UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM
Geloven in coronatijd
het aan de drie mannen. Bij vruchtbaarheid zit iets van
Paradiesgärtlein, Paradijstuintje, heet het paneeltje. Het is
overvloeien. Van ontvangen. Iets van God. Opgenomen in
van omstreeks 1410 en het is maar klein. Niet groter dan
mijzelf.
twee handen. In het paradijs zijn drie vrouwen bezig. Alle
Steeds sterker ga ik zo over God denken. Iets van God
drie heilig. Barbara schept water, Dorothea plukt kersen
laat zich vinden in mijn leven. Ik kan God niet anders
en Katharina helpt het Jezuskind met muziek maken. De
beschrijven dan in mijn eigen woorden. Het zijn mijn
vierde, Maria, is verdiept in een boek. Zoals een moeder
lotgevallen waarin God
doet die even niet op haar
mij overkomt. Een tuin die
kind hoeft te letten. Werk en
bloeit in al haar volheid.
ontspanning. De vrouwen
Dat gebeurt als God mij
zijn samen met het Jezusoverkomt. Overal bloemen.
kind duidelijk thuis in de
Overal vogels. Alles draagt
tuin.
vrucht. Het gras een bloeDe mannen niet. De mannen
menparadijs. Achter het
zijn toeschouwer. Een van
kind zie ik een afgehouwen
hen, Joris van de Draak (zie
tronk. Dor hout? Nee, aan
het draakje aan zijn voeten)
de tronk zijn twee jonge
kijkt gefascineerd naar
loten ontsproten.
Maria. Aartsengel Michaël
Zo wil ik mijn leven zien.
is in gepeins verzonken.
Als een plek voor God,
Evenals de heilige, maar
bloeiend als een Paradijsverder onbekende, Engelse
Paradiesgärtlein
tuintje. Ben ik zo ver? Ik
koning Oswald.
kijk naar de mannen op het schilderij. Het zijn niet de eerste de besten. Toch blijven zij beschouwers van afstand.
Schilderijen als dit Paradijstuintje hingen in nonnenkloosDe tuin is niet hun tuin.
ters. Bedoeld voor meditatie. Om via het paneeltje op te
Het schilderij stelt me voor de keus. Blijf ik in mijn
gaan in het eeuwige. In gedachten de muziek van het kind
geloof, in mijn denken over God, beschouwer op afstand?
te horen. Het hart open te stellen. Opstap voor vruchtbaar
Of stel ik mij open voor de muziek van het kind en zie
worden. In geestelijke zin zelf het kind te dragen. Iets van
ik mijn leven – mijn eigen, heel persoonlijke leven – als
God in het eigen hart.
een vruchtbare tuin? Als een loot geënt op een dorre stam.
Levend in Gods tuin. Gras, vogels, bloemen, vruchten.
Hoe is het bij mij met die ervaring van het Eeuwige?
Leven als uitbundige vruchtbaarheid.
Komt ze, net als bij Joris, Michaël en Oswald, neer op
Hemelse boodschap in schrale tijd.
een dromerig gevoel van aanschouwing? Of is mijn leven,
veel intiemer, een plek waar Gods vruchtbaarheid zich
Jan Greven
openbaart? Bij aanschouwing blijft de afstand. Je ziet
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Verhalen tegen de pest
Een katholiek probeert iemand te bekeren. Het is in een
tijd dat er allerlei verhalen over wantoestanden in zijn
kerk verteld worden. Vooral in Rome schijnt het een rommeltje te zijn. De katholiek echter kan overtuigend praten.
Op een gegeven moment zegt de ander: ‘Goed, ik wil wel
katholiek worden, maar eerst ga ik een bezoek brengen
aan Rome. Dat is immers het centrum van de Kerk?’
O, denkt de katholiek, als hij ziet hoe het er in Rome aan
toegaat, zullen al mijn inspanningen vergeefs zijn. Maar
goed, tegenhouden kan ik hem niet.
De man gaat op reis en komt enkele weken later weer terug.
‘En, vraagt de katholiek?’
‘Ja hoor, ik treed toe tot jullie kerk.’
‘Maar heb je de ellende van de kerk dan niet gezien?’
‘Natuurlijk wel, ik heb alles gezien. Ik heb mijn ogen niet
in mijn zak! Maar ik dacht: als mensen er zo’n potje van
maken en het gaat toch maar steeds door met de kerk, dan
moet er wel een God achter zitten.’

stad en zoeken hun toevlucht in feeërieke tuinen. Elke
dag verkiezen ze iemand die de leiding heeft (een koning
of koningin). Deze geeft het thema van de dag aan. De
groepsleden vertellen dan na elkaar een verhaal. Die verhalen zijn vaak erotisch getint. Ze vertellen openlijk over
overspel. Er wordt in de verhalen hartelijk gelachen over
de slimmigheden van mannen en vrouwen die echtgenoten bedriegen en het bed delen met wie zij begeren. Alles
wat not done is, alles wat de kerk zou verbieden komt ter
sprake.
De verhalen drijven ook de spot met de geestelijkheid en
de kerk. Geestelijken zijn sukkels en op de kerk is heel
wat aan te merken. Het verhaal over de katholiek die iemand wil bekeren past in het geheel van dit boek. De kerk
wordt genadeloos te kijk gezet. Bespotten is iets anders
dan breken. Dat gebeurt niet in dit Middeleeuwse werk. Je
zou het een carnavalesk geschrift kunnen noemen. Zoals
tijdens het carnaval alles en iedereen even op de hak genomen wordt, zo gebeurt het in dit boek. Een godsdienst
die de ruimte geeft voor zulke spot is krachtig.
De deelnemers vermaken zich kostelijk met elkaars gezelschap en verhalen. De pest in Florence schijnt tijdens
de sessies in de tuinen op afstand te zijn. Het boek lijkt
een escape. Je kunt de werkelijkheid even ontvluchten
door je te verliezen in de verhalen. Dit oude boek leert
ons een goede les: in een tijd van grote beperkingen is het
weldadig om je te verliezen in verhalen. Zoiets doet goed.
De werkelijkheid wordt er misschien niet anders van als
ik verhalen lees. Ik zelf kan veranderen. Je knapt op van
verhalen.
Kunnen we niet een eigentijdse Decamerone samenstellen?
Job de Bruijn

Dit verhaal komt uit de Decamarone van de 14e-eeuwse Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio. Het boek is
een zogenaamde raamvertelling met honderd verhalen.
De verhalen staan apart en houden verband met elkaar.
Boccaccio schrijft dit boek in een tijd dat de pest Florence teistert. Zeven vrouwen en drie mannen verlaten de
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Decamerone 2020

De vogel Feniks
Er is een vogel die geen eieren legt en geen jongen krijgt.
Hij was er al toen de wereld begon en nu leeft hij nog, in
een verborgen woestenij in het Oosten, ver hiervandaan.
Het is Feniks (of Phoenix), de vuurvogel. Een oeroud
mythisch dier.

Feniks bestaat alleen in verhalen, waarvan varianten in allerlei culturen voorkomen: onder andere in de Egyptische,
Griekse, Chinese, Perzische en er is ook een joodse variant van het verhaal. Ook in de bijbel wordt hij genoemd.
In het boek Job (29:18) zegt Job: ‘En ik zei bij mezelf: Ik
zal sterven in mijn nest, als een feniks zal ik mijn dagen
vermenigvuldigen.’
Vroege christenen maakten van Feniks het symbool van
de kruisdood en de opstanding van Christus. De overwinning van het leven op de dood.
Het verhaal van de Feniks sprak tot de verbeelding van
grote dichters. Maria Vasalis geeft in haar gedicht Phoenix
(1947) een inspirerend beeld.

Feniks, uit: Bilderbuch für Kinder, F. J. Bertuch (1747-1822)

Op een dag, in de begintijd van de wereld, keek de zon
omlaag en zag een grote vogel met schitterende veren:
rood, goud, purper: De schepping op haar mooist. Toen
riep de zon: ‘Prachtige Feniks, jij zult mijn vogel zijn en
eeuwig leven!’
Eeuwig leven! Dat maakte Feniks heel blij. Maar lang
duurde die blijdschap niet. Zijn veren waren veel te mooi.
Mannen, vrouwen en kinderen joegen hem altijd op en
probeerden hem te vangen. Ze wilden een paar van die
mooie, blinkende veren voor zichzelf hebben. Daarom
vloog de Feniks ver weg, tot waar geen mensen waren.
Na vijfhonderd jaar voelde hij zich oud en vroeg de zon
om hem weer jong te maken. En de zon verjoeg de wolken
van de hemel, hield de winden stil en scheen met al zijn
kracht op de berghelling, waar Feniks op een nest in een
boom zat.
Plotseling was er een lichtflits, vlammen sloegen op uit
het nest en Feniks veranderde in een laaiende vuurbol.
Na een poosje doofden de vlammen uit. De boom was niet
verbrand en het nest ook niet. Maar Feniks was verdwenen en in het nest lag een hoopje zilvergrijze as.
Toen begon de as te beven, kwam langzaam omhoog ... en
van onder de as rees een jonge Feniks op. ‘Zon, o, schitterende zon, alleen voor jou zal ik mijn lied zingen! Voor
altijd en altijd!’

[…]
Toen zag ik plotseling op een lange witte
tafel, een grijze vogel met een blauwe kop,
als een blauw vuur, dat in een rechte hitte
brandt op een avondlijke heuveltop.
Was hij gewond en moest ik voor hem zorgen?
Hij klemde droge klauwtjes om mijn vinger heen.
Zoo werd het nacht, verbleekend tot den morgen
roerlooze ochtend en de zon verscheen.
En toen ik neerzag op mijn eigen handen
toen was de vinger, die hij klemde, blauw
en schreef een vers, terwijl de vogel brandde…
Toen keek hij om, of hij mij zeegnen wou.
De grote vogel Feniks, verbrand door de zon, maar door
de warmte van diezelfde zon weer tot leven gebracht. Van
dode stof tot gevleugeld leven. Dat brengt ons bij Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. Op Aswoensdag
zeggen we: we verbranden alles wat niet goed was tot as,
breken het kwade af. En bouwen het goede weer op, geven het warmte, zodat het kan groeien.
We maken een nieuw begin. Dat kan.
Alice van Kalsbeek

Op pagina 16 vindt u informatie over de
40-dagenkalender,
die vanaf Aswoensdag 17 februari tot Pasen loopt.
Binnenkort verkrijgbaar!
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum
24-01 Pax
Pax staat voor vrede. Samen met
mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij
aan een menswaardige en vreedzame
samenleving, overal in de wereld.
Voor vrede is moed nodig. De moed
om te geloven dat vrede mogelijk is,
om tegen de stroom in te roeien en je
uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede
doen, maar daar is durf voor nodig.
De durf om vrede te bezingen, van de
daken te schreeuwen en op de muren
te schrijven. De durf om de politiek
ter verantwoording te roepen en over
je eigen grenzen heen te kijken. De
durf om mensen aan te spreken en uit
te nodigen om mee te doen, ongeacht
iemands achtergrond.
Pax brengt mensen bij elkaar die de
moed hebben om voor vrede te gaan.
31-01 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden
en familieleden vinden bij Exodus
zorg en aandacht om de criminaliteit
definitief de rug toe te keren. Met
een intensief begeleidingsprogramma
krijgen (ex-)gedetineerden de kans om
in een Exodushuis of thuis te werken
aan een succesvolle re-integratie en
een zinvolle toekomst.
07-02 Kerk in actie - Bangladesh
(Zie onder Laren-Eemnes)
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14-02 C’est la vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek
bent, krijg je samen met je naasten een
enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je
perspectief voor de toekomst wordt je
ontnomen. Met het C’est la Vie-Huis
sta je er niet alleen voor. Daar wordt
ook ondersteuning geboden in de
laatste fase van het leven.
21-02 40-dagenactie BEL-kerken
De 40-dagenactie van de BEL-kerken
ondersteunt drie projecten.

31-01 Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid
over heel het land, gaan op bezoek in
de gevangenis of bij familieleden van
gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.
Ze geloven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden
naar een hoopvolle toekomst.
07-02 Kerk in actie - Bangladesh

Stichting Child Welfare Organisation
Nepal
In het dorp Bandar Jhula in Nepal is
dringend behoefte aan meer waterpompen. Naast het aanleggen van
waterpompen wil de stichting trainingen gaan geven op het gebied van
landbouw en veeteelt.
Stichting Mzee Kambee Tanzania
Deze stichting geeft kansarme kinderen in het dorp Nadanya en omstreken
mogelijkheden om naar school te
gaan. De actie steunt de stichting bij
het realiseren van een toiletgebouwtje voor de school.
In Onderweg van februari wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de
40-dagenactie.
College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes
24-01 Diaconie - Hulp dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen
in nood. Een steuntje in de rug is vaak
zeer welkom om tijdelijke problemen
op te lossen. Met uw bijdrage kan de
diaconie dit noodzakelijke en dankbare
werk in Laren en Eemnes blijven doen.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh
de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen omdat het
rivierwater zorgt voor vruchtbaar
land. De klimaatverandering heeft tot
gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en onberekenbaarder
worden. Een goede voorbereiding is
dus noodzakelijk. Door je huis op een
hogere plek te bouwen bijvoorbeeld
of op grotere afstand van de rivier. Of
door een goed waarschuwingssysteem
op te zetten, zodat mensen zichzelf
en hun vee tijdig in veiligheid kunnen
brengen. Kerk in Actie ondersteunt
deze plannen.
14-02 Kerk in Actie - Ethiopië
Door de klimaatverandering worden
bepaalde delen van Ethiopië steeds
vaker getroffen door langdurige
droogte en heftige regenval. Vee sterft

Schrijfactie Amnesty International
Iran: hartpatiënt heeft dringend zorg nodig
De Oostenrijks/Iraanse consultant Massud Mossaheb (73) zit in Iran een
celstraf van tien jaar uit. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen. Vanwege de verspreiding van COVID-19 in Iraanse gevangenissen loopt zijn
leven acuut gevaar. De gevangenisarts heeft geconstateerd dat hij moet
worden opgenomen in een hartkliniek, maar de gevangenisautoriteiten
weigeren dit.

en oogsten mislukken. Veel mensen
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische wil samen
met hulporganisaties dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen
zich aan te passen aan de nieuwe
situatie. Ze leren vruchtbare grond
vast te houden, grond te irrigeren en
nieuwe gewassen te verbouwen die
bestand zijn tegen droogte. De kerk
helpt mensen met andere bronnen van
inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar
zijn als de oogst tegenvalt.

China: medische zorg voor Yu Wensheng
Mensenrechtenadvocaat Yu Wensheng kreeg in juni 2020 vier jaar gevangenisstraf voor het aanzetten tot ondermijning van de staat, een valse
aanklacht. Hij zat toen al bijna achttien maanden vast zonder contact met
de buitenwereld en werd gemarteld. Zijn gezondheid gaat zienderogen
achteruit. Hij heeft bloedarmoede, verloor enkele tanden en zijn rechterhand trilt zo dat hij hem niet meer kan gebruiken.
U kunt een van de voorbeeldbrieven downloaden via www.amnesty.nl
Kom in actie!
Bij voorbaat dank,
Marjo de Jager

21-02 40-dagenactie BEL-kerken
(Zie onder Blaricum)
College van diakenen van de PGLE

‘Koop een Betere Wereld’
De noodzaak om mensen in ontwikkelingslanden te steunen, is nu groter dan
ooit. De gevolgen van de coronapandemie zijn ernstig. Honger dreigt voor miljoenen mensen, ook voor veel van onze producenten. Velen dreigen hun inkomen te verliezen. Op 26 november heeft Jan Pronk, voorzitter van Earth Charter
Nederland, het startsein gegeven voor de landelijke meerjarige campagne ‘Koop
een Betere Wereld’.
Wereldwinkels vragen consumenten bij hun aankopen rekening te houden met
de milieugevolgen, zich af te vragen waar de winst belandt en hoe en waar producten worden gemaakt, en vaker te kiezen voor duurzame, fairtrade of lokale
producten. Hiervoor wordt het begrip ‘wereldwinkelen’ geïntroduceerd, herkenbaar aan een icoon van een winkelwagentje gevuld met een hart.

Wereldwinkel Huizen
Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen
035 526 93 81
info@wereldwinkelhuizen.nl
Geopend:
maandag: 13.30 - 17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur.
www.wereldwinkelhuizen.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter.
Wereldwinkel Huizen

Wereldwinkel Huizen vergemakkelijkt het ‘wereldwinkelen’ door fairtrade en
duurzame producten in de schijnwerpers te zetten. Het idee is dus: met je aankoop de wereld een beetje beter maken.
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Leesrooster
Januari
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo

24
25
26
27
28
29
30
31

Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Deuteron. 16:18-17:1
Deuteron. 17:2-13
Deuteron. 17:14-20
Deuteron. 18:1-13
Deuteron. 18:14-22

Februari
ma
di
wo
do
vr
za

01
02
03
04
05
06

Psalm 87
Deuteron. 19:1-10
Deuteron. 19:11-21
Deuteron. 20:1-9
Deuteron. 20:10-22
Psalm 83

zo
ma
di
wo
do
vr
za

07
08
09
10
11
12
13

Marcus 1:35-45
Marcus 2:1-12
Marcus 2:13-22
Psalm 44
Marcus 2:23-3:6
Marcus 3:7-19
Psalm 32

zo
ma
di
wo
do
vr
za

14
15
16
17
18
19
20

Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12

zo
ma
di
wo
do
vr
za

21
22
23
24
25
26
27

1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11
1 Petrus 4:12-19
1 Petrus 5:1-14
Psalm 38
2 Petrus 1:1-11
2 Petrus 1:12-22

Protestantse
Gemeente
Blaricum

Bij de diensten

DE DORPSKERK
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035-531 56 81
Koster
R. Hoogendoorn, 06-2223 1078
TIJDELIJK PREDIKANT (VOOR PASTORAAT)
Ds. A. de Boer, Herenstraat 34
3512 KD Utrecht
030-236 98 86, 06-2310 9242
SCRIBA
H. Oort, 035-538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
WEBSITE
Correspondentieadres: webredactie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Secretaris:
A. Bulder, 06-5235 4397, kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Gedachtenisfonds:
Bank: NL15 RABO 0117 0243 68
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Ledenadministratie:
Mevr. M. Goote-de Bergh, 06-2267 9402,
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof:
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1, 1261 GH
Blaricum, 06-1530 6861, kerkhofbeheer@
protestantsegemeenteblaricum.nl
COLLEGE VAN DIAKENEN
Secretaris:
Marry van Haandel, 035-525 1750
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum
ZWO: NL14 INGB 0003 4564 60
t.n.v. ZWO-Blaricum
JEUGD EN KERK
Op dit moment is er geen nevendienst voor de
jeugd, maar kinderen en jongeren zijn van harte
welkom in de kerkdiensten van de Dorpskerk.
Contact jeugdouderling: Mieke Bleys,
035-538 4674, dorpskerkjeugd@gmail.com.
KERKOMROEP
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien
(rechtstreeks of later) op internet:
kerkdienstgemist.nl/stations/2263.
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken
op uw telefoon of tablet.

Ethiopische Bijbel. Foto: Bram Veerman
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Van het consistorie
24 januari ontvangen we ds. Rob
Fechner uit Maarsbergen, die er vast
een inspirerende dienst van weet te
maken!
31 januari neemt mw ds. Hilde
Honderd uit Bussum ons mee door
de oude Bijbelverhalen door deze te
vertalen naar de dagelijkse praktijk.
7 februari gaat ds. Cees Hendriks uit
Ede bij ons voor.
14 februari zal ds. Klaas Touwen, die
tegenwoordig voorganger is in de Protestantse gemeente Deil en Enspijk, in
ons midden zijn.
21 februari gaat na lange tijd ds.
Petra Barnard bij ons voor.
28 februari ten slotte is ds. Rianne
Veenstra uit Almere onze voorganger.
Alle diensten van harte aanbevolen!
Namens het consistorie met een hartelijke groet,
Anne-Marie de Fouw

Uit de gemeente
Heeft u ook genoten van de Kerstdiensten? Met de sopranen, fluitisten,
voorganger ds. Petra Barnard en onze
organisten? Wat waren het sfeervolle
diensten ondanks de lockdown!
Wellicht heeft ook u via de livestream
deze diensten meebeleefd? Met dank
aan de kerkrentmeesters die dit mogelijk maakten!
Op de dag dat ik dit schrijf is het
Driekoningen. Net als er toen kostbare
geschenken waren (goud, wierook en
mirre) ontvangen ook wij vanaf deze
dag een kostbaar geschenk: een vaccin tegen een ziekte die ellende met
zich meebrengt, zoals eenzaamheid.
Daarmee mógen we straks weer allen
leven, zoals God het heeft bedoeld.

Protestantse Gemeente Blaricum
Dan kunnen we weer plannen maken,
want hoe graag we nu ook kerkdiensten met kerkgangers, kerkcafé,
koffiepunt en cantorijbijeenkomsten
willen opstarten, het kan gewoon niet!
Laten we verstandig blijven, alleen samen bestrijden we Corona. Dus lieve
mensen, houd vol!
Tot nog toe blijken weinigen van ons
het virus te hebben opgelopen, wat
fijn is. Ook Claar Kuyt is weer terug
in haar huis.
Vreugde was er bij het echtpaar
Veerman-Franssen vanwege hun
60-jarig huwelijk en bij het echtpaar
Effrink-de Graaf, dat 50 jaar is gehuwd.
We mogen deze dagen ook dankbaar
zijn dat operaties zijn gelukt, zoals
bij Harry van Schaik. We bidden voor
kracht voor Paul en Elly Recourt. En
we denken aan Gé van der Woude,
die nog steeds met haar ogen tobt; aan
Geja Teensma, die een val maakte en
haar voet brak, evenals Marry van
Haandel die nog herstellende is van
ditzelfde. Ria van Schaik heeft sinds
haar fietsongeluk deze zomer nog heel
veel pijn. Voor haar zoeken we tijdelijk voor driekwart jaar een contactpersoon Oude Dorp. Elly André de la
Port, ook contactpersoon, onderging
enige ziekenhuisbehandelingen en
haar wijk werd tijdelijk overgenomen
door Bas Reitsma. Fijn dat dit kan!
Voor de wijk Blaricummermeent,
omgeving Adama van Scheltemalaan,
zoeken we een nieuwe contactpersoon in plaats van Hanny Kos. Draag
iemand voor of meld uzelf gaarne aan
bij een van de ouderlingen!

In memoriam

Op 28 november 2020 overleed, 88
jaar oud, mevrouw Willy Hendrika
Boot-Sparnaay. Zij en haar echtgenoot
waren 64 jaar getrouwd. Voor haar
huwelijk werkte Willy in het onderwijs en daardoor werd bijvoorbeeld
het vak geschiedenis ook voor haar
eigen kinderen een levendig gebeuren. Zeventien jaar heeft zij met haar
echtgenoot gewoond aan het Franse
Pad in Blaricum. Zij kwamen uit
Woerden, waar haar man jarenlang
een groot aannemersbedrijf heeft
gerund. In de weekenden gingen zij
vaak naar hun zomerhuis in de Lage
Vuursche en, mede omdat haar zus in
Blaricum woonde, bezochten ze dan
ook graag de Dorpskerk. Zo kwam het
dat zij besloten na zijn pensionering in
Blaricum te gaan wonen.
Helaas tobde Willy al voordat zij naar
Blaricum kwam met ernstige rugklachten. Dit verhinderde haar om de kerkdiensten in onze Dorpskerk te bezoeken. In de jaren dat ik haar bezocht zag
je haar gezondheid achteruitgaan. Was
zij eerst nog actief in de tuin, dat werd
met de jaren minder, tot het niet meer
kon. Wel kon ze genieten van haar
mooie tuin en de kippen. Ook aan de
uitjes van de commissie Kruispunt nam
zij graag deel, in een rolstoel, zolang
dat kon. Het echtpaar Boot heeft drie
zonen, die allen wekelijks langskomen
om te helpen of gezellig op bezoek.
Het overlijden van Willy is voor de
kinderen, haar kleinkind, maar vooral
voor haar man een groot verlies.

Willy’s begrafenis vond plaats vanuit
de Woerdense Opstandingskerk, waar
zij in 1956 huwde en waar al haar gezinsleden gedoopt zijn. Organist Henk
Hilgeman, oud-medewerker van de
heer Boot, speelde op het orgel en ds.
Erick Versloot, een jeugdvriend van
zoon Marco, leidde de dienst. Teun
Dijkstra zong liederen, die gekozen
waren omdat Willy hierin haar geloof
kon beleven, zoals Daar ruist langs de
wolken, dat het geheim omcirkelt van
de liefde van God en ons wil zeggen:
‘Ik zal er zijn’.
Wij wensen de heer Boot kracht van
God toe bij het verwerken van dit
voor hem grote verlies.
Janny Schreiber, contactpersoon

Bloemengroet

Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de
bloemen uit de kerk met onze hartelijke groeten gebracht naar: Tobi en
Peer Mulder, mevrouw Lobbes-van
Slooten, Tiny de Wit, Bea en Lambert
Veerman, Elly André de la Porte,
ds C.van Dorp en het echtpaar
Effrink-de Graaf.
Indien u iemand weet voor een bloemengroet, neemt u dan contact op met
een van de ouderlingen of stuur een
mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Namens het consistorie wens ik u een
gezegende start van 2021 toe.

Met vriendelijke groet,
De bloemencommissie

Anne-Marie de Fouw
Foto: Bram Veerman
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Van de kerkenraad
Sinds het schrijven van het vorige
verslag zijn we tweemaal bijeen
geweest. Nu het gemeenteprofiel, het
beleidsplan en het profiel voor de te
beroepen predikant zijn vastgesteld
(deze documenten zijn te vinden op
onze website), hebben we ons in deze
twee sessies onder andere gebogen
over namen van gemeenteleden die
bereid zouden kunnen zijn in de
beroepingscommissie plaats te nemen.
Dit is gelukt. We hebben deze personen benaderd en de commissie is al
een keer samengekomen om elkaar
beter te leren kennen en afspraken te
maken. In de komende kerkenraadsvergadering wordt het werkplan voor
de predikant vastgesteld.
De zes leden van de beroepingscommissie zijn: de dames Jacobien van
Dijk, Cora Rebel en Wil Vooijs en de
heren René de Fouw, Jaap Kos en Bas
Reitsma.
Hier wil ik nogmaals herhalen wat we
op de gemeenteavonden ook al hebben gezegd: indien u, als lid van de
gemeente, graag een predikant op de
lijst geplaatst wilt zien waaruit we een
keuze moeten maken voor beroeping,
laat u dit dan weten aan een van de
leden van de commissie weten.

zonder de directe ondersteuning van
je medekerkgangers, klinkt soms wat
kaal. Toch heb ik veel waardering
voor de manier waarop de diensten op
Kerstavond en Kerstmorgen werden
gehouden en door Petra Barnard
werden voorgegaan. Beide zijn het
terugkijken meer dan waard.
Verder waren er geen vermeldenswaardige onderwerpen en rest mij u
allen een zeer voorspoedig, gezond en
goed nieuwjaar te wensen.

orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten
van het onderhoud zijn enorm. We
willen graag blijven genieten van dit
mooie instrument! Uw bijdrage voor
het orgel is daarom zeer noodzakelijk.

Namens de Kerkenraad
Willem van Someren Gréve

31-01 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente
op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons
kerkblad Onderweg, en ook via onze
website.

College van
diakenen
Collecteverantwoording
December 2020
Collecte
met
plus donatie
uplift
Exodus
107,60
350,00
Vluchtelingenwerk 130,40
400,00
Voedselbank
302,70 1.250,00
KiA-kerstactie
356,45
750,00
KiA-Yogyakarta
302,70
700,00
Amnesty Intern.
121,45
250,00
KiA-Bogota
121,45
250,00
Totaal
€1.442,75 €3.950,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma

College van
kerkrentmeesters
Collecteverantwoording
Ondertussen hebben we kunnen genieten van de erediensten en de kerstdiensten via streaming (kerkdienstgemist.nl). Het is wel erg wennen om dit
thuis aan de keukentafel of lui zittend
in de zitkamer te beleven. Het zingen,
8 | 37e jaargang nr. 1, 24 januari 2021

24-01 Het Flentrop-orgel
De dorpskerk heeft een prachtig
Flentrop-orgel, dat goed onderhouden
moet worden. In de afgelopen jaren is
er groot onderhoud geweest aan het

Informatie over de verdere collectes
volgt later.
De collectes voor onze kerkgemeente
worden van harte bij u aanbevolen. U
kunt uw bijdrage ook overmaken op
onze bankrekening:
NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Blaricum.
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Gedicht
Tel met mij mee
de uren
die zo traag vergaan.
Stel mij gerust
nu in mijn lichaam
onrust huist.
Verdrijf de angst
die rondspookt
in mijn ziel.
Kom met nieuw licht
nu veel in mij
verlangt naar U.
Luc Wolthuis

(Liedboek pagina 582)

Protestantse Gemeente Blaricum

Dorpskerk

Jeugdfl
i

ts

Welkom op de jeugdpagina van de Dorpskerk.
Wil je ook iets schrijven? Stuur het dan vóór 10 februari 2021
naar dorpskerkjeugd@gmail.com. Daar kun je je ook melden
als je via mail op de hoogte wilt blijven van jeugdactiviteiten en
nieuwtjes. Veel leesplezier! Jeugdredactie.

KinderkerstfeestDoor: Mieke

Johannes de Heer

Gelukkig was het plan al om het Kinderkerstfeest deze keer klein en fijn te houden, gezellig
in het Achterom. Toen dus net vóór de kerstvakantie besloten werd dat de kerken dicht
gingen, konden we in overleg met jullie ouders
tóch met een klein groepje Kinderkerkkinderen
samenkomen. We hebben in een mooi versierd
Achterom heerlijke kerstkoekjes gebakken, en
koekzakjes versierd voor mensen die we in deze
gekke coronatijd blij wilden maken met iets lekkers. We hebben elkaar een leuk kerstverhaal
verteld, met typetjes en stemmetjes en plaatjes
van boerderijdieren, die allemaal een plekje in
de kerststal wilden. De dieren waren eigenlijk
jaloers op de os en de ezel, maar aan het eind
zagen ze toch wel in dat die twee in de kerststal
horen, maar dat zij er allemaal bij mochten zijn
om te kijken. We hadden niet eens meer tijd
voor spelletjes of kerstliedjes, want de koekjes
kwamen nét op tijd uit de oven om ze nog warm
mee te nemen naar huis. Het was een fijn Kerstfeest!

Wie ’s morgens wel eens naar Radio 538 luistert, weet vast en zeker van hun zoektocht naar
mensen met een achternaam die perfect past bij
het werk wat zij doen. Bijvoorbeeld een bakker
die Johan Bakker heet – dat is een echte inkopper. Of Lieselot de Meester, die schooljuf is. ‘Ik
weet ook wel iemand!’ dacht ik. Een dominee,
die Jos de Heer heet! . Ds. De Heer kwam
hier een paar jaar geleden, toen ik nét ouderling was, wel eens als gastpredikant. Ik ging
’m uit nieuwsgierigheid eens googelen, om te
zien waar hij tegenwoordig op de kansel staat
(dat bleek Zaltbommel te zijn). Zo kwam ik heel
toevallig op een verhaal over zijn grootvader,
Johannes de Heer, die óók predikant was. ‘Hé’,
dacht ik, ‘die had een nóg bijzonderder naam!
Dominee, en dan ook nog de naam van een
(vroeger héél bekend) christelijk liedboek! Jullie
opa’s en oma’s kennen de bundel van Johannes
de Heer vást nog wel! Maar toen ik verder las,
bleek het helemaal geen toeval te zijn dat opa
en de bundel dezelfde naam hadden: opa had
namelijk de liedjes in die bundel geschreven! En
ik dacht altijd dat de bundel heette naar Johannes de Doper. Zo ontdek je nog eens iets!

Door: Mieke
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Bij de diensten

JOHANNESKERK
Naarderstraat 5, 1251 JW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
ONTMOETINGSKERK
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: F. van de Brink, 035-531 3400
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS
Laren, 035-887 3301, j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur.
SCRIBA
B. van Dillen, Geuzenhof 7
1403 LV Bussum, 06-163 52526
scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
PGLE, Postbus 463, 1250 AL Laren
WEBSITE
www.pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
webmaster@pglaren-eemnes
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9,
93755 SB Eemnes, 035-531 0905
Penningmeester: J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65, 1213 VS Hilversum,
035-538 9172
Bank: NL39RABO 0334 9395 77 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,1251 XT
Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58RABO 0157 3192 37, t.n.v.
PGLE, o.v.v. Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Ruud Ham, Patrijzenhof 70,
3755 ET Eemnes, 035-531 1424
ruuduit53@ziggo.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035-531 1888
Diakonie: NL47RABO 0334 9022 82
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: NL47RABO 0334 9022 82
onder vermelding van Zending
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
KINDEROPPAS
Tijdens de zondagmorgendiensten in de
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, oppas
voor kinderen van 0-4 jaar in de consistoriekamer, bereikbaar via de achteringang. Oppas
gewenst? Graag van tevoren bellen met Arina
de Heus, 035-538 9269
KINDERDIENST
Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom in de kinderdienst tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetingskerk.
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Foto: Erik Schinkelshoek

Diensten online
In de maand december hebben we
besloten om de kerk voor kerkgangers
te sluiten. We zenden alle diensten
uit. We merken dat er velen zijn die
verbinding zoeken. We gaan door met
uitzenden. Ik zou het wel Ontmoetings-tv willen noemen.
Wanneer en hoe de kerk weer open
zal gaan voor kerkgangers is nu niet te
zeggen. We willen als kerk geen uitzonderingspositie innemen. Maar als
het kan, zetten we deuren en ramen
weer van harte open.
Thematisch preken: oude woorden?
Doorgaans houd ik mij aan het leesrooster. Dat geeft de lezingen voor
de zondag aan. Ik vind het een goede
gewoonte om me aan te sluiten bij
wat aangereikt wordt. De ene keer
lijken teksten me meer aan te spreken
dan een andere keer. Je wordt op deze
manier geprikkeld om na te denken
over woorden, ook als je er op het
eerste gezicht niet veel mee kunt. En
je wordt er voor behoed om al te veel
stokpaardjes te berijden.
In het najaar week ik af van de leesroosters. In oktober en november heb
een serie diensten gehouden over het
boek Openbaring. En in de maand
december volgde ik de doorgaande
lezing uit het boek Lucas.
In de komende weken wil ik tot aan
de veertigdagentijd klassieke woorden
centraal stellen.
In de traditie sprak men vaak over
zonde, schuld, vergeving, verzoening,

uitverkiezing. Die klassieke woorden,
voor sommigen vertrouwd, riepen bij
anderen heftige weerstanden op. Ik ga
er in de komende weken mee aan de
slag.
Wat kunnen oude woorden opnieuw
betekenen?
Diensten
Op 24 januari leid ik de dienst. Op 31
januari komt Erik Idema. Ik sta op het
rooster als voorganger voor 7, 14 en
21 februari. Onder de voorwaarde van
Jacobus zal ik er zijn.
J.G. de Bruijn

Afscheid
Frans van de Brink
Onze koster Frans van de Brink gaat
met pensioen. We hebben in de maand
januari afscheid van hem genomen.
Aansluitend aan de kerkdienst van 10
januari kwamen we in kleine kring
in de Ontmoetingskerk bijeen. Daar
heeft Frans duizenden voetstappen
liggen, nadat hij ongeveer 25 jaar
geleden als katholiek koster werd in
een protestantse kerk. Met bloemen,
toespraken, kaarten en filmpjes van
gemeenteleden hebben we hem geëerd
en hebben we al het goede van zijn
werk gewaardeerd. Anke en ik hebben een lied gezongen op de melodie
van een oud katholiek kerstlied. Een
kleine hommage!

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Op de melodie van: Het was een maged uitverkoren
Een katholiek werd uitverkoren
tot protestanten te behoren
voor ’t kosterswerk hier in de kerk, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Hij deed het werk zovele jaren
en stemde ongemerkt de snaren
buitengewoon, op goede toon, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Een kale kerk met harde banken
hoorde soms gregoriaanse klanken
heeft soms gekucht om wierooklucht, o o o o o
Benedicamus Fransisco
En Frans kwam met de kandelaar
zette devotiekaarsjes klaar
en menigeen brandde er één, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Een koster moet kunnen laveren
tussen de dames en de heren
met ieders eis en eigen wijs, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Frans kent het tuiten van zijn oren
kreeg van zovelen iets te horen
nu dit, dan dat. Het is me wat, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Hij moet gelovigen beminnen
al zijn ze radeloos van zinnen.
Hij is ’t die ziet het stil verdriet, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Hij heeft met iedereen de praat
want kosterschap is pastoraat
ieder komt thuis in Open Huis, o o o o o
Benedicamus Fransisco

Frans schrijft:

Tijdens een slapeloze nacht ontstond dit verhaal.
In de vliegtuigbouw werd mij geleerd:
kies je materiaal zo licht en zo sterk mogelijk zodat het
vliegtuig gemakkelijker stijgt.
In de religie heb ik geleerd: gebruik lichte woorden want
die tillen de zwaarste gedachten omhoog en maken je
sterk.
In de eerste situatie bedenk je het concept door middel
van constructie om de vleugels meer draagkracht te geven.
In de tweede situatie worden de woorden je aan gedragen
en voel je je gedragen, waarmee je de ander probeert te
dragen.
Vierentwintig jaar werken als koster betekent dan ook het
zo licht mogelijk maken van deze constructie om de ander
mee te laten vliegen, waardoor hij of zij zich gedragen
voelt.
Zo heb ik het vliegen geleerd bij Fokker Airport Amsterdam en ben aangeland bij de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes in de Ontmoetingskerk.
Ik dank de piloot, crew en medepassagiers voor de mooie
reis en de bijzondere vlucht.
Frans van den Brink,
koster Ontmoetingskerk 1996-2020

Veel kilometers in de benen
Frans kwam en was soms ook verdwenen.
Waar is hij nou in dit gebouw? o o o o o
Benedicamus Fransisco
Frans zou van harte priester wezen
hij zou de mis wel kunnen lezen
in een gewaad dat hem goed staat, o o o o o
Benedicamus Fransisco
Frans heeft gewerkt op eigen wijze
hij valt om ‘t goede werk te prijzen.
Zonder wierook doen wij dat ook, o o o o o
Benedicamus Fransisco
De oecumene, Frans, Jolande,
gedijt in jullie goede handen
Bijzonder stel, het ga je wel, o o o o o
Benedicamus Domino

Job de Bruijn, januari 2021

Frans van de Brink draagt de sleutels van de Ontmoetingskerk
over aan Yvette Sollman, zijn opvolgster.  Foto: Frans Hagens
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Uit de gemeente
Overleden

Op 90-jarige leeftijd overleed ons gemeentelid Froukje Cornelisse-Bakker.
Hoewel haar gezondheid naar lichaam
en geest al geruime tijd kwetsbaar
was, komt haar overlijden toch nog
onverwacht. In het huis aan de Patrijzenhof, waar ze met haar dochter
Hélène woonde, werd ze onwel. Kort
daarna stierf ze.
We hebben haar in de Ontmoetingskerk herdacht. Vanuit de familie klonken herinneringen. Enkele zangers
zongen vertrouwde liederen: Wat de
toekomst brengen moge en Veilig in
Jezus armen. Ik las de psalm die indertijd ook de trouwtekst was: psalm
121. In dat lied staan de bergen symbool voor het leven in al zijn facetten.
We noemden het goede van het leven
van Froukje Cornelisse: haar huwelijk
met Klaas, haar man, haar kinderen
Hélène, Emile en Annelies. Haar
belangstelling en haar betrokkenheid.
De zorg die zij aan haar kinderen
gaf en de zorg die zij van hen ontving. De grote familie en onderlinge
verbondenheid. Er was veel goeds te
noemen.
Haar leven kende ook zwaarte. De polio, die ze in de oorlog kreeg veroorzaakte levenslang pijn en ongemak.
Wat bovenal moeilijk voor haar was,
was het overlijden van haar man en
haar broer. Het verdriet was iets van
binnen. Openlijk spreken over wat
diep in haar hart leefde, deed ze niet
zo gemakkelijk. De laatste jaren van
haar leven leefde ze met groter wordende beperkingen.
Het lied over de reis over de bergen laat het leven zien. Het bezingt
bovenal vertrouwen waar ook Froukje
12 | 37e jaargang nr. 1, 24 januari 2021

Cornelisse mee geleefd heeft. Als een
schaduw, als Iets of Iemand die slaapt
of wegvlucht, zo is God.
Met woorden van vertrouwen hebben
we haar begraven in Eemnes.
We gedenken haar met eerbied en
genegenheid.
J.G. de Bruijn

Bloemengroet

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Fam. Wesdorp – Laren
Mevrouw Van Asch van Wijck –
Eemnes
Fam. Van den Beld – Baarn
Fam. Wiegers – Laren
Mevrouw Fontaine – Hilversum
Mevrouw Van der Gaag – Laren
De heer Wiegers – Eemnes
Annette Haasnoot – Eemnes
Mevrouw Brandse – Laren
De heer Heylman – Laren
Ingrid Schotsman – Eemnes
Paulien Taling – Eemnes

Verhuizing

Op 1 maart verlaten Anke en ik de
pastorie: we gaan in Eemnes wonen
aan de Patrijzenhof 190.
We verlaten niet de kerkelijke gemeente.
We hebben het in dit huis heel goed
gehad in de tien jaar dat we hier wonen. Het huis en de tuin bieden volop
ruimte. Voor kinderen en kleinkinderen was plaats genoeg om te overnachten.
We hebben veel mensen kunnen
ontvangen in het huis en in de tuin.
We denken met veel genoegen terug
aan kleinere en grotere vergaderingen
in de studeerkamer, aan ontvangsten
in kleinere kring, aan borrels voor
kerkenraad en koorleden, aan de
gemeentemiddagen in de tuin en aan
het Glas op het gras. We hebben nooit
het gevoel gehad in een glazen huis
te wonen. We hebben wel ervaren dat
het huis toegankelijk en laagdrempelig was.

Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
Soestdijkerstraatweg 65
1213 VS Hilversum
035-538 9172
riekeswaan@hotmail.com

In het begin had ik enige moeite met
het feit dat de studeerkamer aan de
kerk vast zit. Ik ben gesteld op vrijheid. Ik ben niet graag het verlengstuk
van een kerk of van wat dan ook. Ik
voel me wel geïnspireerd door de
Bijbelverhalen. Die moet je kunnen
lezen in alle vrijheid, zonder dat iets
of iemand over je schouder meekijkt.
Die ruimte heb ik ervaren, ook hier in
dit huis.
Het is goed om te gaan. We beschouwen het als een voorrecht dat we een
huis verlaten waar we zulke goede
herinneringen aan hebben.
We hopen dat u ons weet te vinden in
Eemnes.

Rieke Swaan

Job de Bruijn

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zegenlied

Van de kerkenraad

Een van de liederen die ik vorig jaar
geschreven heb, is als een zegen
bedoeld. De titel is: Laat de liefde
je dragen. Dit lied raakt voor mij de
essentie van wat geloven kan zijn. Of
je nu krachtig bent of niet, of je je nu
gelovig voelt of niet, je mag je laten
dragen.
Het eerste couplet bevat een vraag:
durf je zoiets, kun je zoiets toelaten.
Het tweede couplet moedigt je aan:
waag het, durf het. Je zou de twee
coupletten kunnen zien als de twee
kanten van het leven. En als twee
kanten van een mens.
Een zegenlied voor u allen.

Op 5 december is er een bijzondere
bijeenkomst geweest in Singer. De huidige burgemeester van Laren, Nanning
Mol, zijn twee voorgangers (Elbert
Roest en Rinske Kruisinga), de directie
van Singer, Els Blokker, wethouder
Ton Stam, Douwe de Joode, Jaap van
Duijn, Rineke Ooijkaas en ondergetekende brachten een bezoek aan de tentoonstelling over de Johanneskerk. Een
mooi moment om elkaar te spreken
en waarderingen te uiten. Aansluitend
hebben we een bezoek gebracht aan
de Johanneskerk. Jaap van Duijn gaf
tekst en uitleg over de stand van zaken
en de werkzaamheden tot nu toe. Hij

Job de Bruijn

Laat de liefde
tekst & muziek: Job de Bruijn
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memoreerde tegenslagen, verrassingen
en lichtte toe waarom bepaalde keuzes
zijn gemaakt. Indrukwekkend.
Zo kun je nog op beperkte schaal een
museum bezoeken en op 16 december
moet je besluiten om kerkdiensten weer
te vieren zonder bezoekers. Uitsluitend
online dus. Een enorme teleurstelling.
Tegelijkertijd voelde je het wel aankomen.
Alle vrijwilligers van onze gemeente
hebben in de eerste week van januari
een attentie gekregen. De vrijwilligersmiddag is het afgelopen jaar niet doorgegaan en veel vrijwilligers kunnen nu
hun werk al helemaal niet op de manier
doen die zo vertrouwd is. De kerkenraad is heel dankbaar voor alle creativiteit en inzet van zoveel gemeenteleden
om zorg en aandacht voor elkaar te
hebben.
Als de renovatiewerkzaamheden aan de
Johanneskerk niet tegenzitten, wordt de
Johanneskerk op 17 maart 2021 ingericht als stembureau voor de verkiezing
van de Tweede Kamer. Mooi dat dit
mogelijk is.
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De kerkenraad is in december niet
bijeengekomen. Alle van belang zijnde
zaken zijn digitaal behandeld. Wij
wachten af wat de ontwikkelingen worden. Gelukkig wordt er gevaccineerd.
Martin Noordzij
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Uit de diaconie
Collecteverantwoording

Er zijn in 2020 giften ontvangen via
de bankrekening waarvan het doel niet
verder is gespecificeerd dan ‘diaconie’.
Het saldo hiervan bedroeg in totaal
€ 2.050. De diaconie heeft in de vergadering van 1 december besloten dit
bedrag over de volgende collectedoelen te verdelen:
Voedselbank
€ 500
Pax Eemnes Armeense kinderen € 300
Schuldhulpmaatjes Eemnes
€ 200
Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
€ 150
Hospice Kajan 
€ 100
Hospice Huizen
€ 100
Vluchtelingenwerk
Midden Nederland 
€ 100
Friersdale Pater van Wegen
€ 300
Jan van Hamond

Van het CvK
‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’

Dit is in 2021 het thema voor de Actie
Kerkbalans.
Meer dan ooit misten wij in het jaar
2020 de warmte van andere mensen
om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane omhelzing
en dat zo belangrijke klopje op de
schouder.
Ook als kerkelijke gemeente hebben
wij in het afgelopen jaar de gevolgen
van de coronacrisis ondervonden. Een
groot deel van het jaar was de kerk
gesloten of konden we slechts met
een beperkt aantal mensen de diensten
bezoeken, terwijl we het juist belangrijk vinden om te blijven verbinden.
Vanuit die noodzaak is het prachtig
om te zien dat een kerk ook buiten
haar kerkmuren actief en verbindend
is. Zoveel initiatieven zijn genomen
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om te verbinden in combinatie met
online diensten. Niet alleen op zondag, maar vaak ook op andere belangrijke momenten.
Alle (verbindende) activiteiten gaan
niet vanzelf. Daarvoor is professionele
inzet van een predikant en een kerkelijke organisatie met vele vrijwilligers
nodig. Het spreekt voor zich dat wij,
ook onder de huidige omstandigheden,
de zorg blijven houden voor koster,
organisten en gebouwen. Dat kost geld
en voor uw bijdrage daaraan doen wij
met vertrouwen een beroep op u. Uit
de cijfers van de begroting blijkt de
noodzaak van uw ondersteuning.
De begroting 2021 kunt u vinden op
onze website.

Geef vandaag voor de kerk
van morgen
Karel Hagen

Dat kerkje ... vanaf nu
alleen nog maar mooier!

Foto: Rineke Ooykaas

In Onderweg van november schreef
ik over het inpassen van de nog gaaf
gebleven zerktegels in de vloer van
Belgisch hardsteen. Deze klus zit er
inmiddels op. De operatie, waar echt
vakmanschap voor nodig is, is goed
geslaagd en de vloer is nu helemaal
af.
Vanaf half december zijn de stukadoors volop aan de gang. Ook tussen
Kerst en Nieuwjaar is er door hen
gewerkt. De resultaten zijn al duidelijk zichtbaar. Alleen de laatste

afwerklaag moet nog worden aangebracht. Dit zal worden gedaan nadat
de plinten met verouderde ‘witjes’
zijn aangebracht.
Half november zijn ook de balustrade
van het orgelbalkon en de aangebouwde uitbouw verwijderd. Dat
moest in deze periode gebeuren om
het bestaande orgel te demonteren en
af te voeren, wat in de eerste helft van
december zijn beslag heeft gekregen.
Het is verheugend te melden dat wij
dit orgel nog hebben kunnen verkopen! Het krijgt dus een herbestemming.
Als alle werkzaamheden die vuil en
stof veroorzaken achter de rug zijn,
wordt het nieuw aangekochte, monumentale Weizmann-orgel opgebouwd.
Inmiddels is dit orgel (van de Evangelisch-Lutherse kerk in Hilversum)
gedemonteerd en vervoerd naar de
orgelbouwer, waar restauratiewerkzaamheden uitgevoerd zullen worden.
De laatste klus zal dan zijn om de
gerestylede orgelbalustrade (zonder
uitbouw) weer terug te plaatsen.
In de week van 30 november - 4 december is de ketel voor de vloerverwarming geplaatst. Elektriciens zijn
het leidingwerk in de bijgebouwen
aan het voorbereiden. Dit is nodig
voor de uitgebreidere keukeninstallatie (afwasmachine, koffiemachine,
koelkast en 2-pits inductiekookplaatje). Ook de schilder is daar inmiddels
aan het werk.
Intussen heeft de interieurgroep ook
niet stil gezeten. Er zijn definitieve
keuzes gemaakt voor het liturgisch
meubilair, de stoelen. De regietafel
voor het beamerteam is getekend.
Alle faciliteiten zoals wij die inmiddels uit de Ontmoetingskerk kennen,
worden ook in de Johanneskerk geïnstalleerd. Heel voorzichtig denken wij
aan de eerste oplevering tweede helft
februari.

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Er is veel, heel veel tot stand gekomen. En er is nog veel
te doen. Door de inzet van een grote, enthousiaste groep
betrokkenen gaat het zeker lukken! Bent u nieuwsgierig?
Hebt u vragen? Schroom niet om mij aan te spreken of te
bellen.
Karel Hagen

Tekenen van hoop
De redactie vroeg een aantal gemeenteleden waaruit ze
hoop putten en tot welke actie die hoop hen heeft aangezet. Cees van Rijsdam vertelt daarover het volgende.
Wat zijn voor jou tekenen van hoop?
In deze ‘stille’ tijd is een teken van leven al een teken
van hoop. Het is fijn om zo’n teken te ontvangen en door
te geven. Contact met elkaar, weten dat iemand die in
dezelfde situatie verkeert, meeleeft doet goed.

We vragen de bewoners zelf actie te ondernemen en dat
werkt! Je geeft hiermee mensen een duwtje in de rug. In
beperkte kring ontmoeten we elkaar, delen ervaringen
in deze coronatijd en dragen er zo toe bij om in deze
maanden een lichtend voorbeeld te zijn voor velen die in
eenzaamheid verkeren. We proberen elkaars luisterend oor
te zijn. Dat geeft enorme voldoening naar beide kanten en
stelt ons, in deze kleinschalige setting, in staat om elkaar
op een andere wijze te leren kennen. Buitenshuis zijn er
ook veel mogelijkheden om samen iets te doen, zoals een
stukje wandelen of fietsen, een autoritje in de omgeving
maken, boodschappen voor elkaar doen, of meegaan met
een bezoek aan de dokter, apotheek of fysiotherapeut.
Mijn advies is: probeer het isolement van alleen-zijn te
doorbreken door samen (in een kleine groep) vriendschappelijke ontmoetingen te organiseren.
En tot slot: durf jezelf te geven en onderneem iets! Dat
geeft energie en voldoening aan de ander, maar ook voor
jezelf.
Tekenen van hoop beginnen bij jezelf!

Hoe probeer je dat enigszins waar te maken en vorm te
geven?
Als voorzitter van de Bewonerscommissie van de twee
appartementencomplexen voor senioren, De RaadsVore
en De PloegVore in Eemnes, vind ik veel voldoening in
het opzetten en organiseren van activiteiten die mensen
bij elkaar brengen, en in mensen stimuleren dat ook zelf
te doen. Koffieochtenden en borrelmiddagen zijn op dit
moment niet aan de orde en de recreatiezaal is gesloten.
Daarom gingen we op zoek naar andere mogelijkheden,
zoals ‘elkaar uitnodigen voor de koffie’.

Een leuke knutsel om te maken:

een vredesduif

Lieve kinderen van de kinderdienst, allereerst de beste
wensen voor het nieuwe jaar. We komen nog steeds niet bij
elkaar in de kerk. Vandaar dat jullie iedere week de bekende
enveloppe in de brievenbus krijgen.
Waar gaat het de komende weken over? Aan het begin van
het nieuwe jaar lezen we uit het Evangelie van Marcus. Marcus was de eerste van de vier evangelisten die het verhaal
van Jezus opschreef. Hij vertelt over het leven, de woorden
en de werken van Jezus. Over zijn dood en zijn opstanding,
en over de mensen om hem heen die maar moeilijk konden
begrijpen wie Jezus was en wat hij betekende.

Houd de enveloppe iedere week in de gaten!
Veel lees- en knutselplezier!
Groeten,
Joke, Geert-Jan, Ineke, Marjolijne, Famke en Leo
37e jaargang nr. 1, 24 januari 2021 | 15

K e r k d i e n s t e n
De diensten van de Ontmoetingskerk op zondagochtend blijven voorlopig
uitgezonden worden via Kerkomroep.nl en zijn ook te volgen op Facebook
en YouTube. In De Stichtse Hof, De Torenhof en Theodotion worden geen
diensten gehouden.
Iedere woensdag om 19.00 u wordt Kwartier bij het licht uitgezonden
vanuit de Ontmoetingskerk, verzorgd door ds. J.G. de Bruijn.

Zondag 24 januari

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

Zondag 31 januari

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

Zondag 7 februari

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

Zondag 14 februari

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

Zondag 21 februari

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R. Fechner
ds. J. G. de Bruijn

10.00 uur
10.00 uur

ds. H. Honderd
drs. E. Idema

10.00 uur
10.00 uur

ds. C. Hendriks
ds. J. G. de Bruijn

10.00 uur
10.00 uur

ds. K. Touwen
ds. J.G. de Bruijn

10.00 uur
10.00 uur

ds. P. Barnard
ds. J. G. de Bruijn

40-dagenkalender
Het is zo langzamerhand een traditie om een kalender te maken voor
de 40-dagentijd, de periode van Aswoensdag (17 februari) tot en
met Stille Zaterdag (3 april). De kalender bevat gevarieerde teksten:
oneliners, verhaaltjes, overdenkingen, gedichten en gedachten,
liederen en recepten.
Door de bijzondere omstandigheden kunt u de kalender niet in de kerk
kopen. U kunt hem bestellen door een mailtje of een belletje naar:
(Laren-Eemnes)
Alice van Kalsbeek, avankalsbeek@ziggo.nl, 06 1304 8984
Aya Eggenkamp, wa.eggenkamp@ziggo.nl, 035 531 9205
(Blaricum)
Henk Aertsen, aertsenhenk@gmail.com, 06 2097 8970
Als u wilt, bezorgen we de kalender bij u thuis.
Alice en Aya
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