
 

Kerkklok nummer 2 

Zaterdag 29 januari 2022 

 

Meditatie 

 

‘t Scheepke onder Jezus’ hoede 

 

Markus 4:35-41 

 

Op de avond van een dag dat Jezus onderwijs heeft gegeven aan een menigte mensen, vaart Hij met zijn discipelen 

naar de overkant van het meer. Als ze onderweg zijn steekt er een harde stormwind op. De golven worden hoog 

opgestuwd en het water loopt in het schip. De discipelen worden er bang van. Dit is geen storm zoals ze die wel meer 

meemaken. De storm is heel zwaar. Zullen ze veilig aan land komen of zullen ze met schip en al vergaan?  

Misschien herkent u zich in de discipelen. Wie herinnert zich niet dat er tijden waren in het leven dat het stormde? Ik 

denk dat er niemand is die zal zeggen dat het leven rimpelloos verloopt. Ieder mens komt wel eens in zwaar weer 

terecht.  

Als de storm zo tekeer gaat, is het opvallend dat het stil blijft in het achterschip. Jezus slaapt daar op een hoofdkussen 

en Hij is niet wakker geworden vanwege de storm. Hoe kan Jezus onder deze omstandigheden zo rustig slapen? 

Bekommert Hij zich dan niet om zijn discipelen? Hij laat hen immers maar tobben. Het is niet de keus van de 

discipelen geweest naar de overkant te varen. Jezus had tegen hen gezegd om met Hem mee te gaan. Toen zijn ze 

Jezus gevolgd. En nu heeft het volgen van Jezus hen in de storm gebracht.  

Zo kan het gaan in het geloof. Het kan betekenen dat je door de storm heen moet. Door het geloof in Jezus Christus 

maak je soms andere keuzes of je doet niet aan dingen mee waar anderen wel aan meedoen. Het gebeurt dat mensen 

daar heftig op reageren naar u of jou toe. Het voelt of er een storm door je leven blaast. Ook al staat Jezus aan je zijde, 

toch kan het stormen. Jezus was bij zijn discipelen in het schip, maar de storm was heftig.  

De discipelen maken Jezus wakker. Als Hij wakker geworden is, laat Hij zien dat de discipelen Hem wel degelijk ter 

harte gaan. Het was genoeg dat Hij de wind bestrafte en tot het water zei Hij: zwijg, wees stil. Meer was er niet nodig 

om het woelige water weer tot rust te brengen. Dan vraagt Jezus waarom de discipelen zo angstig waren. Geloofden 

ze dan niet in Hem en dat Hij heerst over de machten, ook over de stormwind? In het geloof hadden ze niet bang 

hoeven zijn. Want Jezus was hen nabij. 

Ik leer hiervan dat geloof nooit vanzelfsprekend is. Ons geloof wordt dikwijls beproefd en ons geloof wankelt ook 

vaak. Maar de Here richt ons ook altijd weer op.  

Al in de eerste eeuwen van onze jaartelling werd dit bijbelgedeelte zo uitgelegd dat het schip model staat voor de kerk 

op haar reis door de wereld. Het hout van het kruis is haar bescherming en ze wordt gedragen door het geloof. Het is 

een uitleg die velen de eeuwen door tot steun is geweest en waar wij troost in vinden mogen. In de storm van het 

leven staat onze Heiland ons terzijde en bemoedigt Hij ons om Hem te volgen. 

 

‘t Scheepke onder Jezus’ hoede, 

met zijn kruisvlag hoog in top, 

neemt als arke der verlossing 

allen, die in nood zijn, op. 

Al staat de zee ook hol en hoog 

en zweept de storm ons voort, 

wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord 

en veilig strand voor ‘t oog.  

 

A. van Duinen 

 

 

Diensten in de Sijpekerk 

Zondag 30 januari  

10.00 uur: ds. R. F. de Wit - Ermelo 

Aanmelden noodzakelijk 

Kinderkerk in de OP 

Jeugdkerk in de OP volgens schema 

Oppasdienst in de OP 

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

Uitgangscollecte: Diaconie – St. Cama Zending 

Koster: Robert Jan Groot en Jacob Mur 

 



Zondag 6 februari 

10.00 uur: prop. M. F. van Schoonhoven 

Gezinsdienst – aanmelden noodzakelijk 

Kinderkerk in de OP 

Jeugdkerk in de OP volgens schema 

Oppasdienst in de OP 

18.30 uur: ds. A. van Duinen 

Uitgangscollecte: Kerk   

Koster: Jos van Gelder en Monique Renes 

 

Zondag 13 februari 

10.00 uur: ds. G. J. van den Bos – Ede 

Aanmelden noodzakelijk 

Kinderkerk in de OP 

Jeugdkerk in de OP volgens schema 

Oppasdienst in de OP 

18.30 uur: ds. W. F. Schorremans - Voorburg 

Uitgangscollecte: Diaconie – Bijbel-In 

Koster: Henk Zijtveld en Co Pos 

 

Bij de diensten 

Op 6 februari zal ik in de avonddienst bij u voorgaan. We lezen dan Marcus 5: 1-20. Jezus komt in Gadara en treft 

daar een man aan met een onreine geest die in de grafspelonken verblijf houdt. De tekst voor de verkondiging is 

Marcus 5:7.  

 

Vanuit de kerkenraad 

De kerkenraad heeft in het nieuwe jaar voor het eerst vergaderd op 5 januari. In deze vergadering is het moderamen 

‘voorlopig’ samengesteld. In het moderamen hebben René Schouten van der Velden (preses), Anneke van Henten 

(scriba), ds. A. van Duinen en Marlies Wendt zitting. Ik schrijf bewust voorlopig want we hopen in de loop van dit 

jaar te gaan werken met een andere kerkenraadsstructuur. In de kerkenraadsvergaderingen van februari en maart staan 

we hier uitgebreid bij stil. Hier komt de kerkenraad op terug.  

We hebben in de vergadering ook stilgestaan bij de nieuwe ambtsdragers. Zoals eerder bekend hebben broeder Dolf 

de Groot, Erik Hennipman en Jan van Reenen en de zusters Conny Lodder en Nelly van Herk hun benoeming 

aangenomen. Zij zullen naar wij hopen op zondagmorgen 20 februari in hun ambt worden bevestigd. In deze dienst 

zullen we ook afscheid nemen van de scheidende ambtsdragers en pastoraal werkers. Op dit moment is er nog één 

vacature die de kerkenraad ingevuld zou willen hebben en dat is een vacature voor jeugdouderling. In de derde 

benoemingsronde werd broeder Jethro van der Veer tot jeugdouderling benoemd. Hij heeft echter besloten deze 

benoeming niet aan te nemen. De kerkenraad is dankbaar dat hij zijn benoeming heeft willen overwegen en 

respecteren zijn beslissing.  

Ook hebben we in deze vergadering de beleidsvoornemens, gerelateerd aan ons beleidsplan, geëvalueerd. Een aantal 

beleidsvoornemens zijn afgerond. In het najaar van 2021 hebben we het aantal vrouwelijke voorgangers in de 

Sijpekerk geëvalueerd. Ook heeft in 2021 een gemeenteavond plaatsgevonden met als thema “Pastorale zorg voor 

elkaar”. Het beleidsvoornemen is daarmee afgerond, maar u begrijpt dat we altijd naar elkaar moeten omzien. Ook 

vanuit de kerkenraad blijven we hier aandacht aan besteden. 

De Coronapandemie heeft een aantal items vertraagd maar heeft ook een aantal zaken ingezet en gestimuleerd.  

Met betrekking tot de erediensten wil de kerkenraad het komende jaar gaan werken met een integraal beleid voor het 

gehele jeugdwerk. Van oppasdienst tot en de overgang naar de reguliere eredienst.  

De kerkenraad wil in de komende jaren kijken of er aan de avonddiensten meerwaarde kan worden gegeven.  

Wat betreft geloofsoverdracht wil de kerkenraad onderzoeken of het aanbod van jeugdactiviteiten aansluit op de vraag 

en zo nodig daarop nieuw beleid inzetten. 

Bij vorming en toerusting wil de kerkenraad kijken of het aanbod aansluit bij de vraag. Het is bijzonder lastig om dit 

in deze tijd te onderzoeken aangezien heel veel activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Dit jaar gaan we alsnog 

kijken of we tot een bepaalde visie kunnen komen. 

De diaconie wil het ingezette beleid continueren. We willen de betrokkenheid van de jeugd en de gemeenteleden bij 

het diaconale werk vergroten.  

In 2022 willen we gaan werken met een communicatieplan. Hierin zijn initiatieven die in de coronatijd zijn ontstaan 

en ontwikkeld meegenomen. Het preekrooster voor 2023 is alweer helemaal ingevuld en hebben we in deze 

vergadering dan ook vastgesteld. Wellicht zal het te zijner tijd veranderen aangezien we hopen dat we de ontstane 

vacature door het vertrek van ds. Roelofse hebben kunnen invullen.  



De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel om een team erediensten te vormen. Joke Hoekman en Cock van ’t 

Hof gaan er wekelijks voor zorgen dat de liturgie voor de erediensten tot in de puntjes verzorgd wordt. Elke week zijn 

er twee liturgieën die allemaal aandacht nodig hebben.  

Dit ontlast de scriba en zal de communicatie over de liturgieën verbeteren.  

Als laatste punt wil ik melden dat we ons op verzoek van de PKN hebben gebogen over twee voorgestelde 

kerkordewijzigingen. Het ging over twee onderwerpen, verkiezing extra leden generale synode uit de groep 

geestelijke verzorgers en de verkiezing preses generale synode uit alle ambtsdragers van de kerk. De kerkenraad heeft 

ingestemd met de voorstellen van het GCK (Generale College voor de Kerkorde) om de kerkorde zodanig te wijzigen 

dat de preses uit alle ambtsdragers van de kerk wordt gekozen en dat aan de generale synode twee ambtsdragers 

zullen deelnemen die werkzaam zijn in de geestelijke verzorging. Later zal de synode hierover een definitieve 

beslissing nemen.  

 

Beroep 

Op aanraden van de beroepingscommissie en na een unaniem besluit door de kerkenraad is er op woensdag 26 januari 

door onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. R. F. de Wit. Op dit moment is hij predikant in Ermelo. Dit is een 

paar dagen later dan gepland. Helaas werd ds. de Wit positief getest op corona en moesten wij de bezorging van de 

beroepsbrief uitstellen. Komende zondag 30 januari zal ds. de Wit in de morgendienst voorgaan. Een belangrijk 

moment voor zowel onze gemeente als ds. de Wit. Elkaar ontmoeten in Gods huis is van grote waarde. Op donderdag 

3 februari hopen we nader kennis te maken met elkaar. De beperkingen rondom corona hebben het programma wel 

beïnvloed. We kunnen niet ongelimiteerd bij elkaar komen. Toch denken we dat er een mooi programma is 

samengesteld. We willen ds. de Wit, zijn vrouw en twee zonen toch een goed beeld geven van onze gemeente. Het is 

belangrijk dat hij en zijn gezin ook ons leren kennen al is dit in een paar ontmoetingen natuurlijk niet volledig 

mogelijk. We mogen belijden dat God ons heeft samengebracht en hoe goed zou het zijn wanneer ds. de Wit de roep 

vanuit Loosdrecht hoort en beleeft als een roeping van God. We hebben een herder en leraar nodig en wat zou het dan 

een zegen zijn als hij met zijn gezin naar Loosdrecht wil komen. Ik beveel hem en zijn gezin van harte aan in uw 

voorbede. Via de Sijpekerk-app, de afkondigingen en de website zullen wij in de komende weken zoveel mogelijk 

communiceren. Houd dit in de gaten. 

 

Corona 

Het blijft onrustig rondom de coronapandemie. Enorme aantal besmettingen en toch versoepelingen. Waar zijn we aan 

toe? Niemand weet het en het maakt het niet altijd eenvoudig om beperkingen in te stellen of op te heffen. Op het 

moment dat ik dit schrijf zijn maximaal vijftig kerkgangers toegestaan in de kerk. Maar de verwachting is dat er na de 

persconferentie van 25 januari meer mogelijk is. Uiteraard blijven alle basisregels en de door de overheid ingestelde 

regels rondom corona van kracht.  

We moeten voor de ochtenddienst wel weer gaan werken met een reserveringssysteem. U kunt zich op geven bij Joke 

Hoekman, jhoekman5@hotmail.com of bij de scriba, scriba@sijpekerk.nl 

Voor de avonddiensten is het niet nodig dat u zich aanmeldt.  

 

Gemeenteavond 

Op onze agenda stond een gemeenteavond gepland. Door de nog altijd geldende beperkingen zijn er te weinig 

mogelijkheden om fysiek verantwoord en veilig bij elkaar te komen. We willen deze avond dan ook uitstellen. Ook 

hier hoort u later meer over. 

 

Tot slot 

Recent hebben Rut en ik met vrienden weer een paar dagen een stukje “Pieterpad” gelopen. Bijzonder om in de winter 

en in coronatijd vier dagen te wandelen. Allereerst troffen wij een klein hotelletje waar we de enige gasten waren en 

waar wij ontzettend verwend werden. Allerlei creatieve oplossingen werden bedacht om toch heerlijk te kunnen eten. 

Maar ook het lopen in de winterperiode heeft bepaalde charmes. Op één van de dagen was en bleef het mistig. Het 

zicht was echt beperkt. Dan zou je zeggen: “daar is niks aan”. Nou dat ontken ik dus met kracht. Het was prachtig. 

We liepen in de buurt van Holten, de Holterberg was het hoogtepunt, en we zagen maar een korte afstand om ons 

heen. We waren niet de enige wandelaars en hoorden mensen maar zagen ze lang niet altijd. Het gevolg van de mist 

was ook dat je lang niet altijd zag waar je heen moest. En dan kom ik bij mijn geloof. Ik geloof maar ik weet ook niet 

altijd waar ik heenga. Soms sta je sterk, soms ontstaat er twijfel, verdriet, teleurstelling of vermoeidheid. Maar ook in 

de mist leidt het pad je gewoon naar het eindpunt van je wandelroute. Zo is toch ook onze God. Hij leidt ons met vaste 

hand naar onze bestemming. Dan hoef je niet meer te zoeken naar de route maar moet je gewoon Zijn pad volgen. 

Mist of niet, je komt er! 

In het boekje Vaste Grond las ik dit gebed: 

 

God,  

fluister het tot mij; 

in de stilte van de dag, 

mailto:jhoekman5@hotmail.com
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in het piekeren in de nacht, 

in de stappen die ik zet 

dat U met mij op weg bent. 

 

Fluister het mij in, 

als de twijfel mij overvalt, 

als cynisme mijn geloof verjaagt, 

als alles zinloos lijkt, 

dat U mij niet loslaat. 

 

Fluister tot mij, 

vriendelijk en beslist, 

dat U de vaste grond wilt 

zijn onder mijn voeten, 

als daglicht om mij heen zult zijn, 

de toekomst die mijn 

vertrouwen wenkt. 

 

Amen 

 

Met hartelijke groet, 

Anneke van Henten 

Scriba 

 

Aandachtspunt bij de rapportages uit de Kerkenraad. 

Onze scriba, Anneke van Henten, verzorgd na elke Kerkenraad een korte rapportage van de vergadering in de 

eerstvolgende Kerkklok. Dit verzorgd zij op een duidelijke en goed leesbare wijze. Nu kan het zijn dat besluiten en 

voornemens uit de Kerkenraad soms vragen bij u kan opwerpen. Hierdoor komt het zeer regelmatig voor dat onze 

scriba hiervoor wordt benaderd en aangesproken. Nu is het zo dat onze scriba zeer veel werk verzet voor onze kerk en 

dat wij als Kerkenraad er op toe willen zien dat deze druk niet te groot wordt. Ik wil u dan ook verzoeken om vragen 

en/of opmerkingen over de rapportage te communiceren met uw ouderling of schriftelijk, gericht aan de Kerkenraad, 

bij de scriba in te dienen. U krijgt dan antwoord van uw ouderling en vanuit de kerkenraad. Hopelijk kunnen we op 

deze manier de werkdruk van onze scriba een klein beetje verlichten. (vele kleine steentjes maken één grote) Ik dank 

u bij voorbaat voor uw medewerking. In Christus verbonden 

René Schouten van der Velden, Preses  

 

In memoriam 1 

Op 11 januari 2022 overleed op 89-jarige leeftijd Geertruida van der Schaft-Leeflang. Zij is geboren in Vinkeveen, 

waar zij de moeilijke oorlogsjaren heeft meegemaakt. Truus Leeflang trouwde met Wim van der Schaft en zij 

woonden in Tienhoven. Er werden twee kinderen geboren. Een aantal jaren na het overlijden van haar man is zij in 

2006 in de Emtinckhof komen wonen. In 2021 verbleef zij eerst enkele maanden in Almere, waarna zij vanaf mei 

2021 in Veenstaete te Kortenhoef verbleef.  

Voor Truus van der Schaft waren haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen belangrijk. Ze vond het moeilijk hen 

los te laten. Tegelijk verlangde ze er in haar laatste levensfase naar, toen haar krachten minder werden, om bij haar 

Here te zijn.  

Sedert de tijd dat ik haar nu ken, ging ze niet naar de kerk, maar ze luisterde elke week naar de dienst. Ze hield van 

eenvoud. Bijzondere diensten moest ze niet veel van hebben. Tot aan de coronapandemie werden er elke vrijdagavond 

in de Emtinckhof weeksluitingen gehouden. Daar kwam zij altijd en dan zat ze op haar eigen vaste plekje.  

Truus van der Schaft zag in dankbaarheid terug op haar leven. Jozua 24:15 en Psalm 27:10 waren voor haar 

belangrijke bijbelteksten. In de dankdienst lazen we gedeelten uit Jozua 24 en Psalm 27 en daar stonden we bij stil in 

de verkondiging. Op de begraafplaats vertrouwden we haar lichaam toe aan de schoot der aarde. Moge zij rusten in 

vrede. De familie wensen we Gods troost en nabijheid om het verlies te dragen en te verwerken.  

A. van Duinen 

 

In memoriam 2 

Op 12 januari 2022 overleed op 91-jarige leeftijd Hendrik Cornelis Gerritsen. Hij woonde in de Emtinckhof. 

‘Meester Gerritsen’ zo zullen velen hem kennen. Jarenlang was hij in Oud-Loosdrecht hoofd van de Ireneschool. Hij 

was ook betrokken bij de VVV en heeft meegeholpen het toerisme in Oud-Loosdrecht op de kaart te zetten. Als ik 

hem bezocht was hij altijd nog zeer geïnteresseerd in wat er gebeurde in Oud-Loosdrecht. Hij luisterde met 

belangstelling naar wat de ontwikkelingen rondom de Porseleinhaven waren.  



De laatste jaren was zijn gezichtsvermogen slecht geworden. Hij had op zijn flat zeer geavanceerde apparatuur 

waardoor hij nog dingen kon blijven lezen.  

De laatste maanden nam zijn gezondheid af. Het was zijn wens dat hij in zijn flat zou overlijden en dat is ook 

gebeurd. Terugblikkend was hij dankbaar voor het leven dat hem gegeven was.  

Dhr. Gerritsen was geen kerkganger, maar hij was wel betrokken op het geloof. Kort voor zijn overlijden hebben we 

met hem gebeden dat God hem rust zou geven. Die rust heeft hij gekregen. Woensdag 19 januari jl. was er een 

afscheidsdienst in het crematorium te Hilversum. Er werd gelezen uit Prediker 3. Voor alles is er een vastgestelde tijd. 

In een mensenleven komt vreugde en verdriet voor. Soms zie je iets van God, andere momenten ook weer niet. En 

toch is voor Prediker het bestaan van God zijn houvast.  

We wensen de familie Gods kracht om het verdriet te verwerken.  

A. van Duinen. 

 

In memoriam 3  

Op 11 januari jl. is mevrouw A. Boomkens-Betzold op 87 jarige leeftijd overleden. Zij woonde in de Lijsterbeslaan 

nr. 18. Hoewel niet kerkgaand vertrouwde zij wel op God. In de laatste weken had zij te kampen met ernstige 

benauwdheid wat haar lichaam sloopte. Wanneer zij ’s nachts de slaap niet kon vatten vond zij rust bij Hem: haar 

Toevlucht en Sterkte. Haar leven was niet makkelijk. Zij is vroeg haar man verloren en heeft haar kinderen alleen 

opgevoed. In de laatste periode van moeite en zorg hebben haar kinderen, maar ook enkele buurtgenoten haar 

liefdevol ondersteund. Kinderen, kleinkinderen en allen die haar genegen waren wensen wij Gods liefdevolle troost. 

We mogen ernaar uitzien dat Hij alle tranen uit onze ogen wist, er geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was zal voorbij zijn (Openb. 21:4).  

Gert Jan Oosterlee. 

 

Leerhuis 

Het volgende leerhuis is gepland op 17 februari a.s. om 20.00 uur in de Oude Pastorie. Ik hoop dat het door kan gaan. 

Het gaat die avond over de apocalyptiek. Enkele bijbelboeken dragen een wat meer bijzonder karakter. Daarbij is te 

denken aan gedeelten uit het boek Daniel en het boek Openbaring. In Daniel worden bijvoorbeeld allerlei dieren 

beschreven die beeldend iets weergeven van wat er in de geschiedenis gaande is. We noemen deze taal apocalyptische 

taal. Op deze avond zullen we ons 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. Ik hoop vooral 

ook jongere gemeenteleden te mogen begroeten.  

A. van Duinen. 

 

Diaconie 

De uitgangscollecte van zondag 30 januari is bestemd voor CAMA zending. 

 

Toen Jezus de mensenmenigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en 

verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, 

maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ 

Mattheüs 9 : 36-38 

 

CAMA zending gelooft dat elk persoon de kans moet hebben om Jezus te leren kennen. De grootste nood, armoede, 

onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze kans krijgt. CAMA Zending helpt mensen uit die nood door onder elk 

volk lokale gemeenten te stichten. Deze gemeenten maken Christus bekend aan hun volksgenoten. CAMA Zending 

heeft de missie om zendingswerkers uit te zenden onder de minst bereikte volken. Het doel van zendingswerk is om 

lokale gemeenten te stichten of ondersteunen. Zowel gemeentewerkers als beroepsprofessionals worden uitgezonden 

om deze missie te volbrengen. CAMA Zending zendt zendelingen uit in samenwerking met uitzendende gemeenten 

en kerken in Nederland. CAMA Zending in Nederland heeft op dit moment meer dan 60 zendelingen uitgezonden. 

Voor meer info: camazending.nl 

 

De uitgangscollecte van zondag 13 februari is bestemd voor de Bijbel-In, de evangelische boekhandel, gevestigd in de 

Schoutenstraat 15 te Hilversum. Gelukkig heeft de Bijbel-In  onlangs de fysiek deur weer kunnen openen, want wat is 

het fijn hier even binnen te kunnen lopen. Struinend door de winkel kom je de leukste artikelen tegen. Via de 

webshop https://www.bijbelinhilversum.nl is de Bijbel-In 24/7 bereikbaar, maar zoals vele winkels heeft de Bijbel-In 

een lastig jaar achter de rug. En kan een financieel steuntje in de rug goed gebruiken.  

Wij bevelen beide collectes van harte bij u aan.  

 

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

 

ZWO berichten  

https://www.bijbelinhilversum.nl/


Bus voor slechtziende kinderen in Chernigiv, Oekraïne  

In de Kerkklok van november berichtten wij u dat wij als gemeente de ouderorganisatie Parents Voice in Oekraïne 

voor een bedrag van 4000 euro willen sponsoren voor de aanschaf van een tweedehands Mercedes bus. De bus wordt 

ingezet voor slechtziende, blinde en veelal meervoudig gehandicapte kinderen. Wij zijn heel blij dat wij 2000 euro 

aan bijzondere giften mochten ontvangen, waaronder een anonieme gift. Omdat een actie tijdens de coronatijd geen 

optie was, zijn wij verrast en dankbaar voor de bijzonder hulp die wij zo snel mochten ontvangen.  De ZWO heeft het 

bedrag aangevuld tot 4000 euro en inmiddels overgemaakt aan de ouderorganisatie.  

We hopen nog een mooie foto te ontvangen zodra de aanschaf is gerealiseerd; dit kan nog een paar maanden duren 

omdat het voorjaar de beste tijd is om de huidige bus in te ruilen. Het is een erg spannende tijd voor onze contacten, 

die overigens via de fam. Eckardt verlopen , in verband met de oorlogsdreiging vanuit Rusland.  

Namens de ouders en de kinderen in Oekraïne heel hartelijk dank! 

 

Hartelijke groet van de ZWO-commissie 

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

 

Verantwoording HVD: 

Ontvangen via Wilma Zuyderduyn: 1x € 20,00. 

 

Met vriendelijke groet, Ans van Ingen 

 

Kerkrentmeesters 

Collecte opbrengst maand december. 

Tijdens de diensten € 346,60: via de Sijpe-app € 138,30, Ontvangen per bank € 1.074,40. Ontvangen giften 1x € 

100,00, 1x € 250,00. Voor al uw/jouw bijdragen ontvangen hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

Opbrengst Oud papier 2021 kern Nieuw. 

Het afgelopen jaar is de papier container 29 keer geledigd. Dit heeft een bedrag van € 1.545,00 opgeleverd.  

Om de statistiek compleet te maken het gewicht was 54.260 kilo. Zoals al eerder geschreven in een vorige Kerkklok is 

dit de allerlaatste vermelding over het inzamelen van het oud papier. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen nogmaals 

hartelijk dank. 

Uw kerkrentmeesters. 

 

Koffieochtend  

Op dit moment kunnen we helaas nog niet zeggen of koffieochtend van 16 februari door kan gaan. Kijk op de 

Sijpekerk-app voor nadere berichten.  

Groet namens het team, Nel Floor. 

 

Bloemengroet 

Fijn dat ik u kan melden dat er afgelopen periode weer een aantal giften voor de bloemengroet zijn binnen gekomen. 

Op de bankrekening heb ik 1x 20,00, 1x 25,00 en 1x 50,00 Euro en bij de bloempot 1x 15,00, 2x 20,00 en 1x 30,00 

Euro voor de bloemengroet mogen ontvangen. Hartelijk dank voor uw giften. 

Met vriendelijke groet, Gerda Verbrugge 

 

NBV21-blogserie met bekende bijbellezers van start 

‘Als boek van heil en zegen is de Bijbel belangrijk. Voor individuele lezers maar ook voor het geheel van onze 

samenleving’. Dat schrijft René de Reuver in een blog naar aanleiding van de NBV21. Hij is een van de 15 

vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen die vanaf vandaag meewerken aan een 

serie over de betekenis van de Bijbel anno 2022. 

De Reuver – scriba van de Protestantse Kerk in Nederland – geeft als voorbeeld van een heilzaam bijbelverhaal het 

optreden van de secretaris van Efeze (Handelingen 19). Paulus en zijn medewerkers dreigden door een opgehitste 

menigte vermoord te worden ‘als een wijze bestuurder niet voor heil en zegen had gezorgd. De stadssecretaris temt de 

volkshysterie door nuchter op de feiten te wijzen en op wat de mogelijke consequenties kunnen zijn als mensen 

worden gelyncht.’ 

De serie heet ‘Op weg met de NBV21’ en bestaat uit blogs van en interviews met vertegenwoordigers van 

Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen. De Nederlanders die meedoen kregen op 13 oktober in Den Haag 

de NBV21 aangeboden. De Vlaamse deelnemers kregen de NBV21 aangeboden bij de presentatie in Mechelen. Naast 

De Reuver doen uit Nederland onder meer mee: rabbijn Menno ten Brink, migrantentheoloog Samuel Lee, SKIN-



voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth, secretaris Ruth Sleebos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, 

territoriaal commandant Hannelise Tvedt van het Leger des Heils, de Syrisch-Orthodoxe bisschop Mor Polycarpus en 

relatiemanager Kerk en Jeugd Martine Versteeg van Missie Nederland. Uit Vlaanderen hebben schrijfster Kolet 

Janssen en jongerenpastor Isaac Van Der Jeught toegezegd. 

De blogserie verschijnt op bijbelplatform debijbel.nl . Vanaf vandaag plaatst het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap elke week een aflevering. Volgende week de blog van Sleebos over ‘leren kijken naar Jezus’; in de 

week daarna die van Tvedt over Gods woord als voeding: ;Ik ‘eet’ elke dag uit de Bijbel, maar ik neem niet elke dag 

een driegangenmaaltijd tot me. 

 

Commissie Loosdrecht van het NBG 

Nelly van Herk & René Schouten van der Velden 

 

 

Uit de pastorie 

Als u dit leest is de persconferentie van 25 januari achter de rug. Op het moment dat ik dit bericht schrijf, moet de 

persconferentie nog komen. Het blijft spannend hoe het verder zal gaan. We zien het aantal besmettingen toenemen. 

Gelukkig zijn de klachten bij de meeste mensen van tamelijk milde aard. Maar het is onjuist om te zeggen dat de 

besmetting door de omikronvariant van het coronavirus niet veel meer is dan een griep. Dan onderschatten we het 

besmet raken met het virus.  

Intussen zijn we wel aan wat verruimingen toe. We hopen dat het spoedig weer zo zal zijn dat we ‘gewoon’ naar de 

kerk kunnen gaan en allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. We moeten maar blijven bidden en vertrouwen 

dat de Here het goed maken zal. 

We bidden om wijsheid en kracht voor ds. De Wit bij de beslissing die hij nemen moet inzake het beroep naar onze 

gemeente. We hopen dat spoedig weer een herder en leraar aan de gemeente verbonden mag worden. 

Met hartelijke groet, A. van Duinen. 

 

Algemeen nieuws 

Hoe ☧ een van de bekendste symbolen binnen het christendom werd 

 

Het is je vast weleens opgevallen: het PX-teken (☧), vaak afgebeeld op een kanselkleed of in goud voorop een bijbel 

of liedboek. Wat is dit voor symbool? En wat heeft dit eeuwenoude teken te maken met de kerk? 

 

Het PX-teken bestaat uit twee Griekse letters die over elkaar zijn geplaatst, de Chi (X) en Rho (P). Het zijn de eerste 

twee letters van de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ), dat in het Grieks Messias betekent. Het teken wordt wel Chi-Rho 

genoemd, Christogram of voluit Christusmonogram.  

 

Overwinnen 

Volgens verschillende archeologen gebruikt Constantijn de Grote in de 4e eeuw de Chi-Rho als eerste als christelijk 

symbool. Niet subtiel ergens op een monument, maar op de vlaggenstandaard van zijn legermacht.  

 

Hij doet dit naar aanleiding van een visioen. Want, zo is hem in dit visioen door Christus zelf voorspeld: ‘In hoc signo 

vinces’ (in dit teken zult gij overwinnen). Vervolgens wint hij in 312 inderdaad de Slag bij de Milvische brug van 

tiran Maxentius. Volgens de overlevering leidt deze overwinning tot Constantijns bekering tot het christendom.  

 

Er zijn verschillende versies van dit verhaal. Soms speelt het kruisteken een grote rol, dan weer de Chi-Rho, en dan 

weer het staurogram (⳨). In een versie is er sprake van een visioen en een droom vlak voor de slag, maar er is ook een 

versie waarin het visioen al jaren eerder tot Constantijn is gekomen en pas later christelijk is geïnterpreteerd. Hoe dan 

ook speelt keizer Constantijn een onmiskenbare rol bij het gebruik van de Chi-Rho als een christelijk symbool.  

 

Talisman 

In de eeuwen vóór Constantijn was het PX-teken al bekend, maar het werd vooral neutraal gebruikt: als een afkorting 

voor Griekse woorden waar de letters Chi en Rho in voorkwamen. Christenen hadden destijds meer met symbolen als 

de vis, het anker, de duif of de palmtak.  

 

Na de overwinning bij de Milvische brug gebruikten Constantijn en andere Romeinse machthebbers het teken vaker 

op helmen, schilden en vlaggenstandaarden. Het werkte, naast een verwijzing naar Christus, als een soort talisman die 

bescherming en overwinning moest brengen.  

 

Het teken paste bovendien prachtig binnen de neutrale politiek die Constantijn in het begin van zijn regeerperiode 

voerde. Christenen zouden het PX-teken herkennen als een verwijzing naar Jezus, maar het was niet zo expliciet als 

het kruisteken, dat voor niet-gelovigen waarschijnlijk moeilijk te verteren zou zijn.  



 

Bescherming 

Vanaf Constantijns bewind werd het Christogram steeds vaker op grafmonumenten geplaatst. Zo is er uitgebreid 

onderzoek gedaan in de 4e-eeuwse Sint-Callixtus-catacombe in Rome, waar veel christenen begraven liggen. Daar 

zijn zo’n 669 inscripties en symbolen teruggevonden, waarvan 148 PX-tekens.  

 

De context is hier duidelijk: de Chi-Rho staat voor het geloof van de overledenen in Christus, in de overwinning op de 

dood. Het dient daarnaast, zo hebben onderzoekers beargumenteerd, als bescherming tegen het kwaad. Met het PX-

teken op je graf liet je zien dat je geloofde in de opstanding der doden, en was jouw graf direct ‘gemerkt’ voor de dag 

van de verrijzenis. Niet alleen op graven en militaire voorwerpen is de Chi-Rho teruggevonden, maar ook op munten, 

ringen, edelstenen, lepels en andere gebruiksvoorwerpen. Het PX-symbool werd steeds meer een algemeen gebruikt 

christelijk teken. 

 

Christus centraal  

Pas vanaf de vijfde eeuw zien we dat het kruis het bekendste, algemene symbool van het christendom wordt. In de 

vierde eeuw paste dit nog niet, toen was het kruis een martelwerktuig dat nog in gebruik was. Dat was voor gelovigen 

destijds waarschijnlijk lastig te verbinden aan hun geloof. Maar ook nadat het kruis terrein wint als symbool voor het 

christendom verdwijnt het PX-symbool niet. Het blijft, samen met het Ichthus-symbool een belangrijk teken. Het 

komt bijvoorbeeld terug in middeleeuwse manuscripten, waar het evangelie van Mattheüs – waarin Jezus’ leven 

wordt beschreven – is versierd met prachtige Chi-Rho miniaturen. 

 

Vandaag de dag is het PX-teken nog steeds een belangrijk symbool in de protestantse beeldtaal. Het is terug te vinden 

op de omslag van psalmboeken, gezangbundels en bijbels. Ook staat het teken vaak op of rond de kansel. De beeldtaal 

is duidelijk: Christus staat centraal in wat er wordt gezongen, gelezen en verkondigd. 

 

Bron: Website petrus.protestantsekerk.nl 

 

 

Psalmzingend de eeuwen door 

 

Het volk Israël danste en aanbad God al met de melodieën en woorden. En nog steeds zijn gezongen psalmen niet weg 

te denken uit de zondagse liturgie. Er zijn allerlei berijmingen, ritmes en uitvoeringen. Hoe zijn de psalmen zo 

belangrijk geworden? 

 

“Zingen is twee keer bidden!” zei kerkvader Augustinus ooit. Velen kunnen dat beamen, het geeft kracht en overtuigt 

waar woorden alleen dat niet altijd kunnen. Muziek heeft altijd al een grote rol gespeeld in de kerkelijke traditie.  

 

In de vierde eeuw maakt bisschop Ambrosius bijvoorbeeld allerlei hymnen die zowel geestelijken als het gewone volk 

kunnen zingen. In de Rooms-Katholieke Kerk is het tegelijkertijd de gewoonte dat tijdens de mis uitsluitend de 

geestelijken zingen, veelal psalmen in het Latijn.  

 

In eigen taal 

Met de Reformatie komt de behoefte dat kerkgangers onderdeel zijn van de dienst: niet alleen kijken en luisteren, 

maar meezingen en spreken in de eigen taal. Hervormer Luther houdt ontzettend van muziek. Hij vertaalt psalmen en 

schrijft geestelijke liederen die hij samen met anderen voorziet van passende melodieën. Calvijn vindt die nadruk op 

gemeentezang minstens zo belangrijk, maar kiest wel uitsluitend voor psalmen in de eredienst. Want zij zijn het 

Woord zelf! Ze zijn, zoals hij eens mooi omschrijft “een anatomie van alle delen van de ziel.”  

 

Souterliedekens 

Al in 1540 wordt er een volledig berijmd Nederlands psalter uitgegeven. Deze psalmen in het Nederlands worden de 

Souterliedekens genoemd. Ze zijn gemaakt door de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van Nieveld. Hij 

combineert verschillende populaire liedjes en melodieën uit die tijd met de vertaalde psalmteksten. Uitgever Simon 

Cock drukt de Souterliedekens, die geaccepteerd worden door de – toen nog – rooms-katholieke overheid en die heel 

populair zijn in protestantse kringen.  

 

Een paar jaar later, in 1551, verschijnt er nog een psalmboek. Schrijver en hervormer Jan Utenhove maakt een eigen 

psalmberijming voor een Nederlandse gemeente in Londen. Deze berijming bereikt ook de Nederlanden, maar slaat 

niet aan. De taal is te ouderwets en de muziek (afgeleid van de Duitse liturgie) te onbekend. 

 

Datheens’ berijming 



Voor een hele tijd écht onovertroffen is de psalmberijming van Petrus Datheen, die in 1566 voor het eerst wordt 

uitgegeven. Datheen is een belangrijk hervormer in de Noordelijke Nederlanden. Voor zijn psalmboek maakt hij 

gebruik van de melodieën van de Geneefse psalmen. Die zijn gemaakt door bekenden van Calvijn: dichter Clément 

Marot, theoloog Theodorus Beza en muziekleraar en cantor Guillaume Franc. In de Nederlanden zijn deze Franse 

psalmen al snel redelijk bekend, vandaar dat de Nederlandse berijming van Datheen snel aanslaat.  

 

Toch is er ook kritiek op het werk van Datheen: het ritme van de gebruikte melodieën past niet bij de Nederlandse 

vertaling. Waarschijnlijk is hierdoor het zingen op hele noten ontstaan. Zo kan in ieder geval de tekst volledig worden 

gezongen en is het nog een beetje behapbaar voor de voorzanger.  

 

Verplichte zangwijze 

De taal van Datheens’ berijming blijft  voor lange tijd passend bij de geloofsbeleving van de kerkgaande Nederlander. 

Toch is het psalmboek na zo’n 200 jaar niet meer modern. Er worden diverse andere berijmingen gemaakt, maar deze  

wildgroei zint de regering niet.  

 

De overheid grijpt in en kiest de meest geschikte berijming. Deze wordt, samen met negen aanvullende gezangen, in 

1773 uitgegeven als de Statenberijming. Hiervoor zijn ook weer de Geneefse melodieën gebruikt, maar wordt wel een 

andere zangwijze door de overheid verplicht. Alleen de eerste en de laatste noot per regel mogen lang klinken, de 

tussenliggende noten moeten kort en meer ritmisch worden gezongen.  

 

Wil je als gelovige in die tijd uit een andere berijming zingen, of bijvoorbeeld alleen maar op hele noten? Dan staat je 

een fikse straf te wachten: je wordt gegeseld, gevangengenomen, verbannen of beboet.  

 

In diverse plaatsen in Nederland worden de nieuwe nieuwe berijming en het ritmische zingen fel bestreden. In 1775 

en 1776 ontstaat er in Vlaardingen en Maassluis zelfs een Psalmenoproer, in 2006 door Maarten ‘t Hart beschreven in 

de historische roman Het psalmenoproer. 

 

Nieuwe berijming 

In het begin van de twintigste eeuw is het ritme van die oorspronkelijke melodieën eindelijk algemeen geaccepteerd. 

Er is dus geen verplichte afwisseling meer van lange en korte noten. 

 

Daarnaast is het uiteindelijk 200 jaar na de invoering van de Statenberijming hoog tijd voor iets nieuws. Een 

oecumenisch comité van verschillende kerkgenootschappen brengt in 1973 het Liedboek voor de Kerken uit, waarin 

de tekst van iedere psalm (behalve één couplet van één psalm) is gewijzigd en eigentijdser gemaakt. Aan de 

oorspronkelijke Geneefse melodieën wordt niets veranderd, de ‘nieuwe berijming’ is een feit. 

 

Omgang met psalmen 

Tegenwoordig is er alweer een nieuw liedboek, waarin naast de psalmberijming van 1973 ook allerlei andere 

psalmmelodieën en berijmingen zijn opgenomen. Denk aan een Taizé-versie van een psalm, of een lied van Sela dat 

gebaseerd is op de tekst van psalm 84.  

 

De omgang met psalmen door de eeuwen heen laat zien hoe belangrijk ze altijd zijn geweest voor gelovigen. Ook 

wordt de veranderende visie op God en de plek van gelovigen zichtbaar: van psalmen gezongen door speciaal ervoor 

opgeleide geestelijken, het gedwongen zingen van psalmen in een verplicht ritme tot een persoonlijke keus voor een 

versie die bij jou (en je gemeente) past. 

 

En zo klinkt het vast nog eeuwen, de tekst wellicht wat aangepast, de melodie misschien ook, maar nog steeds 

bedoeld om God te eren: 

 

Looft den HEER, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Bron: Website petrus.protestantsekerk.nl 

 

Inleveren kopij zaterdag 12 februari 2022 


