UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM
Pasen
Zijn schildering aan de
binnenkant van een koepel bevat
een opening waar het licht
binnenkomt. Omhoogkijkend
krijg je het gevoel even dicht bij de
hemel te zijn. Zou je willen
opgaan naar het licht. En dat
gevoel wil je vasthouden. Maar
even plotseling als het kwam, is
het verdwenen. Het paasverhaal vertelt ons dat het terugkomt, hier
of daar. Soms even.
Soms overkomt het je
dat je even mag proeven
waarom het gaat,
waartoe je bestaat.
Heel even maar,
maar net genoeg
om zeker te weten
en niet te vergeten.
Soms overkomt het je
dat het donker
wordt doorbroken
en de lente is ontloken.

Ruud van de Wint, Aether II

Van een vuilnisbelt in een duinlandschap onder Den Helder maakte
kunstenaar Ruud van de Wint (1942-2006) een indrukwekkend
kunstlandschap, een laboratorium van de kunst, zoals hij het zelf noemde:
De Nollen. Een gebied waar licht en donker, stilte en geluid elkaar
afwisselen en waar mens en natuur harmonisch samengaan.

Heel even maar,
Maar net genoeg
om weer te hopen
en de dood te ontlopen.
Opgetild, de hoogte in
om licht te zien,
God misschien.
(Dichter onbekend)

Alice van Kalsbeek
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Bidden op de puinhopen
Paus Franciscus heeft een bezoek gebracht aan Irak.
We zagen hem bidden in de open lucht op de
puinhopen bij een verwoeste kerk. Het is niet vanzelfsprekend dat de paus naar dat land gaat. Nog niet zo lang
geleden hadden radicale IS-aanhangers geroepen: ‘We
trekken op naar het Vaticaan.’
In Irak, en niet alleen in dat land, zijn talloze kerken verwoest. Velen zijn gevlucht voor intolerantie en terreur. Enkelen vonden hun toevlucht in Nederland, onder wie Eliza
Bozoglanian. Ze woont hier nu al meer dan tien jaar. Haar
geschiedenis blijft huiveringwekkend. Dat je moet vluchten omdat je niet kunt denken wat je wilt denken en niet
mag geloven wat je ten diepste wilt geloven! Dat je in je
eigen land, in de buurt van je familie en vrienden, je leven
niet zeker bent! En dat je, hier gekomen, je moet verdedigen tegen het oordeel en vooroordeel van populisten!
De paus ging naar Irak. Hij liet zich inspireren door zijn
eigen traditie. Hij wil getuige zijn van Jezus. Heel praktisch betekent dat: ik laat iets anders zien dan wat hier
gebeurt. Tegenover het beschadigen en afschrijven wil ik
helen en verbinden. Klassiek gezegd: tegenover de machten van zonde en dood wil ik tonen wat de kracht van
leven en vergeven is.
Zo sprak de paus met vooraanstaande moslimgeestelijken.

Nuchter en realistisch kun je somber concluderen: het is
er niet beter op geworden in de afgelopen decennia voor
christenen, jezidi’s en andere minderheden. Toch herken
ik in wat de paus doet een teken van blijvende hoop. Ik
herken er Pasen in, het grote feest dat in het verschiet
blijft.
Pasen vertelt van wat je vaak niet ziet, zeker niet als je op
de puinhopen van het leven zit. Het vertelt van vertrouwen dat bijna niet te geloven is, als je om je heen mensen
ziet wegvallen.
Pasen belooft dat leven sterker is dan de dood. En dat er
een eind komt aan al het beschadigen. De paus laat zien
hoe je met die grote woorden en beloftes, die voor ons te
vaak onvoorstelbaar zijn, kunt omgaan: door ergens klein
te beginnen. Door te praten met een andersdenkende, door
te bidden voor vriend en vijand, door boven je zelf uit te
blijven hopen en te blijven zingen.
En door te vertrouwen op wat niet te geloven is: In het
kleine begin kun je het grote Pasen herkennen.
Job de Bruijn

TE GEK VOOR WOORDEN
Opgesloten om je woorden
levenslang de mond gesnoerd
striemen op je tong en lippen
zinloos eenzaam afgevoerd
om jouw waarheid te verhullen
Opgesloten in je woorden
zwijgend in een kille cel
doodgezwegen door de leugen door de
angst en het bevel
van de radeloze lijder

Hij bezocht de plaats Ur, waar Abraham vandaan komt,
stamvader van Joden, Christenen en Moslims. Hij bad op
de puinhopen bij de beschadigde kerk met christenen en
moslims die muziek maakten. De paus heeft vervolgde
Irakezen herkenning en moed gegeven. Ze ervoeren: we
zijn niet alleen!
Wat het effect van zijn bezoek op de lange duur zal zijn
weet je niet. Als je de ervaring van vluchtelingen hoort
hou je je hart vast.
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Opgesloten met je woorden
in een leven zonder recht
waar jouw stem niet mee mag tellen
waar het woord je wordt ontzegd
welke zin heeft nog dat leven?
Op de vlucht naar vrije oorden
weg van heel je naakt bestaan
alles van je afgenomen
alleen gesproken, niets misdaan
‘t is gewoon te gek voor woorden
Gerard Wortel

Net dat éne zinnetje…
Er staat in de geloofsbelijdenis een zinnetje dat
ik nooit goed begreep: ‘… die nedergedaald
is ter helle.’ Wat hebben Jezus en hel nou met
elkaar te maken? De uitleg kwam op een lezing
over iconen en het geloofsleven van Oosters-orthodoxe christenen, voor wie de nederdaling
ter helle heel belangrijk is. Daarbij gaat het niet
over ‘hel’ in de zin van: eeuwige verdoemenis.
Bedoeld wordt de plaats waar alle mensen die al
vóór Jezus overleden, wachten op verlossing, het
voorgeborchte. Hier heerst duisternis, verlatenheid en onmacht. De mensen snakken er naar bevrijding maar zijn zelf niet in staat de poort van
de hel open te breken. Hun weg naar de hemelpoort blijft versperd, het paradijs onbereikbaar.
In de stilte tussen zijn dood en de opstanding
gaat Jezus naar dit dodenrijk. Naar de mensen
die zo vurig verlangen naar het hemels paradijs
en het maar niet bereiken. De verlatenheid duurt
al zo lang, de onmacht doet pijn. Is er nog wel
hoop op leven buiten deze duisternis? Zullen ze
ooit nog licht zien of is het een hopeloze zaak?
Nee. Direct na zijn eigen dood daalt Jezus af
naar dit helse oord. Hij breekt de hellepoort open
en strekt zijn handen uit om de mensen uit het
diepe duister omhoog te trekken. Weg uit dit
godverlaten bestaan, óp naar het licht, naar het
verre paradijs. Wanneer hij hén heeft helpen opstaan is de taak die hij op aarde begon volbracht. Dan pas
zal hij zelf opstaan en kan het licht van Pasen dagen.
De nederdaling ter helle wordt vaak uitgebeeld op iconen en zo’n icoon is Oosters-orthodoxe gelovigen heel
dierbaar. Ze wordt ook buiten de paastijd gekoesterd en
vereerd. We zagen haar op een doordeweekse zomerdag
in - echt waar - een dorpje in Friesland. Daar was een kleine, Oosters-orthodoxe kapel. De deur was open, binnen
brandde het licht, voorin stond de icoon. Alleen. In alle
stilte kwam een man binnen, liep er recht naartoe, boog
diep, streelde en kuste haar. Een tijdlang bleef hij gebogen
staan, kuste nog een keer en ging even stil weer weg. Het
voelde als een heilig moment.
Een icoon is dan ook niet zo maar een plaatje of gewone
kunst. Zij is het tastbare beeld van een heilige wereld.
Vandaar de verering, die op ons soms vreemd overkomt.
Wij bidden dat ‘is nedergedaald ter helle’ vaak een beetje

Paasicoon, ook wel Anastasis (=opstanding) genoemd,
uit de 17e eeuw. Waarschijnlijk afkomstig uit Rusland.

achteloos. Toch staat die zin niet voor niets in onze geloofsbelijdenis. Hij biedt hoop en troost in een wereld die
nog verre van paradijselijk is. Ziekte, onrecht en gemis
kunnen het leven tot een hel maken. Dan liggen ‘waarom’
en ‘hoe lang nog’ dichter op de lippen dan ‘alleluja’. Dan
is de nedergedaalde Jezus ons nader dan de Verrezen Heer.
Dat ene zinnetje zegt ons dan: hij staat daar met uitgestoken handen om je uit de duisternis omhoog te trekken. Hij
laat óns opstaan om een weg te zoeken naar dat paradijs.
Om te beginnen hier in onze eigen wereld. Wij kunnen
een hand uitsteken naar wie gebukt gaat onder zorgen
of verdriet. Een lichtpuntje brengen daar waar het leven
donker is. De wereld een klein beetje meer paradijs laten
lijken. En nee, dat is geen hopeloze zaak. Dat ene zinnetje
in de geloofsbelijdenis zegt ons: juist als leven moeilijk is
zal de nedergedaalde Heer je bijstaan. Vertrouw er maar
op. Dan zal straks zal het licht van Pasen dagen. Voor jou,
voor mij, voor ieder van ons. Alleluja.
Trees Talsma-Wessels
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De kruisiging
en haar gelaatsuitdrukking verraadt
haar verdriet. Vier engelen vangen in
kelken het bloed op dat stroomt uit de
wonden van Jezus, uit zijn handen,
zijn zij en zijn voeten. Boven het
kruis kijkt God de Vader toe vanuit
de hemel, heft zijn hand zegenend op
en in zijn andere hand houdt hij de
wereld met het kruis erop. De omgekeerde T op de globe geeft de grenzen
van de toen bekende werelddelen aan:
Europa, Asia en Afrika. De duif komt
omlaag uit de hemel, net als bij de
doop van Jezus in de Jordaan, toen
God sprak: ‘Dit is mijn geliefde zoon,
in hem vind ik vreugde.’ (Matteüs
3:17).
In de vier hoeken van de omlijsting
van het Kruisigingstafereel zijn de
vier evangelisten door hun symbolen
afgebeeld: linksboven Johannes (de
adelaar) en, met de klok mee, Matteüs
(de engel), Lucas (de os) en Marcus
(de leeuw). In heel kleine lettertjes
zijn in de medaillons hun namen
aangebracht.
In de uitgebreide margeversiering
(links en onder) kunnen we na wat
zoeken vier engelen ontdekken met
de Arma Christi of lijdenswerktuigen:
de lans, de gesels, de geselpaal en de
spons met emmer.
’s-Heerenberg, Huis Berg, Inv. No. 285 (MS 16), fol. 169v

Deze miniatuur komt uit een handschrift in de verzameling van de Twentse
textielbaron J.H. van Heek dat bewaard wordt in Huis Berg te ’s-Heerenberg,
waar hij woonde. Het handschrift is een missaal of misboek, gemaakt in 1475
voor het Gilde van Sint Maria Magdalena te Brugge. Het is een groot formaat
handschrift: 39 x 29 cm. De kunstenaar die de miniaturen geschilderd heeft, is
ook bij naam bekend (dat is uitzonderlijk): Willem Vrelant, geboren in Vreeland
en burger van Utrecht, die zich in 1454 in Brugge vestigde. Hij was een van de
belangrijkste miniatuurschilders van de vijftiende eeuw.
Wat zien we op deze paginagrote miniatuur van de Kruisiging? De gekruisigde
Heer en aan de voet van het kruis Maria en Johannes. Maria is gekleed in een
koningsblauwe mantel (zij is immers de koningin van de hemel, Regina coeli)
4 | 37e jaargang nr. 3, 28 maart 2021

De invulling van de marge is verder
helemaal in de stijl van de Gent-Brugse school van de miniatuurkunst in de
vijftiende eeuw: vol bloemen, ranken
en vruchten. Zo zien we bijvoorbeeld
bramen, aardbeien, klavertjes, rozen
en madeliefjes. Maar ondanks deze
overvloed aan motieven in de marge
leidt dit niet de aandacht af van de
grote afbeelding van de kruisiging. En
zo hoort het ook.
Henk Aertsen

Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

11-04 Hulpvragen 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.

28-03 40-dagenactie BEL
04-04 Kerk in Actie - Zuid-Afrika
Een toekomst voor kansarme
kinderen - Veel zwarte jongeren
in de Zuid-Afrikaanse stad
Pretoria groeien op in gewelddadige
wijken en gebroken gezinnen. De
helft van hen maakt de middelbare
school niet af en 40% van de jongeren
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk
in Actie ondersteunt een organisatie
die jongeren helpt met huiswerk, maar
vooral met persoonlijke groei. Ze doet
dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren
leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden
en kans maken op een beter leven.
11-04 Gooise Voedselbank
18-04 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele
jaren gesteund door de
kerkgangers van de protestantse
gemeente Blaricum. De stichting
wil de kansen op ontplooiing en
een goede gezondheid van
kwetsbare kinderen in de
Kilimanjaro-regio van Tanzania
vergroten. Zij doet dit voornamelijk
door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en, waar nodig, in
beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.
Daarnaast wil Stichting Child in
de Kilimanjaro-regio
alleenstaande oudere kinderen
veilig onderdak verschaffen. In
Noord-Tanzania levert de
stichting een bijdrage aan de therapie
van behandelbare kinderkanker.

18-04 Gooise Voedselbank

Voor 2021 vraagt de 40-dagenactie
uw steun voor een
ambitieus ontwikkelingsproject in
Nepal en een toiletgebouw voor
een schooltje in Tanzania.
Uitgebreide informatie over alle
projecten vindt u op de website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening:
NL72 RABO 0334 9515 93
25-04 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis
waar iedereen die naar verwachting
nog slechts korte tijd te leven heeft,
kan verblijven. De gasten worden
verzorgd door familie en vrienden,
vrijwilligers en professionele
zorgverleners – bijna zoals thuis.
College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes
28-03 40-dagenactie BEL
01-04 40-dagenactie BEL
04-04 40-dagenactie BEL

Hoewel een aantal voedselbanken
heeft moeten sluiten bij gebrek aan
vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds
voedselpakketten uitdelen aan haar
cliënten. Ondanks de coronacrisis en
de daardoor ontstane problemen wordt
hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks
voedselpakket te blijven voorzien. De
aanvoer van voedsel is onzeker en de
voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.
25-04 Kerk in Actie - Vrolijkheid in
Asielzoekerscentra

Stichting De Vrolijkheid organiseert
voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten.
Een op de drie vluchtelingen die
naar Nederland komen is jonger dan
achttien jaar. Deze jongeren zijn vaak
afkomstig uit landen waar geweld en
onderdrukking tot het dagelijks leven
behoren.
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Dans, theater, muziek, nieuwe media
en beeldende kunst zijn instrumenten
om hun verhalen vorm te geven.
Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en
vrijwilligers, die samen wekelijks meer
dan honderd kunstprojecten op bijna
dertig asylzoekerscentra realiseren.
College van diakenen PGLE

Leesrooster
Maart
zo 28
ma 29
di
30
wo 31

Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26
Psalm 118
Marcus 14:1-11

April
do 01
vr 02
za 03

Marcus 14:12-72
Marcus 15:1-47
Psalm 88

zo
ma
di
wo
do
vr
za

04
05
06
07
08
09
10

Marcus 16:1-8
Marcus 16:9-20
Psalm 30
Jesaja 25:1-5
Jesaja 25:6-12
Psalm 133
Jesaja 26:1-11

zo
ma
di
wo
do
vr
za

11
12
13
14
15
16
17

Jesaja 26:12-27:1
Jesaja 27:2-13
Psalm 81
Ezechiël 33:1-11
Ezechiël 33:12-20
Ezechiël 33:21-33
Ezechiël 34:1-10

zo
ma
di
wo
do
vr
za

18
19
20
21
22
23
24

Ezechiël 34:11-22
Ezechiël 34: 23-30
Psalm 100
1 Johannes 1:1-10
1 Johannes 2:1-11
1 Johannes 2:12-17
1 Johannes 2:18-29

zo
ma
di
wo
do
vr

25
26
27
28
29
30

1 Johannes 3:1-10
1 Johannes 3:11-24
Ezechiël 35:1-15
Ezechiël 36:1-15
Ezechiël 36:16-28
Ezechiël 36:29-38

Mei
za 01

Psalm 136
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- Ingezonden -

Wereldwinkel Huizen online en op afspraak
Wereldwinkel Huizen is een winkel die volledig draait op vrijwilligers.
In deze lastige tijd probeert de Wereldwinkel online (click en collect) en
op afspraak fair trade producten (cadeaus en levensmiddelen) te verkopen.
Corona raakt de producenten van de producten die in de Wereldwinkel
worden verkocht nog veel harder dan hier in Nederland. Gevreesd wordt
voor hongersnood in verschillende landen. De vrijwilligers van de Wereldwinkel zetten zich met hart en ziel in voor deze mensen. Dus voor een
verrassend en eerlijk cadeau kunt u bij de Wereldwinkel terecht!
Producten bekijken:
www.wereldwinkelhuizen.nl
Bestellen en online afspraak maken:
info@wereldwinkelhuizen.nl
Producten afhalen of op afspraak komen:
Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen

Schrijfactie Amnesty International
Iran: laat Koerdische Zeynab Jalalian vrij - Zeynab Jalalian werd
opgepakt vanwege haar activiteiten voor een Koerdische oppositiegroep.
Ze wordt beschuldigd van ‘vijandschap tegen God’ en ‘gewapende strijd
tegen de staat’, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een levenslange gevangenisstraf uit. In het begin van
haar gevangenschap werd ze gemarteld en sinds april 2020 wordt ze van
de ene naar de andere gevangenis versleept, ver weg van haar familie.
Zeynab heeft ernstige problemen met haar gezondheid als gevolg van
COVID-19. De autoriteiten weigeren haar de medische zorg, tenzij ze
een gefilmde ‘bekentenis’ aflegt.
Egypte: laat student Ahmed Samir onmiddellijk vrij - Ahmed Samir
Santawy studeert antropologie in Wenen en doet onderzoek naar rechten
van vrouwen in Egypte. De veiligheidsdienst pakte hem op 1 februari
2021 in Cairo op. Ahmed zegt dat hij werd geblinddoekt en geslagen
tijdens zijn verhoor. Hij wordt beschuldigd van het uiten van kritiek op
de regering via Facebook. Ahmed zegt dat hij niets met het Facebookbericht te maken heeft. De enige reden waarom Ahmed vastzit is dat hij
onderzoek doet naar issues rond religie en gender.
U kunt een van de voorbeeldbrieven downloaden via www.amnesty.nl
Kom in actie!
Bij voorbaat dank,
Marjo de Jager
Goed nieuws! - De Saudische mensenrechtenactivist Loujain-al-Hathoul
is op 10 februari vrijgekomen. - Doodstraf Saudische jongens ingetrokken. Deze mannen werden als tiener opgepakt en ter dood veroordeeld.

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
Voorzitter:
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. 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

Voorlopig vinden alle diensten nog
zonder kerkgangers plaats.
Wijzigingen hierop worden via de
website en de orde van dienst
bekendgemaakt. Al onze diensten
zijn te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.
In de diensten in de Goede Week
gaat ds. Petra Barnard voor.
28 maart, Palmpasen, om 10.00 uur
(let u op de zomertijd?);
2 april, Goede Vrijdag, is er om 19.30
uur een sobere dienst met muziek en
lezingen;
4 april om 10.00 uur vieren we Pasen.
Vervolgens verwelkomen we drie
voor ons nieuwe gastpredikanten:
11 april is dit drs. Erik Idema uit Nijkerkerveen. Hij werkt als schrijver/redacteur bij uitgeverij Kwintessens. Hij
is hoofdredacteur van Kind op Zondag en Kind op Maandag, auteur van
(methodes voor) (bijbel-)verhalen,
liedteksten en scenario’s. Hij schreef
kinder- en jeugdboeken als Stijn gaat
op zoek, 2011; Hoera voor Tom, 2012;
Een wieg voor de koning, 2016.
18 april begroeten wij ds. Alida Groeneveld uit Almere. Zij was voorganger
van diverse kerken in onze regio en is
sinds 2016 parttime predikant en geestelijk verzorger verbonden aan
’s Heeren Loo.
25 april is dr. Cristina Pumplun te
gast; zij is als theoloog en voorganger
verbonden aan de Westerkerk.
2 mei ten slotte gaat de ons bekende
ds. Casper van Dorp uit Laren voor.
Namens het consistorie wens ik ons
allen gezegende diensten toe,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Uit de gemeente
Margot Cornelis en Mieke Bleys
hebben begin maart een nieuwsbrief
gemaakt. Zo blijven we op de hoogte
wat er gaande is rondom de
Dorpskerk-gemeenschap.
Wat doen we allemaal ondertussen
vreselijk ons best om niet al te veel te
doen! Je kunt niet even gauw een cadeautje halen bij de boekwinkel en het
laten inpakken, we bestellen en kerken nog steeds online. Maar we kijken
ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!
Wát is je drijfveer om tot dat moment
komt, dit vol te houden? Niet op visite
gaan, niet gezellig wandelen met een
groepje bij de Tafelberg, niet naar
school, geen vriendenclub over de
vloer (wel wat sporten gelukkig), geen
activiteiten etc. Houden we dit vanzelf
vol of voel je kracht van God die je bijstaat? Ben jij of je naaste geveld door
het virus? Heb je andere klachten en
voel je dat je krachten afnemen? Heb je
onlangs een geliefde moeten loslaten?
Voor ons allemaal is God er. En Hij
heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding
en het Leven, wie in Mij gelooft, zal
leven!’ Laten we daaraan denken in
deze veertigdagen-coronatijd.

Laatste Avondmaal, bronzen deur San Zeno,
Verona
Foto: Bram Veerman

Dit jaar wordt op Witte Donderdag
op tv The Passion uitgezonden met
het thema ‘Ik ben er voor jou’! Onze
dorpsgenote Anita Witzier zal er live
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Protestantse Gemeente Blaricum
verslag van doen vanuit Roermond.
De kerkdienst in de Dorpskerk gaat
die dag niet door, dus we kunnen
allemaal kijken!
Op Witte Donderdag wordt het Laatste
Avondmaal met Jezus herdacht, de dag
erna, Goede Vrijdag, zijn kruisiging
en dat Hij voor ons stierf om onze
zonden weg te nemen en in de nacht
van Stille Zaterdag op Paaszondag zijn
er miljoenen christenen die thuis een
paaswake houden om te herdenken
dat Jezus in het graf lag. Op de derde
dag, Pasen, vieren we zijn opstanding.
Daarom dragen we op paasmorgen een
nieuwe paaskaars binnen ten teken dat
we mogen léven en dat Jezus het Licht
der wereld is, dat altijd bij ons is.
Namens het consistorie een gezegend
Paasfeest gewenst,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Bloemengroet

Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar: Henk Oort,
Mia Imhoff, Peter den Ouden, Diesje
Steinz en Ariane Schouwenaar.
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
Met vriendelijke groet,
De bloemencommissie
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Van de kerkenraad
Tegenstrijdige signalen maken het
voor de kerkenraad niet eenvoudig
om een besluit te nemen omtrent de
kerkgang en (beperkte) zang tijdens
de eredienst. Ons bereiken verzoeken
om soepeler met de coronaregels om
te gaan en weer gemeenteleden toe
te laten. De geringe mogelijkheden
tot ventilatie, de wat oudere leeftijd
van onze kerkgangers en het feit dat
de vaccinatie in onze regio nog maar
beperkt plaatsvindt, maken zo’n keuze
niet eenvoudig. Vooralsnog wachten
wij op de nieuwe instructies van de
regering eind maart om te bezien of wij
het coronaprotocol voor onze gemeente kunnen aanpassen. Zie daartoe ook
onze website.
Goed nieuws is dat wij het formele
akkoord hebben ontvangen van het
CCBB om een predikant te kunnen beroepen voor een aanstelling van 80%.
Onze beroepingscommissie kan nu actief op zoek gaan. Nogmaals willen wij
allen erop wijzen dat suggesties voor
potentiële kandidaten welkom zijn bij
de beroepingscommissie. Een briefje
aan de secretaris, René de Fouw, in de
brievenbus van de kerk is voldoende.
Door sneeuw en ijzel lukte het niet op
7 februari afscheid te nemen van ds.
Cees Hendriks. Als de weergoden ons
dit keer gunstig gezind zijn geweest,
hebben we hem in de eredienst van 21
maart wel in persoon kunnen danken
voor het vele werk dat met zijn begeleiding is verricht.
Ten slotte het goede nieuws dat Annette Horsman ons heeft laten weten
dat zij per 1 april (en dat is geen grap)
weer het voortouw zal nemen van de
kerkenraad.
Namens de kerkenraad
Willem van Someren Gréve

College van
diakenen
Collecteverantwoording
Februari 2021
Collecte
met
plus donatie
uplift
KiA/Bangladesh
60,00 120,00
C’est la Vie Huis
35,00 140,00
67,50 270,00
40-dagenactie
40-dagenactie
67,50 270,00
Totaal
€ 230,00 € 800,00
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma

College van
kerkrentmeesters
Collecterooster
28-03 Communicatiemiddelen
Deze zondag willen we u bepalen
bij de kosten die de kerk maakt voor
het onderhouden van het onderling
contact. We hebben een kerkblad,
een website en maken gebruik van
streaming van onze bijeenkomsten.
Daarvoor hebben we providers en
dienstverleners nodig en hoewel mensen bijdragen aan het kerkblad is dit
niet genoeg om de toenemende kosten
van communicatie te dragen. Met uw
bijdragen kunnen we ervoor zorgen
dat onze onderlinge verbindingen
goed blijven functioneren.
04-04 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw
bijdrage voor de instandhouding van
de eredienst. Op deze zondag willen
we dat wel heel letterlijk nemen. De
diensten brengen kosten mee, bijvoorbeeld voor het maken van de orde van
dienst. Ook ziet u elk jaar een nieuwe
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paaskaars en moeten we vergoedingen
aan rechthebbenden betalen voor het
gebruik van muziek. Graag vragen
we uw bijdrage om deze dingen goed
voor elkaar te hebben.
11-04 Onderhoud terreinen
Op deze zondag willen we u wijzen
op de kosten die gepaard gaan met
het onderhoud van onze terreinen.
Het zogenaamde kerkeiland heeft
tuinen en muren en die vragen om
terugkerende aandacht. In de komende jaren zullen we het onderhoud aan
muren moeten intensiveren. Graag
vragen we daarom uw bijdragen voor
het buitenonderhoud aan tuinen en
afscheidingen.
18-04 Onderhoud instrumenten
en installaties
De kerkrentmeesters vragen deze
zondag uw bijdrage voor het onderhoud van de muziekinstrumenten en
andere installaties in de kerk. Het
onderhoud daarvan en het stemmen
van de instrumenten vragen de inzet
van vakmensen. Met uw hulp kunnen
we er voor zorgen dat alles goed en
veilig blijft werken.
25-04 Instandhouding eredienst
De kerkrentmeesters vragen u bij te
dragen aan de kosten die verbonden
zijn aan de predikantsplaats. Deze
kosten lopen door, ook als we nog
vacant zijn, en vormen een substantieel deel van onze begroting.
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,
College van Kerkrentmeesters

De Opstanding, uit het gebedenboek van Maria van Gelre, 15e eeuw
Foto: Bram Veerman

Dan zal ik leven
Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee, die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Huub Oosterhuis
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Dorpskerk

Jeugdfl
i

ts

Welkom op de jeugdpagina van de Dorpskerk
Wil je ook iets schrijven? Stuur het dan vóór 14 april 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! Mieke Bleys.

Palmpasen op internet

				

(28 maart 10.00 uur kerkdienstgemist.nl)

Weet je nog, hoe je vorig jaar Palmpasen hebt gevierd? In de Dorpskerk gaan we normaal gesproken met alle
kinderen, jong en oud, paasstokken versieren met kleurig papier en droptouwen met lekkers eraan. En dan een
paar rondjes door de kerk, met de stokken hoog in de lucht zodat alle kerkgangers ernaar kunnen kijken. Vorig
jaar ging dat niet: de kerken waren toen gesloten vanwege het coronavirus. Wel hebben enkele kinderen gebruik gemaakt van ons aanbod om stokken te lenen en thuis palmpaasstokken te versieren. En anderen hebben
paasstukjes gemaakt om bij ouderen in hun omgeving te brengen met een groet
van de Dorpskerk. Dat werd zeer gewaardeerd!
Ook dit jaar geven we aan ieder die dat wil palmpaasstokken te leen, om thuis te
versieren. En als ‘ie op tijd klaar is (en je er afscheid van kunt nemen
)
mag je hem versierd en wel terugbrengen naar de kerk. De stokken dienen als
decoratie in de kerkdienst op Palmpasen, zondag 28 maart. Hoe leuk zou dat zijn:
jouw fraaie palmpaasstok vol in beeld, voor iedereen te zien?
Vraag via bovenstaand mailadres een stok aan en laat ons weten
of je ‘m terugbrengt voor de dienst.

Doe je mee?

The Passion 2021 							(1 april 20.30 uur NPO1)
							

Ben jij een echte fan? Kijk je elk jaar uit naar het paasspektakel The Passion, dat telkens in een andere stad
en met een andere cast (spelers, vertellers, zangers) wordt opgevoerd?
Misschien dacht je dat het dit jaar niet door zou gaan, zoals zoveel leuke dingen niet doorgingen het afgelopen
jaar. Maar nee hoor: The Passion gaat door! Met het thema ‘Ik ben er voor jou’ zie je onze dorpsgenote
Anita Witzier live verslag doen van de processie, die met een lichtgevend kruis deze keer door de Limburgse
stad Roermond trekt. Er doen weer heel veel Bekende Nederlanders mee.
Zo is Humberto Tan dit jaar de verteller en speelt en zingt Trijntje Oosterhuis de rol van Maria.
Ben je benieuwd wie de andere hoofdrolspelers zijn? Of wie de muziek heeft geschreven?
Kijk dan op https://kro-ncrv.nl/thema-the-passion-2021-ikbenervoorjou. Of schakel je tv op Witte Donderdag
1 april, om 20.30 uur in op NPO1. Dan zie je het vanzelf!
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Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

Bij de diensten
Gesloten

Meer dan een jaar geleden sloten we
de kerk voor kerkgangers. Ik hoor van
veel mensen dat ze er naar uitkijken
om weer te kunnen komen.

JOHANNESKERK
Naarderstraat 5, 1251 JW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
ONTMOETINGSKERK
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Patrijzenhof 190,
3755 EK Eemnes, 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.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9,
3755 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

De kerkenraad heeft enkele maanden
geleden besloten om uit solidariteit
met theaters, restaurants en winkels
die gesloten moeten blijven, de diensten voorlopig nog zonder kerkgangers te laten plaatsvinden.
Er zijn op zondag wel enkele medewerkers: voor beeld en geluid, voor de
begeleiding van liederen, voor onderdelen van de dienst. En natuurlijk is
de koster aanwezig: Yvette Sollman.
In januari heeft zij, samen met GeertJan, de taak van Frans van den Brink
overgenomen. Yvette doet haar werk
nauwgezet en zorgvuldig. Daar zijn
we erg blij mee.
Rekening houdend met alle adviezen
rondom Corona, heeft de kerkenraad
besloten, gehoord het coronacrisisteam, om in de zondagochtenddienst
door twee personen enkele liederen
te laten zingen. Verdere versoepeling waarover binnen de PKN wordt
gesproken, gaat pas in na goedkeuring
door de overheid.

Kinderen maken thuis de palmpasenstokken. We lezen en bezingen het
verhaal van de intocht in Jeruzalem.
In de Stille week gedenken we op
Witte Donderdag het avondmaal. Ik
schrijf jaarlijks: op die avond is de
kerk begonnen; rond de tafel en met
de woorden ‘Blijf dit doen om mij te
gedenken.’
Op Goede Vrijdag brengen we het
Lijdensverhaal in beeld. We volgens
Jezus in zijn laatste dagen aan de hand
van een geschilderde kruisweg. Ik hou
een korte overdenking.
Stille Zaterdag is er de paaswake.
Op Eerste Paasdag vieren we het
hoge feest va
Pasen en Pinksteren zijn het kloppende hart van het evangelie. Ze zouden
voor mij op één dag mogen vallen.
Het zijn beide opstandingsfeesten. Ze
zeggen: een nieuw begin zal er zijn,
ook waar wij dat niet voor mogelijk
houden. Het houdt niet op in dit leven
en niet op na dit leven. Het houdt niet
op met God en niet met de Geest. En
boven ons denken uit durven ze ook te
zingen: het houdt bij God niet op met
jou en mij.

Na Pasen

Op 11 april gaat ds. Gert Landman voor.
Op 18 en 25 april ben ik de voorganger.
Ik wens u openheid en inspiratie toe.

Al met al: we hopen op andere tijden.
We zijn blij dat we kunnen uitzenden.
Kerk is niet aan een gebouw gebonden. Kerk kan overal zijn, waar een,
twee, of drie open staan om te horen.

Rond Pasen

Palmzondag, 28 maart ga ik voor.

Waar twee of drie mijn woorden
horen
Veelstemmig zullen zij
verstaanbaar zijn
Waar twee of drie eenstemmig
zwijgen
Vertrouw op mij: Ik zal er zijn
Job de Bruijn
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Uit de gemeente
Overleden

Het overlijden van Jan Pasveer heeft
velen geraakt. Hij stond nog zo midden in het leven. Hij deed nog zo veel
en wilde nog zoveel. We wisten dat
hij ziek was. Zelf hield hij er rekening
mee dat hij niet heel lang meer te
leven had.
Toen ging het op die zondag plotseling heel snel. Nadat hij ’s morgens
nog samen met Hanneke de dienst
vanuit de Ontmoetingskerk had beluisterd en bekeken, moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Een
operatie mocht niet meer baten. Op
dinsdag stierf hij, omringd door de
liefdevolle aanwezigheid van Hanneke, Nanda, Jan, Eduard, Kim en
Floris.
We hebben Jan herdacht in de Ontmoetingskerk. Kim vertelde wie haar
opa was en wat hij en haar oma voor
haar betekenden en betekenen. Ze kon
zich geen betere opa wensen. Ook uit
de woorden van zwager Cees was te
horen hoe goed de band en de onderlinge verhoudingen waren.
Jan was hulpvaardig. Doe ik wel even,
was zijn levensmotto. Hij kluste,
hij repareerde, hij herstelde. Talloze
malen haalde en bracht bij Nanda en
Eduard als ze naar een arts of een therapeut moesten. Hij was beschikbaar
en je kon op hem rekenen.
Met Hanneke vormde hij een bijzondere twee-eenheid. Vanaf het moment
aan de Naarderstraat, toen het raampje
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van Jan’s auto openging en hij ‘Hanneke’ riep, deelden zij het leven met
al het goede en mooie, en al het zware
en verdrietige.
Ze konden van het leven genieten,
ze vonden het prachtig om te reizen,
even een terrasje te pakken, samen te
zijn met het gezin en met vrienden.
Jan genoot van tennissen, skiën, kegelen. Goed, heel goed was ook de wijze
waarop ze de ziekte van Eduard en
Nanda samen hebben gedragen.
Jan wist: ik leef niet zomaar. Hij was
geen man van al te grote woorden,
maar wel van trouw en van doen wat
je moet doen. Hij hielp iemand die
op zijn pad kwam. In de kerk was
hij diaken, lid van de commissie van
beheer en hij bracht jarenlang Onderweg rond.
Doe ik wel even!
Jan was gelovig. Dat geloof had een
praktische kant. Geloven zat ook diep
van binnen als een onderlaag van diep
vertrouwen. Wat je te wachten staat
na de dood, dat kun je met je verstand
niet bedenken. Je mag je leven uit
handen geven, in vertrouwen.
Margo zong in de kerk de liederen
over licht en leven, over de adelaar
met de grote vleugels om je op te
vangen, over God die er zal zijn, ook
over de grens.
We gedenken Jan met eerbied, genegenheid en liefde.

Bloemengroet

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Mevrouw Knottenbelt – Laren
De heer Kardol – Laren
Anneke Nouwens – Eemnes
Jans de Zeeuw – Laren
Hans Koopmans – Laren
Mevrouw Hermans – Eemnes
Anke en Job de Bruijn – Eemnes
De heer Hofland – Laren
Mevrouw Kuperus-Berkenbosch –
Laren
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

Verhuizing

Job de Bruijn

Bedankt

Lieve mensen, hartelijk dank voor
alle kaarten, bloemen, appjes, cadeautjes. Het is overweldigend, hartverwarmend en bemoedigend, al die
aandacht die ik heb gekregen en nog
steeds krijg tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie.
Hartelijke groet,
Wil van Maarschalkerweerd

Een vleugel hoort te vliegen
(Estelle van Rijsdam)

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Dorp en stad
Anke en ik zijn verhuisd, van het dorp
Laren naar de stad Eemnes. Ieder die
het meemaakt weet: zo’n verhuizing
heeft heel wat voeten in de aarde.We
hebben veel door onze handen laten
gaan. We hebben opgeruimd als geen
ander en toch bleek bij de verhuizing
hoeveel spullen we nog over hadden.
De verhuizers schudden af en toe
meewarig hun hoofd. Net als onze
kinderen trouwens: dat je dat nog wilt
bewaren!
We hebben ons thuis gevoeld in het
mooie dorp Laren. We verheugen ons
op het leven in Eemnes.
Toen Anke en ik tien jaar geleden
op de medewerkersmiddag een quiz
hielden, noemden we Eemnes een
dorp. Op vriendelijke wijze werd ons
te kennen gegeven dat Eemnes stadsrechten heeft en dat het een echte stad
is. Een dorp kan iets moois hebben:
dat je velen kent en in een overzichtelijke omgeving woont. Een dorp kan
ook benauwend zijn, als de sociale
controle te groot is. Een stad kan iets
moois hebben, met alle ruimte en alle
mogelijkheden. In een stad kun je ook
verloren rondlopen.
In de Bijbel staat de stad Nineve,
waar Jona naar toe wordt gestuurd,
model voor het kwade leven. Van de
stad Jeruzalem wordt gezegd: die zal
dorps- gewijs bewoond worden. Zo
is het leven bedoeld: als stad en dorp
elkaar aanvullen. Als je de ruimte en
de mogelijkheden krijgt om te leven.
En als je weet: ik ben hier niet alleen,
ik word gekend en gezien.
Laren is een mooi dorp met stadse
trekken. Eemnes is een stad waar je de
samenhang van een dorp tegenkomt.
Wat wil je nog meer?
Anke en ik willen u danken voor alle
goede wensen die we rond onze verhuizing ontvingen.
Job de Bruijn

Van de kerkenraad
De kerkenraad is in februari aan het
einde van de middag kort bij elkaar
geweest. De vergadering van januari
was wegens de avondklok afgelast en
ook in februari moesten we rekening
houden met de avondklok. De bijeenkomst van de kerkenraad had niet
zozeer het karakter van een vergadering, maar was voornamelijk bedoeld
om bij te praten. De laatste keer dat
we elkaar in deze setting ontmoetten
was tenslotte al weer drie maanden
geleden.
De belangrijkste vraag die gesteld
werd, was: hoe is het nu, met u, in de
wijk, in de kerk? Waar loopt u tegen
aan? Het bleek dat de meeste mensen
moeite hadden met het feit dat er geen
bezoekers toegelaten kunnen worden
tijdens de vieringen. Toch was de
algemene mening dat we niet anders
kunnen zolang er geen versoepelingen aangekondigd worden. Hoewel
de PKN het advies heeft gegeven om
aan dertig personen de mogelijkheid
te bieden om de diensten te bezoeken, houdt de kerkenraad vast aan
het standpunt van solidariteit. Als de
winkels, horeca, theaters en bioscopen
niet open gaan, doet onze kerk dat
ook niet. Misschien zal dat ook gelden
voor de diensten in de stille week en
met Pasen. Zodra het mogelijk is, zullen we weer met het reserveringssysteem aan de slag gaan. Via de digitale
nieuwsbrief en de website zullen we u
daarvan op de hoogte houden.
Ook werden er zorgen geuit hoe het
met gemeenteleden gaat die niet op
een of andere manier betrokken zijn
bij de organisatie van kerkdiensten.
De vraag werd gesteld wat we nog
meer zouden kunnen doen, terwijl
er ook benadrukt werd dat er al veel
gedaan wordt waar we ook blij en
dankbaar voor mogen zijn. Concrete
acties zijn (nog) niet opgezet. Mocht u

ideeën daarvoor hebben, dan horen we
die graag van u.
Verder is afgesproken om meer
e-mailadressen te achterhalen. We
merken dat we van heel veel gemeenteleden geen mailadres hebben. Via
uw contactpersoon zullen we u vragen
of uw e-mailadres opgenomen mag
worden in de ledenadministratie. U
kunt ook zelf uw mailadres doorgeven
aan mij, via scriba@pglaren-eemnes.
nl We zullen het mailadres alleen
gebruiken om u te informeren over
kerkelijke zaken.
Namens de kerkenraad wens ik u allen
goede Paasdagen toe.
Betty van Dillen

College van
kerkrentmeesters
Herhaling oproep hulpkoster (s).
Onze koster, Yvette Sollman, heeft
recht op één vrije zondag in de maand
en uiteraard ook op haar snipper- en
vakantiedagen.
Bovendien zou het kunnen gebeuren
dat er, omdat we twee kerkgebouwen bezitten, in beide gebouwen op
hetzelfde tijdstip een activiteit is. Dit
zijn onder andere redenen dat wij in
het decembernummer van Onderweg
een oproep hebben geplaatst voor
hulpkosters.

Twee personen hebben zich reeds
beschikbaar gesteld. Het zou echter
mooi zijn om dit team van hulpkosters
te verdubbelen. Anders gezegd: we
zijn nog op zoek naar twee vrijwilligers. Met meerdere personen kunnen
we de invalbeurten goed spreiden en
wordt het geen te zware belasting.
Belangstelling? Informeer eens bij
Yvette of bij ondergetekende.
Karel Hagen
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Dat kerkje... het interieur half
april helemaal klaar!
In Onderweg van januari dacht
ondergetekende aan de eerste oplevering in de tweede helft van februari.
Net niet gelukt, echter... met ingang
van 3 maart zijn de bouwvakkers zo
goed als verdwenen uit de Johanneskerk. De elektricien moet letterlijk
de laatste kabeltjes nog aan elkaar
vastknopen en de schoonheidsfoutjes
en kleine tekortkomingen dienen nog
verholpen te worden.
Het resultaat mag er zijn! Donderdag
4 maart en vrijdag 5 maart is de kerk
van balkon tot vloer helemaal van het
laatste bouwstof ontdaan en maandag
8 maart is begonnen met de opbouw
van het orgel.
In de week voor Pasen worden de
stoelen en waarschijnlijk ook het

nieuw aangeschafte liturgisch meubilair aangeleverd. De stoelen gaan we
in een zo realistisch mogelijke situatie
opstellen. Het inrichten met de stoelen
is belangrijk met het oog op het installeren van de nieuwe geluidsapparatuur en voor de intonatie en generale
stemming van het orgel.
In de tweede helft van april zijn ook
deze activiteiten afgerond en zijn we
binnen klaar.

voor …

na …

Er is inmiddels overleg met de
burgerlijke gemeente Laren over de
herinrichting van het buitenterrein en
de buitenverlichting van dit oudste
gebouw van Laren. Dat wordt het
sluitstuk van een bijzonder project.
Ik blijf ik u informeren!
Karel Hagen
Foto’s: Erik Schinkelshoek

Uit de diaconie
Begin maart zijn de leden van de diaconie weer (digitaal) bij elkaar gekomen voor de tweede vergadering van
dit jaar. Gezien de coronamaatregelen
hebben we besloten om, net als in
januari, weer via Zoom te vergaderen.
Kon ik de vorige keer melden dat
de collecteopbrengsten in 2020 een
stijgende lijn te zien gaven, nu moeten
we constateren dat in de eerste twee
maanden de collecteopbrengsten tegenvallen. Helaas een trend waar alle
goede doelen mee te maken hebben.
Er is een werkgroepje geformeerd dat
samen met leden van Lekkerkerk de
maaltijd op zaterdag 4 september in
verband met Johanneskerk 500 gaat
voorbereiden.
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We zijn nog steeds - en ondertussen
dringend - op zoek naar een bestuurslid voor de Stichting Voor Elkaar
Eemnes / SchuldHulpMaatje. Het gaat
om iemand die de rol van secretaris
op zich wil nemen. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met
ondergetekende.

de voorziene plek gerealiseerd kan
worden. We zijn benieuwd wie er
eventueel interesse heeft om er te
gaan wonen als het project
doorgaat. De doelgroep zijn oudere
inwoners van Laren of Eemnes die
graag kleiner willen gaan wonen in
het centrum van

In het najaar moeten volgens de kerkorde drie diakenen aftreden. Aangezien het moeilijk is om vervangers te
vinden hebben ze alle drie aangegeven
zitting te blijven houden in de diaconie als diaconaal medewerker.
Het woningproject blijft Bert Harenberg en Jan van Hamond bezighouden. Het is nog steeds niet duidelijk
of het project van zes woningen op

Laren. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Harenberg, tel.
035 538 96 08.
Ruud Ham

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Collecteverantwoording
01-11 KIA Indonesië

€ 250,55

08-11 Exodus

€ 216,10

15-11 Pit Pro Rege

€ 278,50

22-11 KIA Diaconaal
vakantiewerk

€ 720,55

29-11 KIA Kinderen in
de Knel Oekraïne

€ 239,10

06-12 Kerstpakketten

€ 704,80

13-12 Gooise
Voedselbank

€ 1.120,25

20-12 Solidaridad

€ 200,00

24-12 Hulp dichtbij

€ 297,50

25-12 KIA Kinderen in
de knel Griekenland

€ 1.192,50

27-12 Rudolphstichting

€ 159,50

31-12 De Regenboog

€ 177,50

Jan van Hamond

De Sagrada Johannes
De Johanneskerk is in het afgelopen jaar stevig en prachtig gerestaureerd.
Wie in Barcelona komt, bezoekt de Sagrada Familia, de grote kathedraal,
die al veel meer dan een eeuw verbouwd wordt. In de heilige ruimte zijn
bijna permanent ook bouwvakkers te vinden en hoor je het geluid van al
het werken. Je vraagt je af: wanneer zal dat werk aan die kerk ooit af zijn?
Ik bedacht dat ik dat permanente verbouwen eigenlijk wel vind passen
bij een kerk. Die hoeft niet af te zijn als een monument. Die mag door de
eeuwen heen veranderen.
Eeuwen geleden zeiden ze: Ecclesia semper reformanda. De kerk moet
steeds veranderd worden. Die moet in beweging blijven. Want elke tijd
vraagt weer andere accenten bij het eeuwenoude geloof.
Misschien is dat wel onderdeel van het Sagrada, het heilige: dat je blijft
bewegen en blijft veranderen. Dat geldt voor een gebouw, dat geldt voor
jou en mij. In beweging kan Johannes Sagrada Johannes worden en
Maartje Sagrada Maartje. Daarom: laat de verbouw maar doorgaan.
Bij jezelf en bij een gebouw.
Job de Bruijn

Hallo allemaal,
hier weer een berichtje van de leiding van de
kindernevendienst. Zolang we jullie niet mogen
ontmoeten in de kerk blijven wij op vrijdag enveloppen rondbrengen. Onderstaande foto is van
een spelletje dat jullie allemaal hebben ontvangen.
Ook voor de komende periode komt er weer van
alles naar jullie toe, onder andere materiaal om de
palmpasenstokken te maken. Graag zien wij de foto’s in de app om ze in de kerkdienst te laten zien.
Rond Pasen krijgen jullie allemaal een verrassing!!
Veel succes met alle knutselwerkjes en we zien de
foto’s tegemoet.
Groetjes,
Leo, Famke, Marjolijne, Joke, Ineke en Geert-Jan
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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 via 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.
Zondag 28 maart

De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

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

Ontmoetingskerk

19.30 uur

ds. J. G. de Bruijn

De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

19.30 uur
10.00 uur

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

Ontmoetingskerk

21.30 uur

ds. J. G. de Bruijn

10.00 uur
10.00 uur

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

10.00 uur
10.00 uur

drs. E. Idema
ds. G. Landman

De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. A. Groeneveld
ds. J. G. de Bruijn

De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

dr. C. Pumplun
ds. J. G. de Bruijn

Witte Donderdag, 1 april
Goede Vrijdag 2 april

Stille Zaterdag, 3 april
Zondag 4 april, Pasen

De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk
Zondag 11 april

De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk
Zondag 18 april

Zondag 25 april
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