UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM

Geest van volharding
Pinksteren lijkt het feest van vurig enthousiasme. Pinkstergelovigen staan bekend om hun Prijs de Heer- en
Halleluja-geroep, om het heffen van de handen, om hun
uitbundige gezang en extase. Pinksteren lijkt het feest van
diepgevoelde religieuze ervaringen. Zo kun je denken als
je de bijbel leest.
Er steekt een storm op, vlammen zijn te zien op alle hoofden, ieder gaat spreken met andere tongen, je hoort talen
door elkaar heen en toch lijken ze allemaal verstaanbaar
voor elkaar. Die mensen daar bij elkaar gaan letterlijk en
figuurlijk uit hun dak met hun piekervaringen.
Ik ben wel eens jaloers op mensen die zoveel ervaren,
hoorde ik iemand zeggen. Als ik de verhalen van anderen
hoor, als ik die geheven handen bij het
zingen zie, denk ik: wat ik
voel steekt daar mager bij
af. Ik merk vaak niet
zoveel van God. Ben ik
te nuchter? Geloof ik te
weinig?

Je moet het goede planten met het zweet op je gezicht.
En je moet volhouden! Daarover gaat Pinksteren: over
zulke volhardende trouw.
Later wordt Pinksteren het feest van de Tien Geboden.
Van woorden die je de weg wijzen om het goede te
doen: niet stelen, niet jaloers zijn, niet doden, trouw zijn
aan…
Of je daar nu veel of weinig gevoel bij hebt. Het gaat
om volharding om met die woorden te leven, met vallen
en opstaan.
Het begin van het Pinksterverhaal lijkt te gaan over
enthousiasme. Aan het slot lees je iets anders.
Ze blijven volharden in het bij elkaar komen, het delen
van het brood, het bidden en het
zingen.

Om die volharding
gaat het ook vandaag.
We leven in de tijd
van Sjaak Afhaak.
Bevalt iets niet? VoePinksteren het feest van
len we er even niets
vuurwerk? Staar je er
bij, dan hou je er toch
niet blind op. Vuurwerk
mee
op.
Het licht des levens, Gerd Altmann, via Pixabay.
lijkt in de lucht heel
Je moet niets tegen je
wat, maar is uitgedoofd als het weer terug op aarde is.
zin doen, is een motto en soms een credo van onze tijd.
Enthousiasme kan aanstekelijk zijn, maar ook gevaarlijk.
De Pinkstergeest is de geest van geduld en volharding.
Vol vuur hebben mensen in het verleden achter dictators,
Om het goede te doen, om met de woorden, om in de
opzwepers en dwepers aangelopen. Ze doen het nog
geest van Jezus te leven.
steeds. Met alle ellende van dien. Verlies bij enthousiasme
nooit je verstand, zou ik zeggen.
Ook wie niets voelt, kan zijn handen openen.
Om te ontvangen.
Pinksteren gaat over iets anders dan ongebreideld enthousiasme en veel gevoel. Van oudsher is het een oogstfeest.
Job de Bruijn
Om te kunnen oogsten moet je hard werken. Zwoegen!
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In de geest van volharding
Een verhaal

Een gedicht

Rosh Hasjana naderde en een man vroeg zich af wat er
het afgelopen jaar van zijn goede voornemens terecht was
gekomen. Omdat hij niet veranderd was, voelde hij zich
teleurgesteld. Weer was hij een jaar lang dezelfde persoon
met precies dezelfde gebreken en precies dezelfde problemen gebleven. Hij begon zijn hoop te verliezen. Daarom
ging hij naar zijn rabbi.

VLUCHTELINGEN

De rabbi vroeg hem: ‘Weet jij hoe lang de reusachtige
Chinese bamboe erover doet om zo hoog als een boom te
worden? Gedurende het eerste jaar krijgt het minuscule
plantje water en mest en er gebeurt niets. Een heel jaar
lang niet. Het jaar daarop gebeurt er nog steeds niets. En
het jaar daarna ook niet. Net als het jaar daarna. Maar in
het vijfde jaar schiet de bamboe de lucht in en groeit hij
in zes weken tot een plant van 25 meter. Weet jij’, vroeg
de rabbi, ‘hoe lang de bamboe erover gedaan heeft om zo
hoog te worden?’ ‘Zes weken,’ antwoordde de man.
‘Dat is jouw fout,’ zei de rabbi. ‘De bamboe heeft er vijf
jaar over gedaan. Als de boer op een bepaald ogenblik in
die vijf jaar ermee gestopt was om dat kleine plantje water
en mest te geven, dan was het doodgegaan. Wat gebeurde
er al die jaren? Onder de grond groeide een enorm netwerk van wortels dat het mogelijk maakte dat de bamboe
zo snel kon groeien. Groei eist geduld en volharding. Iedere druppel water zorgt voor een verschil. Elke stap zorgt
voor een effect. Je ziet de verandering niet meteen, maar
de groei is wel bezig. Met toewijding en motivatie aan je
doelen werken en met Gods hulp bereik je de ontplooiing
waarnaar je streeft.’

Ze hebben onze hulp niet nodig
Dus zeg me niet:
Deze vermoeide gezichten hadden van mij of van jou
kunnen zijn
Het leven had anders kunnen beschikken
Zie ze zoals ze werkelijk zijn:
Luiaards en lamzakken
Lijntrekkers en lanterfanters
Met bomvesten aan
Moordenaars en dieven
Wat ze niet zijn:
Welkom hier
Dit is waarvoor we moeten zorgen:
Terug naar waar ze vandaan kwamen
Ze kunnen niet
Ons eten delen
Onze huizen delen
Onze landen delen
Een beter idee:
Bouw een muur om ze buiten te houden
Het is niet oké om te zeggen:
Het zijn mensen zoals jij en ik
Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is
Wees niet zo stom om te denken:
Wij kunnen op een andere manier naar de wereld kijken
(lees de regels nu van onder naar boven)
Brian Bilston
(Bron: Agenda Amnesty International 2021)

Abdalla Al Omari: Wereldleiders op de vlucht

Samenstelling: Alice van Kalsbeek
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Een Pinksterlied

2. Als een wolk die veertig jaren
mensen voorging op het pad,
zo laat zich de Heer ervaren,
zo heeft Hij ons liefgehad.
Als een schaduw in de hitte,
als een vuurgloed in de kou;
Hij geleidt ons naar de witte
poorten in de stad van goud.

‘Tot het klinkt in alle talen’ staat er in het derde vers. En
hierin klinkt het Pinksterverhaal uit Handelingen 1: iedereen hoort de leerlingen spreken in zijn/haar eigen taal. Dat
is ook de boodschap van de Oecumene: de kerken, hoe
verschillend ook, proberen elkaar te verstaan, over grenzen
heen. Tegelijkertijd is het voor de kerken een uitdaging om
een taal te vinden die verstaan wordt in de wereld waarin
wij leven.
‘Maak muziek voor de God de Vader’. Dat doet de vrolijke,
opgewekte melodie zeker, en de woorden getuigen van hoop
en vertrouwen. Of, zoals het vierde vers zegt, ‘Heer, … in
uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie. Wijs
ons wat wij niet aanschouwen …’. Gods Geest wijst ons de
weg naar het onbekende, net als in het tweede en derde vers
de wolk, die veertig jaar in de woestijn de mensen de weg
wees naar het beloofde land en naar ‘de witte poorten in de
stad van goud’, het hemelse Jeruzalem, waar wij ‘in witte
mantels lof aan God en aan het Lam’ brengen. Zo klinken
in dit lied van Gods Geest ook de woorden van Exodus en
Openbaring. Gods Geest, de Heilige Geest, is de ‘belofte
van de Vader’, ‘de kracht uit de hemel’ (Lucas 24: 49).
Zingend gaan wij op weg: ’Wij gaan verder in vertrouwen
dat de Heer ons leiden zal.’ We zijn onderweg naar het
beloofde land en gaan met Gods Geest, die met Pinksteren
over ons gekomen is.
Henk Aertsen

3. Heer, zolang wij ademhalen
zingen wij U tegemoet
tot het klinkt in alle talen
in een niet te tellen stoet.
Komende van alle kanten
- tel de sterren, Abraham –
brengen wij in witte mantels
lof aan God en aan het Lam.
4. Heer, blijf bij ons als tevoren,
in uw licht zien wij elkaar
en bezingen wij uw glorie
als de sterren jaar na jaar.
Wijs ons wat wij niet aanschouwen
en behoed ons voor de val.
Wij gaan verder in vertrouwen
dat de Heer ons leiden zal.

In 2018 publiceerde de Raad van Kerken in Nederland ter
gelegenheid van haar 50-jarig bestaan de bundel ‘De Geest
waait’, die de favoriete pinksterliederen bevat van leden van
de in de Raad deelnemende kerken. Daarin trof ik dit lied
van Ria Borkent aan. In het Liedboek zijn veel liederen van
haar opgenomen. Dit lied schreef ze in 1999 op verzoek van
componist Jannes Munneke.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS 76F2, fol.72 (ca.1450).
De uitstorting van de Heilige Geest over Maria en de discipelen.
Geschilderd in grisaille (grijstinten; een heel moeilijke techniek,
alleen de besten konden dat) door de beroemde miniatuurschilder
Jan Tavernier uit Oudenaarde in opdracht van Philips de Goede,
hertog van Bourgondië.
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Westerse thee in een oosters kopje

Tussen de langsscheurende tuktuks en luid roepende visverkopers staat de Wolvendaalkerk. Een oase van rust in het altijd bruisende hart van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka.
Ooit werd deze kerk gebouwd als vrijwel exacte kopie van de
Amsterdamse Noorderkerk. Het was de plek waar de Nederlandse kolonisten in de 17de en 18de eeuw ‘ter kerke’ gingen.
Nu zijn het vooral grafstenen met namen als Bartholomeusz
Jansz en Van Dort die herinneren aan deze tijd.
Toch is er nog steeds een kleine, maar actieve, geloofsgemeenschap die samenkomt in deze Wolvendaalkerk, evenals
in andere oud-Hollandse kerken op het eiland. Een geloofsgemeenschap die zoekt naar een eigen identiteit te midden
van haar (zichtbare) koloniale verleden en de overwegend
Boeddhistische cultuur van Sri Lanka. Renske en ik hebben
een aantal jaar gewerkt voor deze Dutch Reformed Church of
Sri Lanka.
Ik heb mij als Srilankaanse Nederlander altijd ongemakkelijk
gevoeld bij het koloniale verleden van deze kerk. In de VOCtijd werden, net als in Nederland, katholieken verdreven en
lokale burgers gedwongen zich te bekeren tot het protestantisme. Zo’n verleden helpt niet perse als je inclusief en open
kerk wilt zijn voor de hele samenleving.
Als jonge predikant-in-opleiding werd ik aan de hand
genomen door een vriendelijke oudere collega. Deze uncle

David (iedereen ouder dan jezelf noem je in Sri Lanka ‘oom’
of ‘tante’) was zelf een directe afstammeling van de Nederlanders die zich ooit vestigden in Colombo. Als geen ander
wist hij dat zijn familieverleden vaak zorgde voor gefronste
wenkbrauwen. Zijn lichtere huid en achternaam (Bartholomeusz) verraadden daarbij zijn herkomst. In de ogen van veel
Srilankanen zijn mensen zoals uncle David nog steeds de
personificatie van de Hollandse bezetter van weleer.
‘Ze zien mij als westerse thee in een oosters kopje,’ vertelde
hij mij ooit. ‘Maar’, ging hij verder, ‘het gaat erom of je het
verleden je toekomst laat verlammen.’ ‘Zonder wortels ben je
niets,’ drukte hij mij op het hart. ‘Weet wat er mis is gegaan
in de geschiedenis, waar je vandaan komt, maar laat ook zien
dat het anders kan!’ Vanuit dit adagium zette hij zich met hart
en ziel in voor de lokale samenleving en was hij een van de
drijvende krachten achter de noodhulp die op gang kwam na
de allesvernietigende tsunami van 2004.
Uncle David is alweer heel wat jaren geleden overleden. Toch
denk ik regelmatig terug aan deze woorden als ik luister naar
de maatschappelijke discussies over het koloniale verleden van
Nederland. Ik geloof eigenlijk niet zo in het aanbieden van excuses voor het koloniale verleden of andere zwarte bladzijden
uit onze geschiedenis, maar meer in het laten zien dat we de
intentie hebben om het anders te doen; inclusief en open.
Casper van Dorp

4 | 36e jaargang nr. 4, 2 mei 2021

Onderweg nr. 4 April 2021.indd 4

22-04-21 11:26

Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum
02-05 PKN: Kerk als thuisplek voor jongeren
Kerken die kinderen en jongeren een eigen plek in de kerk
geven, hebben aantrekkingskracht op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende
omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk
een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
09-05 Kerk in Actie - Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen

door een risico op sociale uitsluiting. Stichting Leergeld
is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat
zij kunnen meedoen aan die activiteiten.
30-05 de Voedselbank

Ondanks de coronacrisis en de daardoor ontstane problemen werkt Voedselbank Gooi en Omstreken er hard aan
om mensen met financiële problemen wekelijks van een
voedselpakket te voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Donaties zijn
dan ook meer dan welkom.
College van diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes
02-05 Schuldhulpmaatje

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht zijn de meeste terechtgekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede.
Door de economische crisis en de coronapandemie is het
moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in
Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is
naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp.
16-05 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit
voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal
Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over
toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund
bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook
praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te
doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.
23-05 Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële
redenen niet meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Voor één op de twaalf kinderen bestaat er daar-

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden, of geen overzicht over hun financiën.
Daarmee ligt armoede op de loer of is al een feit. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland.
De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die
mensen coachen met beginnende schulden, mensen die in
de schuldsanering zijn beland en mensen die een nieuw
leven zonder schulden proberen op te bouwen.
09-05 Kerk in Actie - Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen
(Zie kolom hiernaast)
16-05 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen
die - om welke reden dan ook - dakloos of thuisloos is
geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook
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terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen,
je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.
Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle
medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig.
23-05 Kerk in Actie - Bijbelcompetitie Egypte
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken
zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De
Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap
stimuleert kinderen en ouders om dat juist wel te doen.
Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken
een opdracht. Tijdens een groot Bijbelfeest in de kerk
worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er
een Bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een
Bijbel: hun eerste eigen boek! Zo kan de hele familie
Bijbellezen.
30-05 Hulp dichtbij
De 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.
College van diakenen van de PGLE

Schrijfactie Amnesty International
Taiwan: Gratie voor Chiou Ho-shun
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel.
Hij werd gemarteld om een moord en een ontvoering te
bekennen. Toen hij ter dood werd veroordeeld was hij
29 jaar. Nu is hij 61 en nog steeds in afwachting van
zijn executie. Zijn proces werd elf keer overgedaan,
met telkens hetzelfde vonnis. Chiou werd veroordeeld,
maar het ‘bewijs’ daarvoor werd verkregen door marteling.
De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd en
overal.
U kunt de voorbeeldbrieven downloaden
via www.amnesty.nl

China: Activiste Li Qiaochu
vast voor vreedzaam activisme
De Chinese mensenrechtenverdediger Li Qiaochu is
een prominente feministe, die onderzoek doet naar
rechten van vrouwen en werknemers. Vanwege haar
mensenrechtenwerk heeft ze diverse aanvaringen met
de Chinese overheid gehad. Ze zat in 2020 bijna een
half jaar vast zonder enig contact met de buitenwereld.
Ze zegt in die tijd slecht te zijn behandeld.
Li Qiaochu wordt momenteel vastgehouden in een
ziekenhuis. Vanwege haar vreedzaam activisme en
omdat ze de marteling van mensenrechtenverdedigers
aankaartte, wordt ze aangeklaagd voor het aanzetten
tot ondermijning van de staat.
KOM IN ACTIE!

Marjo de Jager
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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 Greve, 035 - 538 7243,
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente 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

Zodra de Dorpskerk open kan voor
kerkgangers melden wij u dit in de
orde van de dienst en de per e-mail
verzonden nieuwsbrief.
Uiteraard kunt u nu en ook dan alle
diensten via tablet/computer of
mobiel blijven volgen.
Op 2 mei gaat de ons bekende ds.
Casper van Dorp uit Laren voor.
9 mei verwelkomen wij ds. René van
den Beld uit Baarn; ons allen bekend.
16 mei is er geen dienst in onze
Dorpskerk, maar wèl om 11.00 uur
in de Vituskerk aan de Kerklaan, de
Oecumenische BEL-dienst. Wilt u
deze dienst bijwonen, meld u dan aan
via secretariaat@vitusblaricum.nl of
bel naar 035-5383153. Voorgangers
in deze dienst zijn pastor Andrea
Geria van de Vituskerk en ds. Arie de
Boer van de Dorpskerk. Deze dienst
is ook via de livestream te volgen.
Ga naar: www.kerkdienstgemist.nl en
dan kiezen: Noord-Holland, Huizen,
dan RK Huizen/Blaricum, en vervolgens Vituskerk, Blaricum.
23 mei vieren we met elkaar het
Pinksterfeest. Een feestelijke dienst
op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de Paastijd, om te vieren
dat God zijn Heilige Geest over ons
uitstortte. Voorgangster is dan ds.
Petra Barnard.
30 mei verwelkomen we in ons midden ons gemeentelid drs. Jan Greven.
Het consistorie wenst u gezegende
diensten toe,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Uit de gemeente
Hopelijk mag de kerk binnenkort weer
voor kerkgangers open!
Wat een FEEST zal dat zijn!!

En dán gaan we op weg naar
Pinksteren!!
Geest van hierboven,
leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht
Pinksteren, de dag dat we gedenken dat
over ons de Heilige Geest werd uitgestort. Dat klinkt als een soort waterval en
volgens de omschrijvingen in de Bijbel
was dat ook het gevoel. Je hoort ook wel
‘in vuur en vlam staan’. De eerste christenen ervaarden plotseling ‘vol’ te zijn
met God. Laatst in de consistorievergadering lazen we in een dagboek van Sarah Young: ‘Dank Mij voor het geschenk
van mijn vrede; een geschenk van zo’n
enorme omvang, dat je de diepte en
breedte ervan niet kunt bevatten…’.
De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken met een duif, die neerdaalt en
vrede brengt.

Foto: Bram Veerman

Laten we door Pinksteren vooral beseffen dat we samen een kerkgemeente
vormen, wáár we ons ook bevinden.
Zoals we mogen delen in het verdriet
van hen die ziek of rouwende zijn.
We denken hierbij speciaal aan Geja
en Mirande Teensma, die een geliefde
moeten missen. Zo mogen we ook delen in de plannen die we samen maken
om elkaar weer te ontmoeten. Want
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Protestantse Gemeente Blaricum
zoals Claar Kuyt al lange tijd hoopt dat
de kerk opengaat, zo willen anderen
plannen ten uitvoer brengen: misschien
een koffieochtend voor senioren of een
themamiddag voor contactpersonen organiseren. Te denken valt ook aan een
Bijbelkring, een gezamenlijke wandeling met ontbijt, etc.
Eerst maar samenkomen in de kerk.
We doen er als kerkenraad alles aan
om dat te realiseren! De een is gevaccineerd en de ander nog niet. Laat
God de inspiratiebron zijn voor onze
toekomst, waar ook vrijwilligers zich
aanmelden om een taak op zich te
nemen, bijvoorbeeld in de welkomstcommissie of wie weet voor de kerkenraad? God heeft een plan met de
Dorpskerk, anders waren we nooit tot
hier gekomen.
Namens het consistorie wens ik u de
vrede van God,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar: Jan van Vembde, de heer De Jong, Pieter Schreur,
familie Oldenziel en mevrouw Roelfsema.

Op de avond van het schrijven van
deze ‘boodschap vanuit de kerkenraad’, hielden premier Rutte en
minister de Jonge hun zoveelste
persconferentie over de coronamaatregelen. Hoezeer zij ook liever met een
positieve boodschap hadden willen
komen, was, zoals al te verwachten
viel, de boodschap dat de beperkingen
verlengd worden. Dus nog steeds geen
volle kerk en zeker geen gezang.
De kerkdiensten middels streaming en
niet te vergeten de kerktelefoon trekken veel kijkers en luisteraars. Dat is
wellicht voor velen een troost, al is het
een schrale. Het mooie is ook dat door
de goede inzet van onze koster Rob
Hoogedoorn en van Harry van Schaik
de eredienst begeleid kan worden met
oude, opgenomen muziek en zang.
Muziek van ons eigen orgel en zang
van onze eigen gemeente en cantorij.
De kerkenraad is deze periode eenmaal middels een digitale teams- vergadering ‘bijeengeweest’. Inloggen
bleek soms lastig. We hebben de
periode met de interim predikant
nabeschouwd en onze tevredenheid
uitgesproken over de bereikte resultaten: een nieuw gemeenteprofiel,
een nieuw beleidsplan en een nieuw
profiel voor de te beroepen predikant.
Ook de voortgang van de beroepingscommissie, een lijst van gastpredikanten en tal van andere dagelijkse zaken
de gemeente betreffende werden
besproken.
Op zondag 21 maart hebben we, nu
in persoon, afscheid genomen van ds.
Cees Hendriks.

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

Ten slotte kan ik nu mijn interim
taken terug overdragen aan Annette
Horsman, die de rol van voorzitter
weer op zich heeft genomen.

Met vriendelijke groet,
College van diakenen

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve

College van
diakenen
Collecteverantwoording
Maart 2021
In maart collecteerde de diaconie
alle zondagen voor de 40-dagenactie
van de BEL-gemeenten. In totaal is
daarvoor € 1047 overgemaakt. De
diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot
€ 4188.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma, penningmeester

College van
kerkrentmeesters
Collecterooster
02-05 Onderhoud monumentale
gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een
deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Niet alle
onderhoudskosten worden gedekt
door subsidies. Schilderwerk en dakonderhoud is steeds weer nodig. Ook
moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst.
09-05 Kosten kerkdiensten
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 geïnspireerd 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.
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16-05 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.
23-05 Kosten kerkmuziek
Deze zondag collecteren we voor de
kosten van kerkmuziek in de eredienst. We vinden een goed vakmanschap en goede voorbereiding van
onze diensten belangrijk, om zo de
eredienst tot een inspirerend moment
in de week te maken.
Onze kerkmusici en solisten zetten
daarbij de toon; ze zijn ons daarom
wel wat waard.
30-05 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een
deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Schilderwerk is steeds weer nodig en ook
moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst.
De stenen van de kerk zijn in zekere
zin ook levend. Ze vertellen ons het
verhaal dat eeuwenlang mensen op
deze plaats vonden dat alles in het
dorp mocht veranderen maar dit
gebouw moest blijven. Graag vragen
wij uw hulp, zodat ze dat dat verhaal
ook verder vertellen aan nieuwe
generaties.
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 Blaricum
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

De Kapel, Hilversum

HIERHEEN ADEM
Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.

God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloem - geef water
zalf mijn wonden.

Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw

Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
Vreemd ga ik, zoek mij.

Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing,
ben je.

Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.

Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.

Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.
Huub Oosterhuis - naar de pinkstersequens
‘Veni sancte Spiritus’
(Liedboek, pagina 1143)
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Dorpskerk

Jeugdflits
Welkom op de jeugdpagina van de Dorpskerk
Wil je ook iets schrijven? Stuur het dan vóór 19 mei 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.

Zoals de wind waait
Heb jij dat ook? Als iemand het woord ‘wind’ zegt, dat je dan jezelf op een Nederlands strand tegen een storm
ziet opboksen, met de wind in je haren of een vlieger strak in de lucht? Of misschien zit je wel op de fiets te
ploeteren - of heb je het juist vol voor de wind? Toen we eerder dit jaar een paar dagen zomaar op het Gooimeer
konden schaatsen, kon je je van het Blaricums strandje tot aan de haven van Huizen laten voortduwen door de
wind zonder zelf maar een slag te doen! (Nou ja, bijna).
Of denk jij bij wind liever aan een zwoel licht briesje op een zomeravond, die de geur van bloemen en kruiden
met zich meedraagt?
Wat voor beeld je er ook bij hebt, wind staat voor beweging. Het is de brenger van iets nieuws. Het vervoert
immers van alles van de ene plaats naar de andere, van boomzaadjes, vogels, ballonnen en wolken in de lucht
tot vissen, flessenpost en zeilboten op zee. Zonder wind zou de wereld niet kunnen bestaan zoals die is.
Wist je dat de Heilige Geest vaak wordt omschreven als een windvlaag?
Begrijp je die vergelijking?
Zonder de wind van Pinksteren had het zaadje van het christelijk geloof
zich nooit over de hele wereld kunnen verspreiden. Zelfs een zuchtje wind
is soms al genoeg om het woord van God door iemands haar te laten
spelen, iemand de wind in de rug te geven, iemand op een nieuwe plaats
te brengen, waar hij of zij anders nooit terecht was gekomen.
Dat geeft nieuwe betekenis aan ‘je door de wind laten leiden’.

Feest van hoop

							

Wie heeft er zin in een feestje? Een feestje van hoop?
Wie wil dat nu niet, zou je denken. Nou, houd dan je mailbox of de website in de gaten, want Kerk in Actie pakt
in de maand mei flink uit met leuke activiteiten, die je online thuis óf samen met anderen kunt beleven: een
(online) kinderconcert, familietheater, zingen en dansen, en wie weet nog meer ‘live’ activiteiten als dat kan. Wil
je alvast gratis tickets bestellen? Stuur dan een mail naar het hierboven genoemde adres van de Flitsredactie!
Je hoort er binnenkort meer over!
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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 u.
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,
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: 2x20 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

hebben bijgedragen! Dat is bijzonder
en dat is hartverwarmend.

Cantate
Zondag 2 mei heet Cantate. Zingt!
betekent dat. De zondag herinnert
ons eraan dat zingen en geloven met
elkaar verweven zijn. Augustinus
schreef dat zingen hem zo kon ontroeren dat de tranen over zijn wangen
biggelden. In muziek kan de scheppingsorde weerspiegeld zijn, schrijft
hij. Zo ben je zingend even dichterbij
de Schepper. Wat heeft Corona het
zingen beperkt. Opeens hoorden we
dat het lied superverspreider was van
kwalijke aerosolen. Nog steeds wordt
het zingen in de kerk beperkt tot
enkele zangers. Thuis kun je onbekommerder je mond opendoen.
Ik hoop van harte dat we kunnen
samenkomen om, hoe zuiver of vals
onze stemmen ook klinken, boven
onszelf uit het lied van hoop en verwachting aan te heffen.
Foto: Erik Schinkelshoek

Op 9 mei begroeten we ds. Geertien
Morsink uit Odijk.
Oecumenische dienst
Op 16 mei wordt er een oecumenische dienst gehouden in Blaricum.
Ds. de Boer en pastor Geria zijn de
voorgangers. Ik verwijs u op deze
zondag graag naar de buren. We
houden in de Ontmoetingskerk dan
geen dienst.
Pinksteren, 23 mei in de
Johanneskerk
Het is zover! De Johanneskerk is
open en we kunnen weer naar binnen.
De kerk is grondig gerestaureerd.
De muren zijn helder wit: de vloer,
de glas-in-lood-ramen, het orgel, de
stoelen, het liturgisch centrum, het Johannesbeeld, de consistorie, de naaste
omgeving: zoveel is vernieuwd.
Velen hebben zich met hart en ziel
ingezet voor deze restauratie. Velen

Het resultaat? Het was een kerk en is
een kerk gebleven. Een ruimte waar
je kunt komen met alles wat in je
leeft. Een ruimte waar gezongen en
gebeden, waar gehuild en feestgevierd kan worden. We willen van de
kerk een gastvrije ruimte maken die
op gepaste wijze breed gebruikt kan
worden, maar het is en het blijft een
kerk.
In september zal de Johanneskerk
officieel geopend worden. Er zijn
plannen te over! We blijven hopen
dat veel van die plannen ook uitgevoerd kunnen worden.
Op Eerste Pinksterdag zetten we de
toon. Dan houden we de eerste dienst
in de gerestaureerde kerk.
(N.B. Aanvangstijd 10.30 uur!)
We zullen niet met velen ter plaatse aanwezig kunnen zijn, maar we
zenden uit, zodat iedereen thuis kan
meekijken.
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Pinksteren is het feest van oecumene,
van heel de bewoonde wereld en van
alle mensen. Op Pinksteren gaat het
om inspiratie die over grenzen gaat.
Pinksteren bezingt de Heilige Geest
die niet ophoudt bij Jezus maar waait
waarheen zij wil. Aan het begin van
de dienst zullen mensen van allerlei
achtergronden een kaars aansteken.
Ze zullen zeggen wat hun hoop is.
Daarna zullen we het Pinksterfeest
vieren. We laten de klokken luiden,
het carillon zal spelen, het orgel en de
piano zullen zangers begeleiden. Ik
ga voor in deze dienst.
Voor deze en andere ruimtes heb ik
een lied geschreven:
Dit huis waar deuren openstaan
Waar jij en ik naar binnen gaan
Dit huis waarin de wereld past
Met wat verlicht, met wat belast
Dit huis biedt ruimte voor vurig geloof
Maar hier kun je ook zijn met wat is
gedoofd
Dit huis maakt eeuwige waarheid vrij:
Er wordt bij God geloofd in jou en mij.
Na Pinksteren
Op 30 mei en 6 juni houden we de
diensten weer in de Ontmoetingskerk.
Bij leven en welzijn ga ik voor.
Job de Bruijn

Uit de gemeente
Overleden (1)

Na een lange periode van afnemende gezondheid is Gerda de Graaff

overleden. De wereld was klein voor
haar geworden. Niet alleen in het
afgelopen jaar, toen de beperkingen
zo voelbaar waren, ook in de jaren
daarvoor werd ze afhankelijker en
kwetsbaarder. Haar gezichtsvermogen ging zienderogen achteruit. Dat
ze niet meer kon wat ze eigenlijk
graag wilde, was niet gemakkelijk
voor haar. Ze kwam toen het nog kon
graag naar de kerk. Ze nam trouw
deel aan de gesprekskringen bij Clari
van Duijn thuis. ‘Daar kun je eindelijk eens over geloven praten,’ zei
ze. Dat deden we met elkaar: spreken over gisteren en vandaag. Over
zekerheden en onzekerheden. Over
de kerk en de wereld. Over wat je
kwijtraakt en wat je vindt.
Ze vond het fijn dat ze trouw bezocht
werd door Clari, Loes, door Els en
Garbrand en anderen. Onno, haar
zoon, Hanneke, haar schoondochter,
en hun kinderen hebben haar vergezeld door de jaren heen, met alles wat
daarin licht en donkerder was.
Haar sterven komt niet onverwacht.
Onno vertelde dat toen ze haar
begroeven op het Sint Janskerkhof
de zon begon te schijnen. De zon
die haar stralen zendt over heel het
leven. Je mag in die zon ook iets
van de Zon herkennen, die schijnt
tot over de grens van dood en leven.
Ook over Gerda de Graaff, die we
met eerbied en genegenheid gedenken.

Overleden (2)

Ank Kruysse stond in de buurt
bekend als degene die altijd even een
praatje maakte. Vriendelijk kwam ze
op mensen af, op bekenden of minder
bekenden, op buren of marktkooplieden. Die vriendelijke betrokkenheid
was zo natuurlijk voor haar dat ze in
het afgelopen jaar de coronaregels
van 1.5 meter afstand steevast vergat.

Ze wilde even dichtbij komen. Iets
delen. Zo kwam ze ook altijd de kerk
binnen: met een vriendelijk gezicht,
kijkend met wie ze even zou kunnen
praten.
Haar overlijden op 30 maart kwam
onverwacht, hoe kwetsbaar ze ook
was. Thuis kon ze niet meer wonen.
Ze vond een plaats in de Zonnehoeve,
waar ze goed verzorgd werd. Daar
konden haar kinderen en kleinkinderen haar met liefde omringen, zoals
zij dat door de jaren heen hadden
gedaan.
We hebben Ank herdacht in de Ontmoetingskerk, op de plaats waar ze
veel geweest is, samen met Piet, haar
man en met haar kinderen. Kinderen en kleinkinderen vertelden hoe
belangrijk zij voor hen is geweest
en wat ze van haar hebben meegekregen: betrokkenheid, aandacht en
liefde. Ze noemden wat een grote rol
speelde in haar bestaan: creativiteit
en handvaardigheid. Samen met
anderen maakte ze de antependia in
de kerk. Quilten deed ze graag en
deskundig. Ze genoot van concerten,
van muziek van Bach. Ze onderhield
de contacten met mensen met grote
trouw. Ze vond het heerlijk om samen
te zijn met kinderen en kleinkinderen.
Ank was niet de vrouw van grootse
meeslepende gebaren. Ze was de
vrouw van de trouw in het kleine.
In de traditie van haar geloof is
dat kleine altijd verbonden met het
grotere. Uitgebreid spreken over wat
diep in haar hart leefde, zou ze niet
makkelijk doen. Conflicten vond
ze moeilijk. Geloven was voor haar
praktisch: doen wat je te doen hebt.
En het was ook vertrouwen. Je toevertrouwen aan God.
We gedenken haar met eerbied en
genegenheid.
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Overleden (3)

Maaike, zo werd ze bij haar geboorte
genoemd. Zelf koos ze er voor om
Mos te heten.
Ze maakte als klein kind het drama
mee van het overlijden van haar
beide ouders. Het gezin viel uiteen.
Mos kwam terecht op een plaats
waar ze het altijd moeilijk heeft gehad. Eigenlijk ging het licht in haar
leven weer schijnen toen ze Cees de
Heus ontmoette en met hem verder
ging. Samen vormden ze een bijzonder paar. Ze verschilden van elkaar
en vulden elkaar aan. Cees had een
baan buitenshuis. Mos maakte van
hun huis een gastvrije ruimte. Ze
wilde met hart en ziel dat haar kinderen Ton en Cees het goed hadden.
Ze verwelkomde van harte Arina en
Cathinka. Ze was dol op haar kleinkinderen.
De deur van haar huis stond open.
Dat gold ook voor mensen die een
plaats zochten waar ze even op adem
konden komen. In hun huis aan de
Rietgors was de tafel achter in de
kamer een beetje de stamtafel waar
je je verhaal kon vertellen en waar
je aandacht kreeg. Mos is gelukkig
geweest in dat huis en met de mensen om zich heen.
Zwaar voor haar was het toen haar
man Cees stierf. Ze moest haar evenwicht hervinden. Een grote rol heeft
haar gezin daarbij gespeeld. Met
trouw en liefde hebben ze haar laten
weten: je gaat niet alleen.
Na een val kwam Mos in het ziekenhuis terecht. Het coronavirus trof
haar en andere gezinsleden. Het was
pijnlijk om op afstand afscheid te
moeten nemen.
Bij het graf in Eemnes hebben we
haar in de kleine familiekring herdacht. Bij herinneringen van kinderen en kleinkinderen werden kaarsen

aangestoken. Wat werd duidelijk hoe
hecht de banden waren!
Ik heb uit het evangelie van Johannes
gelezen over het huis van God met de
vele woningen. Het huis waarvan de
deur openstaat voor Mos.

bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
Soestdijkerstraatweg 65
1213 VS Hilversum
035-538 9172
riekeswaan@hotmail.com

We gedenken haar met eerbied en
genegenheid.

Rieke Swaan

Job de Bruijn

Beste mensen, na drie chemokuren
zien we kleine stapjes verbetering
in spraak en geheugen. Nu nog drie
kuren te gaan. We hopen dat ik dan
weer m’n oude zelf mag worden. Ik
wil jullie, ook namens Gabriëlle,
hartelijk bedanken voor de aandacht,
kaarten, bloemen en kaarsjes die voor
ons opgestoken worden.

Bloemengroet

Bedankt

Met lieve groeten,
Kees Sluis

Bloesem: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Mart Sakkers – Laren
Hanneke Pasveer – Eemnes
Bita Zakeri - Laren
Fam. Wouters - Eemnes
Fam. Kok-Flim – Laren
Mw. Van der Vliet-van Dijk – Laren
Salwa Labib – Laren
Karim Pourali Janaki – Laren
Mw. Vermeulen – Laren
Mw. Bakker-van Baaren – Laren
Mw. Kamphorst-ten Brink – Laren
Sylvia Kuperus-Strating – Laren
Ton en Arina de Heus – Eemnes
Kees de Heus en Cathinka Pagee –
Eemnes
Rita Adema – Huizen
Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de

Van de kerkenraad
In de vergadering van maart is stil
gestaan bij de huidige coronamaatregelen en het besluit van de kerkenraad om nog geen bezoekers toe
te laten bij de vieringen. De vraag
om de kerk open te stellen vanuit
solidariteit voor onze oudere gemeenteleden - bijvoorbeeld 80-plussers die al ingeënt zijn - is aan het
crisisteam voorgelegd. Besloten is
de diensten nog niet open te stellen
voor bezoekers. Incidenteel bezoekers toelaten op grond van bijzondere omstandigheden is wel toegestaan. Denk hierbij aan familieleden
van degenen die belijdenis doen en
aan familieleden bij gedachtenismomenten.
Met Pinksteren vindt de eerste kerkdienst in de gerenoveerde Johanneskerk plaats. Voor deze dienst zal
een aantal mensen vanuit verschillende sectoren van de samenleving
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uitgenodigd worden, zodat het een
dienst wordt met een oecumenisch
karakter.

Belijdenis

Mitchell, Charlotte en Famke hebben in de Paaswake ter inleiding op
de belijdenis met eigen woorden
verteld wat er in hen gegroeid is.
Wat zij gezegd hebben, geef ik van
harte en met ontroering door.
Job de Bruijn

Foto: Erik Schinkelshoek

Ter gelegenheid van 500 jaar
Johanneskerk zijn Ineke de Joode,
voorzitter van de jubileumcommissie JK500, Tjalling Roosjen en Jan
de Waard in gesprek over een reeks
concerten. Het huidige plan is: drie
middag- en drie avondconcerten in
de maanden juni, juli en augustus.
Vanaf september om de twee weken
een concert op zondagmiddag en
een Vesper op de laatste zondagmiddag van de maand. Voor deze
concerten zal geen entree gevraagd
worden, maar een vrijwillige bijdrage. Er zal ook gekeken worden
of er andere instanties benaderd
kunnen worden voor een financiële
bijdrage.
Mitchell van den Berg, Famke
Overzee en Charlotte de Bruijn
hebben in de dienst op Stille Zaterdag belijdenis gedaan, Mitchell is
ook gedoopt. Zij hebben iets verteld
over hun weg naar deze beslissing.
Bijzonder dat wij daarin mochten
delen. De kerkenraad reageert met
blijdschap op de belijdenis en doop
van deze jonge mensen.
Met hartelijke groet,
Mart Sakkers

Famke Overzee:
Toen ik klein was, vroeg mijn moeder zich wel eens af: wat is geloven? En waar is de Heer (God)?
Mijn antwoord was: de Heer zit in
je hart, hij is altijd bij je, hij is je
houvast.
Vooral in deze tijd waarin iedereen
het moeilijk heeft en waarin mijn
familie het iets moeilijker heeft vanwege mijn opa, is hij mijn houvast
en heb ik heel veel aan hem.
Vandaag geef ik hem mijn ja-woord
en ga mee op pad.
Mitchell van den Berg:
Toen ik in groep 4 op de Wegwijzer
zat werd ik gevraagd om woensdagmiddag naar catechisatie te komen.
Daarna werd ik steeds meer betrokken bij de kerk en ging ook naar de
kinderdienst en later kwam ik bij
12+. Ik heb ook in twee musicals
gespeeld en aan de vossenjacht
meegedaan.
Mijn ouders hebben mij de ruimte
gegeven om zelf keuzes te maken en
mijn eigen weg te volgen. Dus van
jongs af aan ben ik betrokken bij de
kerk en bij God.
Ik neem bij elk examen een engeltje mee. Mijn oma steekt altijd een
kaarsje aan tijdens het examen,
zodat God me helpt en ‘faith’ me
bijstaat. Ik hoop dat deze belijdenis
me verder helpt. In de toekomst zijn
er altijd obstakels op je weg, maar
‘faith decides your destiny’.
‘Faith’, vertrouwen, is voor mij
God.

Een gezegde zegt: Er zijn honderden
wegen naar Rome.
Er is altijd wel een weg vrij om je
dromen te volgen.
Charlotte de Bruijn:
Het geloof en de kerk zijn al van
jongs af aan onderdeel van mijn
leven. Ik heb het christelijk geloof van huis uit meegekregen en
ben altijd heel vrij geweest in hoe
ik dit kon vormgeven (waarvoor
dank pap!). Hierdoor heb ik veel
ruimte gehad om na te denken over
wat geloven is en wat het voor mij
betekent. Inmiddels heb ik geleerd:
geloven doe je met je hoofd, maar
ook vooral met je hart. Toen ik jonger was geloofde ik voornamelijk
met mijn hoofd, ik wilde ook altijd
graag geloven. Nu ik (wat) ouder
ben, voel ik het steeds sterker in
mijn hart. Op moeilijke momenten
in mijn leven, zoals na het overlijden van mijn moeder, is het mijn
fundament gebleken. Iets dat er
altijd voor je is en waar je op kan
terugvallen. Een plek van rust en
vertrouwen. Een plek waar je jezelf
kunt zijn (in welke vorm dan ook)
en onvoorwaardelijke liefde mag
ervaren. In gun mezelf die plek, de
rust en het vertrouwen. Daarom
maak ik vandaag bewust de keuze
om ja te zeggen tegen de warmte,
het licht en het gevoel van thuis
zijn.

30+ appgroep

Op zondagavond 14 februari hebben
we, via een online zoommeeting, met
zeventien personen uit de 30+-groep
een quiz gespeeld.

De meeste teams waren samengesteld uit leden van één gezin, maar
waar dat niet mogelijk was, werd
via WhatsApp door twee teamleden
onderling overlegd over de vragen.
Een enkele keer gebeurde het dat
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Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
tijdens het onderling overleg de
microfoon nog open bleef staan,
wat soms tot grappige gesprekken
leidde, soms een ander team het
antwoord op een vraag in de schoot
wierp.
De vragen, soms met foto, waren
door Casper en Renske van Dorp
opgesteld. Er waren drie categorieën, te weten: 1. in en rond de
gemeente Laren; 2. in en rond de
gemeente Eemnes; 3. algemene
Bijbelkennis en de kerkgebouwen.
Na de eerste serie van tien vragen
maakten we een foto van de antwoorden, die we via WhatsApp
naar Casper en Renske stuurden.
We controleerden alle antwoorden
gezamenlijk, wat erg leuk, ook
leerzaam en op sommige momenten
zeer hilarisch was.
Zoals het een goede voorganger en
zijn vrouw betaamt, behaalden Job
en Anke de Bruijn de hoogste score.
Het was erg leuk om elkaar op deze
bijzondere manier te ‘ontmoeten’.
De wens is uitgesproken om dit in
de nabije toekomst nog eens te organiseren. De eerste deelnemer heeft
zich al gemeld.
Jan Dirk van Baaren

Voedselbank Gooi en
Omstreken

Voor alle cliënten van de Voedselbank hebben wij voor Pasen
paasbroden kunnen kopen en voor
de cliënten van uitgiftepunt Laren/
Eemnes een extra pakje roomboter.
Daarnaast konden we de afgelopen maanden een aanvulling geven
op het voedselpakket in de vorm
van verse groente, eieren, melk en
pakjes kaas. Dit alles uit de collecteopbrengsten van de diaconie en een
extra gift.

Een tweetal hulpvragen zijn positief
beoordeeld. Er wordt een lening en
een gift verstrekt.

De Voedselbank dankt dan ook alle
gevers van harte voor de grote ondersteuning bij hun werk.
Marjo de Jager

Uit de diaconie
Voor het eerst dit jaar hebben we
weer fysiek vergaderd in de bovenzaal.
Vanuit de kascontrolecommissie is
het advies gekomen om de diaconie
en het werk dat zij doet meer zichtbaar te maken. Gesproken is over
een eigen website en het regelmatig
versturen van een digitale nieuwsbrief. Afgesproken is om het idee
van de nieuwsbrief verder uit te
werken.
Met het volgende nummer van Onderweg zal de jaarlijkse brief van het
verjaardags- en bloemenfonds worden meegestuurd. Helaas is de persoon die jaarlijks een flinke bijdrage
schonk aan dit fonds overleden. Dit
zal node worden gemist, want net als
de collectes lopen ook de bijdragen
aan dit belangrijke doel terug.

D66 heeft in de gemeenteraad van
Laren een motie ten gunste van het
diaconale woonproject ingediend.
Larens Behoud, Groen Laren en D66
stemden vóór de motie; VVD, Liberaal
Laren en CDA stemden tegen, waarmee de motie - met één stem verschilwerd afgewezen. Toch ziet men de
uitslag niet als ongunstig. De ambtelijke voorbereiding om het project in de
gemeenteraad in te dienen loopt volop.
Na een oproep in Onderweg hebben
zich inmiddels drie personen gemeld
om als bewoner te worden ingeschreven. U kunt zich nog als belangstellende melden bij Bert Harenberg
(035 538 96 08).
We zijn er nog niet in geslaagd een
vervanger te vinden voor de functie van secretaris voor de Stichting
Schuldhulpmaatje in Eemnes. De
taak van de secretaris is zwaarder dan
gedacht. Wellicht zullen de taken over
meerdere mensen worden verdeeld.
Ook wordt de mogelijkheid bekeken
of er misschien iemand van buiten
onze kerk kan worden gevonden.
Ruud Ham, voorzitter diaconie

Collecteverantwoording

Vanuit de diaconie zal rond Pinksteren een attentie worden bezorgd bij
een aantal eenzame gemeenteleden.

03-01 Hospice Huizen
10-01 Caring Unites
17-01 Stichting Viore
24-01 Hulp dichtbij
31-01 Gevangenzorg NL
07-02 Bangladesh
14-02 Ethiopië Noodhulp

€ 259
€ 129
€ 163,50
€ 272
€ 145
€ 176,50
€ 165

Het CCBB heeft meegedeeld geen
opmerkingen over de begroting 2021
en de jaarrekening 2020 te hebben.
We zijn blij met deze mededeling.

Alle collectes die worden afgedragen
aan andere organisaties zijn, waar
nodig, door de diaconie aangevuld tot
€ 250.
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Beleidslijn
collecteontvangsten

Sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd, worden bijdragen aan collectes
niet alleen contant gegeven, maar ook
via de bank en via Givt. Daar zijn we
heel blij mee!
Bankontvangsten
Tot nu toe zijn bijdragen die we via de
bank ontvangen nauwkeurig, conform
het door de gever bepaalde doel, geadministreerd. Deze verwerkingswijze
kostte echter veel tijd. De diaconie
heeft daarom, op advies van de Kascontrolecommissie, besloten dat giften
onder € 10 per collectedoel niet meer
per collecte zullen worden geadministreerd. Die worden geboekt op een
rekening ‘nog te verdelen collecteontvangsten’. Dit geld zal door de
diaconie periodiek over collectedoelen
worden verdeeld.
Givt-ontvangsten
Via Givt ontvangen we eens per week
het totale bedrag voor een specifieke
collecte. In Givt is ons collecterooster
opgenomen. Ontvangsten die tussen zondagmorgen 00.00 uur en de
volgende zaterdag 24.00 uur binnenkomen, worden op het betreffende
collectedoel geboekt.
De aan Givt verbonden kosten neemt
de diaconie voor haar rekening, zodat
de gegeven bedragen volledig aan het
collectedoel ten goede komen.

voorbereidingen van de viering van
500 jaar Johanneskerk. De officiële
start van het jubileumjaar is op 17
september 2021, maar in de zomerperiode willen we al een aantal activiteiten organiseren. We gaan ervan uit dat
we dan meer bewegingsruimte hebben
en dat we met een beperkt aantal mensen de kerk in kunnen. MAAR ALLE
PLANNEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD!
Op de agenda van de Jubileumcommissie staan de volgende zomeractiviteiten:
* Van zaterdag 5 juni tot begin september gaat de Johanneskerk iedere
zaterdagmiddag weer open voor
bezoekers. We laten dan graag het
resultaat van de restauratie zien en
natuurlijk het nieuwe orgel. Er zal
ook een doorlopende fotopresentatie
zijn van het renovatieproces.
* Die zaterdagmiddagen zal in het
plantsoen naast de Johanneskerk een
‘Ontmoetingsbankje’ staan waarop
iedereen die dat gezellig vindt, wordt
onthaald met iets lekkers en een
praatje door leden van de PGLE. Zij
geven ook graag een rondleiding in
de Johanneskerk.
* In de zomerperiode willen we starten
met een muziekprogramma, georganiseerd door Tjalling Roosjen en
Jan de Waard. We denken daarbij

aan drie zomeravondconcerten van
beiaard en orgel en drie zomerse zondagmiddagconcerten (kamermuziek)
in de maanden juni, juli en augustus.
Hopelijk met bezoekers in de kerk en
op het gras naast de kerk, aangevuld
met een livestream uitzending via
YouTube en Facebook. De planning
is dat het muziekprogramma zal
doorlopen tot eind december. Zodra
de data van de concerten bekend zijn,
informeren wij u daarover.
* In samenwerking met de Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren
onderzoeken we of er in dit jubileumjaar van de opbrengst van de akkers
Johannesbrood kan worden gebakken.
* De diaconie organiseert op zaterdag
4 september een diner in de Johanneskerk.
* Op Open Monumentendag, 11 september, zal de historische uitgave
‘De Johanneskerk te Laren 500 jaar’
onder redactie van Jan de Bruijn en
Henk Michielse worden gepresenteerd.
Het jubileumweekend Johanneskerk
500 jaar staat gepland van vrijdag
17 tot en met zondag 19 september.
Voor het overige is het ‘werk in uitvoering’. Wij blijven u informeren!
Ineke de Joode-Baljet

Jan van Hamond

Alhoewel we, terwijl ik dit schrijf,
nog midden in de lockdown zitten, is
de Jubileumcommissie JK500 eind
februari toch weer gestart met de

Foto: Erik Schinkelshoek
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Bashir Mousa: een bijzonder verhaal ...

UIT
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Bashir Mousa aan het werk met een
van zijn prachtige mozaïeken.

Bashir Mousa woont sinds 2018 met zijn vrouw Heba en
hun kinderen in Laren. In 2019 zijn ze lid van onze kerk geworden. Bashir is geboren en opgegroeid in Homs in Syrië.
Hij heeft een opleiding gevolgd om mozaïekvoorstellingen
te maken. In Syrië heeft hij prachtige tableaus gemaakt (zie
foto’s). Bashir vertelde zijn verhaal aan Gré te Brake.
Door de al jaren durende oorlog verlangde ik (net als vele
anderen) naar een plek waar ik met mijn gezin in vrijheid
zou kunnen wonen en leven. Eén broer was me al voorgegaan. Hem was het gelukt om in Nederland een bestaan op
te bouwen. Dat avontuur wilde ik samen met een jongere
broer ook aangaan.
Na veel (geleend) geld en goede woorden lukte het na twee
jaar om te vertrekken. Eerst naar Libanon en van daaruit
verder. Het was een angstige en moeilijke tocht over zee en
over land, met veel ontberingen, overgeleverd aan diegenen
die ons richting vrijheid zouden brengen. Luisteren en vooral niets vragen was het devies! Eind mei 2017 meldden we
ons als vluchteling bij het AZC in Ter Apel. Een week voor
Kerst mochten mijn vrouw en kinderen naar Nederland
komen en waren we eindelijk weer herenigd.
We zijn aardig ingeburgerd en hebben een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Aan het eind van dit jaar hopen we een
vergunning te krijgen voor onbepaalde tijd, zodat we ons
definitief in Nederland kunnen vestigen.
Daarop vooruitlopend heb ik me als zzp-er aangemeld bij
de Kamer van Koophandel en ben een eigen bedrijf gestart

onder de naam ‘B.M. Tegelzetter en Metselaar’. Ik wil dolgraag in mijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien en
zal me pas echt vrij en gelukkig voelen als ik kan werken en
zelf mijn gezin kan onderhouden!
Bedankt Bashir, dat je jouw verhaal met ons wilt delen. We
hopen dat het je lukt om te doen wat je voor ogen hebt! Als
medegemeenteleden kunnen we hem daarbij misschien een
handje helpen, dus: hoort zegt het voort! (06-10356226)

Bashir Mousa: Mozaïek
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De afgelopen maanden waren ook voor de jongeren van onze kerk bijzonder. We
hebben elkaar één keer ontmoet in de bovenzaal, maar daarna ging ook dat niet
meer. Gelukkig is er de ‘Meet’. De afgelopen maanden zien we elkaar één keer per
maand via de computer. We bespreken van alles met elkaar. Over hoe het is en
wat ons bezighoudt. Maar ook over de tradities en gebruiken binnen de kerk. De
laatste keer dat we elkaar spraken, is Leo met ons rad naar een van de jongeren
gegaan. Daar is gedraaid en er kwamen drie woorden uit. Het eerste woord was
‘eerlijkheid’. Is het makkelijk om altijd ‘eerlijk’ te zijn? Soms is dat leugentje om
bestwil wel makkelijk. Een mooi gesprek. Daarna woord 2; dat was pittig: ‘dood’.
We hebben het gehad over Pasen. Na de dood de opstanding. Wat denk je dat
er na de dood is? Hoe zie je dat voor je? Iedereen had een ander beeld, mooie beelden waren
het. Het laatste woord was ‘ziel’. Ook niet makkelijk. Je ziel en zaligheid ergens inleggen. Waar ga je voor? Wat maakt
dat je ervoor gaat? Kortom: een fijne morgen met elkaar. We zijn benieuwd waar het rad de volgende keer gaat verschijnen. We komen iedere tweede zondag om 10.00 uur bij elkaar in de Meet. Wil je ook aansluiten, de link staat in de app
en als je daar nog niet bij zit, stuur dan een berichtje aan Leo Verhoef.
Groetjes, Leo en Linda
Hallo allemaal,
Hebben jullie ook de verhalen van
Gloria bekeken tijden de paasperiode?
Zij was bij de kerkdiensten om een kort
verhaal voor iedereen te vertellen.
Jullie hebben weer mooie palmpasenstokken gemaakt! Ze waren schitterend. In de komende periode gaan
de verhalen over de periode tot Pinksteren. Zijn jullie nieuwsgierig geworden hoe het verdergaat, houd dan de
enveloppen weer goed in de gaten.
Hiernaast een aantal mooie palmpasenstokken van jullie.
Groetjes, Leo, Joke, Marjolijne,
Famke, Ineke en Geert-Jan
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De zonnebloem
Een Pinksterverhaal
‘Wat wordt ie al groot, hè mam!’ Anneke wijst naar buiten. Aan de overkant van de straat staat een plant.
Anneke is ziek. De dokter heeft gezegd, dat ze op bed
moet blijven, lang op bed moet blijven. Dat was een tegenvaller. Weer een! Kort geleden was ze verhuisd. Vroeger woonde ze in een straat met allemaal andere kinderen.
Die straat was veel leuker! Daar kon je spelen, daar kende
je andere mensen. Maar hier? Ze mist haar vriendinnen.
En de straat van vroeger. En als je hier naar buiten kijkt,
word je er ook niet vrolijker van. Hier groeit niks. Geen
boom, geen plant, niks. In zo’n straat zul je maar wonen.
Hier zul je maar op bed moeten liggen.
Vaak voelt Anneke zich somber. En alleen.

Ze schreeuwen en hebben dikke pret met elkaar. Een van
hen geeft de bal een harde knal en … raakt de zonnebloem. Hij schreeuwt: ‘Knap van mij, hè? Wie doet me
dat na? Wie kan die bloem raken?’ Ze proberen het na
elkaar. Net zo lang tot de bloem geknakt op de grond ligt.
Een van de jongens geeft er nóg een trap tegenaan en zegt:
‘Kom, hier is niks meer te beleven.’
Anneke ziet het. Ze wordt eerst koud en dan kwaad. Ze
wil wel wat doen. Maar hoe ze ook schreeuwt of bonst op
het raam, de jongens horen haar niet. Als ze weg zijn is de
straat weer even kaal en somber als een tijd geleden. Anneke kijkt naar buiten. Ze moet haar best doen niet te huilen.

Een tijdje geleden
Als haar moeder
heeft de overbuurthuiskomt heeft
vrouw een plant
ze een stuk van de
buiten neergezet.
zonnebloem in haar
Toen ze hem buiten
hand. ‘Wie heeft dat
zette was hij klein,
gedaan?’ vraagt ze.
ongeveer zo: dertig
Anneke vertelt. Die
centimeter, meer
stomme jongens, die
niet. Een zonnekl... Moeder komt
bloem. Dat kleine
bij haar bed zitten.
plantje was gaan
‘Wat jammer hè, dat
groeien, heel snel
de lachende plant
gaan groeien. ‘Hoe
verdwenen is! Help
Foto: Erik Schinkelshoek
lang zou hij nu
je me even?’ Ze
zijn?’ vraagt moepakt twee potten en
der. ‘Een meter 23 centimeter zegt Anneke’. Ze kijkt naar
doet er aarde in. Uit het hart van de kapotte zonnebloem
het kozijn van het raam. Daar heeft ze streepjes op gezet.
haalt ze een paar pitten. ‘Doe die maar onder de aarde. De
Ze houdt de stand heel precies bij. Elke dag. Elke dag
potten zetten we deze winter in de kelder. Als het lente
kijkt Anneke naar de plant van de buurvrouw. Sinds die
wordt, moet je gaan kijken. Dan zal je zien wat uit deze
er staat, is het net of de sombere straat een beetje anders,
kale sombere pot gaat groeien.’ Anneke denkt: het zal wel.
wat vriendelijker is. Of er in de straat iets meer gelachen
Ze gelooft er niet veel van. Toch hebben de woorden van
wordt. Sinds de plant er staat, is het net of Anneke zelf
moeder haar rustig gemaakt. Ze helpt mee. Samen zetten
een beetje meer kan lachen. Ze heeft de plant een bijnaam
ze de potten in de kelder.
gegeven: de lachende plant noemt ze hem.
Als de herfst en de winter voorbij zijn, kijkt ze voor het
Weken gaan voorbij. De zonnebloem wordt hoger en
eerst weer in de kelder en weet je wat ze ziet staan?
hoger. Anneke moet haar best doen om hem helemaal te
kunnen zien.
Als het najaar wordt, staat de zonnebloem er niet meer zo
stralend en lachend bij als eerder. In het bruine hart van de
Voorjaar 2021
bloem kun je de pitten al zien.
Naar een verhaal van Baukje Offringa.
Er komen jongens de straat in. Ze zijn aan het voetballen.
Bewerking: Job de Bruijn.
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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 uur wordt Kwartier bij het licht uitgezonden
vanuit de Ontmoetingskerk, verzorgd door ds. J.G. de Bruijn.
Zondag 2 mei
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Zondag 9 mei
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Zondag 16 mei
Oecumenische dienst 11.00 uur
in de Vituskerk, 		
Blaricum
Zondag 23 mei, Pinksteren
De Dorpskerk
10.00 uur
Johanneskerk
10.30 uur
Zondag 30 mei
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

Onderweg is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Blaricum
(www.protestantsegemeenteblaricum.nl)
en de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
(www.pglaren-eemnes.nl)
REDACTIE
H. Aertsen, J.G. de Bruijn,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

ds. C. van Dorp
ds. J.G. de Bruijn

CORRECTIE
B. Veerman, S. Visser

ds. R. van den Beld
ds. G. Morsink

FOTOGRAFIE
R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek

pastor A. Geria en
ds. A. de Boer

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

OPMAAK EN DRUK
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen
BEZORGING / ABONNEMENTEN
Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, ’t Erf 8,
1261 Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
KOPIJ INSTUREN
Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Vermeld in de onderwerpregel altijd voor
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke
rubriek. Instructies voor het aanleveren
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten bij ruimtegebrek
en om aangeboden berichten niet te
plaatsen.
Data waarop de kopij bij de redactie
binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:
Nr
05
06
07
08

Kopij
wo 19-05
wo 23-06
wo 18-08
wo 22-09

Verspreiding
za 05-06
za 10-07
za 04-09
za 09-10

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:

Foto’s: Erik Schinkelshoek

WOENSDAG 19 mei 2021
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