Er worden onder andere bijeenkomsten georganiseerd voor ambtsdragers, pastorale werkers, 

leerkrachten en huisartsen/de Ggz. Ook worden preventieve projecten ondersteunt om psychische 

problemen te voorkomen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

 

ZWO berichten 

De opbrengst van de zendingsbussen 3e kwartaal bedraagt € 888,60. 

Alle gevers hartelijk dank voor dit mooie bedrag. 

Hartelijke groet van de ZWO-commissie 

Adrie Machielse, Hanny Schram, Marijke van Henten en Meta Drost 

 

Kerstlichtjestocht 

Save the date: Zaterdag 18 december organiseren wij alweer de 5e Kerstlichtjestocht in 

Loosdrecht. Vanaf 16.00 uur een mooie Kerstwandeltocht in de tuin van Sypesteyn. De start is in 

de Sijpekerk.  

Vrijdagavond 17 december is er een alternatief programma (waarover later meer). Gezellig als je 

er weer bij bent!  

Vrijwilligers gezocht: Een keer meedoen achter de schermen in het team van vrijwilligers? Heel 

graag! Op diverse plekken hebben wij nog ondersteuning nodig (denk aan: op- en afbouw, 

catering, figurant, coördinator van diverse taferelen, gastheer/vrouw). Mail ons op 

lichtjestochtloosdrecht@gmail.com en we nemen contact met je op. 

 

Wilma, Nelly, Bram en Eric 

 



 
 

 

Uit de pastorie 

De afgelopen paar weken verbleven we elders. We zien terug op een mooie vakantie. We waren in 

Hongarije en hebben daar genoten van de mooie natuur en het mooie weer. We bezochten een 

bevriend echtpaar en het was goed de banden weer aan te halen. Nu pakken we de draad weer op 

met het gemeentewerk. Het begin daarvan was er zondag jl toen we het avondmaal vierden. Het 

was fijn weer op de wat meer vertrouwde manier het avondmaal te kunnen vieren. Ik hoop dat het 

goed geweest zal zijn voor de onderlinge verbondenheid. Het avondmaal is ook de maaltijd waarin 

de gemeenschap met elkaar vorm krijgt.  

Van donderdag 14-21 oktober onderbreek ik het gemeentewerk opnieuw. Dan ben ik vanwege 

mijn vrijwilligerswerk voor Stichting Hulp Oost-Europa in Slowakije. Het is twee jaar geleden dat 

ik er voor het laatst was. We hopen op een goede tijd aldaar en een behouden thuiskomst. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

 

Algemeen nieuws 

'Kerk en theologie kunnen belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid' 

De inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof. 

"Het vraagt om andere preken, andere liturgie, ander pastoraat, andere liederen, een nieuwe 

theologie", aldus theoloog Trees van Montfoort. In haar boek 'Groene theologie' legt ze een 

gedegen en inspirerende theologische basis onder de gelovige inzet voor duurzaamheid. 

 

Daarnaast biedt Van Montfoort nieuwe inzichten voor de seculiere milieubeweging. Aanvankelijk 

zou ze promoveren op theologie en duurzaamheid, maar wilde toegankelijker schrijven dan voor 

een proefschrift vereist is, moeilijke dingen helder uitleggen voor een boek dat in de kerk gebruikt 

kan worden. 

Dat is gelukt. Groene theologie werd gekozen als beste theologische boek van 2019 en het landt in 

de Nederlandse kerken. Van Montfoort: “Ik geef veel lezingen, zeg zelden ‘nee’ als een gemeente 

mij daarvoor vraagt. Tegelijk geef ik gastcolleges aan universiteiten. Dat was mijn inzet: je hoeft 

geen theologie gestudeerd te hebben om dit boek te lezen, terwijl het ook door theologen serieus 

wordt genomen.” 

 

U schreef dit boek voor kerk en milieubeweging. Waarom? 

“In de kerk valt duurzaamheid onder de taken van de kerkrentmeesters - de gebouwenbeheerders - 

en de diaconie. Gezien de ernst van de ecologische crisis is dat niet voldoende. Duurzaamheid 

raakt de volle breedte van het kerkelijk leven. Het vraagt om andere preken, andere liturgie, ander 

pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie. Er is iets grondig mis met de gangbare theologie 

die stelt dat wij mensen buiten de natuur staan. Dat maakt de natuur tot een hulpbron waarover we 

vrijelijk kunnen beschikken. De ecologische crisis toont daarvan de desastreuze gevolgen. 

In de milieubeweging gaat het vaak om maakbaarheid: praktische oplossingen voor problemen. 

Vanuit het christendom is kritiek mogelijk op het eenzijdige beeld dat de wereld maakbaar is. De 

oorzaken voor de huidige crisis liggen dieper. Ik wil laten zien dat de christelijke traditie breder is 



dan het idee ‘dat mensen moeten heersen over de schepping’. Kerk en theologie kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid.” 

 

Waar zonnepanelen de buitenkant zijn, schrijft u over de binnenkant. 

“Duurzaamheid is geen mode die voorbijgaat. Er is meer nodig dan praktische oplossingen. De 

inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof. De 

crisis vraagt om ingrijpende veranderingen in ons persoonlijk leven, in de samenleving, in de 

economie. Dat lukt pas als wij diep van binnen doordrongen zijn van de ernst van de situatie en de 

noodzaak tot verandering, bekering. Dat raakt ons geloof. Het is niet alleen: we hebben er een 

zootje van gemaakt, hoe krijgen we het weer in orde? Het is ook de vreugde dat we een plaats 

hebben in dat grote, fascinerende geheel van de schepping. Het gaat ook over ons wereldbeeld; 

hoe zit de wereld in elkaar en wat is onze plaats daarin? Het komt niet iedereen goed uit dat er 

ingrijpende veranderingen nodig zijn om de klimaatverandering te stoppen. Wij leven aan de 

goede kant van de wereld en hebben er betrekkelijk weinig last van. In andere delen van de wereld 

hebben de gevolgen van de crisis een veel grotere impact.” 

 

Waar raakt dat geloof en theologie? 

“Het gaat om onrecht ten opzichte van onze medeschepselen en onze medemensen. In het Zuiden 

liggen de wonden van de milieucrisis aan de oppervlakte. Hier kun je nog denken: het bos is 

groen, het valt wel mee. In Bangladesh zie je de vervuiling door de kledingindustrie, in Afrika en 

Latijns-Amerika de mijnen die enorme landoppervlakten onvruchtbaar maken, er is het afval dat 

wij keurig scheiden en dat naar elders wordt verscheept. Het onttrekt zich aan onze waarneming 

dat mensen moeten werken in slechte en ongezonde omstandigheden om onze 

consumptiesamenleving te laten draaien. De armen in de wereld lijden het meest. Onder hen zijn 

vrouwen vaak verantwoordelijk voor voedsel en schoon water voor hun gezin. Dat wordt in veel 

delen van de wereld steeds moeilijker.  

Vrouwen en de aarde zijn vaak samen gediscrimineerd. Het hogere, geestelijke, goddelijke wordt 

gelabeld als het mannelijke, en hoog gewaardeerd. Het lagere, aardse, lichamelijke wordt gezien 

als het vrouwelijke, en lager gewaardeerd, geminacht of verzwegen. In het lied ‘De aardse 

moederschoot, dat is de diepte van de dood’ bijvoorbeeld worden de aarde, het vrouwelijke, het 

moederlijke samen gediskwalificeerd als ‘diepte van de dood’. Terwijl het leven eruit voortkomt.” 

 

Kerken kennen verscheidenheid in geloof. Hoe wordt tegen duurzaamheid aangekeken? 

“In alle hoeken van de kerken is aandacht voor duurzaamheid, elk met een eigen taal en 

invalshoek. Aan de evangelicale kant zijn er bewegingen als A Rocha en Micha. Orthodoxe 

stromingen hechten aan het gezag van de Bijbel. Wie de Bijbel goed leest, ontdekt dat God een 

relatie heeft met heel de schepping, niet alleen met mensen. Bij vrijzinnigen kies ik de filosofische 

benadering, om in tweede instantie naar de Bijbel te verwijzen. Het gaat God om bevrijding van 

de gehele schepping: lucht, water, grond, planten, dieren. Wij maken daar deel van uit.” 

 

Bijbeluitleg komt uit bij de mens als heerser over de natuur en op zijn best is dat een goede 

rentmeester. 

“Een theoloog die veel predikanten beïnvloedde was Heiko Miskotte. In zijn werk heerst een grote 

argwaan tegen natuur. In navolging van 19e eeuwse exegese stelde hij dat Israël een geschiedenis 

van bevrijding en uittocht had, terwijl de overige volken natuurgodsdiensten aanhingen. Dat werkt 

nog steeds door, in een merkwaardige tegenstelling tussen geschiedenis en natuur. Kijk naar 

Oosterhuis’ Schriftlied, met als opening ‘Die chaos schiep tot mensenland’. Dat is in een notendop 

een theologie die niet deugt. Natuur wordt geïdentificeerd als chaos, ‘mensenland maken’ wordt 

doel van Gods handelen. Dat is een enorm negatieve waardering van alles wat niet menselijk is. 

Mensen worden tot doel en hoogtepunt van de schepping. Uit die gedachte kwam veel narigheid 



voort. Wij zijn deel van de schepping, niet meer en niet minder, met een specifieke 

verantwoordelijkheid. Een boom kan Gods schepping niet tegenwerken, wij mensen wel.” 

Bron: Website PKN 

 

 


