
Zaterdag 27 november 2021  De Kerkklok 1

De Kerkklok
Kerkblad voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht

1ste Jaargang nummer 16 
Zaterdag 27 november 2021 

Verschijnt zaterdags om de drie weken
Redactie: Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com 

Kopij Kerkklok: zaterdag 11 december 2021 naar: wlamme@hotmail.com

Inmiddels bevinden we ons weer in de donkere dagen voor kerst. Wij 
kennen deze periode als ‘advent’. Wikipedia vertelt ons dat advent 
komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Wij berei-
den ons in deze tijd voor op het Kerstfeest, het feest van de geboorte 
van Christus. Eigenlijk zijn we dus een soort van in verwachting. De 
adventsperiode is daarom ook wel een tijd van inkeer en verwachting.

Advent wordt ook wel gezien als het aftellen naar Kerst: nog vier 
kaarsen, drie, twee, één en dan is daar eindelijk het 
feest van het licht.  De actualiteit is donker gekleurd: klimaat, vluch-
telingen aan de grens bij Polen, (geloofs)vervolging, (zinloos)geweld 
enz. Maar ook dichtbij, zoals de pandemie die ons in zijn greep houdt. 
In deze donkere tijd kunnen wij wel wat licht gebruiken.

Alain Verheij (theoloog en schrijver) zegt daarover het volgende. “Er 
woedt altijd wel een ramp, dichtbij of ver weg. Die adventskaarsjes 
steek je niet alleen aan voor je eigen verwerking van de lock-down, 
isolatie, ziekte of rouw, maar ook voor het lijden van de hele wereld. 
In die zin is het adventsverhaal universeler, groter en tijdlozer dan 
mijn levenssituatie. Het gaat over het lijden van alle mensen en de 
hele natuur. Het kerstverhaal is een soort wrap up van de hele He-
breeuwse Bijbel waar constant uitgezien wordt naar verlossing uit sla-
vernij, ballingschap, oorlog, dakloosheid, armoede, honger. Dat alles 
is duister en er wordt uitgezien naar een licht. En het Kerstkind is 
symbool van dat licht.”

Matthias Smalbrugge (hoogleraar Europese cultuur en christendom 
aan de VU) vult daarbij aan: “Maar is het Kerstkind dan de oplossing 
van al die problemen? Zoals het vaccin, de lock-down, 1G, 2G of 3G 
de pandemie oplost; zou Jezus al onze problemen oplossen? Dat is 
wat mij betreft veel te passief, alsof redding draait om wat ons aan 
geluk of ellende overkomt, en niets te maken heeft met onze eigen 
houding daarin. Adventsverwachting is geen weersverwachting, geen 
voorspelling dat de zon binnenkort weer gaat schijnen. Het gaat om 
de vraag over het hier en nu: als ik niets meer kan, wat kan ik dan 
nog?

God levert geen Messias die het even opknapt. Wat de Messias doet 
is: mens worden en te midden van het lijden een zinvol leven leiden. 
Dat is de uitnodiging van het leven van Jezus. Niet aan het lijden ont-
snappen, maar in dat lijden zin vinden.”

Waar wachten wij dan nog op? Sta op en leef! Leef zoals Christus 
het ons heeft voorgeleefd: gedreven door Zijn Geest, delend van Zijn 
liefde op weg naar het Koninkrijk waar het nooit meer donker wordt.

Tot slot moedig ik je aan om in deze periode de eerste brief van Jo-
hannes eens te lezen. Overdenk dan vooral de woorden van 1 Joh 1:7, 
2:10 en 2:28. Kijk dan door de oogharen heen en zie het licht van Zijn 
Koninkrijk gloren!

Gert Jan Oosterlee

Waar wachten wij nog op?

De Kerkklok
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 28 november – 1ste Advent
10.00 uur: dr. E. S. Klein Kranenburg, Olst   
Kinderkerk in de OP
Jeugdkerk in de OP
18.30 uur: Prop. M. van Schoonhoven
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Zondag 5 december – 2de Advent
10.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek
Gezinsdienst
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Dorcas
Koster: Henk Zijtveld en Co Pos

Zondag 12 december – 3de Advent
10.00 uur: ds. N. J. M. Goedhart
Kinderoppas in de OP
Kinderkerk in de OP
Jeugdkerk in de OP
18.30 uur: ds. L. W. Smelt, Voorthuizen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jacob Mur
Hans Bruinsma en John Lodder

Bij de diensten
Op 5 december zal ik voorgaan in de avond-
dienst. We zijn in de periode van Advent 
aangekomen. We bereiden ons voor op de 
viering van het kerstfeest. De schriftlezing 
zal zijn Jesaja 59: 1-2 en 9-21. De tekst van 
de verkondiging vormen de verzen 19 en 20 
uit Jesaja 59. Het staat er voor Israël niet al te 
rooskleurig voor. De oorzaak daarvan is dat 
het volk gezondigd heeft. Het volk kan zich 
niet zelf bevrijden uit de problemen. Er zal 
een Verlosser komen, schrijft de profeet dan. 
We lezen dit als een profetie die licht werpt 
op de komst van de Messias. A. van Duinen.

Uit de kerkenraad
Op woensdag 10 november vergaderde de 
volledige kerkenraad. Een volle agenda met 

belangrijke bespreekpunten. In de loop van 
de  tijd komen jaarlijks of tweejaarlijks de-
zelfde agendapunten op de agenda. De be-
grotingen van de diaconie en de kerk werden 
voorlopig vastgesteld. Inmiddels heeft u deze 
kunnen bekijken en uw opmerkingen en vra-
gen kunnen doorgeven. Ook de verschillende 
roosters zijn vastgesteld. Van de commissie 
Veilige Kerk ontving de kerkenraad het ver-
zoek om in te stemmen met de invoering van 
een gedragscode. Het is een volgende stap in 
het stappenplan dat deze commissie volgt om 
in de Sijpekerk een veilige omgeving zoveel 
mogelijk te garanderen. De evaluatie over het 
aantal keer dat een vrouwelijke voorganger 
in de Sijpekerk vanaf 2023 zal worden geno-
digd laat helaas nog op zich wachten. U hoort 
hier later meer over.
Al eerder schreef ik over de kerenraadsstruc-
tuur. Op een aantal vergaderingen is hierover 
gesproken. Omdat de kerkenraad groot is 
van omvang, leefde al enige tijd de wens om 
de kerkenraad kleiner van omvang te maken. 
Mede door het aantal vacatures dat er aan het 
eind van dit jaar ontstaat heeft de kerkenraad 
besloten het aantal ambtsdragers in de ker-
kenraad te verminderen. Het gevolg is ook 
dat we in de toekomst dan weer met één ker-
kenraad gaan werken. 
Aangezien de samenstelling van de kerken-
raad in de plaatselijke regeling is vastgelegd 
en deze regeling aangepast moet worden is 
het verplicht om de gemeente hierover te in-
formeren en de gemeente in de gelegenheid 
te stellen haar mening te geven. Daarvoor 
wordt er op donderdag 10 februari 2022 een 
gemeenteavond gehouden. 
Eén van de laatste agendapunten was ‘het 
communicatieplan’. Op verschillende manie-
ren wordt er in onze gemeente gecommuni-
ceerd. We gebruiken de Kerkklok, de Sijpe-
kerk-app, de website, Facebook, Instagram 
en in de kerkdiensten worden elke zondag 
bepaalde zaken afgekondigd. Het is voor de 
kerkenraad in ieder geval duidelijk dat niet 
iedereen dezelfde communicatiemiddelen 

gebruikt. Jongeren lezen de Kerkklok groten-
deels niet maar ouderen bezoeken de web-
site niet en gebruiken ook de Sijpekerk-app 
(nog) niet. Maar het is wel heel belangrijk dat 
iedereen de juiste informatie ontvangt. Hier-
voor is een plan geschreven en vanaf januari 
zullen we hier actief mee aan de slag gaan. U 
hoort hier zeker te zijner tijd meer van. 
Op voorhand wil ik u wel vragen: als u een 
smartphone hebt meld u dan voor de Sijpe-
kerk-app. Met deze app kan er snel gecom-
municeerd worden, kunnen afspraken heel 
gemakkelijk gemaakt worden en kan men 
elkaar snel vinden. Maar niet alleen snel 
communiceren is het doel. Op deze manier 
kan er ook meegeleefd worden met zaken die 
spelen in de gemeente en kan er informatie 
gevonden worden. En uiteraard is het actue-
ler dan de Kerkklok. 
Op de website, onder het kopje Actueel > 
Digitaal gemeente zijn vindt u uitgebreide 
informatie over de Sijpekerk-app. 

Verkiezing ambtsdragers
Per 31 december 2021 ontstaat er een aantal 
vacatures die we met het oog op de wellicht 
veranderende kerkenraadsstructuur gedeel-
telijk willen invullen. De volgende ambts-
dragers hebben ervoor gekozen zich niet 
herkiesbaar te stellen of hebben de maxima-
le termijn  van 12 jaar gediend: Ouderling 
G. van Herk, J. E. A. Hoekman – Schaap, G. 
Mur, G. J. Oosterlee, M. Schram, 
Jeugdouderling T. B. Baas
Ouderling Kerkrentmeester J. P. van Herk, 
A. Schouten van der Velden, W. Veraar, M. 
v.d. Vliet
Jeugdouderling M. L. van Reenen – van 
Dongen zal haar ambt tussentijds neerleg-
gen. Zij kan de taak naar eigen beleving niet 
combineren met haar privéleven. De belas-
ting ervaart zij als te zwaar.
De volgende ambtsdragers hebben zich her-
kiesbaar gesteld.
Ouderling K. R. Steernberg – Brand, W. 
Zuyderduyn 
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Ouderling kerkrentmeester M. E. Wendt 
– Storm. De kerkenraad is hier bijzonder 
dankbaar voor. De kerkenraad heeft besloten 
vooralsnog drie ouderlingen, twee jeugdou-
derlingen en één ouderling kerkrentmeester 
te benoemen. 

Aanbevelingen gevraagd 
Om deze vacatures in te vullen wordt de hele 
gemeente gevraagd per vacature twee aanbe-
velingen in te dienen van belijdende leden 
die naar hun mening geschikt zouden zijn 
voor het ambt van ouderling, jeugdouderling 
of ouderling kerkrentmeester. U kunt uw 
aanbeveling schriftelijk of per mail indienen 
bij de scriba tot en met zaterdag 4 december 
a.s. Aan de hand van uw aanbevelingen zal in 
een voltallige kerkenraadsvergadering over-
gegaan worden tot benoeming van ambts-
dragers of, wanneer noodzakelijk, verkiezin-
gen worden uitgeschreven. Het is belangrijk 
dat de kerkenraad zo compleet mogelijk haar 
werk in Gods gemeente in Loosdrecht mag 
en kan uitvoeren. We willen u vragen om 
voor de scheidende maar ook voor te benoe-
men ambtsdragers te bidden. 

Corona: hoe gaan we daar op 
dit moment mee om?
De situatie rondom de coronapandemie is 
zeer ernstig. Afgelopen week kwam er van-
uit de PKN een actueel advies. In de Sijpe-
kerk hadden we hier al op ingezet maar het 
is nodig om nog extra te benadrukken dat we 
verantwoordelijk zijn voor elkaars veiligheid 
en dat we nadrukkelijk letten op niet veilige 
situaties.
In de Sijpekerk blijft iedereen welkom!
-  Het crisisteam heeft besloten (nog) niet op-

nieuw met registratie te starten. Dat houdt 
wel in dat wij van bezoekers verwachten 
dat zij de 1.5 meter afstand aanhouden. Dit 
betekent dat er tussen verschillende gezin-
nen/ families twee stoelen ruimte vrij moe-
ten blijven. Gebruik de hele kerk. Ook de 
voorste rijen en de rechterzijbeuk kunnen 
gebruikt worden. 

-  Het crisisteam heeft ook besloten dat de 
kinderen vooralsnog gewoon in de kerk sa-
men met de hele gemeente de dienst begin-
nen. Zij gaan voor het gebed voor de ope-
ning van het Woord de kerk uit en komen 
na de preek voor het dankgebed weer terug. 

-  We vragen u bij verplaatsing in de kerk een 
mondkapje te dragen. Wanneer u zit mag 
het mondkapje af.

-  Helaas kunnen we voorlopig geen koffie-
drinken na de dienst. De ervaring leert dat 
het houden van afstand niet haalbaar is.

Verzoek van de scriba
Elke zaterdag verzorg ik de afkondigingen, 
de (gevraagde) voorbede en bloemengroet 
voor de zondag.

Vaste items worden vermeld zoals welke pre-
dikant voorgaat, welke organist speelt, wat 
de bestemming van de collectes is en wie de 
bloemengroet ontvangt.
Het komt heel regelmatig voor dat er bijzon-
dere verzoeken zijn om bij de afkondigingen 
mee te nemen. Jammer genoeg komen deze 
verzoeken vaak (te) laat binnen bij de scriba. 
Ik wil u/ jullie vragen om items voor de af-
kondigingen uiterlijk vrijdagavond aan te 
leveren. Berichten die te laat binnenkomen, 
worden niet meer verwerkt. Zo kan ik op za-
terdagmiddag alles in orde maken en in de 
consistorie leggen. Op die manier hebben de 
ouderlingen de afkondigingen zondagsmor-
gens tijdig tot hun beschikking. 
Uiteraard kunnen geboorteberichten en 
overlijdensberichten altijd telefonisch of via 
de app doorgegeven worden. Daarvoor maak 
ik natuurlijk graag een uitzondering. 

Tot slot
Een mens wordt vandaag de dag niet vrolijk 
van het nieuws. Wat een afschuwelijke be-
richten verschijnen er in de kranten, op de 
televisie en via social media. Waarschuwings-
schoten in Rotterdam bij coronademonstra-
ties, meer dan twintigduizend besmettingen, 
strengere coronaregels, ontoelaatbare uitin-
gen in het politieke debat, overbelaste zorg, 
torenhoog ziekteverzuim. Zomaar een greep 
uit de quotes die afgelopen weken voorbij-
kwamen. 
Dit is de tijd waarin we leven. En het gaat 
lang niet altijd alleen om anderen. Om mij 
heen hoor ik mensen zuchten en ervaar ik de 
ontevredenheid en vermoeidheid. Ook ik er-
vaar dat de rek er soms uit is. Dat de rugzak 
met bagage vol is en er niet veel meer bij kan.  
In één van de afgelopen weken luisterde ik 
naar de podcasts ‘Groeien in geloof ’ van 
onze kerkelijk werker. De eerste ging over 
woorden die je hart binnendringen. Woor-
den die diepe indruk maken op je. Dat kan 
positief maar ook negatief zijn. Je wordt zo 
maar ineens diep geraakt en kunnen zomaar 
voor onrust zorgen. Maar toen deel 2 van de 
podcast: onrustig worden en rust vinden. 
Opnieuw het besef dat een mens onrustig 
kan worden door gebeurtenissen of woorden 
die je in je hart raken. Maar dan de opdracht 
dat we ons tot God keren Hem grootmaken 
en loven en zo weer tot rust komen. ‘Want zo 
hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons 
hart kent geen rust tot het rust vindt in u.’
Ik sluit af met een kort gebed van Thomas 
van Aquino, een middeleeuws filosoof en 
theoloog.

‘Geef mij, Heer God,
een geest om U te kennen,
een hart om U te zoeken,
wijsheid om U te vinden,
gedrag dat U bevalt,

trouwe volharding als ik op U wacht
en de hoop U uiteindelijk te omarmen.’

Met hartelijke groet,
Anneke van Henten, Scriba

Nieuws van de Beroepingscommissie
Na de vakantie is de commissie gestart met 
het zoeken naar een geschikte predikant. Er 
is door de gemeente een groot aantal namen 
aangeleverd. Door de profielschetsen, die 
eerder zijn gemaakt, kunnen wij vaststellen 
of een predikant aan het profiel voldoet. Via 
YouTube volgen we diensten en selecteren 
zo predikanten die eventueel zouden kun-
nen passen in onze gemeente. We hebben 
heel veel diensten bekeken en beluisterd. We 
hebben nu een lijst met predikanten waar 
we meer diensten van bekijken en meer 
achtergrond  informatie van trachten te vin-
den. Door diensten actief te bezoeken en zo 
mogelijk gesprekken aan te gaan met een 
predikant hopen we een stapje verder te ko-
men. Het is fijn om te constateren dat we als 
commissie elkaar goed vinden en op één lijn 
zitten. We bidden dat God ons zal leiden in 
de zoektocht naar de nieuwe herder en leraar 
voor onze gemeente. Bid u met ons mee?

Namens de benoemingscommissie
Johan van de Koppel

Enquête Groeien in geloof
Elke week verschijnen er in de Sijpekerk app 
(in de subgroep meditatie) twee bijdragen 
in de rubriek Groeien in geloof. Op dinsdag 
een filmpje en op donderdag een podcast. 
Om Groeien in geloof nog beter te laten aan-
sluiten bij de behoeften vanuit de gemeente 
hebben we jullie hulp nodig. Via onderstaan-
de link kun je (anoniem) een korte enquête 
invullen. 
https://docs.google.com/forms/d/1I3DV-
nAkNFbDfxjr1efYkhpJ4QbbdkBZcsxg-
1PxyIjCA/edit
Wij zouden het fijn vinden als zoveel moge-
lijk gemeenteleden reageren. Alvast bedankt!

Hartelijke groeten, 
ds. A. van Duinen en M. van Schoonhoven

Leerhuis
De vorige avond van het leerhuis kon niet 
doorgaan vanwege ziekte van uw predikant. 
De volgende avond staat gepland op 9 de-
cember a.s. om 20.00 uur in de Oude Pas-
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torie. Vooralsnog houden we deze datum 
aan. Of het mogelijk zal zijn het leerhuis te 
houden, is nu nog niet te zeggen. Op deze 
avond komt ter sprake wat op de vorige leer-
huisavond behandeld had zullen worden, 
namelijk het onderwerp van de apocalyptiek. 
Er zijn enkele 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 
apocalyptische taal. Apocalyptiek komt van 
het Griekse woord apokalupsis: onthulling, 
openbaring. Op deze avond zullen we ons in 
het bijzonder bezighouden met het boek Da-
niel. U bent van harte welkom. 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
In de planning hadden we opgenomen dat er 
op 1 december bijbelkring zou worden ge-
houden in de grote zaal van de Emtinckhof. 
Gezien de coronaperikelen heb ik samen met 
de pastoraal medewerkers mevr. Aalberts en 
mevr. Meijers, moeten besluiten om de bij-
belkring niet door te laten gaan. We vinden 
dit heel erg jammer. We hadden het fijn ge-
vonden elkaar te kunnen ontmoeten rondom 
de geopende bijbel. We hopen dat er in het 
nieuwe jaar mogelijkheden zullen zijn om als 
bijbelkring bijeen te komen. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen.

Pastoraat
Geboortebericht
Dankbaar zijn we dat het gezin van Ilse, Jas-
per en Jenoah Baas (Lindelaan 22, 1231CL) 
is verrijkt met een prachtige en gezonde zoon 
en broertje. Hij heeft de namen Manuel Jozua 
gekregen. Vertaald uit het Hebreeuws geven 
deze namen uitdrukking aan de prachtige 
beloften: God met ons en God redt. Dit heb-
ben Ilse en Jasper in het bijzonder ervaren bij 
de voorspoedige geboorte. Wij wensen het 
dit jonge gezin ook toe bij de opvoeding van 
dit mooie kindje. 
Voor zover bekend zijn er geen ernstig zie-
ken in de gemeente. Er zijn wel verschillende 
gemeenteleden die getroffen zijn door coro-
na of corona hebben gehad maar inmiddels 
weer zijn hersteld. Het aantal besmettingen is 
momenteel zeer hoog. We hopen en bidden 
dat de maatregelen die de regering ons heeft 
opgelegd, goed nageleefd zullen worden en 
effect mogen hebben. We weten dat onze le-
vens teer en broos zijn. We dragen een ieder 
op aan de zorg van de Here, onze God. 

Het pastorale team.

Diaconie
Verantwoording van uw gaven in de maand 
oktober. Ontvangen collectegelden € 
1.289,65. Overgemaakt naar Messias Belij-
dende Joden collecte 3/10 € 300,00,  Mercy 
Ships collecte Heilig Avondmaal 10/10 € 
300,00,  Voedselbank collecte 24/10 € 300,00.

De uitgangscollecte van zondag 5 december 
is bestemd voor Dorcas. (www.dorcas.nl)
Natuurlijk kennen wij Dorcas allemaal van 
de Dorcas Voedselactie. Maar Dorcas doet 
meer. Dorcas werkt aan blijvende verande-
ring in het leven van de allerarmsten in der-
tien landen in Afrika, Oost-Europa en het 
Midden-Oosten.
De hulp die Dorcas geeft is nooit vluchtig, 
maar altijd gericht op blijvende verandering. 
Dorcas werkt bijvoorbeeld aan het creëren 
van sociale vangnetten rondom kwetsbare 
mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij no-
dig hebben. ze trainen hen in weerbaarheid 
en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen 
hebben. En we ondersteunen mensen in on-
dernemerschap, zodat zij weer genoeg inko-
men hebben om goed voor zichzelf te zorgen.
Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan 
veranderen, is dat van de 23-jarige Lemlem 
uit Ethiopië. Zij vertelt: ‘Nadat mijn vader 
overleed, besloot mijn moeder te verhuizen. 
Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moe-
der hertrouwde, maar heeft haar nieuwe man 
nooit verteld dat ze een dochter had. In de 
vakanties ging ik af en toe bij mijn moeder 
op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man 
dat ik haar zus was. Ik voelde me hierdoor zo 
ongewenst.’ 
Via een vriendin hoorde Lemlem van het op-
leidingscentrum van Dorcas. Ze schreef zich 
in en begon met een kooktraining. ‘Ik vond 
het fijn om hard te werken en veel te leren. 
Naast de opleiding werkte ik ook nog. Het 
was dus best een drukke tijd.’ In acht maan-
den tijd leerde ze van alles over het bereiden 
van eten. Na haar training hielpen de mede-
werkers van het centrum haar om een baan 
te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de bediening 
in een koffiehuis! Ik werk er met veel plezier 
en verdien genoeg geld om ook voor mijn 
oudtante te zorgen. En ik durf zelfs te dro-
men van mijn eigen koffiehuis. Ook hoop ik 
andere jonge mensen te inspireren met mijn 
verhaal.’
Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks hon-
derdduizenden andere mannen, vrouwen 
en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, 
kunt u mensen helpen tot bloei te komen. 
Doet u mee? Dank u wel! 

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

Ouderenmiddag
Er is door de corona ontwikkelingen beslo-
ten om de kerst ouderenmiddag niet door te 

laten gaan. We denken niet dat we de middag 
op 1,5 meter veilig  kunnen organiseren. Dit 
besluit is met pijn in ons hart genomen. We 
hopen dat iedereen gezond blijft. En dat we 
elkaar weer veilig kunnen ontmoeten. 

Groet het team voor de ouderenmiddagen.

Koffieochtend 
Op dit moment is nog niet bekend of de kof-
fieochtend van 15 december door kan gaan. 
Op de Sijpekerk app komen nadere medede-
lingen.       Groet namens het team, Nel Floor.

Verantwoording HVD
Ontvangen via Martiene van Reenen: 1x 
€ 20,00.

Ans van Ingen

Kerstmarkt Oud Loosdrecht
Er wordt 11 december een kerstmarkt geor-
ganiseerd op het terrein bij de (Hervormde) 
kerk in Oud Loosdrecht. De markt is buiten 
en is vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Wij als Vrou-
wenvereniging hebben daar ook een kraam, 
we willen de spullen die we de afgelopen ja-
ren hebben gemaakt verkopen. Er zijn allerlei 
soorten kaarten (ook kerstkaarten), sokken, 
mutsen sjaals, leuke gebreide kraamcadeau-
tjes, omslagdoeken en allerlei kleine dingen 
om cadeau te geven!
We hopen u te ontmoeten bij de verkoop.

Groet de dames van de vrouwenvereniging. 

ZWO berichten 
Bus voor slechtziende kinderen in Chernigiv, 
Oekraïne aan vervanging toe
Zoals de meesten van u zich waarschijnlijk 
nog herinneren, mochten we negen jaar ge-
leden ruimhartig bijdragen aan de aanschaf 
van een tweedehands Mercedes bus ten 
behoeve van blinde/slechtziende en veel-
al meervoudig gehandicapte kinderen via 
stichting ProForKids van de fam. Eckardt. 
Met deze bus werd het voor de kinderen 
voor het eerst mogelijk om naar een school 
voor slechtziende en blinde kinderen te gaan. 
De ouderorganisatie wil de bus graag in het 
voorjaar 2022, voordat de onderhoudskosten 
gaan oplopen, vervangen voor een nieuwer 
tweedehands exemplaar. We hopen als ge-
meente een bedrag van 4000 euro voor onze 
rekening te kunnen nemen. De ouderorgani-
satie werft zelf ook actief sponsors in eigen 
land. We hopen u in de volgende Kerkklok 
en Sijpekerk app een actie aan te kondigen, 
een en ander afhankelijk van de corona 
maatregelen. Giften voor deze bus zijn zeer 
welkom: graag o.v.v. bus Oekraïne.
NL58 RABO 0373 742 630 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente Loosdrecht Inzake 
ZWO .

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

Marijke van Henten en Meta Drost
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Kerkrentmeesters
Oud papier inzameling 
dorpskern Nieuw-Loosdrecht
•  Weet u/jij dat ….het eerste depot voor het 

oud papier is geweest in een schuur bij een 
huis op het huidige terrein van de Beuken-
hof,

•  Weet u/jij dat…. de eerste container heeft 
gestaan bij het Wijkgebouw.

•  Weet u/jij dat….de container daarna is ver-
plaatst naar de parkeerplaats van de voor-
malige school naast de kerk

•  We weten allemaal dat de container nu staat 
op de parkeerplaats achter de kerk.

•  Weet u/jij…. dat de voormalige schuur van 
familie Pos gediend heeft als tussenstation 
om de containers maar zo vol mogelijk te 
stouwen.

•  Weet u/jij….dat het niet exact bekend is 
hoeveel jaar er al papier wordt ingezameld.
Dit toch zeker vijftig - vijfenvijftig jaar is 
geleden.

•  Weet u/jij…. dat er in al die jaren maar drie 
contact personen zijn geweest. Te weten: 
Kees Bakker, Geurt Rozendaal en nu dus 
Jan Aalberts. Jan wordt geassisteerd door 
Nico Aalberts en Jan van de Horst. 

De afgelopen jaren is er tonnen aan oud 
papier opgehaald. Veel geld heeft dit opge-
bracht voor het algemeen kerkenwerk. Aan 
het eind van dit jaar stopt helaas de GAD 
met het inzamelen van oud papier door ver-
enigingen, scholen, kerken etc. Wij hebben 
geïnformeerd om via een bedrijf een contai-
ner te plaatsen. Hiervoor worden kosten in 
rekening gebracht en is niet meer lonend. 
De laatste mogelijkheid om uw oud papier 
weg te brengen is 15 december. Daarna gaat 
de container op slot. Wilt u dan geen papier 
meer brengen. De container wordt op vrij-
dag 17 december opgehaald. Wij willen alle 
gemeenteleden bedanken die papier hebben 
gebracht. Ook de overige gemeenteleden 
die hand en span diensten hebben verleend: 
HARTELIJK DANK.

Namens de kerkrentmeesters 
Ina van der Vliet.

Oud papier inzameling 
dorpskern Oud-Loosdrecht
In de maand augustus is er 6.640 kilo oud 
papier opgehaald, in de maand september 
7.820 kilo en in de maand oktober 9.440 
kilo. Over het afgelopen jaar vanaf november 
2020 tot en met oktober 2021 is er in totaal 
99.140 kilo oud papier opgehaald. Dit heeft 
een bedrag van € 3.469,90 opgebracht. De 
mensen die geholpen hebben met het opha-
len willen wij hierbij hartelijk bedanken voor 
hun inzet. In de maand december worden de 
blauwe kliko’s voor het laatst opgehaald voor 
de kerk. In november 2000 is er begonnen 
met het oud papier ophalen met de kraakwa-
gen. Vanaf januari 2022 gaat de GAD het oud 

papierophalen. 
Met vriendelijke groet, Wytse Lamme

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan. In januari 
doet onze Hervormde Gemeente Loosdrecht 
mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens 
deze actieperiode zullen we u als kerkleden 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we 
ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk 
voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook 
in de toekomst willen we als kerk van bete-
kenis zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. 
Want als kerk krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage van onze leden is nood-
zakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat 
we onze gemeenteleden ieder jaar om een 
bijdrage vragen. 
Tussen 15 en 29 januari 2022 ontvangt u 
daarom een brief met het verzoek om bij te 
dragen. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we 
onze belangrijke taken blijven vervullen en 
plannen maken voor de toekomst. Door van-
daag te geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen! 

Uit de pastorie
Advent is de tijd dat de dagen kort en de 
nachten lang zijn. Het zijn de donkere dagen 
voor kerst. Toch is advent een mooie tijd. 
Met advent richten we ons op het kerstfeest. 
Er worden voorbereidingen getroffen voor 
allerlei activiteiten. Dit jaar zou er weer een 
lichtjestocht worden gehouden en een kerst-
zangavond. Het zijn niet alleen activiteiten 
waar je naar uitziet. Voor de betrokkenen is 
de voorbereiding daarvan niet minder be-
langrijk. Helaas gaan deze activiteiten niet 
door. Het zal opnieuw anders zijn dit jaar. 
Ik heb beelden gezien van de rellen in Rot-
terdam van afgelopen nacht. Het begon met 
een demonstratie tegen de coronamaatrege-
len van de regering. Toen lieten relschoppers 
alles helemaal uit de hand lopen. Ik begrijp 
dat mensen een uitlaatklep zoeken, opnieuw 
al die beperkingen, daar is niemand blij mee. 
Het is verstandig dat de mogelijkheid voor 

zo’n demonstratie geboden wordt en men 
stoom af kan blazen. Maar voor de rellen die 
er ontstonden kun je geen begrip hebben. 
Dat moet worden ingedamd en gestraft. Dit 
tast de rechtsorde aan.
Voor ons als kerk is de huidige situatie even-
eens niet gemakkelijk. Activiteiten kunnen 
niet doorgaan of moeten aangepast worden. 
Ons geduld wordt op de proef gesteld. We 
zullen er allemaal doorheen moeten. Het is 
goed dat we ons inspannen om dat met el-
kaar te doen. Om elkaar te stimuleren de ba-
sisregels na te leven en alles te doen wat de 
verspreiding van het virus tegen kan gaan. 
Veel meer kunnen we niet doen, maar dat 
kunnen we doen. We doen het ook met het 
oog op al diegenen die in het ziekenhuis be-
landen en directe hulp nodig hebben. Het is 
niet gemakkelijk, maar laten we bidden om 
moed en kracht en hopen op betere tijden. 
En laat het de adventsverwachting niet in de 
weg staan. We geloven dat in de komst van 
Jezus Christus het heil reddend verschenen 
is. Dat mag gevierd worden hoe onze om-
standigheden ook zijn. 

Met hartelijke groet, 
A. van Duinen.

Visitatie: “We kunnen niet zonder 
de blik van buiten”
Visitatie is een beladen woord. Het vindt im-
mers plaats bij onenigheid in een gemeente 
en legt iets bloot wat pijnlijk is. Maar deze 
‘dienst van bemiddeling’ is heel wezenlijk. 
“We kunnen niet zonder de blik van buiten.”

Visitatie bij onenigheid
Visitatie vindt plaats in gemeenten waar 
sprake is van onenigheid, in de zakelijke of 
persoonlijke sfeer. Visitatoren, mensen ‘van 
buiten’, kijken naar een probleem, een con-
flict, waar de kerkenraad of gemeente zelf 
niet uitkomt. Wilbert van Iperen, classispre-
dikant van de classis Veluwe en als zodanig 
betrokken bij visitatie, vindt visitatie een 
waardevol instrument. “We kunnen niet 
zonder de blik van buiten. Visitatoren helpen 
kerkenraden en gemeenten in de spiegel te 
kijken. Ze doen dat vanuit een pastorale at-
titude, als mede-ambtsdragers.”

Visitatie: realistisch zijn
Als classispredikant is Van Iperen altijd bij 
visitatie betrokken. Bij het eerste contact met 
een gemeente, en op de achtergrond tijdens 
het traject zelf. In spoedeisende situaties kan 
hij voorlopige besluiten nemen, een van zijn 
bevoegdheden als classispredikant. Dat is 
niet vaak  nodig. Van Iperen wil visitatie niet 
te zwaar duiden. “Het is pijnlijk dat het soms 
nodig is, maar laten we ook realistisch zijn. 

Algemeen nieuws
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In een geloofsgemeenschap gaat het over 
dingen die mensen aan het hart gaan. Wat je 
ter harte gaat, kan je diep raken.”

Visitatie is bemiddeling
Een alarmerend telefoontje vanuit een ge-
meente naar de classispredikant is meestal de 
eerste stap in een mogelijk traject van visitatie, 
zegt Erik Schuitemaker, predikant in de Her-
vormde Gemeente Elburg en voorzitter van 
het college voor de visitatie in de classis Velu-
we. “Als hij en ik denken dat er echt wat aan 
de hand is, maken we een afspraak voor een 
soort intake: hoe ernstig is het? Soms zijn we 
na dit ene bezoek klaar, en hebben we wegen 
kunnen wijzen om verder te gaan. Het gebeurt 
ook dat we toewerken naar een traject van vi-
sitatie, waarin we een kerkenraad of gemeente 
langdurig bijstaan zodat men verder kan. Visi-
tatie is een dienst van bemiddeling.”

Beladen woord
Als je een gemeente laat weten dat er een tra-
ject van visitatie plaats gaat vinden, is er in 
eerste instantie schrik, weet Schuitemaker. 
“Visitatie is een beladen woord. Laatst ging ik 
voor in een gemeente waar de ouderling van 
dienst tegen me zei: ‘Ik weet dat u ook in het 
college voor de visitatie zit, maar we hopen 
u niet snel weer te zien.’ Hij zei het met een 
knipoog, maar het geeft wel wat aan.”
Van Iperen hoopt dat de kerkenraad of ge-
meente waar visitatie plaats gaat vinden zelf 
inziet dat dat goed is. “Dat lukt helaas niet 
altijd. In zo’n geval ligt het initiatief voor visi-
tatie bij het breed moderamen van de classis 
en het college voor de visitatie zelf.”

Team van 12
Visitatie is sinds maart 2019 een taak van de 
classis, in de vorm van een classicaal college 
voor de visitatie dat zelfstandig kan advise-
ren. Schuitemaker is voorzitter van een team 
van 12 visitatoren: predikanten, mensen met 
bestuurlijke ervaring, mensen die weten hoe 
ze met conflicten om moeten gaan, maar ook 
kerkenraadsleden met ervaring in het kerke-
lijk leven. Mannen en vrouwen, op verschil-
lende manieren inzetbaar. “Als er een traject 
van visitatie nodig blijkt, stel ik een team van 
2 of 3 mensen samen dat het probleem in 
kaart brengt. Waar komt het vandaan? Wel-
ke belangen spelen er? Zij koppelen dat aan 
mij terug. Grote problemen bespreken we in 
het college als geheel. De visitatoren probe-
ren vervolgens partijen met elkaar in gesprek 
te brengen en adviseren over een mogelijke 
oplossing.”

Gemeenteleden kunnen hun zegje doen
Soms is het probleem een interne kerken-
raadskwestie waar de gemeente geen weet 
van heeft. Bijvoorbeeld twee groepen die niet 
met elkaar overweg kunnen. Vaker gaat het 

om een probleem waar de gemeente wel van 
op de hoogte is. Schuitemaker: “In dat geval 
informeren we de gemeente over de visitatie, 
om haar gerust te stellen dat er mensen bezig 
zijn om zaken uit te zoeken. Als het een pro-
bleem betreft waar veel gemeenteleden bij 
betrokken zijn, wordt er een zitting gehou-
den. Gemeenteleden die dat willen, kunnen 
aangeven hoe zij het zien. Dat kan ook op 
een gemeenteavond die door de visitatoren 
wordt georganiseerd.”

Draagvlak krijgen
Visitatie heeft altijd effect, maar niet altijd 
het gewenste resultaat, ziet Schuitemaker. 
“Visitatoren nemen geen beslissingen maar 
geven adviezen, en het is een kunst om daar 
draagvlak voor te krijgen. We geven na-
tuurlijk graag adviezen waar men zelf ook 
wat ook voor voelt. Als er echt sprake is van 
een conflict, kan het diep gaan. Niet ieder-
een krijgt zijn zin. Soms blijven mensen het 
oneens. En soms moeten er onontkoombare 
dingen gebeuren.”

Visitatie legt iets pijnlijks bloot
Visitatoren laten hun adviezen in een rapport 
bij de gemeente achter. De classispredikant 
belt na verloop van tijd om te vragen wat er 
met de adviezen is gedaan. Een gemeente is 
autonoom, maar kan wel ter verantwoording 
worden geroepen. 
Er is geen eenduidig antwoord op de vraag 
hoe visitatie in het algemeen ervaren wordt. 
Van Iperen: “En hoe de gemeente het erva-
ren heeft, zegt niet alles over de vraag of de 
visitatoren goed geadviseerd hebben of niet. 
Een goede visitatie met goede conclusies kan 
voor een deel van de mensen toch moeilijk 
verteerbaar zijn. Visitatie legt iets bloot wat 
pijnlijk is. Een onderwerp dat de gemeente 
misschien wel uit de weg ging. Als het dan 
naar buiten komt, zijn de gemoederen vaak 
verhit. Het gaat trouwens vaker om onderlin-
ge relaties dan om de inhoud. Mensen staan 
soms lijnrecht tegenover elkaar.”

Hakken in het zand
Het werk van de visitatoren is niet altijd leuk, 
vindt Schuitemaker. “Ik kom vaak in een si-
tuatie van spanning, van boosheid, van hak-
ken in het zand. Ik vind het moeilijk als er in 
de loop van het traject geen enkel beroep op 
het evangelie meer mogelijk is. Waar mensen 
niet meer aanspreekbaar zijn op de waarde 
van het evangelie: blijf naar elkaar luisteren, 
stel jezelf niet op de eerste plaats, en laat de 
zon niet ondergaan over je toorn. Daar word 
ik echt verdrietig van. Om met hart en ziel 
visitator te zijn moet je van de kerk houden, 
moet je liefde in je hart hebben voor een ge-
broken kerk met al haar fouten en gebreken. 
Die liefde heb ik, het gaat uiteindelijk om de 
zaak van God zelf.”               Bron: Website PKN

Hulp aan vluchtelingen bij de 
Pools-Wit-Russische grens
Sinds 8 november zitten minstens 2.000 mi-
granten uit het Midden-Oosten vast aan de 
grensovergang tussen Polen en Wit-Rusland. 
De afgelopen weken zijn in het gebied zeker 
12 mensen omgekomen, onder wie een jon-
getje van 1 jaar. Via de Pools-Lutherse Kerk 
helpt Kerk in Actie met hulpgoederen voor 
de mensen op de vlucht.
Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie: “Af-
gelopen week heb ik mensonterende beelden 
gezien van de situatie aan de Pools-Wit-Rus-
sische grens: mensen, op zoek naar veilig-
heid, maar geteisterd door extreme kou, 
uitputting, honger. De migrantenkampen bij 
grens Wit-Rusland en Polen zijn op dit mo-
ment ontruimd en de migranten zijn naar 
een loods gebracht. Daar krijgen ze dekens, 
medicijnen en gekookte tarwe als voedsel. 
Deze tijdelijke opvangplaatsen zijn echter 
overvol en er is geen plaats voor iedereen. 

Hulp via de Pools-Lutherse Kerk
De Pools-Lutherse Kerk probeert de mensen 
op de vlucht te helpen met hulpgoederen. Zij 
nemen hierin, samen met de Pools-katho-
lieke en Pools-orthodoxe kerk, een moedige 
rol op zich, omdat dit in de Poolse samen-
leving niet zomaar wordt geaccepteerd. Kerk 
in Actie heeft de Poolse broeders en zusters 
bemoedigd door een gift over te maken om 
dit belangrijke werk te kunnen doen. De 
hulppakketten bevatten water, energierepen, 
gelhandwarmers, hygiëneartikelen, dekens 
en pyjama's.

Geroepen tot barmhartigheid
De Groot: “Als christenen zijn we geroepen 
om barmhartigheid te tonen aan mensen 
in nood en voor hen te zorgen. Ongeacht 
afkomst, religie of status. We kunnen niet 
onverschillig blijven voor het lot van hen die 
een nieuw leven willen beginnen, een leven 
zonder conflict, vervolging, ongelijkheid en 
sociale onrechtvaardigheid.” 

Collecte voor vluchtelingenkinderen
Van 22 tot en met 27 november collecteert 
Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Door de hopeloze situa-
tie in Griekenland ontstaat nieuwe vlucht-
routes richting Europa. Zoals de route via 
Wit-Rusland naar Polen. De situatie aan de 
Pools-Wit-Russische grens toont aan dat de si-
tuatie voor mensen op de vlucht niet alleen in 
Griekenland tot mensonterende situaties leidt. 
Kerk in Actie blijft daarom pleiten voor een 
rechtvaardig asielbeleid  Bron: Website PKN

Inleveren kopij De Kerkklok
Inleveren kopij zaterdag 11 december, bij 
Wytse Lamme, wlamme@hotmail.com  


