UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM

‘Silence is the language of God’
Ik weet niet meer waar ik deze regel ooit ben tegengekomen. Het was tijdens het lopen, begin april, dat de woorden weer boven kwamen drijven. We liepen het Hilligenpad, een pelgrimsroute in Twente, in het gebied tussen
Oldenzaal en Ootmarsum. We hadden de week na Pasen
geprikt. Mooi eigenlijk, dacht ik, om juist dan te gaan, te
lopen als de Emmausgangers of, in
de versie van Matteüs, als de vrouwen tegen wie de engel zegt: ‘Dit
moeten jullie weten, hij gaat jullie
voor naar Galilea!’ Bewegen, wandelen, doorgaan, verdergaan - bijbelser
kan eigenlijk niet.
De eerste dagen van april zijn koud:
’s nachts vriest het een beetje en
als we ’s morgens rond negen uur
vertrekken hebben we thermokleding
aan en mutsen op. We lopen vijf dagen gemiddeld 20 km per dag. Voelen we de eerste dagen onze spieren
nog, gaandeweg went ons lijf aan het
voortdurend in beweging zijn. Overal
waar je kijkt, is het grijsgroen. Hier
en daar bloeit een krentenboom.

Het pad voert over ’oale’ grond en dat voel je. Of misschien is het verbeelding? Het landschap is glooiend, er
zijn veel hoogteverschillen, houtwallen, oude Middeleeuwse landweren, landkruisen. Soms lopen we er zomaar
voorbij. Eigenlijk hebben we weinig zin om als toeristen
met een boekje in de hand veel informatie tot ons te nemen; liever zetten we onze hersens
uit.
We verlangen naar stilte en hebben
ons voorgenomen de ochtenden niet
te praten, maar we merken al snel
dat we de stilte niet hoeven organiseren: de natuur maakt ons vanzelf
stil. We lopen in gedachten, maar
ook die ebben langzaam weg, tot het
stil wordt in ons hoofd. Kilometer na
kilometer trekken we ons meer terug
uit het drukke leven van werk, gezin,
sociale en andere verplichtingen.
Ons lopen wordt een retraite waarin
het terugtrekken een binnengaan
wordt: de natuur opent zich voor ons
en neemt ons op als haar gasten. Na
vijf dagen willen we eigenlijk dóór,
omdat het lopen steeds lichter en
gemakkelijker gaat.

Het pad van de heiligen, hilligen op
z’n Twents, voert langs vijftig plekBank in de bezinningstuin
ken die te maken hebben met geloof
We eindigen onze retraite uitgerust
en bijgeloof van mensen. We lopen
en vol energie en inspiratie. Langzaam
langs Mariakapellen, een ‘preakstoal’, maar ook door een
komen we terug in die ándere realiteit van zorgen en taken
bezinningstuin die nog geen vijftien jaar geleden is aangeen verantwoordelijkheden. We houden de stilte vast, zo
legd. Zolang je erin gelooft, gaat het wel lukken, zegt een
lang mogelijk.
Twentse uitdrukking. Het is een bemoediging die we ons
graag herinneren als we last krijgen van schouders, rug en
Heleen van Beelen
voeten.
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Yu no man broko mi

De spiritual, gospel, de psalm van Jeangu Macrooy

Kansloos, zo beoordeelden bookmakers de bijdrage van
Jeangu Macrooy aan het Songfestival in Rotterdam. Zijn
inzending, The birth of a new age, zou geen hoge ogen
scoren, maar ergens onderaan eindigen. Vanaf het begin
kreeg Macrooy weinig bijval voor zijn optreden. Grootgrutter Albert Heijn probeerde nog grappig te doen door
Surinaamse woorden van het refrein ‘Yu no man broko
mi’ ( Je zult me niet breken) te verbasteren en in te zetten
voor een broccoli-reclame. Toen er commentaar kwam,
zei de kruidenier een beetje sorry, maar haalde de reclame
niet offline. Hoe het ook zij, de winstkansen voor Macrooy en de zijnen werden er niet groter op.
Ik vond zijn inzending bijzonder. Het is het liedje van de
mensen die door de eeuwen heen als kansloos werden
beschouwd: zwarten in Suriname, zwarten overal ter wereld. In de tekst hoor je hoe op hen neergekeken is, op hun
land, hun cultuur, hun religie.
Ze spuugden op je kruin en ze vergiftigden je grond
Ze hebben je helden op de brandstapel verbrand
Ze begroeven je goden, ze hielden je gedachten gevangen
Ze probeerden je van je geloof te ontdoen
Daar tegenin zingt het refrein van het liedje van rebellie:
Your rythm is rebellion
We laten ons niet meer knechten. We laten ons niet meer

vernederen. We mogen trots zijn op wie we zijn, op ons
land, op onze achtergrond. We zijn trotse erfgenamen.
Macrooy zingt dat de negativiteit van anderen niet het einde is. En dat we de geboorte van een andere tijd meemaken. Niet voor niets is de titel van zijn lied: The birth of
a new age. Niet voor niets wordt het refrein voortdurend
herhaald: Ook al zien jullie ons als een halve cent, jullie
kunnen ons niet breken.
Yu no man broko mi
Er is een kracht, een geestkracht die onverwoestbaar is en
sterk als een leeuw. Een vurige kracht die de kettingen van
slavernij zal doen smelten. Jeangu zingt er van, de hele
Bijbel spreekt van die kracht, die mensen begeleidt en hen
inspireert om op te staan, de slavernij van zich af te schudden en op weg te gaan naar leven in vrijheid. Heilige Geest
mag je die kracht noemen, of God, of veerkracht, of zoals
Etty Hillesum het aanduidt: dat onverwoestbare in mij.
The birth of a new age, kansloos? Zo is eeuwenlang over
zwarten geoordeeld. Dat oordelen houdt niet op, als we de
bookmakers van nu mogen geloven. Maar die zogenaamde kanslozen zingen er dwars tegenin, hun lied van bevrijding en kracht. De Bijbel zet hen en met hen de spiritual,
de psalm van Jeangu Macrooy op nummer 1.
Job de Bruijn
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De geboorte van een Nieuw Tijdperk
Huid zo rijk als de sterrenhemel
Je ritme is rebellie, je ritme is rebellie
Diepe stromingen in de rivieren van je ogen
Ze spuugden op je kruin en ze vergiftigden je grond
Ze hebben je helden op de brandstapel verbrand
Maar je stem zal al hun namen echoën
Dit is niet het einde, nee
Het is de geboorte van een nieuw tijdperk
Je kunt me niet breken
De ziel als een orkaan
Je ritme is rebellie
Geest brult wild als ontembare vlammen

Ze begroeven je goden, ze hielden je gedachten
gevangen
Ze probeerden je van je geloof te ontdoen
Maar jij bent de woede die de kettingen doet smelten
Dit is niet het einde, nee
Het is de geboorte van een nieuw tijdperk
Wij zijn de vrucht, die de erfenis sieren
Van elke vergeten revolutionair
Geboren in veerkracht, trots als een leeuw
We zijn de geboorte van een nieuw tijdperk
Je kunt me niet breken

Schrijfactie Amnesty International
Colombia: milieuactivisten vervolgd
Maria, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen met inheemse gemeenschappen komen ze op voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk
worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze iedere dag
het risico om vermoord te worden.
Veertig procent van het Colombiaanse grondgebied
bestaat uit het Amazoneregenwoud. Colombia is qua
biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld.
Maar het is ook het gevaarlijkste land ter wereld voor
milieuactivisten. Schrijf daarom naar het Colombiaanse Congres. Roep congresleden op om Maria, Jani,
Joel en Danelly te beschermen!

Tsjaad: drie jaar cel voor Facebook-post Baradine
Berdei Targuio is een prominente mensenrechtenverdediger uit Tsjaad. Omdat hij op Facebook iets had
gezegd over de gezondheid van de Tsjadische presi-

dent, kreeg hij drie jaar gevangenisstraf wegens ‘het
verstoren van de constitutionele orde’.
Kom voor hem in actie en schrijf naar de Tsjadische
autoriteiten. Roep hen op om Baradine Berdei Targuio
onmiddellijk vrij te laten.
U kunt één van de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl
Marjo de Jager
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Geloven in wonderen?
In november 2020 vloog een metro in Spijkenisse door de
betonnen stootblokken heen de afgrond in. De bestuurder
ging een wisse dood tegemoet, ware het niet dat hij werd
opgevangen door een kunstwerk in de vorm van twee walvisstaarten. Foto’s gingen de hele wereld over. Het is een
wonder, zeiden velen.

tegen in de antieke oudheid en in de vroegjoodse en vroegchristelijke wereld. In de Grieks-Romeinse tijd dienden
wonderen als ideologische propaganda voor de natie. In
het christendom waren wonderen een soort couleur locale
voor heiligdommen (de verschijning van Maria in Lourdes
bijvoorbeeld). De wonderen in de evangeliën propageren het
geloof in Jezus, ze versterken zijn imago als zoon van God.
En ze laten zien dat God bewogen is met mensen: hij wil
hen helpen.
In de verhalen over wonderen worden allerlei soorten wonderen beschreven: mensen die kunnen vliegen of over water
lopen, bijzondere plagen die de vijand treffen, zieken die
worden genezen, doden die worden opgewekt. En in dat andere walvisverhaal redde een walvis Jona uit zee door hem
door te slikken en daarna uit te spuwen op het land.

Foto: Isopix

In juni van datzelfde jaar reed ik met mijn partner in de auto
op de A1, toen een grote vrachtwagen ons raakte. Na wat
heen en weer botsen maakte onze auto een hoek van negentig graden, zodat we recht voor de vrachtwagen kwamen,
die nog een paar duwtjes gaf. Toen stonden we allemaal stil,
keurig op de middenbaan. Zonder één schrammetje stapten
we uit. ‘Als door een wonder gered’, zeiden we.
Twee verhalen die laten zien dat ‘wonderen’ snel opduiken
in het dagelijks taalgebruik van het Nederlands bij bijzondere gebeurtenissen. Maar wat zijn wonderen eigenlijk? Waren
de gebeurtenissen hier beschreven wonderen? Geloven we
nog in wonderen?
Stephan de Jong (predikant in de PKN) schreef een boek
over de geschiedenis van het wonder en het denken over
wonderverhalen: Een kleine geschiedenis van het wonder.
Het bevat opzienbarende wonderverhalen en beschrijft wat
grote denkers als Augustinus, David Hume, Sören Kierkegaard en Eugen Drewermann over wonderen te zeggen
hadden. ‘Wonderen zijn glibberdingen. Ze glippen weg uit
elke definitie’, aldus de auteur, wat hem niet belemmert
om er daarna toch een te formuleren: ‘Een wonder is een
bijzondere gebeurtenis, veroorzaakt door een goddelijke of
ondoorgrondelijke oorzaak.’
Wie het eerste wonderverhaal schreef, weten we niet, maar
wonderverhalen zijn waarschijnlijk oeroud. We komen ze
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Naar aanleiding van de metro op de walvisstaart schreef Arjen van Veelen een essay (NRC, 20.12.20) waarin hij zoekt
naar een antwoord op de vraag ‘Was het een wonder?’ Puur
rationeel gedacht is het antwoord ‘nee’. Maar Van Veelen
zoekt verder dan de ratio, voorbij de ‘onttovering’. Hij ziet
in de gebeurtenis in Spijkenisse meer dan een keten van
toevalligheden. Het is ‘een toevalligheid die tot ons spreekt’,
die de gebeurtenis een extra dimensie geeft.
Gun jezelf het geloof in wonderen, zegt hij. Sluit je niet af
voor wat je niet kunt verklaren, laat je betoveren. Dat geeft
ruimte voor bezieling en creativiteit. Dat geeft hoop.
Stephan de Jong verwoordt aan het eind van het boek zo:
‘Wonderverhalen maken geloven leuker. Ze dragen het verlangen in zich naar een intens op mens en wereld betrokken
God.’ Lees de verhalen met plezier. En blijf je verwonderen.
Terwijl ik dit schrijf, zie ik vanuit mijn raam de bomen, die
na een langzame start vanwege het koude voorjaar dan toch
allemaal weer groen zijn. Lichtgroen. Het is een wonder.
Alice van Kalsbeek

Stephan de Jong, Een kleine geschiedenis van het wonder. Uitgeverij
Skandalon B.V. 2020. € 21,50.

Plotseling kan een oude tekst je
raken … (avk)

De steen, die door de tempelbouwers
veracht’lijk was een plaats ontzegd,
is, tot verbazing der beschouwers,
van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen
wij zien het, maar doorgronden 't niet.
(Lied 118:11)

Onderstaand verhaal stuurde Wil van Maarschalkerweerd
(toevallig) in. Het staat in ‘De lezende analfabeet’ van
Stephan de Jong.

Het wonder van de ware kerk
Een echtpaar was verhuisd naar een andere stad. In hun vorige woonplaats hadden ze bij een kerk gehoord en ook in
hun nieuwe woonplaats wilden ze zich bij een kerk aansluiten. Bij welke kerk? Bij de ware kerk natuurlijk. Wat was
de ware kerk? De kerk waar wonderen gebeurden.
De man en de vrouw gingen op een zondag naar een kerk
in de buurt. De mensen zongen er uit volle borst, met
overtuiging ook, zo te horen. De koffie na de dienst was
voortreffelijk. Het echtpaar vroeg aan andere kerkgangers
hoe het met de wonderen in de kerk gesteld was. Gebeurde
er wel eens eentje? Een van de kerkgangers begon over het
wonder van de herbouw. Hun kerk was toe geweest aan
restauratie. In de spaarpot van de kerk zat te weinig geld,
maar dankzij een subsidie van een of ander fonds was de
restauratie er tegen alle verwachtingen in toch gekomen.
Was dat geen wonder? ‘Dat is geen wonder,’ zei het echtpaar. In die kerk zouden ze nooit meer komen.
De volgende zondag gingen ze naar een andere kerk. Hij
was vanbuiten en vanbinnen erg mooi. De mooiste kerk
van de stad, vond iedereen. Na de dienst sprak het echtpaar
een andere kerkganger aan: of er hier ook wel eens wonderen gebeurden? De kerkganger dacht lang na en antwoordde toen dat er laatst iets bijzonders was gebeurd. Een lid
van de kerk moest een levensbedreigende operatie ondergaan. De kans dat die zou lukken, was klein, maar ze was
er goed doorheen gekomen. Was dat geen wonder? ‘Dat is
geen wonder,’ zei het echtpaar. In die kerk zouden ze nooit
meer komen.

De zondag erna werd er weer een kerk bezocht. De mensen
daar begroetten de nieuwkomers hartelijk en hoopten dat
ze zich thuis zouden voelen in de dienst. De dienst viel niet
mee en niet tegen, maar daar ging het niet om. Na de dienst
stelden zij de vraag waar het hun wel om ging: gebeurden
er wel eens wonderen? Het antwoord van de mensen in
de kerk luidde: ‘Jazeker, hier gebeuren wonderen, veel
zelfs.’ De mensen waren zeer verheugd: ‘Vertel eens wat
voor wonderen hier gebeuren!’ Het antwoord luidde: ‘Wij
beschouwen het steeds weer als een wonder als mensen
luisteren naar het Woord en er ook naar proberen te leven.’
Uit: De lezende analfabeet. 70 kleurrijke wonderverhalen uit de
christelijke traditie. Herverteld door Stephan de Jong.
KokBoekencentrum 2020, p 150-151.
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

06-06 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier
staat de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers ondersteunen de zorgverleners.

06-06 Werelddiaconaat - Oeganda

13-06 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze
kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of
verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Niet alle
geboden zorg wordt vergoed. De stichting is dan ook mede
afhankelijk van vrijwilligers én donaties.
20-06 Wereldvluchtelingendag - Griekenland

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld
op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst.
Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije
terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Met uw bijdrage
steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd
27-06 Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse
gevangenissen. Medewerkers van Epafras luisteren naar de
verhalen van Nederlandse gedetineerden, bieden praktische
hulp, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen, en ze begeleiden lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van
deze gedetineerden.
04-07 Voedselbank
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. Door de coronacrisis is de aanvoer van
voedsel onzeker en de voorraden beginnen te slinken.
Daarom zijn donaties meer dan welkom.
College van diakenen van de PGB

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken
hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het
Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na in
Noord-Oeganda. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande)
vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen
verbeteren, onder andere door betere landbouwtechnieken
aan te leren en hun problemen bespreekbaar te maken.
13-06 Pax Kinderhulp Eemnes – Armeense kinderen
Tijdens de aardbeving in 1988 werd een groot gedeelte van
Armenië vernietigd. Nog steeds zijn de gevolgen van de
aardbeving niet overwonnen. Om het jaar komen ongeveer
twintig kansarme kinderen uit Stepanavan naar een gastgezin in Eemnes en omgeving voor een vakantie van drie weken. In 2021 kunnen er door het coronavirus geen kinderen
komen. Daarom richt Pax Kinderhulp Eemnes zich extra op
het doneren van noodzakelijke middelen in Stepanavan zelf.
20-06 Wereldvluchtelingendag - Griekenland
Zie kolom hiernaast.
27-06 Voedselbank Gooi en omstreken
Zie kolom hiernaast.
04-07 Kerk in Actie - Vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl
jouw ouders geen geld hebben om
eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang!
Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een
tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal
protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in
hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
College van diakenen van de PGLE
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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

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan
moet u zich nog steeds aanmelden bij
onze scriba Henk Oort. Graag vóór
vrijdagavond 20.00 uur via:
scriba@protestantsegemeenteblari
cum.nl Vrijdagavond krijgt u dan
bericht of u geplaatst kunt worden
voor de dienst van de eerstvolgende
zondag.
Uiteraard kunt u ook via de
livestream de dienst blijven volgen
en dat is wel zo handig als we straks
weer in de zon op het (vakantie-)
balkon de dienst willen bekijken!
6 juni is ds. Hilde Honderd te gast
bij ons. Fijn dat zij weer komt!
13 juni staat ds. Petra Barnard op de
kansel.
20 juni begroeten wij ds. Joost
Röselaers uit Zeist als
gastvoorganger.
27 juni luisteren we gaarne naar de
preek van prof. B. de Gaay Fortman
uit Ermelo.
4 juli gaat ds. Arie de Boer voor.
11 juli komt ds. Rob Fechner naar
onze Dorpskerk. Hij bereidt een
mooie preek voor.
Namens het consistorie wens ik u
inspirerende diensten toe.
Anne-Marie de Fouw, ouderling

bedenken dat nog niet iedereen
gevaccineerd is. Laten we elkaar
vertellen welke nieuwe ideeën we
hebben opgedaan het laatste jaar.
Hebben we hierbij inspiratie van God
ervaren, en zo ja, hoe dan? Geef het
door!
Enige werkgroepen zijn gestart, eerst
vooral ten behoeve van de kerkdienst:
de welkomstcommissie, de
collectanten, de koffieschenkgroep en
een groepje dat bij zonnig weer tafels
buitenzet op ’t Achterom, om na de
dienst met elkaar door te kunnen
praten. Komt u ook eens langs?
Ook commissie Kruispunt gaat weer
van start. Zie pagina 9.
Er is een bijeenkomst gepland voor de
wijkcontactpersonen en we hebben
nog wat andere plannen, maar niet
alles kan tegelijk. Voorlopig hebben
we elkaar veel te vertellen; laten we
daar de tijd voor nemen. Boeken
bespreken, muziek beluisteren,
wandelen bij de Tafelberg, het komt er
echt allemaal aan. Houd de orde van
de dienst in de gaten! Laten we nu
eerst vooral meeleven met elkaar.
Namens het consistorie wens ik u de
Vrede van God,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Bloemengroeten

Uit de gemeente
Zo’n vreugde als de eerste christenen
ervaarden, toen ze de heilige Geest
hadden ontvangen met Pinksteren en
zij met steeds meer gelovigen bijeen
konden zijn, zo’n ‘heerlijk’ gevoel
hadden we ook toen we weer met
elkaar naar de kerk gingen! Dat je
niet alleen tegen de camera ‘praat’,
maar echt anderen in de banken ziet
zitten. We kunnen dankbaar zijn, dat
er steeds meer mag. Laten we wel

Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de
bloemen uit de kerk met onze
hartelijke groeten gebracht naar:
Lambert Veerman, Netty Westland,
Clara Kuyt en de familie Kielstra.
Indien u iemand weet voor een
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Protestantse Gemeente Blaricum
bloemengroet, neemt u dan contact op
met een van de ouderlingen of stuur
een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
Het college van diakenen

Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft zich gebogen
over de heropening van de Dorpskerk.
Inmiddels is besloten per 2 mei onder
voorwaarden weer open te gaan op
zondag. We zijn blij elkaar weer te
zien en te treffen bij de eredienst.
De kerkenraad is nog steeds op zoek
naar mensen die graag iets voor onze
mooie kerk willen doen. Het hoeft niet
noodzakelijkerwijs als lid van de
kerkenraad, er zijn ook nog binnen
diverse commissies werkzaamheden
te verrichten. Mocht u, terwijl u dit
leest, denken ’Ja dat is wel wat voor
mij’, meldt u dan aan bij de scriba.
We zijn verheugd dat ds. Arie de Boer
bereid is gevonden zijn pastorale werk
voort te zetten tot het moment dat er
een nieuwe predikant is. Nu de
maatregelen iets versoepelen en velen
al zijn gevaccineerd is het voor hem
ook weer mogelijk bij mensen op
bezoek te gaan.
Ik mocht voor de Hei & Wei wat
vertellen over de positieve
ontwikkelingen van onze kerk. In het
eerstvolgende nummer, is mij verteld,
ziet u een artikel over onze mooie
kerk.
Met de scriba samen ging ik op bezoek bij wethouder Knoops, op zijn
uitnodiging. Het College van
Burgemeester en Wethouders wil
graag te zijner tijd met een aantal
instanties praten over hoe verder na de
coronacrisis. Een mooi initiatief en
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fijn dat wij als Dorpskerk hierbij worden uitgenodigd. Zodra een en ander
van start gaat, bericht ik u nader.
De landelijke coronacijfers dalen.
Wat hebben we hiernaar gesnakt!
Laten we toch voorzichtig zijn en de
voorschriften in acht blijven nemen.
Daardoor kunnen we wellicht nog
meer gaan versoepelen.
Hartelijke groet
Annette Horsman, voorzitter

13-06 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een
deel van hun begroting aan
onderhoud van onze gebouwen.
Behalve reserveringen voor groot
onderhoud en restauratie zijn er ook
steeds kleinere posten, zoals eerder dit
jaar het herstel van stormschade en
het paraat houden van brandblussers
en de AED. Graag ontvangen we uw
bijdragen om alles goed bij te kunnen
houden.

College van
diakenen
Collecteverantwoording
April 2021
Collecte
plus donatie

met
uplift

Stichting Child 180,00
Voedselbank
335,00
KiA/Zuid Afrika 85,00
Hospice Huizen 105,00

540,00
1.340,00
170,00
420,00

Totaal

€ 705,00 € 2.470,00

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

College van
kerkrentmeesters

20-06 Beheer kerkgebouw en
ontvangst van gasten
Deze zondag graag uw bijdrage in de
kosten van het schoonmaken en de
kosten van koffie, thee, etc. bij
bijeenkomsten. Nadat de
mogelijkheden hiervoor lange tijd
klein waren is er nu gelukkig meer
ruimte, zodat we met uw hulp weer
kunnen voorzien in een gastvrij
onthaal.
27-06 Communicatiemiddelen:
de website

Collecterooster
06-06 Kosten pastoraat
De kerkrentmeesters vragen uw
bijdrage voor de kosten van het
pastoraat. Daarvoor zijn zowel
gemeenteleden als professionals
actief. Pastorale aandacht zorgt
ervoor dat je niet alleen hoeft te staan
op moeilijke momenten in je leven.
Ook op mooie dagen is het
belangrijk om dat samen te delen.
Graag verwelkomen we uw
bijdragen om dit te blijven
organiseren.

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.
We verwachten daarbij een steeds

Protestantse Gemeente Blaricum
hogere kwaliteit. Met uw bijdragen
kunnen we ervoor zorgen dat onze
onderlinge verbindingen goed blijven
functioneren en zo mogelijk verbeteren.
04-07 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de
eredienst. Op deze zondag willen wij
dit klassieke collectedoel onder uw
aandacht brengen. De kerkdiensten
zijn het hart van het gemeente-zijn.
Mensen en materialen zijn nodig om
dat hart te laten kloppen en we rekenen graag op uw steun om dat door te
laten gaan.

Beeld van Franciscus van Assisi
Foto Bram Veerman

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

Cie. Kruispunt

Vanaf half juni gaat Cie. Kruispunt
weer starten met Koffiepunt.
Elke zonnige vrijdagmorgen bent u
van 10.00-12.00 uur van harte
welkom.
Soms zullen we ook een thema bespreken en zal ds. Arie de Boer in ons
midden zijn.
Graag tot ziens bij ’t Achterom
Cie. Kruispunt

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
vergeving waar schuld is,
eenheid waar tweedracht is,
waarheid waar dwaling is,
Laat mij geloof brengen waar twijfel is,
hoop waar wanhoop is,
licht waar het duister is,
en vreugde waar verdriet is.
Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik lief heb,
want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi
Liedboek pagina 1355, enigszins bewerkt
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Dorpskerk

Jeugdfl
i

ts

Welkom op de jeugdpagina van de Dorpskerk
Wil je ook iets schrijven? Stuur het dan vóór 23 juni 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.

https://www.youtube.com/watch?v=rrRCJ4eO3cQ
De Bijbel om je oren
Luisterspel over Daniël (die van de Leeuwenkuil)
Ik was op zoek naar iets leuks om in deze Jeugdflits
aan jullie te vertellen. Maar als er geen feestdagen
meer zijn om over te praten, en het is nog geen
zomervakantie en we hebben elkaar al een hele tijd
niet (in de kerk) gezien, waar moet je het dan over
hebben. En waar moet je gaan zoeken?
Het internet is natuurlijk the place to be. Maar die is
giga-groot. Je kunt niet gewoon gaan zoeken op ’iets
leuks voor de kinderen van de kinderkerk’. Toch?
Oké, dat kan dus wél. Tot mijn verrassing komen er
een heleboel knutseltips en ideeën voor leuke activiteiten op mijn beeldscherm. Van andere kinderkerken en jeugdclubs, maar ook van bijvoorbeeld Kind
op Zondag (het maandblad dat wij in de Kinderkerk
gebruiken) en JOP (Jong Protestant), die we kennen
van uitdagende jeugdactiviteiten zoals Sirkelslag.

Via JOP kom ik op een heel leuke luisterspel-youtube-serie: De Bijbel om je oren. Een moeder wilde
haar kinderen iets te doen geven op de achterbank
tijdens een lange autorit, en omdat zij toevallig theatermaker was en papa musicus en producer, ging ze
een luisterverhaal met liedjes, muziek en spannende stemmetjes maken. (Je zult maar zo’n creatieve
vader en moeder hebben!)
Gelukkig hield ze het verhaal niet voor haar eigen
kinderen alleen, maar heeft ze het op youtube gedeeld met de wereld. En vanwege het succes zijn er
al heel veel afleveringen. Ik heb de eerste aflevering
geluisterd en vond het superleuk: vrolijk, spannend,
grappig en een beetje gekkig door alle stemmetjes
– écht een aanrader (zie de link hierboven, of zoek
op youtube en ‘de bijbel om je oren’). Zo hoor je het
Bijbelboek van Daniël eens op een heel eigen wijze.
Laat je ons weten wat je ervan vond?
Groet, Mieke
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Bij de diensten

JOHANNESKERK
Naarderstraat 5, 1251 JW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
ONTMOETINGSKERK
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-13399929
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS
Laren, 035-887 3301, j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur.
SCRIBA
B. van Dillen, Geuzenhof 7
1403 LV Bussum, 06-163 52526
scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
PGLE, Postbus 463, 1250 AL Laren
WEBSITE
www.pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
webmaster@pglaren-eemnes
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9,
93755 SB Eemnes, 035-531 0905
Penningmeester: J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65, 1213 VS Hilversum,
035-538 9172
Bank: NL39RABO 0334 9395 77 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,1251 XT
Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58RABO 0157 3192 37,
t.n.v. PGLE, o.v.v. Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Ruud Ham, Patrijzenhof 70,
3755 ET Eemnes, 035-531 1424
ruuduit53@ziggo.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035-531 1888
Diakonie: NL47RABO 0334 9022 82
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: NL47RABO 0334 9022 82
onder vermelding van Zending
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Op 13 juni gaat Jelle van Nijen voor.
Hij heeft lang en vruchtbaar gewerkt
in deze gemeente. We zijn blij dat hij
ook nu bereid is om hier te komen.
Op 20 juni leidt René van den Beld
de dienst. Ook hij behoeft eigenlijk
geen nadere introductie. Hij is predikant en cabaretier. Dat is een mooie
combinatie voor een bewogen mens.
Heleen van Beelen is op 27 juni
voorganger. Heleen was predikant
in Bussum en werkt nu als geestelijk
verzorger in Ugchelen en Bussum. Ze
is gemeentelid. Met haar pastorale inslag en haar affiniteit voor kunst heeft
ze oog en oor voor wat echt is.
Op 4 juli ontvangen we Sietse de
Vries. Zijn werk spreekt boekdelen. We
zingen zijn liederen veel en van harte.
Op 11 juli gaat Erik Idema voor. In
de eerste dienst die ik bijwoonde in
Laren was Erik voorganger. Hij droeg
een nieuwe toga. Hij wilde graag dat
er een foto gemaakt werd om aan een
van zijn grootouders te laten zien.
Ik vond dat mooi! Door de jaren
heen heb ik vaker diensten van Erik
meegemaakt met een buitengewoon
zorgvuldige orde van dienst en met
rake preken.
Van harte wensen Anke en ik u alle
goeds toe voor de tijd die voor ons
ligt.

Zomerperiode in de
Ontmoetingskerk
De overheid versoepelt de
coronamaatregelen. Hoewel veel
nog met onzekerheid is omgeven,
hopen en verwachten we dat er op
de zondagen gaandeweg meer
kerkgangers toegelaten kunnen
worden.
We hebben jarenlang de traditie
gehad om in de zomer diensten in
de Johanneskerk te houden. Met
de nu nog gestelde beperkingen
kunnen we daar maar heel weinig
mensen ontvangen. Daarom
hebben we besloten om deze
zomer nog de diensten in de
Ontmoetingskerk te houden.

Aanmelding
Wie een dienst wil bijwonen kan
zich aanmelden. Aarzel niet om
dat te doen! Laat de schroom om
te reserveren varen!
We kunnen nu dertig kerkgangers
een plaats geven. Dat aantal zal
ongetwijfeld hoger worden.
Aanmelding kan bij
reserveren@pglaren-eemnes.nl
Wie nadere informatie wil, kan
zich wenden tot de scriba, Betty
van Dillen (06 1635 2526).

Autodienst

Kees Sluis heeft vanwege ziekte zijn
werkzaamheden als coördinator van
de autodienst moeten overdragen.
Kees heeft zijn werk gedurende vele
jaren heel zorgvuldig, trouw en stipt
gedaan.
Ik heb de autodienst altijd als een
prachtige manier van kerk-zijn ervaren. Staande in de hal van de kerk zag
ik auto’s voorrijden, ouderen uitstappen en soms ondersteund naar binnen
gaan. Dat was voor mij op en top kerk
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voordat de dienst begonnen was. We
zijn Kees heel dankbaar voor al het
goeds van veel jaren.
We wensen hem van harte beterschap!
We zijn blij dat Marjan Hermans
bereid is om zijn taak over te nemen.
Wie gebruik wil maken van de autodienst kan zich bij haar aanmelden:
mail@marjanhermans.nl.
Telefoon: 06 5537 0542

Nieuwe chauffeurs

We zoeken nieuwe chauffeurs voor de
autodienst. Met meer mensen kunnen
we beter spreiden. Wie er voor voelt
om mee te doen kan zich opgeven bij
Marjan Hermans.

E martin.noordzij@mawino.nl of
Loes Gorter
Carry van Bruggenhof 18
1251 TB Laren
T 035 531 2456
E loes.gorter@kpnplanet.nl.
Zij kunnen u doorverwijzen naar
René van den Beld, Casper van Dorp,
Heleen van Beelen of Jos Alkemade.

nes te verlengen. Ik heb nu aan de
kerkenraad gemeld dat ik bij leven en
welzijn op 15 mei 2022 wil stoppen
met mijn werk als predikant hier.
Anke en ik dragen het goede van
onze tijd in Laren en Eemnes met ons
mee. Zo willen we ook van harte het
komende jaar ingaan.
Job de Bruijn

Job de Bruijn

Uit de gemeente

Overleden

Emeritaat

Van harte aanbevolen!

Kwartier bij het licht

Foto Rineke Ooykaas

In het afgelopen jaar hebben we
wekelijks op de woensdagavond het
‘Kwartier bij het licht’ uitgezonden.
Het waren korte, bezinnende uitzendingen met stilte, lichten, liederen en
vaak een verhaal. We begonnen er
vorig jaar april mee. We stoppen er
nu even mee. Het was voor mij een
genoegen en inspirerend om de Kwartieren te maken.

Het onverwachte overlijden van
Gerie Keulemans betekende een
grote schok, voor haar man Wytze,
haar kinderen, kleinkinderen, familie
en vele anderen.
Gerie stond midden in het leven met
haar belangstelling, bewogenheid en
scherpe blik. Wat ze dacht en vond
zou ze niet onder stoelen of banken
steken. Bij alles was ze gericht op wat
en niet echt is, op wat er toe doet en
op wat levensballast is. Je wist wat je
aan haar had. Ze zou niet veinzen, ook
niet als het om geloven ging. Ze was
oprecht. Ze had beschaving en ze zag
er goed uit.

Ik wil van harte Jofride en Frans Hagens en Geert-Jan en Yvette Sollman
danken voor hun geweldige medewerking.

Waarneming vakantie

Op zondag 6 juni ga ik voor in de
Ontmoetingskerk. Het is de laatste
dienst voor onze vakantie. In de
maand juli verwelkomen we gastpredikanten. Wie in de komende weken
in contact gebracht wil worden met
een van hen kan zich richten tot
Martin Noordzij
De Minnehof 64
3755 AK Eemnes
T 035 538 4777
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Predikantenbord
Foto Erik Schinkelshoek

Op 15 mei 2021 is mijn AOW-leeftijd
ingegaan. Zo’n dag is maar een dag
en tegelijkertijd merkte ik ook dat ik
een drempel overging met lichtheid en
enige zwaarte.
Vorig jaar hebben we de afspraak
gemaakt om mijn dienstverband met
de Protestantse Gemeente Laren-Eem-

Dat haar leven nu al zou eindigen hier
is niet te bevatten. Ze laat een leegte
na in haar gezin, familie en in alle andere verbanden waar zij aan deelnam.
In de Schaapskooi in Baarn is Gerie
herdacht. Het goede van haar leven
kwam ter sprake: het leven met haar
man op al die plaatsen waar ze woonden. Het goede van hun relatie, de
hechte, open band van betrokkenheid
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en liefde met kinderen en kleinkinderen. Gerie heeft genoten van het goede
van het leven. Ze heeft ook geweten
wat zwaar is. Een onverwachte bom
maakte in februari 1945 een einde aan
het leven van haar vader. Als zoiets
gebeurt weet je hoe onvoorspelbaar
en onzeker heden en toekomst kunnen
zijn.
Gerie is opgevoed met geloofswoorden. In de Gereformeerde Kerk van
vroeger werd het vaste vertrouwen
gevoed. Dat vertrouwen kan geschokt
raken. Gerie wist: je moet je weg zoeken ook met alle onzekerheden van
het leven. Geloven veranderde, veel
verdween en tegelijkertijd liet vertrouwen haar niet los.
René van den Beld, die mij vanwege
afwezigheid verving, las psalm 121.
Een lied over een onzekere tocht. Ook
een lied dat belooft dat je niet alleen
zult gaan, zelfs niet over de grens van
dood en leven.
We gedenken Gerie Keulemans met
eerbied en genegenheid.
Job de Bruijn

Onderscheiding

Bloemengroet

Vanuit de diaconie is rond Pinksteren
een attentie bezorgd bij een aantal
gemeenteleden die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Margret Haring – Eemnes
Dick van der Zouw - Laren
Fam. Bakhuys - Laren
Fam. Baljeu - Laren
Mevrouw Reijs - Eemnes
Fam. Van der Berg - Laren
Mevrouw Hoogendoorn - Laren
De heer Kuipers - Laren
Bram van Gelder - Eemnes
Katja Toom - Naarden
Mevrouw Ter Steege - Laren
Fam. De Boer-Koppe - Eemnes
Mevrouw Radstake - Laren
Wie iemand van binnen of buiten
de gemeente wil voordragen voor
de bloemengroet, kan zich
wenden tot: Rieke Swaan-Velthuijsen
035 538 9172, riekeswaan@hotmail.com

Ruud Ham heeft een koninklijke
onderscheiding gekregen voor al het
vrijwilligerswerk dat hij deed en doet.

Rieke Swaan

We willen hem van harte gelukwensen! Als iemand dit lintje verdient, is
Ruud het wel.

Beste allen,
Hartelijk dank voor uw medeleven
na het overlijden van mijn man Jan
Pasveer
Dank voor de kaarten met lieve woorden van troost, bloemen, telefoontjes
en berichtjes.
Met dit alles voelen wij ons gesterkt
voor de toekomst.

Job de Bruijn

Uit de diaconie

Bedankt

Met lieve groeten,
Hanneke Pasveer en kinderen

Vanaf zaterdag 26 juni zal de diaconie
tien weken lang twee bankjes opstellen bij de Johanneskerk. De bedoeling
is dat we daar mensen ontmoeten van
binnen en buiten onze gemeente. Voor
de diaconale maaltijd op 4 september
(een lunch en diner voor twee keer
circa vijftig gasten) is een werkgroepje gevormd. De dames van Lekkerkerk zullen zowel bij de voorbereiding
als de uitvoering hun medewerking
verlenen. Voor beide activiteiten zijn
we afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen.
Het woonproject dat de diaconie heeft
geïnitieerd leidt soms tot onbedoelde
verwarring. In een recente publicatie
stond bijvoorbeeld dat de beoogde
plek eigendom is van onze gemeente,
wat niet waar is. Ook de aanname dat
wij voldoende geld zouden hebben om
de bouw te financieren is onwaar.
Onze inspanning is erop gericht om
betaalbare woningen voor oudere inwoners van Eemnes en Laren te realiseren op loopafstand van het centrum
van Laren. In de functie van secretaris
voor de Stichting Schuldhulpmaatje
in Eemnes is nog steeds niet voorzien.
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
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Open kerken

Helpende handen

Woensdagmiddag 2 juni is de
laatste middag dat de
Ontmoetingskerk open is van
14.00 tot 16.00 uur.
Vanaf zaterdag 5 juni 2021 kunt u
voor een moment van stilte en/of
voor het aansteken van een kaars,
weer wekelijks terecht in de
Johanneskerk.
De kerk is iedere zaterdag open van
13.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!
Jan Dirk van Baaren

Dat de Johanneskerk dit jaar 500
jaar bestaat is inmiddels geen nieuws
meer. Inmiddels zijn de activiteiten voorafgaande aan dit prachtige
jubileum op 17 september van dit jaar
bekend geworden. Regelmatig zullen
er concerten, presentaties en diensten
plaatsvinden in het - inmiddels volledig gerestaureerde - oudste gebouw
van Laren. Helaas nog wel steeds
onder de dan geldende, beperkende,
maatregelen.
Om tijdens al deze verschillende activiteiten de bezoekers te ontvangen en
hen van een kopje koffie, thee of een
glaasje te voorzien, zijn wij op zoek
naar een paar helpende handen.
Vind jij het leuk om een keer op een
zondagmiddag of dinsdagavond gastheer / gastvrouw te zijn? Neem dan
contact op met:

Foto: Erik Schinkelshoek

Rieke Swaan
T 06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com
of:
Jan Dirk van Baaren
T 06 3613 65 32
jd.vanbaaren@ziggo.nl
of jd.vanbaaren@reflexo.nl

Actie Voedselbank
Gooi en Omstreken

Ook dit jaar willen wij weer een
inzamelingsactie houden voor de
Voedselbank Gooi en Omstreken.
Er zijn nog steeds mensen die om
diverse redenen niet (meer) in
staat zijn om elke dag een simpele
maaltijd op tafel te zetten. Een
voedselpakket is een overbrugging voor een bepaalde periode
en duurt tot iemands financiële
situatie is gestabiliseerd. Helaas is
deze actie hard nodig, de voorraden slinken en aanvragen stijgen.
Wij willen daarom graag een beroep op u doen, het gaat met name
om de volgende producten:
vis in blik
koffiepads
groenteconserven
broodbeleg
zonnebloemolie
douchegel
wasmiddel.
U kunt de producten inleveren
op zaterdag 12 juni van 10.00 –
14.00 uur op de volgende adressen:
Jan en Paula van Hamond
Geutoomserf 12, Eemnes
T 035 531 1888
Hans en Marjo de Jager,
Lantentijmen 12, Laren
T 035 538 3694
Wij hopen weer op een mooie
opbrengst.
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Zomerconcerten in de Johanneskerk
Ter gelegenheid van de viering van het 500-jarig jubileum van de Johanneskerk hebben Tjalling Roosjen en Jan
de Waard een mooie reeks zomerconcerten samengesteld. Het accent ligt bij deze eerste concerten op het nieuwe orgel en op het carillon. Zie ook de bijgesloten folder!
Zondag 4 juli
15.00 u

Tjalling Roosjen, orgel
Lucia van Vugt, sopraan

Zondag 11 juli
15.00 u

Mario Topper, barokhobo
Ko Zwanenburg, orgel

Dinsdag 20 juli
20.00 u

Klaas de Haan, beiaard
Tjalling Roosjen, orgel

Dinsdag 3 augustus
20.00 u

Rien Donkersloot,
beiaard en orgel

Zondag 8 augustus
15.00 u

Duo Pageluza: Paulien van der
Werff, sopraan Gert de Vries,
barok- en romantische gitaar

Dinsdag 17 augustus
20.00 u

Bob van der Linde,
beiaard en orgel

Zondag 12 september
15.00 u

Pieter Dirksen,
orgel en klavecimbel

In het jubileumjaar JK500 geldt voor alle concerten in deze serie: vrije toegang,
een glas na en collecte aan de uitgang. We hopen velen van u te mogen ontvangen in
onze jarige Johanneskerk!
De Jubileumcommissie JK500, Ineke de Joode-Baljet

Spel met
de
Goede He
rder

Hallo allemaal,
Tot de zomervakantie krijgen de kinderen van de Ontmoetingskerk weer elke week een envelop met een
verhaal en materiaal om iets met het verhaal te kunnen
doen, iets knutselen, tekenen of spelen. Na de zomer hopen we alle kinderen weer in de kerk te kunnen ontmoeten, want we missen het wel hoor om jullie te zien en met
jullie samen de verhalen te beleven.
De komende weken gaan de verhalen over Jezus, die de
mensen belangrijke dingen over God wil leren. Hij praat
echt met allerlei mensen, zoals zijn leerlingen, de geleerde Nicodemus, een Samaritaanse vrouw, iemand die al
heel lang ziek is, een Romeinse legerhoofdman.
We kunnen ons over de verhalen verwonderen en ons
afvragen: Wat vind ik het mooiste van dit verhaal? Wat
zou het belangrijkste zijn? Waar ben ik in het verhaal? Je

kan hierover nadenken of er met iemand over praten,
weet dan wel dat ieder antwoord of iedere gedachte
oké is. Het gaat niet over goed of fout namelijk, maar
over wat het verhaal voor jou betekent.
We hopen dat jullie weer met veel plezier aan het werk
gaan met wat jullie krijgen de komende weken.
Hartelijke groeten van Famke, Geert-Jan, Joke,
Leo, Marjolijne en Ineke
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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 nog geen diensten gehouden.
Zondag 6 juni
De Dorpskerk		
10.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	

ds. H. Honderd
ds. J. G. de Bruijn

Zondag 13 juni
De Dorpskerk		
10.00 uur	
ds. P. Barnard
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. J. van Nijen
Zondag 20 juni
De Dorpskerk		10.00 uur	
Ontmoetingskerk	10.00 uur	

ds. J. Röselaers
ds. R. van den Beld

Zondag 27 juni
De Dorpskerk 		

10.00 uur	

prof. B. de Gaay Fortman

Ontmoetingskerk

10.00 uur	

ds. H. van Beelen

Zondag 4 juli
De Dorpskerk		10.00 uur	ds. R. Fechner
Ontmoetingskerk	
10.00 uur	
ds. S. de Vries

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)
CORRECTIE
B. Veerman, S. Visser
FOTOGRAFIE
R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek
DRUKWERK
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen
BEZORGING / ABONNEMENTEN
Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, ’t Erf 8,
1261 NB 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
06
07	
08	
09	

Kopij
wo 23-06
wo 18-08	
wo 22-09	
wo 27-10	

Verspreiding
za 10-07
za 04-09
za 09-10
za 13-11

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
Het Hilligenpad, foto Heleen van Beelen
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