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Mam, wat eten we vandaag…? Argeloos drentelde ze de keuken in. 
Verveelde ze zich een beetje? Had ze trek gekregen door de geur van 
gebraden vlees? Hoe dan ook, zomaar opeens piepte ze de keuken 
binnen en stelde ze haar belangstellende vraag: “Mam, wat eten we 
vandaag?” 

Wonderlijk is dat: soms zie je in alledaagse dingen iets van de hemel. 
Soms hoor je in de allergewoonste woorden een stem bij God van-
daan. Als in een flits zag ik het voor me: het hele evangelie in één oog-
opslag. Een argeloos kind, dat belangstellend informeert “Wat eten 
we vandaag…” 

U vraagt zich af wat mij 
opeens zo helder voor 
ogen stond? Dit: wat het 
betekent om te geloven 
als een kind! Zomaar ge-
woon bij God de keuken 
inlopen, iets vriendelijk 
infomeren: “Vader, wat 
hebt U vandaag voor mij 
klaargemaakt?” 

Laten we eerlijk zijn: 
dat geloof-als-van-een-
kind, dat zijn wij, “grote 
mensen”, (on)behoorlijk 
verloren. Wij koken lie-
ver ons eigen potje. Wij 
regelen zelf wel iets en wij weten precies hoe we de huis-, tuin- en 
keukendingen van alledag moeten aanpakken: wij plannen en wij 
ploeteren, wij koken en bakken en braden, wij rammelen met onze 
pannen en potten, wij zijn de hele ganse dag druk in de weer om het 
leven zo leefbaar mogelijk te maken. 

Wij noteren keurig al onze afspraken in onze agenda’s, wij plussen en 
minnen om te zien of er ergens nog een gaatje vrij is voor een fami-
liebezoekje. Ik weet natuurlijk heel goed dat het leven nu eenmaal zo 
gecompliceerd is en ik zou ook niet weten hoe het allemaal anders 
zou kunnen. Maar toch… wij hollen achter onszelf aan. 

Wij snakken naar en metertje ruimte, naar een momentje rust, naar 
een vleugje vrijheid. Was je nog maar een kind! Ja, toen je kind was, 
toen droomde je er van ouder te zijn, zelf alles te kunnen regelen. 

Maar nu je die felbegeerde situatie hebt bereikt, ontdek je dat er aan 
het interessante, veelbelovende grote-mensen-bestaan een heleboel 
moeilijke kanten zitten: veel gepieker, een altijd maar weer zwaarwe-
gende verantwoordelijkheid. En nu het niet meer kan, nu zou je graag 
nog weer eens dat kind van vroeger willen zijn, zorgeloos, argeloos, 
dat vrije, vrolijk spelende kind van toen. Mam wat eten we vandaag? 

Opeens stond ze er, zomaar midden in de keuken, opkijkend naar 
moeder en het fornuis. En als in een ogenblik zag ik het voor me: 
dwars door de krant met-ik-weet-niet-hoe-veel kommer en kwel, 

verdriet en ellende heen, 
zag ik in dat ene kind, al 
die duizenden mensen 
die (met vallen en op-
staan) in het geloof wil-
len leven. 

In het geloof? 
Ja, want wat is geloven 
eigenlijk meer dan le-
ven als een kind. Wat 
is geloven anders dan 
erop vertrouwen dat er 
Eén is die voor je zorgt, 
een hemelse Vader die je 
in de woestijn niet laat 
omkomen, maar (zoals 
een dichter zegt) manna 
neerlegt op de bodem 
van elke dag? 

Wat is geloven anders dan telkens weer de krant neerleggen, je agen-
da en je kookboek, je schoolboek, je stofzuiger en je statistieken en 
die honderden andere boekjes die wij nodig hebben om ons leven 
naar behoren te regelen… om als een kind Gods “keuken” in te lopen, 
omdat je “geroken” hebt dat hij alles voor je klaarmaakt?! 
Geloven als een kind. Ik moest mij maar eens wat minder druk ma-
ken om van alles en nog wat. Ik moest maar eens wat minder Gods 
bedrijvige assistent zijn en wat meer zijn vrij en vrolijk spelend kind. 
“Mam, wat eten we vandaag…?”

Uit het boekje: 
“De zon in een dauwdruppel”

door ds. A.F. Troost

Mam, wat eten we vandaag?

De Kerkklok



2 De Kerkklok  Zaterdag 6 november 2021

Predikanten: Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrechtsedijk 235, 1231 LX 
Tel: 035-5823263, email: a.vanduinen@filternet.nl of predikant@ sijpekerk.nl 
Vacature i.v.m. vertrek ds. M. Roelofse
Preses: René Schouten van der Velden, tel.: 06-45582822 
Scriba: Anneke van Henten, tel.: 035-5828787, email: scriba@sijpekerk.nl
Correspondentieadres: Postbus 139, 1230 AC Loosdrecht
Kerkgebouwen: Oud-Loosdrechtsedijk 230 en Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
Kerkauto: Daan Aalberts, tel.: 06-12963185
Bankrekening Diaconie: NL18RABO 0336 9002 28
Bankrekening Kerkrentmeesters: NL 13 RABO 0373 7097 81
Bankrekening ZWO: NL 58 RABO 0373 742 630 
t.n.v Diaconie Hervormde Gemeente inzake ZWO
Abonnementen/administratie Kerkklok: Margriet Aalberts, tel.: 035-5823204
Kerkdiensten: te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
en te zien via Youtube, onder Sijpekerk Loosdrecht
Website: www.sijpekerk.nl 

Diensten in de Sijpekerk
Zondag 7 november
10.00 uur: ds. A. Haasnoot, Spijkenisse
Gezinsdienst
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: dr. E. E. Bouter, 
Hendrik-Ido-Ambacht
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Zondag 14 november
10.00 uur: dhr. T. Oosterhagen, Hilversum
Jeugddienst
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. J. Meertens, Rhenen
Uitgangscollecte: Najaarszendingscollecte
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Zondag 21 november
10.00 uur: ds. A. van Duinen
Eeuwigheidszondag
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Hospice Kajan
Koster: Jacob Mur

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 21 novem-
ber herdenken we de gemeenteleden die in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 
De schriftlezing in deze dienst zal zijn Lukas 
17:20-37. Het gaat om de komst van het Ko-
ninkrijk van God. Wanneer zal dit komen? 
Jezus zegt dat dit Koninkrijk zich niet aan 
laat wijzen. Het is niet uit rekenen wanneer 
het komt. En toch ligt dit Koninkrijk binnen 
ons bereik. In de verkondiging gaan we hier 
nader op in.

Ik zal ook de avonddienst van die dag leiden. 
Ik weet nog niet precies wat dan de schriftle-
zing zal zijn. 

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad vergadert weer op 10 no-
vember. Op deze avond kijken we alweer uit 
naar het jaar 2022 en 2023. Roosters moeten 
worden goedgekeurd. De begrotingen van 
de diaconie en de kerkrentmeesters moeten 
worden bekeken. Die komen daarna ter in-
zage voor u als gemeente. Het aantal keren 
dat er vrouwelijke voorganger zal worden 
genodigd in 2023. De gedragscode Veilige 
Kerk. Zomaar een greep uit de agendapun-
ten voor deze vergadering. Ook zullen we 
het die avond weer hebben over de kerken-
raadsstructuur. Ik schreef hier al eerder over 
in de vorige Kerkklok. We hebben onderling 
gesprekken gevoerd. We hebben advies ge-
vraagd. Vanuit de gemeente zijn ook opmer-
kingen binnengekomen bij de kerkenraad. 
En dat waarderen wij erg. Het is namelijk 
niet alleen een zaak voor de kerkenraad. Het 
is juist voor onze hele gemeente een kwestie 
van groot belang. Het gaat ook u, het gaat 
ook jou aan. Enige tijd geleden heb ik al zij-
delings aangekaart of er in de toekomst wel-
licht een opdracht op uw of jouw pad komt. 
Misschien is het tijd om ja te zeggen wanneer 
er gevraagd wordt of jij je (nog meer) wilt in-
zetten voor Gods gemeente en dan specifiek 
in de Sijpekerk.

Op de komende vergadering moeten we mis-
schien beslissingen nemen die gevolgen heb-
ben voor de toekomst. Misschien verandert 
er niet veel. Of toch wel. We hopen dat we het 
goede doen. Dat we goed hebben nagedacht, 
dat we niks overhaasten. Wanneer noodza-
kelijk zullen we u als gemeente zeker vragen 
naar uw mening. Zullen we u informeren en 
vragen om mee te denken. 

Bovenal willen als kerkenraad u vragen om 
voor ons te bidden. Zonder Gods leiding 
en met zijn Geest zijn we niet in staat om te 
handelen zoals goed is. Maar dan moeten we 
Hem daar wel om vragen.  

Ringvergadering
Op woensdag 27 oktober bezocht ik samen 
met anderen de eerste ringvergadering sinds 
de uitbraak van de coronapandemie. Het was 
fijn om mensen uit de ring Breukelen weer 
te ontmoeten en te spreken. Het was inspire-
rend om te luisteren naar een voordracht van 
dr. C.M.A. (Kees) van Ekris. Het onderwerp 
van zijn inleiding was: ‘Preken voor tijdgeno-
ten!
We komen er steeds meer achter dat 'binnen' 
en buiten' in de kerk door elkaar heen loopt. 
De vragen van tijdgenoten houden ook kerk-
gangers bezig. Maar misschien is het ook 
andersom: dat wat christenen geloven heeft 
een connectie met de levens van tijdgenoten. 
Missionair preken is die dimensies met el-
kaar verbinden. Het is recht doen aan de Bij-
bel en de traditie, maar ook aan tijdgenoten 
en hun percepties.
Het was boeiend om hem te horen spreken 
over de preek, over de prekers, maar ook over 
de luisteraars binnen en buiten de kerk. Het 
gaat te ver om hierover meer te vertellen. Via 
de Sijpekerk-app kunt u de avond beluiste-
ren. Maar één ding wil ik wel met u delen. 
We moeten goed voor onze voorganger(s) 
zorgen. Zij hebben een bijzondere taak te 
verrichten. Zij verkondigen Gods woord. La-
ten we zuinig zijn op hen!

Gemeenteavond woensdag 24 november
De kerkenraad nodigt u van harte uit tot het 
bijwonen van de Gemeenteavond op 24 no-
vember a.s. in het Wijkgebouw, Eikenlaan 
17-A te Nieuw-Loosdrecht. 
Wij beginnen om 20.00 uur en willen uiter-
lijk 22.15 uur eindigen.
De agenda voor deze avond:
1. Opening en welkom
2. Gebed
3.  Inleiding op het thema: Heilig Avondmaal 

door M. van Schoonhoven
4. Pauze
5. Gesprek in groepen 
6. Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
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7. Sluiting
Zowel vóór aanvang als tijdens de pauze zal 
er koffie en thee worden aangeboden.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs 
gesteld. Elkaar ontmoeten met zo’n waar-
devol onderwerp als het Heilig Avondmaal 
spreekt ons toch allen aan. 

Met een hartelijke groet, 
namens de Kerkenraad,

A. van Henten, Scriba
 
Tenslotte
Deze week las ik in de krant de kop: “Het is 
nu echt zeker: dit wordt de langste kabinetsfor-
matie ooit.” Ik las: “nog geen knopen doorge-
hakt over coronamaatregelen”.  Ik las: “onrus-
tige nacht bij AZC Ter Apel: vechtpartij en 
gewonde agent”. 
Wat zal de komende tijd ons brengen. Komt 
er een stabiel kabinet dat rechtvaardig kan 
gaan regeren. Zullen de politici hun taak 
naar eer en geweten uitvoeren. Moeten er 
weer coronamaatregelen worden ingesteld 
en wie worden daar de dupe van. Komt er 
echt een tweedeling tussen gevaccineerde 
en niet gevaccineerde mensen? Wordt er ge-
oordeeld over mensen die zich niet willen of 
kunnen laten vaccineren? Wat is eerlijk en 
wat is veilig? Hoe kunnen we vluchtelingen 
die een veilig heenkomen hebben gezocht in 
ons land een slaapplaats bieden? Kunnen we 
de schrijnende situatie veranderen door gast-
vrijer te zijn?

We weten niet hoe we alle problemen kunnen 
oplossen. Wel weet ik dat de beste stuurlui 
nogal eens aan wal staan. Zullen we diegenen 
die een verantwoordelijke taak hebben in het 
besturen van welke organisatie dan ook op-
dragen in ons gebed?
In onze Bijbelse Dagkalender lazen Rut en 
ik het volgende. Leven met het visioen voor 
ogen, gerelateerd aan Jesaja 32: 1 – 8. Het is 
een visioen waarin wordt gesproken over 
een situatie waarin een koning rechtvaardig 
regeert. Over leiders die leiden volgens het 
recht. Zo bieden ze bescherming. Over ogen 
die niet langer blind zijn en over oren die 
weer aandachtig luisteren. De mensen veran-
deren ten goede. Die handelen niet meer on-
doordacht. Ze weten te onderscheiden tussen 
dwaas en edel. Er wordt een situatie geschetst 
waar vrede en veiligheid recht gedaan wordt. 
We kunnen nu toch niet zeggen dat we al zo-
ver zijn. Nog altijd geen kabinet dat ons land 
zal gaan regeren, nog altijd of liever gezegd 
opnieuw de coronadreiging, de klimaatpro-
blematiek en nog veel meer problemen. 

Maar we mogen vasthouden aan het visioen 
van Jesaja en we moeten ook altijd bedenken 
dat de Rechtvaardige Koning als is gekomen. 
Wij mogen bij Hem horen. Hij is vrede en 
recht! 

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
Psalm 72 vers 1 en 6

Anneke van Henten
Scriba

Begrotingen diaconie en 
kerk 2022 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van woensdag 
10 november worden de conceptbegrotingen 
van zowel diaconie als kerk besproken en in 
concept vastgesteld.
Vanaf vrijdag 12 november kunt u een sa-
menvatting van deze conceptbegrotingen 
vinden op de website van de kerk. Mocht u 
geen computer hebben en wel de samenvat-
ting graag willen zien, dan kunt u contact 
opnemen met Petra Kamstra (06 – 06 8355 
1970, pkamstra@hetnet.nl) voor diaconie 
of Marlies Wendt (06 – 23 567 084, marlies.
wendt@xs4all.nl) voor de kerk. Zij zullen u 
een papieren exemplaar van de samenvatting 
toesturen.
Mocht u (één van) de gehele conceptbegro-
tingen willen ontvangen, ook dan graag een 
mail naar de contactpersoon. Dit kan tot ui-
terlijk vrijdag 19 november 2021. Vragen of 
opmerkingen kunt u tot uiterlijk maandag 22 
november doorgeven.

Namens de colleges van diaconie 
en kerkrentmeesters

Geloof en milieu
Wat hebben geloof en de zorg voor het mi-
lieu met elkaar te maken? Hoe kun je van-
uit christelijk perspectief duurzaam genie-
ten? Daarover dachten we met elkaar na 
tijdens de leerhuisavond op 28 oktober. Er 
was een mooie opkomst. We sloten af met 
de volgende stelling: De milieucrisis treft 
ons in de diepste kern van ons geloof (een 
uitspraak uit het synoderapport ‘De gaar-
de een woestijn’ uit 1990). Vanuit de groep 
werd daar verschillend op gereageerd. Over 
de diepste kern van ons geloof waren we het 
volgens mij wel eens. In het christelijk geloof 
staat het verlossingswerk van Jezus Christus 
centraal. Wat vanuit de milieucrisis in ieder 
geval duidelijk wordt, is dat het ons men-

sen vaak niet lukt om op een goede manier 
met de schepping om te gaan. Wij schieten 
tekort en hebben vergeving nodig en verlos-
sing door Jezus Christus. Er gaat denk ik iets 
mis als we het verlossingswerk van Christus 
alleen op de mens betrekken en dan ook nog 
eens uitsluitend op een hele individuele ma-
nier. Onze persoonlijke relatie met God en 
met Jezus Christus is heel belangrijk. Maar 
als het in ons geloof alleen om onszelf gaat, 
of om het behoud van mensen, dan komt de 
rest van de schepping daar min of meer los 
van te staan. Vanuit de Reformatie kwam een 
ontwikkeling op gang waarin de mens steeds 
meer centraal kwam te staan in de theologie. 
Ook de Verlichting en allerlei technische en 
economische ontwikkelen hebben bijgedra-
gen aan die centrale positie van de mens, 
los van de rest van de schepping. Vanuit de 
Bijbel (o.a. Rom. 8) wordt duidelijk dat God 
heel de schepping zal verlossen. Dat wat God 
geschapen heeft, is en blijft waardevol in Zijn 
ogen, ook al gaat er van alles niet goed. God 
zal deze aarde verlossen, zuiveren van al het 
kwaad. Dat is iets anders dan een vernieti-
ging van de aarde. Dat laatste zou betekenen 
dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe wij nu met 
de schepping omgaan, omdat het uiteindelijk 
toch zou uitlopen op een totale verwoes-
ting van de aarde. Dat lijkt mij een onjuiste 
gedachte. Aan de andere kant moeten we 
ook beseffen dat wij de aarde niet gaan ver-
lossen. Wij zijn afhankelijk van Gods duur-
zame trouw. Daarvan mogen we genieten 
én het nodigt ons uit tot duurzaam gedrag. 
Door met de schepping om te gaan zoals 
de Schepper dat doet, kunnen wij iets laten 
zien van en toeleven naar de verlossing en 
de toekomst die wij verwachten. Duurzaam 
genieten is dus in de eerste plaats gericht op 
God. Genieten heeft te maken met het op 
waarde schatten van alle dingen die we van 
Hem hebben gekregen. Dat alles mogen we 
gebruiken tot eer van God, maar ook om 
daarvan te kunnen delen met anderen. 

Marcelle van Schoonhoven
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Pastoraat
Het aantal mensen dat corona heeft opgelo-
pen, is de laatste weken hard gestegen. Dit 
is een zorg voor de ziekenhuizen. Als u dit 
leest, heeft de regering wellicht opnieuw be-
perkende maatregelen opgelegd. We hopen 
en bidden dat, zo er maatregelen zijn op-
gelegd, deze tot resultaat mogen leiden. We 
hopen dat de activiteiten in onze gemeente 
doorgang kunnen blijven vinden. 
Wellicht kent u iemand in de gemeente of 
daarbuiten die ziek is of voor wie het leven 
zwaar is. Het is goed meeleven te tonen en 
voor hen te bidden en dat ook te laten weten. 
Ook denken we aan hen die verdriet hebben 
vanwege het overlijden van een geliefde. In 
het bijzonder op de eeuwigheidszondag zijn 
er mensen in de kerk die verdriet hebben. 
Laten we treuren met hen die treuren en blij 
zijn met hen voor wie het leven vreugdevol is. 
Onze hoop en onze troost is dat het Woord 
van God ons biedt wat we nodig hebben, hoe 
onze levensomstandigheden ook zijn. 

Het pastorale team.

Welkom
Via deze weg willen wij Hannie van der Klis 
van harte welkom heten in onze gemeente 
waar zij nu officieel is ingeschreven. Han-
nie is vanuit Zeist verhuisd naar Loosdrecht. 
Hannie is de vriendin van Jean van Luijk, 
Spanker 7, waarmee zij nu samenwoont. Wij 
hopen dat Hannie zich snel mag thuis voe-
len in onze gemeente. Hierbij vragen wij de 
gemeente om naar Hannie om te kijken en 
actief in ons midden op te nemen. 

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 21 november is het de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszon-
dag genoemd. Daarna begint de periode van 
advent en bereiden we ons voor op de viering 
van het kerstfeest. Op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar gedenken we de broeders 
en zusters die ons in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn ontvallen. Hun namen worden dan 
genoemd. De hieronder vermelde broeders 
en zusters zijn in het afgelopen kerkelijk jaar 
overleden.

Op 10-12-2020 Dhr. F. Schoenmaker 
in de leeftijd van 91 jaar
Op 07-01-2021 Dhr. R. Reijenga 
in de leeftijd van 94 jaar
Op 08-01-2021 Mevr. A.D. van Waverenin 
de leeftijd van 92 jaar
Op 20-01-2021 Mevr. I.J. Hollestelle 
in de leeftijd van 67 jaar
Op 20-02-2021 Mevr. J.M. Houweling-Pee-
reboom Voller in de leeftijd van 84 jaar
Op 20-02-2021 Dhr. T. Jansen 
in de leeftijd van 71 jaar
Op 22-03-2021 Mevr. J.H. Pijl-Lamme 
in de leeftijd van 85 jaar

Op 17-04-2021 Dhr. N. Spaargaren 
in leeftijd van 89 jaar
Op 30-05-2021 Mevr. P.J. van Eijk-van der 
Wilt in de leeftijd van 74 jaar
Op 08-08-2021 Mevr. M.M. Meijers-van 
Zijtveld in de leeftijd van 88 jaar
Op 15-08-2021 Dhr. W. Van Heeringen 
in de leeftijd van 86 jaar
Op 30-08-2021 Dhr. C. Lam 
in de leeftijd van 72 jaar
Op 05-09-2021 Mevr. W. de Costa-Heineke 
in de leeftijd van 95 jaar
Op 03-10-2021 Mevr. J.H. Boeschoten-van 
Raamsdonk in de leeftijd van 81 jaar
Op 08-10-2021 Dhr. K. Kuiper 
in de leeftijd van 100 jaar

Zalig, die in Christus sterven, 
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid 
(Gezang 267:1)

Leerhuis
Op 11 november a.s. hoop ik een avond van 
het leerhuis te verzorgen. De aanvang is om 
20.00 uur in de Oude Pastorie. Het gaat deze 
avond over de apocalyptiek. Er zijn enke-
le bijbelboeken die een wat meer bijzonder 
karakter dragen. U kunt daarbij denken aan 
gedeelten uit het boek Daniel of het boek 
Openbaring. Denk daarbij aan de dieren die 
beschreven worden in het laatste deel van het 
bijbelboek Daniel. Deze beelden geven iets 
weer van wat er in de geschiedenis gaande is. 
Maar de taal waarin dat gebeurt is een heel 
bijzondere taal. We noemen dat apocalypti-
sche taal. Apocalyptiek komt van het Griekse 
woord apokalupsis: onthulling, openbaring. 
Op deze avond zullen we ons in het bijzonder 
bezighouden met het boek Daniel.
U bent van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig, maar het zou fijn zijn als u laat weten 
dat u komt. Dan weten we ongeveer hoeveel 
mensen we verwachten kunnen. 

A. van Duinen.

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. Er zal een bijbel-
kring worden gehouden op woensdag 10 no-
vember van 10.00-11.00 uur en op woensdag 
1 december van 10.00-11.00 uur in de grote 
zaal beneden. 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.

Bedankje 1
Wij willen iedereen bedanken voor de bloe-
men en kaarten die wij hebben gekregen 
voor ons 55 jarig huwelijks  jubileum. 

Hartelijke groet Gijs en Leida Meijers

Bedankje 2
In wil via deze weg iedereen bedanken, die 
na mijn operatie me een voorspoedig herstel 
heeft gewenst.Doormiddel van een kaartje, 
bloemen, een telefoontje, een berichtje of een 
bezoekje. Ik hem dit als heel fijn ervaren, het 
gaat goed met me. Ik mag mijn activiteiten 
weer gaan opbouwen. Nogmaals iedereen 
bedankt.                             Groet Trudy Rempe.

Diaconie
Verantwoording van uw gaven van de 
maand september. Ontvangen collectegel-
den € 822,40. Overgemaakt naar de Beu-
kenhof € 300,00 collecte 12-09, overgemaakt 
naar stichting Hulp Oost Europa € 300,00. 
In overleg met dominee van Duinen komt 
dit geld deze keer ten goede aan Diaconaat 
Christelijk onderwijs Slowakije. In Slowakije 
zijn geen christelijke basisscholen, alleen in 
het zuiden, in het Hongaarstalige gedeel-
te, zijn er vijf. Dat zijn de enige christelijke 
basisscholen in Slowakije. Voor het voort-
bestaan van de scholen is het belangrijk dat 
ook kinderen uit andere dorpen in de buurt 
naar deze scholen kunnen gaan. Maar open-
baar vervoer is er meestal niet en de ouders 
kunnen de kinderen doorgaans niet brengen, 
vanwege hun werk of omdat het te duur is 
om dat te doen. Voor deze kinderen rijdt er 
een schoolbus. De kosten daarvan zijn niet 
meegerekend in het geld dat men krijgt van 
de overheid. Men moet de kosten zelf be-
talen. Veel ouders zijn zo arm dat ze niet of 
maar beperkt bij kunnen dragen. Onder de 
kinderen die worden vervoerd met de bus 
bevinden zich ook een aantal Romakinde-
ren (zigeunerkinderen). Stichting Oost Eu-
ropa vindt het belangrijk dat de christelijke 
scholen kunnen blijven functioneren en on-
dersteunen de  scholen door een bijdrage te 
geven voor het rijden van de schoolbus. 

De uitgangscollecte van 21 november is be-
stemd voor Hospice Kajan. Hospice Kajan 
aan de Borneolaan in Hilversum biedt al 
sinds 2001 een warm (t)huis met deskundi-
ge zorg voor mensen in de laatste levensfase 
en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor 
een groot deel op de inzet van vrijwilligers. 
De kosten worden deels gedekt door de zorg-
verzekering. Daarnaast steunen ze op giften 
van mensen en organisaties die zich betrok-
ken voelen bij het hospice. Dankzij deze do-
naties kan het gebouw en de tuin de gewenste 
huiselijke uitstraling gegeven worden en het 
verblijf voor de bewoners zo aangenaam mo-
gelijk maken. Dat zit ook in kleine dingen 
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zoals bloemen op tafel en in de tuin, kunst 
aan de wanden, een kopje versbereide soep… 
Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de be-
woners en hun familieleden en vrienden zich 
thuis voelen in de laatste levensfase. Voor 
meer info: https://www.hospicekajan.nl 
De diakenen en de collectedoelen waarderen 
uw wekelijkse vrijgevigheid ten zeerste. Har-
telijke dank daarvoor. 

Hartelijke groet, 
uw diakenen Daan, Anneke, 

Erik, Trudy, Margot, Adrie, Petra

Koffieochtend 
Woensdag 17 november is er weer een kof-
fieochtend. Onze gast deze morgen is: Ni-
colien Dorrestein-Bekman. Zij zal ons vertel-
len over haar werk in de Huisartsenpraktijk 
Loosdrecht. We hopen dat jullie allemaal 
kunnen komen. We beginnen om 9.30 uur in 
het Wijkgebouw. 
Van harte welkom namens het team.

Nel Floor.

ZWO berichten 
Najaarszendingscollecte 2021
Graag vragen wij uw aandacht voor de Na-
jaarszendingscollecte voor het Open Doors 
project “Geef hoop aan het Midden-Oosten”.  
Op 7 november D.V. wordt tijdens beide 
diensten gecollecteerd voor dit project.

“Christenen die slachtoffer waren van  ont-
voering  door  IS  hebben  hun verhaal  lan-
ge tijd uit schaamte en angst verzwegen. Sana 
verbrak na zeven jaar de stilte. Ze zag haar 
man Sabah en zonen Tony en Issa zeven jaar 
geleden voor het laatst. In augustus 2014 ont-
voerde de terreurbeweging IS hen, na de ver-
overing van de Iraakse stad Qaraqosh. Sana 
vluchtte met haar dochter Tania naar Erbil. 
Van haar man en jongens heeft ze sindsdien 
niets meer gehoord. Over het onzekere gemis 
durft ze pas sinds kort te praten. Dat doet ze 
in de kerk: een Center of Hope.  Met een luis-
terend oor, praktische hulp en mentale on-
dersteuning dragen kerken in Irak bij aan de 
oplossing van een bijna vergeten probleem 
van de christelijke  gemeenschap  daar.  Aan 
deze praktische, geestelijke en emotionele 
ondersteuning van getraumatiseerde christe-
nen in Irak is grote behoefte. 

Uw bijdrage en gebed is hard nodig”.
•  Met een bedrag van 27 euro geef je een jong 

kind een maand lang toegang tot goed on-
derwijs, waar het onder andere leert lezen 
en schrijven. Zo blijven deze christelijke 
kinderen niet achter in hun ontwikkeling 
en kunnen zij toekomst geven aan hun fa-
milies.

•  Wanneer arme christenen ziek worden of 
gezondheidszorg nodig hebben, kunnen ze 
vaak nergens terecht. Voor 42 euro biedt de 
kerk, een Center of Hope, één persoon toe-
gang tot basale medische zorg.

•  Iemand die door zijn werk in aanraking 
komt met mensen die getraumatiseerd zijn, 
help je op weg met een gift van 66 euro. 
Dominees, nonnen en verpleegkundigen 
krijgen een intensieve cursus die bestaat 
uit coaching op de werkplek, lezingen en 
workshops over traumaverwerking. Na 
het afronden van de cursus zijn zij in staat 
christenen als Sana en Tania goed op te 
vangen.

Wij vragen om een ruimhartige bijdrage aan 
deze collecte; ook kunt u uw bijdrage digitaal 
overmaken op de ZWO bankrekening:  
NL58 RABO 0373 742 630 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente Loosdrecht Inzake 
ZWO.

Opbrengsten
Pinksterzendingscollecte 2021
De opbrengst van deze collecte bedraagt € 
1.710,00 en is inmiddels overgemaakt naar 
de GZB, ten behoeve van project Bijbels on-
derwijs voor de jonge kerk in Nepal. 
Alle gevers heel hartelijk dank! 

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

van Henten en Meta Drost

Kerkrentmeesters
Collecteopbrengst voor de maand septem-
ber € 678.20. Startdag, 19 september, heeft 
opgebracht € 594,55 (inclusief het bedrag uit 
de bus in de tuin van de Oude pastorie). De 
vermelde bedragen zijn: collecten in de kerk, 
bankoverschrijvingen en ontvangsten via de 
Sijpe app. Hartelijk dank voor uw/jouw bij-
dragen.

Kerkbalans 2021 
Het einde van het jaar 2021 telt nog een paar 
weken. Inmiddels zijn wij bezig met de voor-
bereidingen van de Actie Kerkbalans 2022. 
Het afgelopen jaar hebben we ons mogen 
verheugen in vele toezeggingen in het kader 
van Kerkbalans 2021. Veel van de toegezeg-
de bedragen zijn ontvangen. Wij willen u 
daarvoor hartelijk bedanken.  Maar…. nog 
niet alle toezeggingen zijn binnen, soms ook 
van mensen die hebben toegezegd vóór de-
cember hun betaling te verrichten. Mocht u 

vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, 
wilt u dat dan alstublieft alsnog doen? Bij 
voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Uw kerkrentmeesters.

Kinderkoor tijdens 
Kerstlichtjestocht
Hou jij van zingen, zit je op de basisschool 
en wil je meedoen met een te gek project: 
de Kerstlichtjestocht 2021? Meld je dan snel 
aan. Wij zullen zingen in blokjes van één 
uur, tussen 16.00 en 21.00 uur, op zaterdag 
18 december. Je kunt je opgeven voor één of 
meerdere blokjes. Je ontvangt de bladmu-
ziek en eventuele muziektracks ruim van te 
voren. We zullen 3x met elkaar repeteren op 
woensdagmiddag 8 en 15 december en op 
zaterdagmiddag 11 december. Wij repeteren 
in het Wijkgebouw (Eikenlaan 17-A, Loos-
drecht) van 14.00-15.00.
Het kinderkoor staat onder leiding van An-
gela Strubbe en je kunt je aanmelden via: 
lichtjestochtloosdrecht@gmail.com

Uit de pastorie
Na 2 jaar maakten we namens St. Hulp 
Oost-Europa weer een reis naar Slowakije. 
Je merkt dat de contacten anders zijn als je 
elkaar persoonlijk ontmoet dan wanneer dit 
via email of videobellen plaatsvindt. In Slo-
wakije is nog niet de helft van de bevolking 
gevaccineerd. Er zijn dan ook nog allerlei be-
perkende maatregelen. Binnen gebouwen is 
een mondkapje verplicht. Dat geldt ook voor 
kerkgebouwen. Tijdens de eredienst moet je 
een mondkapje dragen. Het is voorgekomen 
dat de overheid tijdens een dienst kwam con-
troleren. De boetes zijn hoog. Je betaalt meer 
dan € 1000,00 euro boete als je het mondkap-
je niet draagt. 
De ontmoetingen waren allerhartelijkst. 
De stemming onder predikanten bleek wel 
wisselend. Sommige predikanten zijn som-
ber. Gemeenten krimpen en het word je als 
predikant soms aangerekend dat je de krimp 
niet weet te keren. Ook is er een predikan-
tentekort en is het aantal studenten dat pre-
dikant wil worden laag. Dat heeft er ook mee 
te maken dat er weinig perspectief is en de 
traktementen laag zijn. Maar er waren ook 
andere geluiden. Een predikant die tevens 
docent is aan de predikantenopleiding zei: als 
je je geroepen weet tot het ambt, dan kan het. 
Dan mag je vertrouwen dat de Here je daarbij 
leidt en helpt. Hij wees er ook op dat er na 
de Wende 4 nieuwe gemeenten zijn ontstaan 
in zijn kerkgenootschap, de Christian Refor-
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Uitdagende podcastserie 
‘Moderne Profeten’
Schrijfster Dorothy Day, bisschop Desmond 
Tutu, bondskanselier Angela Merkel, cul-
tuurfilosoof Jacques Ellul en nog zo wat 'Mo-
derne Profeten' komen voorbij in de podcast-
serie van dr. Kees van Ekris (IZB), bekend 
van de dagelijkse podcast Eerst Dit. In de 
nieuwe reeks, verzorgd door de EO, gaat het 
over acht bekende figuren die verbonden zijn 
met de christelijke traditie en door hun le-
ven, denken en geloven inspireren. Maandag 
25 oktober staat de eerste aflevering online.

Profeten zijn mensen zoals jij en ik, schrijft 
Van Ekris in het voorwoord van het boek 
dat hij bij de serie maakte. ‘Ze hebben hun 
angsten, hun sores en zwaktes. Maar er is ook 
iets bijzonders aan hen. Er kwamen momen-
ten in hun leven dat ze beseften dat zij iets 
moesten zeggen of doen. Eerst vaak in het 
klein. Maar ze bleven wel trouw aan die keu-
zes, Daardoor werd hun leven sterker, over-
tuigder, ruimer, vasthoudender.’

Het project ‘Moderne Profeten’ zet de schijn-
werper op deze acht mensen. Via één ken-
merkend moment uit hun leven, wordt hun 
situatie belicht: hun context, hun keuzes en 
de prijs die ze daarvoor moesten betalen. 
Daar valt van te leren voor ons leven, van-
daag. De acht afleveringen en acht profeti-
sche woorden gaan achtereenvolgens over 
(1) Martin Luther King en durven lijden, (2) 
Frère Christian en leren liefhebben; (3) Bis-
schop Tutu en woorden spreken; (4) Dorot-
hy Day en radicaal durven zijn; (5) Dietrich 
Bonhoeffer en de kracht van roeping; (6) Bis-
schop Muskens en het lef om te provoceren; 
(7) Jacques Ellul en het belang van de waar-
schuwing; (8) Angela Merkel en de vrijheid 
als Godsgeschenk.
E
lk van de bijdragen doet een appèl op de luis-
teraar. Van Ekris: ‘Als je mens van actie bent, 
luister dan eens naar een bijdrage over de 
kracht van het gebed. Als je vooral iemand 
van de verbinding bent, hoor eens over de 
kracht van de waarschuwing en van de pro-
vocatie. Of over roeping en radicaliteit; wat is 
de magnetische kracht ervan?
Het boek ‘Moderne Profeten’, met allerlei 
achtergrondinfo, is goed geschikt voor ge-

sprekskringen en catechisatie. Het verschijnt 
later bij uitgeverij De Vuurbaak. 
De podcast is te vinden op internet onder: 
www.eo.nl/podcasts/moderne-profeten

Bron: Persbericht IZB

Toekomstgericht leven: 
een duurzame appelboom
Duurzaamheid is hot. En terecht. Het klimaat 
verandert en het wordt steeds meer duidelijk 
dat wij mensen dit veroorzaken. De natuur 
en het klimaat betalen de tol van ons gedrag.

Kort geleden was ik op bezoek bij goede 
vrienden op het platteland van Groningen. 
Vol trots nam mijn vriend mij mee naar een 
stukje van zijn land. Enkele jaren geleden had 
hij dit perceeltje erbij gekocht, ‘buurmans 
land is maar één keer te koop’. Toen hij het 
kocht was het een eenvoudig grasland. Maar 
met zijn scherpe oog zag hij de historische 
betekenis en waarde van dit stukje schep-
ping. Eeuwen geleden hebben grijze monni-
ken dit deel van Groningen ontgonnen. De 
sporen van deze arbeid zouden weleens in 
dit perceel aanwezig kunnen zijn. Als hij de 
bovenste laag van de totaal verzuurde grond 
zou afgraven, kwam wellicht de oorspron-
kelijk vegetatie weer terug en zouden oude 
sporen van het werk van de monniken weer 
zichtbaar worden. Toen ik het resultaat van 
zijn inspanning zag kon ik mijn ogen niet ge-
loven: op het land bloeide heide, stonden or-
chideeën, was een poeltje ontstaan en waren 
oude patronen zichtbaar. En dat te midden 
van groen Gronings grasland. 

Dit stukje nieuw-oude Groningse grond 
weerspiegelt voor mij ons klimaatprobleem. 
Het bemeste grasland heeft ons veel gebracht. 
Nog nooit hebben melkkoeien zoveel melk 
geproduceerd en heeft akkerland zoveel op-
gebracht als in onze tijd. We eten er allemaal 
goed van. Alleen zijn de gevolgen desastreus: 
het land is meer dan verzadigd, de lucht ver-
zuurd en het klimaat veranderd. 

Dat er met het oog op de toekomst iets moet 
gebeuren is evident. Politici zijn steeds meer 
bereid om extra geld vrij te maken voor de 
aanpak van de klimaatverandering. De vraag 
hierbij is: wat staat ons te doen? Het is dui-

delijk dat niet elk grasland afgegraven kan 
worden zodat oorspronkelijke ontginning en 
vegetatie weer terugkomen. 

Het idee dat wij het klimaatprobleem wel 
even zullen aanpakken is te simpel. Alsof wij 
zelf geen deel uitmaken van het probleem. 
Het klimaatprobleem bekritiseert het idee 
dat wij mensen heer en meester zijn over 
dieren, land, lucht en zee. Alsof de schepping 
ons bezit is. Wij zelf zijn evenzeer in het ge-
ding als de natuur en het klimaat!

In de kerk denken we na over wat het bete-
kent om toekomstgericht te zijn. Tot welke 
keuzes dwingt dit ons? We hebben elkaar 
nodig om een antwoord te vinden op deze 
indringende vragen. Deze vragen gaan niet 
alleen over de toekomst van onze kerk maar 
evenzeer over de toekomst van de schepping, 
het klimaat en het (te) groene grasland. 

De vragen gaan diep. Ze raken aan onze le-
venshouding, aan ons vertrouwen en aan ons 
perspectief. Het jaarthema van onze kerk is 
‘Van U is de toekomst’. Het belijdt dat de toe-
komst niet in onze handen maar in die van 
God ligt. Het verwoordt de hoop op God die 
alle dingen nieuw maakt. Deze hoop ont-
spant en activeert. 

Juist in deze zorgelijke tijd waarin het kerk-
zijn en het klimaat onder druk staan komt 
het aan op leven vanuit de toekomst. Niet 
als een vlucht maar als bron van kracht en 
bezieling om te doen waar het op aankomt. 
Om te kunnen genieten én om verantwoor-
delijkheid te kunnen nemen voor al wat leeft, 
vanuit het besef dat God voor Zijn kerk en 
Zijn schepping zorgdraagt. Dit betekent 
soms pijnlijke en ogenschijnlijk bizarre keu-
zes maken, net zoals Luther deed, zo gaat het 
verhaal. Als Christus morgen terugkomt zou 
hij met vreugde vandaag nog een appelboom 
planten. Over duurzaamheid gesproken!

Ds. René de Reuver, scriba generale synode
Bron: Website PKN 

med Church of Slovakia. Er zijn mensen die 
er voor gaan zo’n gemeente op te bouwen. 
Een predikantsvrouw vroeg of HOE hulp 
kon bieden. Zij is betrokken bij het jongeren-
werk in haar gemeente en begeleidt een band 
die soms de gemeentezang begeleidt tijdens 

de dienst en die ook optreedt buiten de kerk. 
Zij wil graag kinderen in omliggende dor-
pen met het evangelie bereiken. Dit zijn vaak 
kinderen uit kansarme gezinnen of Roma-
gezinnen. Zij is al minder gaan werken om 
er tijd voor vrij te maken, maar de middelen 

om echt hiermee van start te gaan, ontbreken 
haar. Wij hopen dit initiatief te kunnen gaan 
steunen. Dit waren zo maar een paar impres-
sies van onze reis, die ik met u wilde delen. 

Met hartelijke groet,
 A. van Duinen.

Algemeen nieuws

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 20 november, bij 
Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  


