UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM
Erfzonde en erfgoed
Augustinus, de grote kerkvader uit de 4e eeuw, heeft in
zijn jeugd losse seksuele relaties. Uit een daarvan wordt
een zoon geboren, die een veelbelovende naam meekrijgt:
Adeodatus (door God gegeven). Of zijn jeugd zo goed
geweest is, valt te betwijfelen. Augustinus verlaat zijn
moeder. Het kind groeit op in een gebroken gezin. Als
Augustinus later, na zijn bekering, terugkijkt op zijn jeugd
klinkt het berouw door in zijn woorden. Hij belijdt aan
God zijn losbandigheid en ontrouw. Die seksualiteit van
mij toen was zondig, oordeelt Augustinus.
Dat woordje Die wordt in latere eeuwen weggelaten als er
over Augustinus geschreven wordt. Met alle fatale gevolgen van dien. Niet het losbandige gedrag, maar seksualiteit wordt zondig genoemd. En omdat elk mens geboren
wordt uit een seksuele relatie, erven wij de zonde. Zo
wordt de gedachte van erfzonde nader ingevuld.
Bij elke doop klonk iets daarvan door in de vraag die aan
ouders gesteld werd: Geloof je dat je kind in zonde ontvangen en geboren is en daarom de doop van node heeft?

Augustinus is ten onrechte gezien als de grondlegger van
de erfzonde. Dat zoiets lang doorwerkt laat een strip van
Pieter Geenen in Trouw van enkele weken gelezen zien.
Het is pervers om seksualiteit op zichzelf zondig te noemen. Het is onderdeel van de schepping en gave van God.
Ieder mens kan daar op een goede of slechte manier mee
omgaan. En kan met zijn of haar gedrag iets doorgeven
aan anderen. Het goede en het verkeerde. Erfzonde en
erfgoed.
Augustinus komt zover, dat hij open en eerlijk kan terugkijken op zijn leven. In zijn Confessiones doet hij een
boek open over zichzelf. Zijn boek is een groot gebed. Hij
verbergt niets. Ook zijn zondes komen open en bloot ter
sprake. Ik beschouw Augustinus’ eerlijkheid als belangrijk
erfgoed. Aan ons om dat te ontvangen en door te geven.
Job de Bruijn
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Lied
U vereer ik (Sytze de Vries)
1. U vereer ik, U vereer ik,
oerbegin van al wat leeft!
Zicht op God wordt ons gegeven
nu Gij, aan het kruis geheven,
stervend ons het leven geeft.
2. U vereer ik, U vereer ik,
dankbaar kniel ik voor U neer.
Want uw uitgestrekte armen
spreken van uw groot erbarmen:
Gij hebt mij vergeven, Heer!

Uit: The Friends’ Hymnal (1908), p.277 (Liedboek van de Quakers)

Dit is een lied voor de veertigdagentijd, waarin we ons
voorbereiden op het lijden en sterven van onze Heer.
Het komt uit het oratorium The Crucifixion (De
Kruisiging), dat in 1887 door John Stainer
gecomponeerd werd en waarvoor W.J.
Sparrow Simpson de tekst schreef.
Stainer was organist van St. Paul’s
Cathedral in Londen en Simpson
was daar tweede cantor. In het
Liedboek van 2013 komen we
Stainer tegen als de componist
van de melodie van Lied 791:
‘Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin.’
De woorden zijn van Sytze de
Vries. Deze melodie heet in Engeland toepasselijk Love Divine
(de Liefde Gods). Stainer is ook
van groot belang geweest voor de
Engelse kerstliederentraditie: zo zijn
z’n zettingen van carols als God rest ye
merry gentlemen, Good King Wenceslas
en The First Nowell standaard geworden.
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3. U vereer ik, U vereer ik,
mens als wij, maar hemels zaad!
Al heb ik U ook verlaten,
om uw liefde boven mate
volg ik nu, waar Gij ook gaat.

Terug naar het lied zelf. Ik heb gekozen voor de vertaling
van Sytze de Vries uit Het liefste lied van overzee
(2012). Het is een loflied op onze Heer, Hij
geeft ons met zijn dood het leven, want Hij
heeft ons met zijn uitgestrekte armen
aan het kruis onze zonden vergeven
en tegelijk sluit Hij ons in zijn uitgestrekte armen. Geboren uit een
vrouw en toch van God, zoals de
derde strofe in het Engels zegt,
of (met Sytze de Vries) ’mens
als wij maar hemels zaad. Ik
volg U, waar ik ook ga.’
Het lied is een loflied op de
trouw van onze Heer die naar
ons blijft omzien, ook al hebben
wij Hem verlaten. Zijn dood heeft
ons het leven gegeven.
Henk Aertsen

John Stainer

Boeken
Handgeschreven. Verzamelde gedichten
In deze monumentale uitgave vertelt Oosterhuis over zijn
leven aan de hand van gedichten. Bekende thema’s als
geloof, verbinding en liefde komen aan de orde. Veel van
de gedichten in deze uitgave zijn nieuw. Sommige al eerder
gepubliceerde gedichten zijn opnieuw bewerkt.
Huub Oosterhuis, Handgeschreven. Verzamelde gedichten 19502020. Uitgeverij Ten Have 2020. € 29,99.

Een Bijbel voor baby’s?
Ja die bestaat, de Babybijbel. Met heel korte zinnen
en illustraties in zwart-wit
(zo kunnen baby’s de illustraties beter zien) is deze
kinderbijbel geschikt voor
kinderen vanaf vier maanden. De liefde straalt je tegemoet als je de woorden
leest. De iets oudere baby’s kunnen meedoen door
te klappen en te stampen bij een psalm of bij iemand
op schoot te hobbelen alsof je op een kameel zit.
Aan het eind van elk verhaal staat een liedje op de
wijs van een bekend kinderliedje. Zo kun je het verhaal nog een keer beleven door het te zingen.
Inmiddels is er een tweede Babybijbel verschenen,
met andere verhalen. Ook zijn er een knisperboekje
en een luikjesboekje verschenen. De Babybijbel is
gemaakt van karton en gaat
dus niet snel kapot als een
kind er zelf in wil kijken.
Van diverse vrienden met
jonge kinderen heb ik teruggekregen dat de Babybijbel populair is bij zowel
de kinderen als de ouders.

Verkozen tot Beste
Spirituele Boek
2021
Je agenda is vol en in je hoofd is het druk. De balans
tussen werken en rusten is weg. Hoe zorg je ervoor
dat je weer met plezier je leven leidt? Mirjam van
der Vegt laat in acht tegendraadse lessen zien wat
rust nemen met ons lichaam en onze geest doet. Rust
verhoogt de kwaliteit van ons werk en leven aanzienlijk. Van der Vegt laat met de inspirerende verhalen
van onder andere rapper Typhoon, bergbeklimmer
Katja Staartjes en bisschop Ancelimo zien dat je
in goed gezelschap verkeert wanneer je even gas
terugneemt.
Uit het juryrapport: ‘Het is een praktisch boek, dat
uitnodigt tot zelfreflectie. Het boek wijst je de weg
naar een mindset die innerlijke rust brengt en daarmee relativering, focus en overzicht.’

Corien Oranje & Marieke Berge, Babybijbel. Nederlands
Bijbelgenootschap. Deel 1, 2018. € 17,95. Deel 2, 2019.
€ 17,95.

Mirjam van der Vegt, De kracht van rust. 8 tegendraadse
lessen over werk en het goede leven. Uitgeverij Ten Have
2020. € 20,99. E-book € 9,99.

Marjolijne Yska

Alice van Kalsbeek
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Delen - wereldwijd dichtbij
‘Bouwen aan een betere toekomst’
De Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes voert al
45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten.
Met uw steun zijn er vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Voor 2021 vragen wij uw steun voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in
Tanzania.
Ontwikkelingsproject Bandar Jhula
Nepal
De Stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van de uit Blaricum afkomstige Nelleke Alders hebben
wij in het verleden, met uw hulp, al een
paar keer financieel kunnen steunen.
Met deze bijdragen zijn al verscheidene ontwikkelingsprojecten in Nepal
gerealiseerd. De Stichting CWON
heeft zich nu het lot aangetrokken van
de inwoners van Bandar Jhula.
Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, op
de grens met India. 546 families leven
er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver van de bewoonde wereld.
Basisvoorzieningen, zoals schoon
drinkwater, goede gezondheidszorg en

scholing zijn voor hen niet beschikbaar.
De dichtstbijzijnde stad met ziekenhuis
is 86 km ver en om die te bereiken ben
je met de bus al zes uur onderweg. Vervolgens is het nog anderhalf uur lopen.
Recent zijn er al door de Stichting
CWON 22 handpompen in het gebied geplaatst voor drinkwater. Maar
dat is lang niet toereikend. De verder
weg wonende dorpelingen moeten
nog steeds water halen uit vennen en
rivieren. Zwaar en tijdrovend werk en
het water is verre van schoon. Ook het
gevaar van dorstige wilde dieren uit het
Chitwan National Park, zoals tijgers,
rhino’s, beren en olifanten is groot.
Graag willen wij eraan bijdragen dat
er meer waterpompen in dit gebied
geïnstalleerd worden.
Het grootste deel van de bevolking
werkt net over de grens in India,
waar ze worden uitgebuit en zwaar
onderbetaald. Het ontbreekt hen aan
voldoende vakkennis om beter betaald
werk te kunnen verrichten.
Wij willen nu graag met uw steun de
inwoners van dit dorp ook helpen om
zich te ontwikkelen, zodat zij beter in
hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. Naast persoonlijke hygiëne
en gezondheidszorg, huizenbouw en
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meubelmakerij, is er grote behoefte
aan trainingen op het gebied van
duurzame landbouw en veeteelt.
Toiletgebouw voor kleuterschooltje
in Tanzania
In 2017 hebben wij de Stichting
Mzee Kambee kunnen helpen om een
kleuterschooltje te bouwen voor de
kinderen uit het Masai-dorp Nadanya.
De kinderen gaan nu met veel plezier
naar school. Tijdens de lockdown,
toen de scholen en universiteiten
in Tanzania maandenlang gesloten
waren, hebben ook studenten en
leerlingen uit Nadanya en de directe
omgeving in kleine groepjes gebruik
kunnen maken van dit schoollokaaltje.
Destijds heeft men echter vergeten om
toiletten in het bouwplan op te nemen.
Er is toen door de lokale gemeenschap
eigenhandig een pitlatrine gebouwd,
maar die voldoet niet aan de eisen van
de overheid.
De huidige voorzieningen zijn onvoldoende om het schooltje op langere
termijn open te houden. Volgens de

voorschriften dient er voor jongens
en meisjes een gescheiden toilet met
eigen ingang te komen.
De Stichting Mzee Kambee vraagt ons
nu of wij hen kunnen helpen, aangezien de lokale gemeenschap er niet het
geld en de middelen voor heeft.
Daarnaast rekent de Stichting Caring
Unites in Nepal nog op ons voor
het schoolgeld voor twee leerlingen,
Nishan en Sushant, de zoontjes van
moeder Samitha Bhujel, die door de
zware aardbeving in 2015 haar man
heeft verloren.
Als werkgroep van de 40-dagenactie
kiezen wij de projecten altijd zeer
zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en
zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De
stichtingen worden alle geleid door
mensen, vaak (met bindingen) hier uit
de regio, die zich geheel belangeloos
inzetten voor het project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen
en gemeenschappen een kansrijke
toekomst te bieden. Dit kan evenwel
alleen met uw financiële bijdrage.
Helpt u ons hen te helpen?
Hans en Berthe Martens

Uitgebreide informatie over alle
door ons gesteunde projecten
vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening:
NL72 RABO 0334 9515 93

Collecterooster Blaricum

Van 28 februari tot en met 28 maart
collecteert de diaconie voor de projecten van de interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes.
Zie het artikel hieraan voorafgaand.

Collecterooster Laren- Eemnes
Van 28 februari tot en met 28 maart
collecteert de diaconie voor de projecten van de interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes.
Informatie hierover in voorafgaand
artikel.

College van Diakenen van de PGB
College van diakenen van de PGLE

Schrijfactie Amnesty International
China: twintig jaar cel voor Oeigoerse arts
De Oeigoerse arts Gulshan Abbas kreeg twintig jaar gevangenisstraf in
een geheim proces. Abbas verdween in september 2018 plotseling. Dat
gebeurde kort nadat haar zus in de VS een toespraak had gehouden over
de circa 1 miljoen Oeigoeren die in China opgesloten zitten in ‘heropvoedingskampen’. Daar worden ze gehersenspoeld en gemarteld. Pas in
december 2020 hoorde Gulhans familie dat ze in maart 2019 tot twintig
jaar gevangenisstraf veroordeeld is, wegens deelname aan georganiseerd
terrorisme, hulp bij terroristische activiteiten en ernstige verstoring van
de maatschappelijke orde. Gulhans gezondheid is slecht en ze heeft dringend medische zorg nodig.
Iran: executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts
De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali hoorde op 24 november 2020 dat hij binnen een week geëxecuteerd zou worden. Hij belde
zijn vrouw om afscheid te nemen. Eind december lieten de Iraanse autoriteiten weten dat Djalali’s executie een maand was opgeschort. Djalali
werd in 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld na
een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een bekentenis af te leggen.
Hij zit sinds 24 november 2020 in een isoleercel in afwachting van zijn
executie.
U kunt een van de voorbeeldbrieven downloaden via www.amnesty.nl
Kom in actie!
Bij voorbaat dank,
Marjo de Jager

37e jaargang nr. 2, 27 februari 2021 | 5

Van de redactie
Met dit nummer van Onderweg is het
eerste jaar van mij als hoofdredacteur
rond. In dat jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan het blad. De redactieklus bracht structuur en variatie aan
in mijn bestaan, dat vanwege corona
makkelijk monotoon en rommelig had
kunnen worden. Als redactie hebben
we geprobeerd Onderweg nog leesbaarder en aantrekkelijker te maken
door minder tekst en meer afbeeldingen op een pagina te plaatsen. De
ervaring leert – en dat is ook te zien
aan allerlei andere bladen – dat lezers
zich niet graag door lange lappen tekst
heen werken, maar liever wat kortere
artikelen lezen, die er aantrekkelijk
uitzien en inhoudelijk interessant
zijn. We hopen dat u als lezer van
Onderweg dat ook zo ervaart. Voor de
schrijvers van teksten is dat weleens
lastig: veel schrijven is soms makkelijker dan weinig. Dat realiseren
we ons. We zouden Onderweg graag
nog eigentijdser maken en van kleur
voorzien, maar dat is niet haalbaar.
We hopen wel op een nieuw jasje, al
is het dan zwart-wit.
Nu veel informatie digitaal wordt
verspreid via de website, de nieuwsbrief, etc. is de actualiteitswaarde van
Onderweg geringer dan vroeger. Uit
dat oogpunt heeft de redactie besloten
het aantal nummers per jaar van elf
naar tien terug te brengen.
Ik maak graag van de gelegenheid
gebruik om alle (vaste) inzenders van
kopij te bedanken. Zonder u is er geen
Onderweg. Blijf vooral schrijven!
En zonder de verspreiders komt het
blad niet op zijn plaats: ook u allen
bedankt!
Alice van Kalsbeek
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Leesrooster

Ethiopische Bijbel. Foto: Bram Veerman
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2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
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2 Petrus 3:10-18
Psalm 19
Jozua 1:1-19
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Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Psalm 126
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15-5:1
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14
15
16
17
18
19
20

Jozua 5:2-12
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
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21
22
23
24
25
26
27

Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15

Foto: Erik Schinkelshoek

FEBRUARIBOMEN
In al hun vezels wachten zij –
de bomen langs de singel
ademloos gespannen
windstil wachten zij
de kluizenaars in ons bestaan
in zichzelf gekeerd
altijd op dezelfde plaats
en toch –
en toch
verrichten zij
het grootste wonder
herscheppen zij
het leven keer op keer
ik weet
de lente komt
de nieuwe taal
die zij gaan spreken
de lente
waar ook ik –
ook ik op wachten wil
Oeke Kruythof
(dezaligezalm.nl/redactieservice/)

Protestantse
Gemeente
Blaricum

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:
E.W. van Someren Gréve, 035-5387243
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.

Van het consistorie
Bij de diensten

Zolang als dit noodzakelijk is, vinden
onze diensten zonder kerkgangers
plaats. Zodra dit verandert, wordt u
daarvan onmiddellijk per e-mail op de
hoogte gebracht. Als wij uw e-mailadres nog niet van u gekregen hebben,
geef dit dan door aan consistoriepgb@
protestantsegemeenteblaricum.nl
28 februari, de tweede zondag van de
40-dagentijd, gaat ds. Rianne Veenstra
uit Almere bij ons voor.
7 maart begroeten wij ds. Arie de
Boer uit Utrecht, onze pastorale ondersteuner.
14 maart verwelkomen we sinds lange
tijd ds. W. Klouwen uit Baarn.
21 maart gaat ds. Cees Hendriks uit
Ede, die tot 1 februari onze interim
predikant was, voor.
28 maart is het Palmpasen en gaat
ds. Petra Barnard voor.
Alle diensten van harte aanbevolen!
Namens het consistorie met een hartelijke groet,
Anne-Marie de Fouw

Uit de gemeente
Vanouds is de Epifanie een periode om
een feest als Kerst te laten bezinken
en de verhalen te lezen over het leven
van Jezus. Daarna bereiden we ons in
veertig dagen voor op het volgende
feest: Pasen. Daar naartoe groeien kan
met een 40-dagenkalender als mooie
leidraad. Zo’n kalender, met gevarieerde
teksten, oneliners, verhaaltjes, overdenkingen, gedichten en gedachten,
liederen en recepten, is voor € 5 te
verkrijgen via Henk Aertsen.
(aertsenhenk@gmail.com).

We leven mee met de geliefden en
vrienden van onze gemeenteleden
die heengingen: Henk Parson, Anke
Lobbes en Paul Recourt en wensen
hun Gods kracht toe bij de open plaats
die zij achterlaten.
Onze zieken zijn: Mia Imhoff, geschept door een auto, met een lichte
hersenschudding tot gevolg; Ruud
Vooijs: door gladheid een gebroken
bovenarm; Bets & Piet Hein Dierdorp,
die kampen met hun gezondheid; Ariane Schouwenaar, die langzaam aansterkt in een Haarlems verpleeghuis;
Geja Teensma en Ria van Schaik,
beiden al enige tijd in de lappenmand;
Aty Lindeman voor wie het ouder
worden helaas ook steeds weer beperkingen laat zien. We bidden voor Bea
en Lambert Veerman, nu de artsen
voor hem geen behandeltraject meer
weten. Dat zij gezegend worden met
mooie momenten! Dank aan Thuiszorg en mantelzorgers om zovelen
heen; jullie zijn bijzonder!
Tijdens de kerkbalans spraken wat
jongeren hun bezorgdheid uit over
het alleen maar online studeren, dat
het zo saai is. Inderdaad lijkt er soms
‘niets nieuws onder de zon’, zoals het
Bijbelboek Prediker 27 keer aangeeft!
Maar gelukkig zijn er toch vaccins
gevonden. Ik heb daar weleens aan
getwijfeld, maar aan God nooit. Hij is
er altijd.
Op weg naar een andere wereld wens
ik ons allen met de woorden van
Paulus, genoemd in Galaten 5:22-23,
‘liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing’
toe in de veertigdagentijd.
Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw
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Protestantse Gemeente Blaricum

In memoriam
Paul Recourt
Op 11 januari 2021 is ons gemeentelid
de heer (L) Paul Recourt overleden. Hij
is 85 jaar geworden. Zijn uitvaart vond
plaats in kleine kring.
Paul en zijn vrouw Elly zijn dertig jaar
geleden in hun geliefde huis ‘Aan de
zonzijde’ in Blaricum komen wonen.
Sinds die tijd zijn zij ook verbonden
aan onze gemeente. Paul verleende
vele hand- en spandiensten aan de
kerk, zoals voor de bloemencommissie, waarin Elly zeer actief was. Denk
aan het versieren van de kerk met kerst
en het verzorgen van de planten bij de
ingang van de kerk. Daarnaast hielp hij
bij slecht weer Elly bij het uitdelen van
de groeten, die zij als contactpersoon in
haar grote wijk uitdeelde. Hij reed haar
dan rond met de auto. Ook assisteerde hij bij het stemmen van het orgel,
bij de jaarlijkse kerkschoonmaak en
maakte hij spanlatten voor de schilderijen die bij ons in de kerk opgehangen
werden voor de atelierroute.
Paul heeft jarenlang deel uitgemaakt
van de cantorij. Zingen in een koor
deed hij graag. Op een gegeven moment zongen hij en Elly samen in wel
drie koren. In hun gezellige huis klonk
ook vaak klassieke muziek.
Elly en Paul hebben drie dochters en
zeven kleinkinderen. Dankzij zijn Elly
en de hulp van hun dochters kon Paul
tijdens zijn ziekte thuis blijven en is hij
daar overleden.
Ik herinner me Paul als een charmante
man, belangstellend, optimistisch, altijd
keurig gekleed. Dagelijks maakte hij
een ommetje, keurig rechtop lopend. Ik
heb hem nooit als oud ervaren, terwijl
hij inmiddels toch al 85 jaar was.
Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.
Janny Schreiber,
wijkcontactpersoon
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Harry Parson
Zondag 17 januari overleed op de
leeftijd van 89 jaar na een kort ziekbed Hendrik Johannes (Harry) Parson.
Vrijdag 22 januari vond zijn crematie
plaats in het crematorium te Laren.
Harry overleefde zijn vrouw Janny,
met wie hij een gelukkig huwelijk had
van bijna twintig jaar. Veel van onze
gesprekken hadden te maken met zijn
leven als beroepsmilitair. De krijgsmacht was zijn lust en zijn leven geweest. Hij werd af en toe nog bezocht
door zijn vroegere regimentscommandant. Harry vertelde dat deze overste
en hij nauw betrokken waren bij de
totstandkoming van de historische
collectie van het Intendancemuseum
te Soesterberg. Mooi was het om deze
overste met warmte te horen spreken
over zijn oude vriend en collega.
Mooi was het ook om te zien hoe hij
en drie actief dienende officieren van
de Intendance staande voor de kist de
militaire eregroet uitbrachten.
Na zijn leeftijdsontslag in1986 woonde hij tamelijk onopvallend en wat
teruggetrokken in de Bijvanck. Zijn
laatste jaren verbleef hij in Theodotion te Laren. Harry was een veelzijdig geïnteresseerd en creatief mens.
Kalligraferen, beeldhouwen, stukjes
schríjven, onder andere in het huisblad van Theodotion. Hij leed onder
oud worden en de beperkingen van
het leven in de kleine ruimte van zijn
verblijf in Theodotion.
De laatste keer dat ik hem sprak
spraken wij behoedzaam tastend over
‘leven na de dood’ en het oordeel van
God over ons leven. Hoe stel jij je dat
voor Arie?
Wij lazen daarop die geweldige jubeltekst, Romeinen 8, 38-39:
‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch
krachten, heden noch toekomst, hoogte
noch diepte of wat er ook maar in de
schepping is, ons zal kunnen scheiden
van de liefde van God, die hij ons

gegeven heeft in Christus Jezus, onze
Heer.’
De nagedachtenis van Hendrik Johannes Parson zij ons tot zegen.
Ds. Arie de Boer
Anke Lobbes-van Slooten
Op 22 januari overleed ons gemeentelid Anke Lobbes-van Slooten in de
leeftijd van 80 jaar. Anke woonde
jarenlang met haar man Tom, die vorig
jaar juni overleed, aan de Koggewagen. In de herfst van 2020 onderging
zij een zware operatie, waarvan zij nog
herstellende was toen het coronavirus
haar in januari besmette. Na enkele
dagen overleed zij zeer plotseling aan
de gevolgen hiervan. Wat enorm triest.
Op 30 januari werd voor haar een liefdevolle afscheidsdienst gehouden in
het crematorium te Laren. Namens de
gemeente van de Dorpskerk wensen
wij haar familie en vrienden kracht
toe van God, nu zij niet meer in hun
midden is.
Anne-Marie de Fouw

Bloemengroet

Foto: Bram Veerman
In de afgelopen periode
zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar: Harry en Ria
van Schaik, Rob Hoogendoorn, Bets
en Piet-Hein Dierdorp, Ruud Vooijs en
Aty Lindeman.
Indien u iemand weet voor een bloemengroet, neemt u dan contact op met
één van de ouderlingen of stuur een
mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Protestantse Gemeente Blaricum
Met vriendelijke groet,
De bloemencommissie

Van de kerkenraad
Terwijl ik dit schrijf (10/02), kijk ik
uit op een zonovergoten tuin, volledig
bedekt met een dikke laag sneeuw.
Wat kan een mooi uitzicht een positief
effect hebben op het gemoed. Je wordt
er blij van ondanks alle beperkingen
die vanwege het coronavirus aan een
ieder worden opgelegd, met vaak
ernstige gevolgen.
De afgelopen maand is het moderamen noch de kerkenraad (fysiek of
zoom-wise) bijeengeweest. Wel heeft
op 8 januari een ontmoeting plaatsgevonden met de classispredikant, ds.
Peter Verhoef, de interim predikant,
ds. Cees Hendriks, Annette Horsman
en ondergetekende. Dit omdat nu de
opdrachten van de interim predikant
voltooid zijn, te weten een nieuw
profiel van de gemeente, een nieuw
beleidsplan en een profiel van de te
beroepen predikant. Ds.Verhoef prees
de tot stand gekomen stukken en verklaarde dat het breed moderamen akkoord gaat met een beroeping door de
Protestantse Gemeente te Blaricum.
We zijn nog in afwachting van een definitief besluit door het Classicale College Behandeling van Beheerszaken
(CCBB) over het percentage dat een
toekomstige predikant kan werken.
Middels het digitale verkeer is nog
wel het werkplan voor de te beroepen
predikant vastgesteld.
Ook zijn de brief en de folder behorende bij de kerkbalans vastgesteld.
Die zijn inmiddels bij de gemeenteleden bezorgd. Ophalen zal dit jaar niet
door de contactpersonen plaatsvinden.
Men is verzocht per mail of per post
te antwoorden.
Op zondag 7 februari stond ds. Cees
Hendriks op het rooster om in de

eredienst voor te gaan, waarbij tevens
afscheid van hem genomen kon worden als interim predikant. Code rood
betekende dat op het laatste moment
een vervanger moest worden gezocht,
die we bijna vanzelfsprekend vonden
in de persoon van Petra Barnard. Fantastisch zoals zij dat met blij gemoed
oppakte! Een kort woord van dank bereikte Cees wel middels de streaming
van de dienst. Op een later geschikt
moment zullen we nogmaals afscheid
van hem nemen.
Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve

Collecterooster
28-02 Kosten pastoraat
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat.
Daarvoor zijn zowel gemeenteleden
als professionals actief. Voor ons allen
geldt dat we in bepaalde fasen van ons
leven, in vreugde en verdriet, pastorale
aandacht nodig hebben. Om dat op
een passend niveau te kunnen bieden
maakt de kerk kosten, voor vergoedingen van pastores en trainingen.

raties in de toekomst. De stenen van de
kerk vertellen ons het levende verhaal
dat eeuwenlang mensen op deze plaats
vonden dat alles in het dorp mag veranderen maar dit gebouw moet blijven.
Graag vragen wij uw hulp, zodat ze
dat verhaal ook verder vertellen aan
nieuwe generaties.
21-03 Beheer en schoonhouden
kerkgebouw
Deze zondag brengen wij onder
uw aandacht dat dit gebouw steeds
schoon en opgeruimd is. Ook in een
kerk moeten mensen daarvoor werk
leveren. Al zien wij hen nu niet, wij
zien wel het resultaat en we hopen dat
u daarvoor waardering hebt en dit met
uw bijdrage in de kosten hiervan wilt
onderstrepen.
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

07-03 Kosten preekvoorziening
De kerkrentmeesters vragen uw
bijdrage voor de instandhouding van
de eredienst. Er zijn veel redenen om
naar de kerk te gaan of om diensten
op afstand mee te beleven. Een van de
belangrijkste is dat we geinspireerd
willen worden door de verkondiging.
Nu, maar ook als onze vacaturetijd
voorbij is, doen we daarvoor een
beroep op gastpredikanten. Graag
vragen we uw bijdrage in de kosten
die dat met zich meebrengt.

Collecteverantwoording

14-03 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel
van hun begroting aan het onderhoud
van onze gebouwen. Ook moeten we
ons voorbereiden op kosten van restau-

Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma

Januari 2021
Collecte
met
plus donatie
uplift
Stap verder
60,00
250,00
Viore
69,00
300,00
Voedselbank 279,00
1150,0
Pax
44,00
150,00
Exodus
14,00
50,00
Totaal
€ 475,00 € 1.900,00
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
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Dorpskerk

Jeugdfl
i

ts

Welkom op de jeugdpagina van de Dorpskerk
Wil je ook iets schrijven? Stuur het dan vóór 10 maart 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.

De zwarte en de

(Naar de legende van een Cherokee)

Net als jullie ouders tijdens de lockdown in coronatijd, gaf een oude indiaan thuis les aan zijn kleinzoon. Ze zaten binnen in de tent in kleermakerszit rondom een klein vuur en
praatten over leven en geluk, wat
misschien nog wel een belangrijkere les is dan taal en rekenen.
De rook steeg via het gat hoog
in de punt van de tent kronkelend de koude winterlucht in.
‘Binnen in elk mens is een
gevecht gaande,’ zei de oude
indiaan tegen de jongen. ‘Het is
een gevecht tussen twee wolven,
een zwarte en een witte wolf’.
De oude man zweeg even, zodat zijn kleinzoon het
beeld van de wolven op zich in kon laten werken.
Toen zei hij: ‘De zwarte wolf is slecht: hij zit vol woe-

Christenen zullen in bovenstaand verhaal gemakkelijk
de innerlijke strijd herkennen tussen datgene wat God
van ons vraagt (het goede doen) en wat we eigenlijk zelf zouden willen doen (wat minder goed, maar
wel leuker/spannender of makkelijker is). Het wordt
als feit gesteld, dat beide kanten, goed én kwaad, in
ieder mens zitten. Maar hoe je er mee omgaat, wat
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wolf

de, jaloezie, hebzucht, leugens en arrogantie.
Bovendien is hij altijd ontevreden, denkt alleen
aan zichzelf, maar is ook vaak bang en verdrietig. De witte wolf is vriendelijk en
doet niemand kwaad. Hij is eerlijk,
deelt met anderen, is verdraagzaam en geeft vreugde, vrede
en liefde. Iedereen heeft die
twee wolven in zich. Beide
willen de baas zijn in het
denken, doen en laten’.
De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na over de
woorden van zijn grootvader
en vroeg toen: ‘Welke wolf zal het
gevecht winnen?’ De oude man glimlachte en antwoordde: ‘Degene die je aandacht
en te eten geeft’.

je aandacht geeft (of voedt) is een eigen keuze. Het
verhaal vervolgt zelfs met te zeggen, dat het goed is
om beide wolven, ook de zwarte, te voeden, zodat zij
in harmonie naast elkaar kunnen bestaan en niet de
één de ander van honger en woede gaat verscheuren.
Een interessante gedachte.

Mieke Bleys

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

JOHANNESKERK
Naarderstraat 5, 1251 JW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
ONTMOETINGSKERK
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-13399929
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

Bij de diensten
Veertig dagen

U hebt allen een veertigdagenkalender gekregen. Deze is samengesteld
door Aya Eggenkamp, Alice van Kalsbeek en Ruud Ham. De kalender bevat
teksten en afbeeldingen voor elke dag
in een tijd van bezinning.
De term ‘veertig dagen’ verwijst naar
het Bijbelse verhaal over de tussentijd.
Hebreeërs vluchtten met Mozes uit
Egypte. Op weg naar een beloofd land
kwamen ze in de woestijn terecht. De
woestijn is de ruimte van niet meer en
nog niet. De woestijn is de plaats van
bezinning: hoe was het verleden? Wat
ging er goed en verkeerd? Hoe zullen
we in de toekomst het leven inrichten?
Leren we van het verleden?
We maken sinds vorig jaar maart een
lange veertigdagentijd mee. Het leven
voordien ligt al lang achter ons. We
zijn op weg naar een ander bestaan,
maar we zijn er nog niet. We leven in
een tussentijd. Net als voor de oude
Hebreeërs kan deze tijd een periode
van bezinning zijn. Een tijd waarin je
woorden en beelden ontvangt die je
verder helpen.
Job de Bruijn

Diensten

In de komende weken zal in elke
dienst een kort filmpje vertoond
worden waarin Marjolijne Yska aan
kinderen en ouderen iets vertelt over
de veertigdagentijd.

Op 28 februari verwelkomen we
ds. M. van der Sijs uit Hilversum.
Op 7 maart wordt de dienst geleid
door Wouter Bos. Wouter loopt, zoals
u weet, stage in onze gemeente. Hij
moet in het kader daarvan twee diensten leiden. De dienst wordt nabesproken door enkele gemeenteleden.
Ik herinner me dat ik voor het eerst
voorging, al jaren geleden. Het was
als springen in het diepe. Het trok me
aan om zoiets te doen en tegelijkertijd
voelde ik de huiver.
Ik vraag u om Wouter in gedachten en
meer dan gedachten te vergezellen.
Op 14 maart ben ik de voorganger.
Op 21 maart begroeten we
drs J. Greven.
Inmiddels is het een jaar geleden dat
Corona ons aller leven ging beïnvloeden, 15 maart vorig jaar was de eerste
dienst in de lege kerk. Het is nog op
de foto gezet.
We zullen doorgaan, zolang het ons
gegeven is. De zaken zijn omgedraaid.
Gingen vroeger mensen naar de kerk,
tegenwoordig komt de kerk bij de
mensen thuis. Het is anders, het was
wennen, maar het heeft ook zijn goede
kanten. Het bereik lijkt groter geworden. Meer mensen dan vroeger volgen
de diensten. Op een eigen tijd, in een
eigen ruimte. Maar ook dat is kerk.
Op 28 maart is het Palmzondag. Ook
dan een dienst in een lege kerk. Geen
optocht met de ezel Jakob voorop.
Maar wel het verhaal van Jezus die
zittend op een ezel onze plaatsen
binnenrijdt.
Job de Bruijn
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Uit de gemeente
Overleden

Voor Herman Strating was de natuur
altijd meer dan de natuur. Hij zag in
alles, of het nu de bomen, de hei, de
polder van Eemnes met alle ganzen,
of zijn eigen tuin met struiken en de
vogels was, de hand van de Schepper.
Vroeger, toen het plaatsje achter de
winkel aan de Naarderstraat door een
muur van de buren wel erg klein leek,
schilderde hij op die muur bomen. Zo
had hij beter uitzicht. Ook daar was hij
dichter bij de ruimte waar God voor
hem was.
Herman overleed toch nog onverwacht. Hij was zwakker geworden. De
beperkingen van het virus vielen hem
erg zwaar. Hij klaagde over pijn en ongemakken en hij miste Nel, zijn vrouw,
die negen maanden geleden overleed.
Tegelijkertijd bleef hij ondernemend.
Hij kwam met zijn scootmobiel waar
hij wilde komen: bij zijn kinderen, in
de kerk, in de winkels, bij vrienden en
bekenden. Toen werd hij onverwacht
in zijn hersenen getroffen. Hij moest
naar het ziekenhuis. Daar overleed hij
in het bijzijn van Rosaline, Willem en
Sylvia.
We hebben hem herdacht in de Ontmoetingskerk, de kerk waar hij wekelijks kwam, op de plaats waar Nel en
hij bijna 65 jaar geleden trouwden. In
de kerk had hij een eigen plaats. Een
kussen met een hoes om de leuning
markeerde waar hij zat: mooi vooraan,
zodat hij alles goed kon meemaken.
In de dienst haalden zijn kinderen herinneringen op. Josephine sprak namens
de kleinkinderen. Van verschillende
kanten werd het beeld getekend van
een lieve, eigenwijze, creatieve vader
en opa. Van een man die trouw en
betrouwbaar was, die leefde van vertrouwen en verwondering. Een man die
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genoot van samenzijn, van discussiëren en, als de tijd er voor was, van het
vertellen van moppen. Waar hij kwam,
was Herman aanwezig. Hij gaf zijn
mening, zei wat hij goed en minder
goed vond, maar het kwam altijd voort
uit bewogenheid en betrokkenheid.
Ik heb Genesis 2 gelezen, een verhaal
dat Herman op het lijf geschreven
is, over het leven dat je als een tuin
geschonken is. Over de levensadem die
aan eenieder gegeven wordt. Het verhaal over ruimte: je mag je ontplooien.
Het verhaal dat je ook oproept om
dienstbaar te zijn, om het leven goed te
houden.
Na de dienst hebben we Herman begraven in het graf waar vorig jaar Nel
gelegd is. Op de rouwkaart staat een
foto van Herman met daaronder een
paar regels van hem:
Heer, mijn God
Van uw schepping, in kleuren en
vormen
Die u in ondoorgrondelijke wijsheid
hebt geschapen
Heb ik dagelijks genoten
We gedenken Herman met eerbied,
genegenheid en liefde.
Job de Bruijn

Bloemengroet

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar :
Wilco Kreisel – Eemnes
Mw. Ploeg – Laren
Mw. Kruysse-Baak – Eemnes
De heer Velthuis – Eemnes

Kees en Gabriëlle Sluis – Eemnes
Mw. Van Mourik. – Blaricum
Fam. Sloof – Laren
De heer Bleij – Laren
Wil en Carlus van Maarschalkerweerd
– Eemnes
De heer Elsinga – Eemnes
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
Rieke Swaan

Een kaartje maakt je ècht blij

Met enige schroom besloten Paula
en ik toch voor een derde maal een
kaartenactie te organiseren, mede
omdat we momenteel helemaal niet
meer naar de kerk mogen komen. We
hoopten dat we weer een aantal kaarten zouden ontvangen. Tot onze grote
blijdschap stroomden ook deze keer
de kaarten binnen: ruim 140! Meer
nog dan de andere keren.
Het resultaat is in een mooi filmpje
in de kerkdienst van 7 februari jl.
getoond.
Binnenkort zullen de kaarten door
vrijwilligers bezorgd worden, even
afhankelijk van de weersomstandigheden.
We willen alle inzenders weer heel
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Paula en Betty

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Van het kerstcomité

Met pijn in het hart heeft het kerstcomité nogmaals moeten besluiten om
de Paasmiddag zoals we die al jaren
kennen, niet te organiseren. Ook al
zijn de vaccinaties tegen corona nu
volop aan de gang, de regel van 1,5
meter afstand zal ook eind maart nog
gelden en dan is het niet te doen om in
de kerkzaal met ruim vijftig personen
aan tafels bijeen te komen.
Maar net als met kerst willen we op
de zaterdag voordat de Paasmiddag
gehouden zou worden, een kleine
attentie rondbrengen. Op 27 maart
in de ochtend zal een vrijwilliger bij
de doelgroep van 76+ aan de deur
komen. We hopen dat u dat zult waarderen en dat u de attentie in ontvangst
kan nemen.

40-dagenkalender

kerkdiensten voor het eerst moesten
sluiten voor bezoekers en aan wat er
nadien allemaal is gebeurd. Wij doen
en laten alles niet voor niets. Corona
heeft veel slachtoffers gemaakt en
doet dat nog steeds. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

‘Wat was het een fijne verrassing om
de 40-dagenkalender te ontvangen!
In deze bijzondere tijd is het wegvallen van het zondagse samenzijn een
gemis. Het gevoel dat we toch met
elkaar verbonden zijn en gezamenlijk
naar Pasen toeleven, krijgt behalve
de diensten via de Kerkomroep met
deze kalender voor mij iets tastbaars.
Ik ben erg blij met dit gebaar van
verbondenheid.’

Mart Sakkers is bij de afkondigingen
in februari als kandidaat ouderling aan
u voorgesteld. De kerkenraad is heel
blij met zijn komst binnen het kerkbestuur en zal er alles aan doen om hem
goed in te werken.

Van de kerkenraad

De kaartenactie die is georganiseerd
door Betty van Dillen en Paula van
Hamond is weer een groot succes geworden. Door er veel gemeenteleden
bij te betrekken is de onderlinge betrokkenheid versterkt. Daarnaast zijn
er ook veel kleinschalige acties die zo
belangrijk zijn voor onze gemeente.
Er zijn veel initiatieven en daar is
grote dankbaarheid voor.

Op initiatief van de Werkgroep Winterprogramma is de 40-dagenkalender
gratis bezorgd bij alle gemeenteleden
die in de regio woonachtig zijn. Een
van de ontvangers (die liever anoniem
wil blijven) reageert hieronder.

Vol vertrouwen op betere tijden een
hartelijke groet,
namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

Mart Sakkers

Tot onze vreugde is Mart Sakkers
bereid om ouderling te worden. Hij
zal plaatsnemen in het moderamen
als assessor. Het huidige moderamen
bereidt de vergaderingen voor en
handelt de lopende zaken af. In dat
moderamen zijn alle geledingen van
de kerkenraad vertegenwoordigd.
Een assessor heeft een eigen takenpakket en is beschikbaar om bij afwezigheid van de voorzitter de kerkenraadsvergaderingen te leiden.
We heten Mart van harte welkom. We
wensen hem inspiratie toe en de gave
om vruchtbaar om te gaan met het
goede en het minder goede. Zoals het
er nu naar uitziet zal de bevestiging
van Mart plaatsvinden op 14 maart.
Job de Bruijn

In januari is de kerkenraad niet fysiek
in vergadering bijeengeweest. De
avondklok maakte dat onmogelijk.
Voor de vergadering in februari komt
de kerkenraad wel bijeen, aan het
einde van de middag. We vergaderen
in de kerkzaal en zitten minstens 1,5
meter van elkaar. Belangrijke punten
behandelen we nu zoveel mogelijk
via e-mail. Zo is de begroting van
de diaconie voor 2021 behandeld en
goedgekeurd.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat Rineke Ooijkaas mij wekelijks foto’s stuurt van de voortgang
van de renovatie van de Johanneskerk.
Zo kan ik de renovatie bijna in detail
blijven volgen. Regelmatig verschijnt
er van de Johanneskerk ook een foto
in Onderweg of de nieuwsbrief, zodat
iedereen toch nog een klein beetje kan
zien wat er gebeurt. Met de wekelijks
verschijnende nieuwsbrief die Klaas
Stulp zo mooi in elkaar zet, blijven
wij ook op de hoogte van veel zaken.

Martin Noordzij

Er wordt nu helemaal niet meer
gezongen tijdens de kerkdienst. En
dan denk je regelmatig terug aan het
moment in maart 2020 dat we de
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Uit de diaconie
In januari zijn de leden van de diaconie weer (digitaal) bij elkaar gekomen
voor de eerste vergadering van dit
jaar. Gezien de verscherpte coronamaatregelen hebben wij besloten
om, net als vorig jaar in het voorjaar,
voorlopig via Zoom te vergaderen.
Hoewel de activiteiten rondom het
500-jarig bestaan van de Johanneskerk op dit moment stil liggen zijn we
wel met de voorbereidingen bezig. Er
zijn twee bankjes gekocht. We hopen
die in het voorjaar en de zomer te
kunnen plaatsen bij de Johanneskerk,
zodat mensen elkaar daar kunnen
ontmoeten. Een maaltijd met een
groot gezelschap staat gepland voor
zaterdag 4 september. De tijd zal leren
of en hoe een en ander ingevuld zal
worden.

Twee leden van de diaconie zullen dit
jaar kerkordelijk gezien af moeten treden. In het moderamen zal hier binnenkort over worden gesproken.
Begin februari is weer een overleg gepland met alle betrokken partijen met
betrekking tot. ons woonproject. Het is
nog niet bekend wat dit voor de voortgang van het project zal betekenen.
Door het aftreden van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Voor Elkaar Eemnes / Schuldhulpmaatje zijn we op zoek naar een
vertegenwoordiger uit onze gemeente.
Zie onze website voor nadere informatie.
Ruud Ham

Hoi, ik ben Gloria, ik ben
een pop. Elke week krijg
ik van de kinderdienst
een plaatje. Een plaatje
dat bij het verhaal van
de zondag past. Die
plaatjes komen van een
speelbord. De levensweg. Elke dag een stapje
verder richting Pasen
en op zondag een mooi
verhaal.
Ik hou ervan om me te verwonderen over wat er allemaal te
zien is en ik ben altijd weer nieuwsgierig naar het verhaal van
de zondag. In de kerkdiensten kunnen jullie zien hoe ik me
verwonder.
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Collecteverantwoording

Het is verheugend om te melden dat
ondanks de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar de diaconiecollectes een stijgende opbrengst
ten opzichte van 2019 laten zien! En
dat in een jaar waarin er 22 keer niet
in de kerk is gecollecteerd.
Totaal ontvangen: € 19.074; in 2019
was dat € 17.101, dus bijna € 2.000
meer! De gemiddelde collecteontvangsten zijn ook hoger – in 2020
gemiddeld € 340, tegen € 322 in 2019
– evenals de collectes die specifiek
voor de diaconie bestemd waren: in
2020 gemiddeld € 427, tegen € 400 in
2019.
Dank allemaal voor de ruimhartige
gaven.
Jan van Hamond

Op Aswoensdag was er een kwartier bij het licht voor
kinderen met een verhaal van Ezel en Schaap en de
rups Papillia. Papillia durfde geen vlinder te worden.
Gelukkig kwam Lieveheersbeestje om haar gerust te
stellen. En toen ze eenmaal een vlinder was merkte ze
dat dat eigenlijk nog leuker was dan rups zijn.
Zolang we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten
brengt de leiding van de kinderdienst elke week een
envelop naar de kinderen. Daarin zit het verhaal van
de zondag, een verwerkingsactiviteit en een snoepje.
Zo kunnen kinderen, als hun ouders de kerkdienst
online volgen, zelf ook aan de slag met het verhaal.
Om de veertigdagentijd extra bijzonder te maken
hebben de kinderen van de kinderdienst een boekje
gekregen met daarin verhalen, spelletjes, gebeden
en kleurplaten. Het boekje sluit aan bij het project van
Kind Op Zondag dat we volgen.
Marjolijne Yska
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De kers op de taart
De Johanneskerk is binnenkort geheel gerestaureerd. In de
plannen was voorzien uit te zien naar een ander orgel met
betere kwaliteiten dan het bestaande instrument. Dat is
inmiddels verwijderd uit de kerk en aangekocht door een
kerk in Warschau.
Zeer binnenkort zal een historisch orgel geplaatst worden,
afkomstig uit de Lutherse Kerk in Hilversum. Deze kerk
is begin vorig jaar door fusie van deze gemeente met de
Lutheranen in Bussum gesloten. De koper van het gebouw
had geen interesse het orgel over te nemen. Na onderzoek
om te komen tot een goede herbestemming is het aan de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes gegund. Dit mag
een lot uit de loterij genoemd worden: het is een instrument dat de juiste omvang heeft voor de relatief kleine
Johanneskerk en de staat van onderhoud is uitstekend. Het
is een in alle opzichten passende herbestemming van een
orgel, die men op deze wijze zelden tegenkomt.
Bij onderzoek vóór de restauratie rond 1980 door de firma
Veschueren uit Limburg schatte men dat het orgel rond
1700 gebouwd was. De feitelijke geschiedenis is echter
pas vanaf 1850 bekend, toen het orgel zich bevond in de
Kapel in ’t Zand te Roermond. Bekend is wie het orgel
toen onderhield, totdat het in 1906 verkocht werd vanwege de bouw van een groter orgel in die kapel. Tot 1942
heeft het instrument dienst gedaan in het Sint Aloysiusgesticht in Amsterdam en nadien functioneerde het bij de
Vrijzinnig Hervormden in Hilversum, totdat het in 1970
gekocht werd door de Lutheranen aldaar.
- Ingezonden -

Doordat de nieuwe vloer tijdens de renovatie van de
Johanneskerk 15 cm lager is komen te liggen, moeten
de preekstoel en het klankbord dat boven de preekstoel zit 15 cm zakken. Daardoor komt de balk die
boven het klankbord zit, verrassend goed in beeld.
Daar staat: ‘Dies Lambertus 1521’. Dus: ‘Ingewijd op
Sint Lambertus 1521’. En Sint Lambertus viel op 17
september. Aan die tekst is toegevoegd: ‘Mr Lubbertus’, dus weten we ook wie de kerk heeft gebouwd.
(Bron: Aat Snaterse, Geschiedenis van de Johanneskerk in Laren)

Foto Co Swaan

Uiteindelijk was in 1980 de restauratie afgerond. Men
heeft op grond van stilistische kenmerken met een grote
stelligheid aangenomen dat het orgel gebouwd is door de
familie Weidtman in een dorp nabij Düsseldorf. Nader
bronnenonderzoek over de periode ca. 1700-1850 zal
moeten uitwijzen of deze stelling houdbaar is. Hoe dan
ook is aan de Johanneskerk een zeer fraai historisch orgel
toebedeeld. Het instrument kan probleemloos zeer lange
tijd dienst doen en ook – naast haar functie in de eredienst
– bijdragen aan een gevarieerd aanbod aan concerten.
Wie straks onder het houten gewelf van de Johanneskerk
het orgel ziet prijken op het balkon, die zal zien dat het
haast lijkt of het voor deze ruimte gemaakt is. Om te zien
én te horen – als sluitstuk van de restauratie van de kerk –
zullen we dan spreken over de spreekwoordelijke kers op
de taart!
Tjalling Roosjen
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K e r k d i e n s t e n
De diensten van de Ontmoetingskerk op zondagochtend blijven uitgezonden worden via Kerkomroep.nl en zijn ook te volgen op Facebook en
YouTube.
Diensten van de Dorpskerk zijn te zien op kerkdienstgemist.nl/stations/2263.
U kunt ook de gratis app downloaden. In De Stichtse Hof, De Torenhof en
Theodotion worden voorlopig 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.
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