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Het afgelopen jaar heeft wel heel erg in het teken van corona gestaan. 
Periodes met strenge maatregelen wisselden af met periodes van 
meer vrijheid. 

Hebben we reden tot klagen? Misschien wel. Het was en is ook echt 
niet gemakkelijk. De situatie bracht zoveel onrust, frustratie en pola-
risatie met zich mee. We mogen klagen als we daar maar niet in blij-
ven hangen. In de Psalmen horen we de verschillende dichters kla-
gen. Ze schromen niet om hun gevoel van frustratie, van pijn en van 
angst aan God te laten horen. Ze hadden de vrijmoedigheid om hun 
klachten bij God te brengen.  Ze maakten er liederen over. Ze had-
den er dus goed over nagedacht wat ze bij God wilden brengen. Een 
gedicht maak je niet zomaar. Daar moet je over nadenken. In deze 
gedichten zwegen ze niet. 
Ze richtten zich op God. Zij wilden God laten delen in hun moeite. 
Ze spraken duidelijk uit wat hen hinderde. In tranen is de dichter 
van Psalm 42. Maar dan ontstaat de vrijmoedigheid om de Heer aan 
te roepen en dan keert het vertrouwen terug en wordt de hoop weer 
gevestigd op God onze Heer. In vers 10 van Psalm 42 lezen we: 

“Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Wat staat er dan zomaar in vijf kleine regeltjes tekst. 
Ik denk de basis van ons geloof. 
Alles wat er gebeurt, alles wat ons 
treft, alles wat we misschien ver-
diend hebben. Niets gaat buiten 
onze God om. Maar als wij onze 
hoop vestigen op Hem dan is het 
goed, Niets kan ons deren als wij 
ons vertrouwen stellen op Hem.

Ik las onlangs een artikel over Dietrich Bonhoeffer. Hij zat gevangen, 
gebukt onder het Naziregime. Hij keek terug op tien jaar van het na-
zisme in Duitsland. Het leek verloren tijd. Bonhoeffer schreef over 
die tijd. Een deel van de tekst luidde: 

“Tien jaar is in het leven van ieder mens een lange tijd. Tijd keert 
nooit terug, is het kostbaarste goed waarover wij beschikken en daar-
om verontrust ons, telkens als we terugzien naar het verleden, de ge-
dachte dat we misschien onze tijd verloren lieten gaan.”

Is het reëel een vergelijk te trekken met de coronapandemie. Al bijna 
twee jaar wordt ons leven bepaald door maatregelen, beperkingen 
en teleurstellingen. We hebben veel verloren, maar was het verloren 
tijd? Nee dat is zeker niet zo. We konden vrij leven, genieten, iets 
betekenen voor een ander.
Ik citeer nog een keer Bonhoeffer: 

Ik geloof dat God alles, ook het slechtste, ten goede kan laten keren. 
Hiervoor heeft Hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen. 
Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstands-
vermogen geeft als we nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, 
opdat we niet onszelf, maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle 
angst voor de toekomst moeten overwinnen”. 

Laten we God maar vragen om ons dat geloof en vertrouwen te ge-
ven. Zo kan een Christen toch vol hoop het nieuwe jaar ingaan.

Anneke van Henten

Hebben we reden tot klagen….

De Kerkklok
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Diensten in de Sijpekerk
Zondag 9 januari 
10.00 uur: ds. A. van Duinen – Voorbereiding 
H.A.
Voor zover nu bekend:
Geen kinderkerk en/of jeugdkerk
Geen oppasdienst
18.30 uur: ds. G. Oberink - Urk
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Jos van Gelder en Monique Renes

Zondag 16 januari
10.00 uur: ds. G. Oberink - Urk
Voor zover nu bekend:
Geen kinderkerk en/of jeugdkerk
Geen oppasdienst
18.30 uur: ds. L. W. Smelt - Voorthuizen
Uitgangscollecte: CIA - Stichting Hulp Ver-
volgde Christenen 
Koster: Hans Bruinsma en John Lodder

Zondag 23 januari
10.00 uur: ds. M.P.D. Barth – Barneveld
Jeugddienst
Voor zover nu bekend:
Geen kinderkerk en/of jeugdkerk
Geen oppasdienst
18.30 uur: ds. A. van Duinen
Uitgangscollecte: Kerk
Koster: Gert Dorland en Johan de Rooy

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad heeft in het nieuwe jaar voor 
het eerst vergaderd op 5 januari. U begrijpt 
dat ik hier nog niks over kan vertellen want 
de kopij moest al eerder ingeleverd worden. 
In de vergadering hebben we in ieder geval 
stilgestaan bij de nieuwe ambtsdragers. Op 
zondag 20 februari zullen zij in hun ambt 
worden bevestigd. U begrijpt dat we hen in 
de vergadering van maart zullen verwelko-
men en dat we dan ook afscheid zullen ne-
men van de vertrekkende ambtsdragers. 
De beleidsvoornemens, gerelateerd aan ons 
beleidsplan, stonden weer op de agenda. 
Wat hebben we in het afgelopen jaar ingezet, 

wat is afgehandeld, wat verdient nog meer 
aandacht en wat kunnen we in 2022 bij de 
hand nemen. We weten inmiddels dat lang 
niet alles loopt zoals we zouden willen. Maar 
we moeten dan ook weer constateren dat 
er weer andere dingen mogelijk zijn en die 
kunnen ook heel veel voldoening geven. 

In het nieuwe jaar zal de grootte en samen-
stelling van de kerkenraad in ieder geval ver-
anderen. Deze aanpassing is al ingezet met 
het invullen van een specifiek aantal vaca-
tures. Vanaf maart, wanneer de kerkenraad 
compleet hoopt te zijn, gaan we hier actief 
mee aan de slag. We willen ons buigen over 
de (jeugd)pastoraal medewerkers in onze 
gemeente. Enkelen hebben te kennen gege-
ven hiermee te willen stoppen. Taken en op-
drachten zullen moeten worden verdeeld en 
de kerkenraad is dankbaar dat er op heel veel 
vlakken gemeenteleden actief zijn. Ook hen 
moeten we op waarde schatten. 

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is bijzonder dankbaar en blij 
dat broeder Dolf de Groot, zuster Nelly van 
Herk en zuster Conny Lodder hun benoe-
ming tot ouderling hebben aangenomen. 
Dat broeder Jan van Reenen zijn benoeming 
tot jeugdouderling heeft aangenomen en dat 
broeder Erik Hennipman zijn benoeming 
tot ouderling-kerkrentmeester heeft aange-
nomen.
Het is heel erg fijn dat zij ja hebben willen en 
kunnen zeggen op de oproep om ambtsdra-
ger te worden in onze gemeente. 
Broeder Stefan Veraar heeft zijn benoeming 
helaas niet kunnen aannemen. 
De kerkenraad heeft in de lijn van aanbeve-
lingen vanuit de gemeente broeder Jasper 
Baas benoemd tot jeugdouderling. Na een 
periode van bezinning en overdenking heeft 
ook hij echter besloten zijn benoeming niet 
aan te nemen. We zijn dankbaar voor de 
zorgvuldige overwegingen en wensen Stefan 
Veraar, Jasper Baas rust en Gods zegen toe.

Tot slot
We staan aan het begin van een nieuw jaar 
en zittend aan mijn werktafel, die bij ons ge-
woon in de huiskamer staat vlak bij de boe-
kenkast, dacht ik aan het boekje “Van U is de 
TOEKOMST”. Dit boekje verscheen in au-
gustus 2020. In dit boekje verwoordt de PKN 
haar visienota. De focus van de Protestantse 
Kerk in Nederland op weg naar 2025. 

Ik heb het boekje er maar even bij gepakt. 
Op de eerste pagina staat een aantal eyeca-
tchers. Woorden, teksten en icoontjes. Heel 
pakkend en aansprekend maar ook stof tot 
nadenken. In het boekje worden de verschil-
lende onderwerpen uitgewerkt en al lezend 
sprong er bij mij één in het oog. Klagend 
gelukkig: We leven in de één van de meest 
welvarende landen van de wereld en heb-
ben al ruim zeven decennia van vrede achter 
ons. Er is alle reden tot dankbaarheid. Toch 
knaagt bij velen een gevoel van onbehagen. 
‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het 
slecht’, verzucht de gemiddelde Nederlan-
der. We zitten nog steeds in de coronacrisis. 
En dat is een heftige crisis. De meditatie op 
de voorpagina van deze Kerkklok gaat hier 
ook over. We zijn met nadruk stilgezet bij 
wat in ons leven belangrijk is. Wat zijn onze 
waarden. 

Ik hoop van harte dat u, dat jij in alles wat 
er gebeurt je blijft richten op onze Hemelse 
Vader. Wat er ook gebeurt en wat er ook ge-
beurd is, bij Hem kunnen we altijd terecht. 
In het liedboek 1973 staat een prachtig lied 
van Dietrich Bonhoeffer. Het bevat troost, 
een geweldige belofte en stimuleert tot dank-
baarheid.  De eerste drie coupletten wil ik 
graag met u delen.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
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Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Met hartelijke groet,
Anneke van Henten, Scriba

Bij de diensten
In de tijd tussen Kerst en Pasen hoop ik een 
aantal keren te preken uit het evangelie van 
Marcus. In de morgendienst van 9 januari 
lezen we Marcus 1:1-13. Marcus opent zijn 
evangelie op andere manier dan de andere 
evangelisten. In de verkondiging ligt de na-
druk op vers 8. Johannes de Doper doopt 
met water, maar Jezus doopt met de Heilige 
Geest. Wat is dat dopen met water dat Jo-
hannes doet en wat is de doop met de Heilige 
Geest? Ik zal daar nader op ingaan en aan-
duiden wat het ons te zeggen heeft.

De avonddienst van 23 januari wil ik het 
karakter van een leerdienst geven. De Hei-
delbergse Catechismus stelt in Zondag 7 de 
vraag wat een echt geloof is. Dat is een be-
langrijke vraag en het is goed daar bij stil te 
staan. Een echt geloof is iets van het hoofd en 
het hart. De Heidelbergse Catechismus leert 
dat het een stellig weten is waardoor ik alles 
voor waarachtig houd wat God ons in zijn 
Woord geopenbaard heeft, maar ook een 
vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door 
het Evangelie in mijn hart werkt. We bidden 
om goede diensten. 

Pastoraat
We staan aan het begin van een nieuw jaar. 
We hopen en bidden dat wij in het nieuwe 
jaar een goede gezondheid mogen hebben 
en, wat nog belangrijker is, in een geestelijk 
goede gezondheid mogen verkeren. In het 
afgelopen jaar is vanwege ziekte de naam 
van verschillende gemeenteleden in de pas-
torale rubriek genoemd. Ook zijn de namen 
genoemd van hen die overleden zijn. In het 
nieuwe jaar zullen naar verwachting ook 
weer namen van gemeenteleden genoemd 
worden in deze rubriek. Het leven in zijn ge-
brokenheid gaat door. Dat stopt niet bij het 
binnengaan van een nieuw jaar. We bereiken 
op deze aarde niet de volmaaktheid. Maar we 
mogen wel in vertrouwen voorwaarts zien. 
Zonder dat we ditmaal namen noemen, er 
zijn gemeenteleden van wie de gezondheid te 
wensen overlaat of die te maken hebben met 
de gevolgen van een coronabesmetting. Er 
zijn ook gemeenteleden die treuren omdat 
een geliefde is heengegaan. Wil hen dragen 

in uw gebeden en wees hen tot hulp  waar dat 
mogelijk is. We dragen hen allen op aan de 
Here, onze God. We eindigen deze rubriek 
met het gedicht “Lied van de reisgenoot” van 
Jaap Zijlstra. 

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de Schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de Gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daaglijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Het pastorale team. 

Preekvoorbereiding
In de Sijpekerk-app heb ik aangegeven de 
komende tijd mee te zullen delen waar ik de 
volgende dienst dat ik voorga in de Sijpekerk 
over hoop te preken. Mijn vraag is of u uw 
gedachten dan alvast wilt laten gaan over het 
bijbelvers of bijbelgedeelte waar het over zal 
gaan en dat aan mij door te geven. Dat geeft 
mij inzicht welke vragen er bij u leven met 
betrekking tot dit bijbelgedeelte. Bij het ma-
ken van de preek kan ik zulke opmerkingen 
dan proberen te verwerken. Ik hoop dat het 
tot mooie interactie mag komen. U kunt re-
acties weergeven op de Sijpekerk-app, maar 
u kunt dat natuurlijk ook per email doen. 

A. van Duinen.

Diaconie
Ten eerste willen wij als diaconie onze dank 
uitspreken voor uw gaven die wij ook deze 
maanden weer mochten ontvangen. Fijn dat 
we als gemeente en diaconie kunnen blijven 
omzien naar de allerarmsten en onze collec-
tedoelen met mooie bedragen kunnen on-
dersteunen, ook in deze tijd.

Verantwoording van uw gaven in de maan-
den november en december. Ontvangen 
collectegelden november € 1362,50. Er is € 
300,00 overgemaakt naar Stichting vrienden 
van Eleos, collecte dankdag 3/11, € 300,00 
Najaarszendingscollecte 7/11 Open Doors 
project “Geef hoop aan het Midden Oosten”. 
€ 300,00 Hospice Kajan te Hilversum, collec-
te 21/11.

Ontvangen collecte gelden december € 
2428,80. Er is € 300,00 overgemaakt naar 
Dorcas collecte 5/12, € 300,00 kerstactie voor 
de minima van Wijdemeren collecte 19/12, € 
400 naar het Leger des Heils, collecte kerst-
nachtdienst, € 400,00 Kinderen in de knel, 
collecte 25/12.

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

Commissie incidentele acties
De Avondmaalscollecte is bestemd voor 
Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze 
Stichting helpt wereldwijd vervolgde christe-
nen met praktische hulp, toerusting en evan-
gelisatie. In Pakistan en India zijn duizenden 
christenen als gevolg van de corona crisis 
werkloos geworden. Zonder inkomen dreigt 
een acute hongersnood. Tienduizenden 
broeders en zusters kampen met een lege 
maag. Dagloners die thuis moesten blijven 
vanwege de lockdown, verloren direct hun 
inkomen. Vandaag geen loon, is morgen 
geen eten. Hun werkgevers -veelal moslims 
of hindoes- trekken geloofsgenoten voor, 
waardoor christelijke dagloners zonder werk 
blijven. Zonder inkomen dreigt een acute 
hongersnood. Sinds het begin van de corona 
crisis zet HVC zich door middel van voedsel-
pakketten in voor christenen die door deze 
crisis geraakt werden. Als christenen in Pa-
kistan en India zonder werk zitten, kunnen 
ze vaak niet op de overheid aan. Die deelt 
wel voedsel uit, maar christenen worden re-
gelmatig achtergesteld. HVC wil christenen 
ook structureel helpen, door ze kleinschalig 
een onderneming te laten starten, waar-
door christenen zelfvoorzienend worden. 
Denk hierbij aan een fietstaxi, kleinschalige 
landbouw of veeteelt, een koopman kraam 
of winkeltje, fietsenmaker of kleermaker of 
kapper of apotheker. Iedere gift is van harte 
welkom. Stichting Hulp Vervolgde Chris-
tenen NL 51 ABNA 0561 4551 39 of NL 18 
INGB 0003 134057.

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2022
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar 
veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk 
ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek 
waar we tot rust komen, naar elkaar omzien 
en samen God zoeken. Een waardevol mo-
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ment in de week waarop we ons geloof én het 
leven met elkaar delen.
Inmiddels bevinden zich de voorbereidin-
gen van actie Kerkbalans in een afrondende 
fase. De vele vrijwillig(st)ers zijn gebeld met 
de vraag of zij ook dit jaar weer willen lopen 
voor Kerkbalans. Een veel gehoorde opmer-
king is: "ja dat wil ik maar wel mijn `eigen` 
wijk". Hier geven wij uiteraard graag gehoor 
aan.

Het invullen van het 
toezeggingsformulier.
Er bestaat de mogelijkheid om toestemming 
te geven voor een automatische incasso. 
Door het eerste rondje aan te kruisen op uw 
toezeggingsformulier geeft u toestemming 
aan de Hervormde gemeente Loosdrecht, in 
dit geval de penningmeester, om een bedrag 
te incasseren van uw bankrekeningnummer. 
U geeft op het toezeggingsformulier aan in 
welke maand(en) welk bedrag wordt afge-
schreven.
Als u hiervan gebruik wilt maken dan moet 
u ook uw handtekening zetten Hierbij is het 
belangrijk dat uw bankrekeningnummer 
juist is ingevuld. U kunt uiteraard ook zelf 
betalen via internetbankieren. Dit wordt 
duidelijk vermeld op het toezeggingsformu-
lier. In de week van 17 januari worden de 
enveloppen bij u in de brievenbus gedaan 
en de week erop weer opgehaald. Wij zijn de 
vele vrijwillig(st)ers dankbaar dat zij ook dit 
jaar spontaan hebben toegezegd om de enve-
loppen te bezorgen en weer op te halen. Het 
thema van actie kerkbalans is: Geef vandaag 
voor de kerk van morgen. Wij danken u zeer 
voor uw gift.

Verkoop kerk Oud- Loosdrecht              
Op 31 december 2021 hebben Gert Jan 
Verhoeven en Marlies Wendt namens de 
kerkrentmeesters mogen tekenen voor de 
verkoop van onze kerk in Oud-Loosdrecht. 
Hoewel het aan de ene kant verdrietig is dat 
tot sluiting van de kerk moest worden over-
gegaan, zijn wij aan de andere kant erg ver-
heugd dat het Stichting Lichtbaken gelukt is 
om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de 
kerk van ons over te kopen. Hiermee blijft 
namelijk onze kerk beschikbaar voor rouw- 
en trouwdiensten en blijft het gebouw in zijn 
huidige vorm in stand. Het zal een cultureel 
centrum worden, waar het mogelijk is om 
culturele activiteiten te ontplooien en sti-
muleren. Voor de Stichting begint het werk 
nu pas en wij wensen hen daarbij heel veel 
succes.

Verhuur Oude Pastorie
Na ongeveer 15 jaar heeft Erik Niesing aan-
gegeven te willen stoppen als beheerder van 
de Oude Pastorie. Hij is ermee begonnen als 
kerkrentmeester en hij is deze taak met toe-

wijding blijven uitvoeren nadat hij gestopt is 
als kerkrentmeester. Erik was altijd erg goed 
bereikbaar, waardoor ook op korte termijn 
er veel mogelijkheden waren voor groepen 
van de kerk om gebruik te maken van de 
Oude Pastorie. Ook de verhuur voor feesten 
en partijen aan gemeenteleden en mensen 
van buiten de gemeente is altijd keurig door 
hem afgehandeld. Wij zijn hem erg dankbaar 
voor zijn jarenlange inzet. Dankbaar zijn we 
te kunnen melden dat we met Henk en Wil-
ma Hennipman een goede opvolging van 
Erik hebben gevonden. De overdracht heeft 
intussen plaatsgevonden en wij wensen hen 
veel succes met het uitvoeren van deze taak.

De kerkrentmeesters

Oude kranten ophalen
Op 23 december was het dan zover: de laat-
ste maal dat in de wijk Oud- Loosdrecht de 
kranten werden opgehaald. De lopers had-
den iets leuks in petto voor Wytse Lamme, 
aangezien hij alle jaren het geheel georgani-
seerd heeft. In november 2000 namen toen-
malige kerkvoogden het initiatief om voor 
de Vrouwenvereniging van de Hervormde 
Gemeente Oud-Loosdrecht maandelijks 
oude kranten op te halen. Elke avond wa-
ren er 4 mannen of vrouwen nodig om dit 
te realiseren. Ook al was het regelmatig las-
tig om voldoende vrijwilligers te vinden, het 
lukte altijd. In de afgelopen 21 jaar ging er 
ook wel eens wat mis: we hadden een chauf-
feur die per ongeluk de oude kranten stortte 
op de Oud-Loosdrechtsedijk, een chauffeur 
wilde bij het Jagerspaadje draaien en verzak-
te. Goos van Herk trok hem er uit met de 
tractor. En ook op het Jagerspaadje knalde 
een jongen tegen de achterzijde van de auto 
en verloor daarbij diverse tanden. Allemaal 
zaken die je wel onthoudt en waaraan noch 
Wytse, noch de lopers schuld hadden.                                                           
Na afloop werd Wytse meegenomen naar de 
Hervormde kerk in Oud-Loosdrecht, alwaar 

hij werd verrast door een vertegenwoordi-
ging van de vrouwenvereniging en de mees-
te lopers. Onder het genot van een hapje en 
drankje overhandigde Goof Mur namens de 
lopers Wytse een attentie voor het vele werk 
wat hij al die jaren heeft verzet. Wytse heeft 
zelf al die jaren nooit verzaakt ( misschien 
een keertje), waarvoor namens onze ge-
meente hartelijk dank. Ook een dankwoord 
aan alle lopers, soms voor 1 keer en soms 
heel regelmatig. Het was altijd gezellig en 
goed voor de saamhorigheid onderling. Elk 
jaar meer dan €3000,- aan inkomsten is het-
geen de vrouwenvereniging altijd overmaak-
te aan onze gemeente.

Uit de pastorie
Rond de kerst las ik het boek ‘Schuim der 
aarde’ van Roxane van Iperen. Het is een in-
dringend boek. Eén van de personen in dat 
boek is Anjo. Hij is zoon van een prostituee. 
Na de geboorte stond zijn moeder hem af en 
groeit hij op ergens in een oude schuur in 
een zandvlakte in Brazilië. Later komt hij aan 
de rand van een stad terecht, waar hij met 
Gus, een voormalig professor, een eenzaam 
bestaan leidt. Ze hebben een oude vuurtoren 
min of meer tot woonplaats gemaakt. Het 
eten scharrelt Anjo op uit vuilnisbakken en 
uit wat bij restaurants wordt weggegooid. 
Op zeker moment mijmert Anjo dat de zee 
al die tijd dat hij hier nu is exact gelijk is ge-
bleven. Dan vraagt hij zich af ‘hoe het kan 
dat zoiets groots zo gelijkmatig is, en wij, 
twee stipjes op die oceaan, zo hebben kun-
nen veranderen’. Een zinnetje om over te 
mijmeren rond oud en nieuw. We hebben 
misschien allemaal wel eens de gedachte hoe 
klein wij zijn en hoe omvattend de zee is. Wij 
zijn stipjes op de oceaan. Stipjes, maar wat 
er kan er veel gebeuren in een mensenleven 
dat als een stipje is. Er is weer van alles ge-
beurd in het afgelopen jaar met ons. Aan het 
eind van het jaar zijn we anders dan aan het 
begin van het jaar. Het leven gaat door. En 
dan lijkt zo’n oceaan onveranderlijk. Die was 
een jaar geleden precies hetzelfde als nu. En 
toch is dat niet waar. Ook de oceaan veran-
dert. Het leven in de oceaan nu is anders dan 
het leven een jaar geleden. En de bijbel zegt 
toch ook dat op de nieuwe hemel en aarde de 
zee er niet meer zal zijn (Openbaring 21). Te 
midden van zulke veranderingen is God on-
veranderlijk. Hij ziet de oceaan, Hij ziet ons. 
Te midden van de hemel en de aarde zijn wij 
als tipjes op de oceaan. Klein en onaanzien-
lijk, maar kostbaar in de ogen van God. Als 
onze ogen daarvoor open gaan, dan rijst een 
danklied op tot God.   
Mede namens mijn vrouw wens ik u een ge-
lukkig 2022. Veel dank voor alle attenties die 
wij rond kerst en oud en nieuw van u kregen. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen.
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Een zegen voor het nieuwe jaar
Scriba ds. René de Reuver spreekt een zegen 
uit voor Nederland.

We kijken terug op een onstuimig jaar vol 
onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons 
mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar 
zet. Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe 
jaar, vrede en rust? Hoe kan ik, met alle ver-
schillen die er tussen mensen zijn, een ander 
tot ‘heil en zegen’ zijn? Ook degenen die an-
dere keuzes maken dan ik? Hoe bewaar ik de 
kalmte en kom ik tot rust?
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat 
het met drie dingen te maken heeft. 
Allereerst met zwijgen, de hand op de mond 
leggen en stil worden. Monniken als Thomas 
Quartier - de nieuwe Theoloog des Vader-
lands - leren het me. Stil worden, inkeren tot 
mezelf, tot wat die ander beweegt, tot God. 
Wie stil wordt en luistert, hoort meer. 
Als tweede heeft het te maken met goed kij-
ken. Met oog hebben voor het schone, voor 
wat die ander beweegt. Elkaar in de ogen kij-
ken, zodat die ander zich gezien weet.  
En als derde, ten slotte, het juiste woord we-
ten te horen, te overwegen en te spreken, 
opdat mensen en een hele samenleving tot 
hun recht komen. Vanuit een innerlijke rust, 
overtuiging en ruimte om bij jezelf te blijven. 

Zó zegene God Nederland, met allen die hier 
verblijven, gezien en ongezien. 

De genadige nabijheid van Jezus - 
het Kerstkind - zegene ons, 
zodat wij een beetje genadig met onszelf 
en met elkaar kunnen omgaan. 
De liefde van God, onze hemelse Vader, 
vulle ons hart, hoofd en handen, 
zodat we liefdevol kunnen zijn. 
De nabijheid van de Geest van God geve 
ons vrede en rust, in het nieuwe jaar. 
Amen.

Ds. René de Reuver, 
scriba generale synode

Bron: Website PKN

Een lange zit: de geschiedenis 
van de kerkbank
Rijen en rijen, symmetrisch achter elkaar 
opgesteld: de houten kerkbank. Wie intro-
duceerde deze, vaak allesbehalve comforta-
bele zitplekken in de kerk?

In oude stadskerken zijn houten banken 
vaak prominent aanwezig. En ze lijken min-
stens zo op leeftijd als het gebouw zelf. Toch 
is dit maar zelden het geval. Veel kerken 
hadden vroeger namelijk helemaal geen vas-
te zitplekken. In middeleeuwse kerken stond 

je, liep je wat rond of knielde je in gebed naar 
het altaar gericht. Alleen in het hoogkoor 
stonden banken voor de geestelijkheid die 
een rol speelde in de mis die werd opgedra-
gen.

Betaalde zitplaats
De eerste, toen nog stenen, kerkbanken ver-
schenen waarschijnlijk rond de dertiende 
eeuw in Engelse kerken. Ze werden geplaatst 
langs het schip, het middendeel van de kerk. 
Daar konden kerkgangers even op plaats-
nemen, al was dat ’s winters vást niet zo’n 
pretje. 
Weer later werd de houten bank geïntrodu-
ceerd in de kerk. Aan het einde van de mid-
deleeuwen waren deze banken in redelijk 
wat kerken te vinden. Meestal waren dat niet 
zomaar kerkbanken, maar herenbanken. Ze 
werden gepacht door adellijken en andere 
invloedrijke figuren, die grof betaalden voor 
een – met fantastisch houtsnijwerk versier-
de – zitplaats op een prominente plek in de 
kerk.

Geen koude voeten meer
Rond de Reformatie en in de periode daar-
na werd de kerkbank een steeds logischer 
onderdeel van de inrichting van de kerk. De 
eredienst draait in de protestantse kerk im-
mers om het Woord, dat wordt verkondigd 
in de preek. Daar moet je aandachtig (zittend 
op een bank) naar kunnen luisteren. 
De houten banken werden geschaard rond 
een nieuw middelpunt: niet meer het altaar, 
maar de preekstoel stond centraal. Om zo 
weinig mogelijk last te hebben van de koude 
stenen kerkvloer in de winter, werden ban-
ken vaak in een blok achter elkaar op een 
houten vlonder geplaatst. 

Zien en gezien worden
Niet alleen aan het einde van de middeleeu-
wen, maar juist ook in de eeuwen daarna, 
vertelde je zitplaats in de kerk veel over je 
sociale status. De dorpselite zat bijvoorbeeld 
recht tegenover de dominee en de kerken-
raad op een herenbank. Of ze kozen een 
andere plek waar ze goed voor betaalden, en 
vooral: perfect te zien waren voor hun dorps-
genoten. 

Vrouwen- en mannenbanken
Mannen en vrouwen zaten niet bij elkaar in 
de bank. Dat is goed te zien in de zestiende- 
en zeventiende-eeuwse interieurs van dorps-
kerkjes in Friesland. Daar staan verschil-
lende typen banken aan beide kanten van 
de kerkzaal. Mannen zaten op een gesloten 
bank met aan de voorkant een lessenaar, hier 
konden ze hun Bijbel of liedboek op kwijt. 

Voor de vrouwen stonden er eenvoudige, 
open banken zonder lessenaar. Waarom dat 
laatste? De meeste vrouwen konden toch 
niet lezen, daar werd tenminste vanuit ge-
gaan. De open bank was daarnaast handig 
om de vele rokken handig onder de smalle 
rugleuning te draperen.

Comfortabele keuze
Steeds vaker verdwijnen de traditionele ban-
ken uit het kerkinterieur en worden ze ver-
vangen door stoelen. Zo kan er flexibeler met 
de ruimte worden omgegaan en zit de kerk-
ganger er een stuk comfortabeler bij. 
Maar wat gebeurt er met die oude, vertrouw-
de banken? Er is een levendige handel op 
Marktplaats, zo’n oude bank staat fantastisch 
in een vintage interieur. Grote gezinnen 
schuiven een kerkbank bij de eettafel, bij an-
deren staat ‘ie bijvoorbeeld, opnieuw gelakt 
en wel, langs de vaart: een perfect visplekje.

Dit is een artikel in de serie #Protestants: een serie 
over verhalen, rituelen, gebruiken en voorwerpen 
die typisch protestants zijn. Op internet te vinden 
onder : https://petrus.protestantsekerk.nl.

Het Consistoriegebed
Een kerkdienst verloopt volgens een vaste 
volgorde, de liturgie. In deze serie komen 
de verschillende elementen aan bod. Mar-
cel Barnard licht deze toe, drie gemeenten 
vertellen over hun praktijk. Deze keer: het 
consistoriegebed.

Het ‘dienstvolk’ verzamelt zich in de con-
sistoriekamer: de kerkenraad. En wat zou het 
goed zijn als zich daar ook de musici, kos-
ter, lectoren en kinderkerkleiding bij zou-
den voegen. En  als het van pas komt ook 
doopouders, dopelingen, mensen die belij-
denis doen of wier trouw bevestigd wordt. 
Daar staat die kleine kring in het zondagmor-
genlicht dat door de ramen binnenvalt. Het 
eerste wat zij beseffen is hoe wonderlijk en 
niet vanzelfsprekend het is dat de gemeente 
bijeenkomt op de dag van de Opstanding, de 
eerste dag. Dat besef stemt onmiddellijk tot 
dankbaarheid jegens God, en het verbindt 
die kleine kring in de consistoriekamer met 
de hele kerk in hemel en op aarde die bijeen-
komt om de eerste dag te vieren. 
Ja, de hele kerk: de mensen die zich verza-
meld hebben in de kerkbanken maar ook 
zij die niet konden komen en wie weet thuis 
meevieren. Maar ook de wereldwijde kerk, 
de kerk-in-de-verdrukking, en de hemelse 
kerk van hen die ons in het geloof zijn voor-
gegaan, van de engelen die zingen voor Gods 
troon. Ja, deze kleine kring is deel van de hele 
oecumene van hemel en aarde. 

Algemeen nieuws
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Maar dan keert het gebed weer naar binnen, 
naar de kleine kring, en bidt voor de mensen 
die nu leiding gaan geven aan de eredienst, 
die het Woord verkondigen en de sacramen-
ten bedienen, die voorgaan in de lofzang. 
Dat consistoriegebed is in zijn kleinheid 
meteen zo groots, stamelend uitgesproken, 
recht uit het hart van een ouderling, thuis 
voorbedacht en voorgelezen van een papier-
tje of van een mobiele telefoon, genomen uit 
het Dienstboek of uit de voorbeelden die in 
de consistoriekamer liggen. Het dienstwerk 
kan beginnen. Nee, het is al begonnen.

“Ik waardeer elk woord als een 
persoonlijke bemoediging”
“Voor aanvang én na afloop van de dienst 
spreekt de ouderling van dienst het consisto-
riegebed uit. Voor aanvang van de dienst 
kunnen er allerlei zaken besproken worden, 
maar het laatste woord in de consistorie is 
gericht tot God om ons voor te bereiden op 
de dienst en de hulp te vragen van Zijn Hei-
lige Geest. Ik ervaar dan dat ik de dienst mag 
leiden met hulp van God en met steun van 
de kerkenraad. Na de dienst komen we terug 
in de consistorie, praten we na over de dienst 
en maken we de overstap naar het ‘gewone’ 
leven, maar pas nadat we ons weer hebben 
gericht op God. Om onze dank uit te spre-
ken voor de dienst, maar ook omdat we be-
seffen dat alleen God verder kan werken met 
dat wat de mensen ontvangen hebben in de 
dienst. De ouderling van dienst heeft de vrij-
heid om dat zelf in te vullen. De één schrijft 
het thuis uit, de ander bidt met een vrij ge-
bed, weer iemand anders kiest gebeden uit 
de traditie van de kerk. Zelf vond ik het 
gebed om een ongestoorde dienst wel eens 
wat ‘gemaakt’, totdat een keer iemand met 
een scooter door de openstaande kerkdeu-
ren reed en luid begon te vloeken. Sindsdien 
waardeer ik elk woord, vaak met zorg uitge-
zocht, als een persoonlijke bemoediging en 
als een parel uit het hart van de ouderling.”

Ds. Christiaan Baan, 
Hervormde Gemeente Nieuwpoort

“Je staat er als dominee niet alleen voor”
 “Voorafgaand aan de kerkdienst(en) komen 
de ouderling, de diaken en de predikant sa-
men in onze prachtige stilteruimte die rond 
kerkdiensten dienstdoet als consistorieka-
mer. De ouderling van dienst spreekt het 
consistoriegebed uit en vraagt om Gods ze-
gen over de dienst en in het bijzonder voor 
de voorganger die Gods woord aan de ge-
meente mag brengen. Op deze manier is de 
predikant gedragen door de kerkenraad. Bij 
ons is het gebruikelijk om de dienst ook weer 
af te sluiten met een gebed in de consistorie-
kamer. Dit klinkt misschien een beetje dub-
belop, omdat er in de kerkzaal ook al samen 
gebeden wordt om Gods zegen en gedankt 

wordt. Maar het versterkt het besef dat je als 
kerkenraad samen verantwoordelijk bent 
voor de eredienst en dat je er als dominee 
niet alleen voorstaat. Het is zo een mooi af-
gerond geheel.”

Ds. Rianne van der Nagel, 
Gereformeerde Kerk Nijkerk

“Met dit gebed vangt de dienst aan”
“Voor het consistoriegebed komen we voor-
afgaand aan de dienst bij elkaar in de con-
sistorie: de predikant, de ouderling en de 
diaken. Soms ook doopouders, en bij de can-
tatediensten de solozangers en de dirigent. 
De ouderling bidt een kort consistoriegebed. 
De ouderlingen hebben bij aanvang van hun 
taak een korte handreiking met een aantal 
gebeden ontvangen, maar de praktijk is dat 
de meeste ouderlingen een eigen gebed bid-
den dat ze elders zijn tegengekomen, zelf ge-
schreven hebben of dat, ongeschreven, direct 
uit het hart komt. Ik kan soms diep onder de 
indruk zijn hoe goed gekozen de woorden 
zijn, waarin ook iets kan meeklinken van de 
dienst die aan zal vangen, zoals een doop- of 
avondmaalsdienst, de startzondagdienst of 
de dienst bij de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar. Met dit gebed vangt de dienst aan.”

Ds. Guus A.V. Fröberg, Bethelkerk 
Vlaardingen (wijkgemeente Ambacht-Oost)

prof. dr. Marcel Barnard
Bron: Website PKN

Week van gebed voor eenheid
Zaterdag 15 januari: 
nationaal gebed voor vrede en verbinding
Aan de vooravond van de Week van gebed 
voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari 
een Nationaal Gebed plaats. De initiatief-
nemers zijn getroffen door de verdeeldheid 
tussen mensen, in geloofsgemeenschappen 
en de samenleving naar aanleiding van de 
aanhoudende coronacrisis. In het gebed 
wordt God gevraagd om vrede, verbinding, 
mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur 
spreken diverse christelijke vertegenwoordi-
gers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan 
de hand van persoonlijke verhalen duide-
lijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het 
programma is live te volgen via www.natio-
naalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. 
Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse 
Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet 
Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en 
Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen
Tijdens de momenten van gebed tijdens het 
avondprogramma kunnen mensen thuis 
meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in 
kleine groepjes of – mede-afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen – met de geloofs-
gemeenschap. 
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voor-
ganger van de multiculturele kerk Hoop voor 
Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel 
mensen aanhaken bij dit initiatief. “De co-
ronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker 
en raken moedeloos. Daar bovenop komt de 
polarisatie door de verschillende meningen 
over dit onderwerp. Het is goed als we onze 
pijn en moeite neerleggen bij God en vragen 
om Zijn genade en vrede in onze harten en 
voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending 
kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur 
geplaatst worden of op social media met de 
hashtag #nationaalgebed. 

Aansluitend bij eerdere 
gebedsinitiatieven
Tijdens de gehele coronapandemie zijn 
er vanuit verschillende kerkelijke tradities 
(online) gebedsmomenten geweest, waar-
bij christenen gezamenlijk voorbede deden 
voor de bestrijding van de pandemie en voor 
iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Na-
tionaal Gebed bouwt voort op deze voor-
gaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse 
Week van gebed voor eenheid van christe-
nen in. Daarin bidden christenen van 16 t/m 
23 januari samen voor eenheid, wijk en we-
reld.

Nationaal Gebed
Een eerder Nationaal Gebed werd georgani-
seerd op 18 maart 2020, aan het begin van de 
coronacrisis in Nederland. Via verschillende 
kanalen deden meer dan honderdduizend 
Nederlanders mee door gebedspunten aan te 
dragen en/of mee te bidden. 

Bron: Website PKN 
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