UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM

Een heilige
Jos loopt met zijn moeder langs een grote kathedraal.
Hij kijkt omhoog en zegt: ‘Kijk mama, hoe vies die
grote ramen zijn. Die zien er echt niet mooi uit!’ ‘Kom
maar mee’, zegt moeder. Ze neemt Jos mee de grote kerk
in. Daar lijken de ramen die er van buiten grijs en vies
uitzagen, opeens lichter. Ze hebben de mooiste kleuren.
Jos kijkt verbaasd zijn ogen uit.
Boven het altaar ziet hij een groot raam bijna tot aan
het dak met veel heilige figuren. Door één figuur schijnt
net de zon, zodat die helder stralend oplicht. ‘Mama,
wie is dat?’ wil Jos weten. ‘Dat is een heilige. Deze heet
Franciscus. Maar hij kan ook een andere naam hebben.
Hij kan alle namen van de wereld hebben.’ Jos onthoudt
het goed.
Een paar dagen later zit hij op school. De juf vraagt aan de
klas: ‘Wie kan mij zeggen wat een heilige is?’ Grote stilte
in de klas. Niemand zegt wat. Behalve Jos. Hij steekt zijn
vinger op. ‘Ik weet het. Een heilige is een mens waar de
zon doorheen schijnt. Maar ik weet niet meer hoe hij heet.
Hij kan alle namen van de wereld hebben.’ ‘Goed zo,’ zegt
de juf. ‘Hij zou ook zomaar Jos kunnen heten’. Of …

J. G. de Bruijn
Foto: Bram Veerman
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Lied
Liedboek, Lied 8b

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Het is van begin tot eind een lofprijzing op de heerlijkheid
van God en op Zijn schepping: Zie ik de hemel, het werk
van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? (vers 4-5) Die mens, als
laatste door God geschapen, heeft de heerschappij over de
schepping gekregen: hem (de mens) [hebt u] toevertrouwd
het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd
(vers 7). En in de volgende twee verzen benoemt de psalmdichter wat God aan de voeten van de mens gelegd heeft:
het vee, de dieren van het veld, de vogels aan de hemel en
de vissen in de zee. En daarom is de schepping rond.
Rikkert Zuiderveld heeft het ook over die schepping. Hij
begint met de schepping van de hemel, de zon en de maan
en de ontelbare sterren (vers 1), vervolgens de schepping
van de aarde en de wateren (vers 2), dan de bloemen van
het veld met hun geuren en vruchten (vers 3) en in vers 4 de
schepping van de mens. Dat alles is ontelbaar en is onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Maar er is meer. Het is de mens
die de schepping waarneemt: hij ziet, hij hoort, hij ruikt, hij
voelt – vier van de vijf zintuigen van de mens. Zo ervaart
hij de schepping van God. En in het laatste vers roept de
dichter het uit: wat een wonder dat ik mag bestaan!
Als we straks weer op vakantie gaan (wat heerlijk dat dat
weer kan!), laten ook wij ons dan verwonderen over de
pracht van Gods schepping, de sterrenhemel in de avond,
de bloemen in het veld, de geuren in de lucht. Laten we
dan bedenken hoe ‘onvoorstelbaar wonderlijk’ dit alles is
gedaan.
Henk Aertsen

Tekst en melodie: Rikkert Zuiderveld

Rikkert Zuiderveld schreef dit lied bij Psalm 8, een psalm
van David die begint en eindigt met dezelfde regels:
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
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Vincent van Gogh, Weg met een cipres en een ster,
1890. Otterlo, Kröller Müller Museum

Taal, talig en vertalen
Het miezert en het is corona. De bibliotheken zijn gesloten. Met mijn taalmaatje uit een Afrikaans land loop ik
bijna elke vrijdag drie kwartier door Baarn. ‘Het regènt,’
zegt hij en kijkt me daarbij stralend aan. Helaas moet ik
hem verbeteren. ‘Het régent.’ Dat het miezert, daar begin
ik niet aan en dat een regent iemand is die optreedt als er
geen koning is, laat ik helemaal rusten. Grote bewondering heb ik voor mensen uit verre landen met een vluchtverleden, diep in hen opgeborgen, die tóch aan een nieuwe
toekomst beginnen. Het Bijbelse gebod de vreemdeling
te herbergen, vul ik op bescheiden wijze in met de taal te
leren.

behulp van Grieks en Hebreeuws de moerstaal van de
Bijbel te verstaan. O ironie, het blijkt meer de moerstaal
van Aartsvaders dan van de Aartsmoeders. Heilige boeken
worden behoorlijk patriarchaal uitgelegd. Een prediker
lijkt me de eerste die andere en nieuwe vertalingen ernstig
moet nemen. Ook onmisbaar is het gebed om de Heilige
Geest, om de tekst binnen onze eigen tijd zo talig mogelijk te verstaan. Als dat biddend verlangen verdwijnt uit de
zondagse liturgie en het geestelijk leven van de christelijke gemeente, kunnen we beter een bridgeclub oprichting
of samen pingpongen. Ontlezing, waar veel over geschreven wordt, ligt ook op de drempel van het kerkgebouw of
huis waar de bijbel nog wel is, maar niet meer opengaat.

Taal is de toegangspoort tot de ‘vreemde’ ander. Spreek
je moerstaal, zeggen we. Maar de vreemdeling komt met
zijn moerstaal hierheen. Hij moet geholpen worden om
in mijn vaderland een beetje zijn moederland te vergeten.
De toegangspoort tot de ‘vreemde’ ander, vice versa, raakt
anders in het slot; niet alleen voor de vreemdeling die het
niet redt zonder taal, maar ook voor Nederlanders zelf die
steeds minder lezen. Ze communiceren op hun smartphones vol symbolen met duimpjes, pluimpjes of schuimpjes.
Nog groter respect krijg ik voor mijn taalmaatje, al staat
ook hij te turen op zijn smartphone als ik twee minuten te
laat kom.

Ondertussen verschijnt er weer een Bijbelvertaling.
Interessant voorbeeld is het woord ‘vlees’ (sarks in het
grieks). Het heeft meerdere betekenissen, zoals ‘spierbundels’, menselijk lichaam’ en ‘het menselijk bestaan
vol verleidingen’. Men heeft het woord vlees nu vertaald
met ‘aards’. De (christen)mens leeft in het aardse en is
onderhevig aan het ál te menselijke. Christus is binnen het
aardse gekomen en wijst ons de weg naar verlossing. Hij
is de weg.

Thora

Taal is ook toegangspoort tot de Bijbel en het daar op te
diepen geloof. Niet voor niets hebben we al een Bijbel
in Gewone Taal. Theologen hebben de opdracht om met

Taal is de toegangspoort tot deze ‘vreemde’ ander. Verrassende vertalingen van gevestigde Bijbelwoorden maken
ons talige en moderne gelovigen, die bidden: uw wil
geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde. Hij zégent
of hij zegènt wordt niet meer verbeterd als je beiden hetzelfde ervaart.
René van den Beld, emeritus predikant
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum
11-07 Stichting de Vrolijkheid

25-07 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,
ouders worden ondersteund bij de
opvoeding en scholing van kinderen,
maar er is ook praktische hulp.
01-08 Hospice Kajan

Stichting de Vrolijkheid zet zich in
voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het
KunstLab worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater,
beeldende kunst, spoken word, film of
fotografie.
18-07 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele jaren
gesteund door de kerkgangers van
de protestantse gemeente Blaricum.
De Stichting Child wil de kansen op
ontplooiing en een goede gezondheid
van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij
doet dit voornamelijk door de scholing
in het basis- en middelbaar onderwijs
en waar nodig in beroeps- en hoger
onderwijs, financieel te ondersteunen.

Een warm huis met deskundige zorg
voor mensen in de laatste levensfase en
hun dierbaren: dat is Hospice Kajan.
Hier staat sinds 2001 de bewoner
centraal, met al zijn of haar wensen.
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen
mee in de zorg.
08-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum worden
daklozen opgevangen. Daarnaast is er
het dienstencentrum, waar bezoekers
iedere ochtend kunnen binnenlopen
voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een
gezellig praatje. Ook voor het medisch
spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.
15-08 Kerk in Actie – Pakistan
Zie pagina 5

Mema Secondary School
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22-08 Stichting de Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken
en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische
problemen of verslavingsproblemen.
Niet alle geboden zorg wordt vergoed.
De stichting is dan ook mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

29-08 Voedselbank

Ondanks de coronacrisis en de daardoor ontstane problemen wordt er hard
gewerkt om mensen met financiële
problemen van een wekelijks voedselpakket te voorzien. De aanvoer van
voedsel is onzeker en de voorraden
beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.
Het college van Diakenen van de PGB

Collecterooster LarenEemnes
11-07 Solar Cooking

In veel Afrikaanse landen wordt
gekookt op een houtvuur. Vrouwen
moeten soms uren lopen om hout te
vinden. Daarnaast zijn de gevolgen
van het massale gebruik van brandhout
desastreus voor het milieu (ontbossing)
en voor de gezondheid van mensen.
Stichting Solar Cooking Nederland
heeft een ‘oven’ ontwikkeld die op
zonne-energie werkt. Hiermee kunnen
rijst, groenten, kip, etc. en ook water
gekookt worden. Voor landen met veel
zon is dit een uitstekende oplossing.
18-07 Timon

Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden.
De hulp kan zowel gericht zijn op het
voorkomen van problemen als op het
bieden van nazorg. Timon is werkzaam
in de provincie Utrecht en de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam.

d-Holland en Utrecht. VWWMN
biedt begeleiding aan asielzoekers en
statushouders vanaf de asielprocedure tot en met het bouwen aan een
zelfstandige toekomst in Nederland.
Iedere zomer organiseert VWWMN
gezellige, spannende en sportieve
kindervakantieweken.

25-07 Diaconie hulp dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen
in nood. Een steuntje in de rug is vaak
zeer welkom om tijdelijke problemen
op te lossen. Met uw bijdrage kan de
diaconie dit noodzakelijke en dankbare
werk in Laren en Eemnes blijven doen.

08-08 Light for the world
Iedere vijf seconden wordt ergens ter
wereld iemand blind. Vijfenzeventig
procent van die gevallen had voorkomen kunnen worden! Vaak kan dat
met relatief eenvoudige middelen.
Light for the World ondersteunt lokale
organisaties in ontwikkelingslanden
die zich inzetten voor betere oogzorg.

01-08 VluchtelingenWerk

Vluchtelingenwerk West- en Midden
Nederland (VWWMN) zet zich in
voor vluchtelingen en asielzoekers
in de provincies Flevoland, Noor-

15-08 Kerk in Actie - Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen
zich kwetsbaar en onzeker. Ze vormen een minderheid en behoren tot
de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Vaak hebben ze weinig
kennis over het christelijk geloof.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
22-08 Dorcas

Dorcas biedt hulp als de nood aan
de man is en redt levens wanneer die
worden bedreigd. Geeft kanslozen betere vooruitzichten en biedt perspectief aan de allerarmsten. Dat gebeurt
vanuit Nederland tot ver over onze
landsgrenzen.
29-08 Hospice Kajan Hilversum
Zie pagina 4

Schrijfactie Amnesty International
Algerije: laat journalist Rabah Kareche vrij
Journalist Rabah Kareche uit Algerije publiceerde op
18 april een artikel over de achterstelling van de Toeareg-bevolking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en beschuldigden
hem onder meer van het verspreiden van nepnieuws.
Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven
het hoofd. De Algerijnse overheid heeft de grenzen
van de provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in het
nadeel van de lokale Toearegs, die zich verzetten tegen
discriminatie en achterstelling. Rabach Kareche interviewde een lokale Toeareg-leider hierover.
Irak: laat journalisten in Koerdistan vrij
Sherwan Sherwani, Guhdar Zebari, Hariwan Issa, Ayaz
Karam en Shvan Saeed zijn journalisten en activisten
uit Iraaks-Koerdistan. Ze kregen zes jaar cel voor spio-

nage terwijl ze niets hebben gedaan. Eind april bevestigde het Hof van Beroep in de Koerdische Autonome
Regio in Irak de straf tegen de vijf journalisten. De
rechtbank verwierp klachten over marteling en slechte behandeling. De vijf mannen werden veroordeeld
vanwege onder meer het aannemen van geld van de
consulaten van de VS en Duitsland en het delen van
gevoelige informatie met buitenlandse overheden. Ze
zitten enkel en alleen vast vanwege hun journalistieke
werk.
U kunt één van de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl
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.

Van het consistorie
Bij de diensten

Op de Balearen of in ons pand
Achterom, kerkdienstgemist.nl is
erbij! In de zomermaanden hopen we
de volgende gastpredikanten te
verwelkomen:
11 juli ds. Rob Fechner uit
Maarsbergen.
18 juli ds. Marnix van der Sijs
(tegenwoordig verbonden aan de
Grote Kerk te Naarden-Vesting).
25 juli ds. Ben Hengeveld uit
Huizen.
1 augustus ds. Casper van Dorp. Om
te noteren: in deze dienst nemen wij
afscheid van ouderling Mieke Bleys!
8 augustus ds. Rianne Veenstra uit
Almere. Zouden we dan weer meer
mogen zingen dan twee coupletten?
15 augustus ds. Petra Barnard.
22 augustus pastor Fred Flantua uit
Loenen a/d Vecht, met vast een
mooie liturgie.
29 augustus ds. Cristina Pumplun uit
Amsterdam; we hebben haar in april
ontmoet.
Namens het consistorie wens ik u
een Heerlijke Zomer toe.
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Uit de gemeente
Een nieuwe maand om op zoek te
gaan naar binnenplaatsen om elkaar
te ontmoeten, niet alleen tijdens de
regen, maar ook bij hitte om wat af te
koelen!

Juli, hooimaand. Een vakantiekaart
met een belevenis of een tekst is ook
leuk om te delen. Zo kunnen we met
elkaar de ranken aan de wijnstok zijn
en mogen we goede vruchten
voortbrengen.
Augustus, oogstmaand; belangstelling
tonen in de ander, daar gaat het om,
dan kom je verder, dan kom je op je
bestemming aan.
Elke maandagmiddag bij droog weer
maken we een wandeling in de buurt
van Blaricum o.l.v. Anneke van ’t
Hull, die het tempo aangeeft. Vanaf de
P bij de Tafelberg vanaf 13.30 uur.
Opgeven onnodig, maar we vertrekken
op tijd!
Voor het septembernummer van
Onderweg worden enkelen van u
gevraagd ervaringen te delen over de
coronaperiode. Hoe hebt u die
doorgemaakt? Wat heeft u als
waardevol ervaren? Let op uw
brievenbus!
Mag ik u namens het consistorie
gezegende avond-, strand-, bos-,
heide-, nordic- en meditatieve
wandelingen toewensen tijdens deze
zomerperiode?

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.

Anne-Marie de Fouw, ouderling
Foto: Bram Veerman
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In meerdere Bijbelverhalen geeft Jezus
aan dat hij samen met zijn discipelen
graag mensen ontmoet. Zo mogen ook
wij in Zijn spoor meeleven met onze
zieken: thuis, in het ziekenhuis of het
hospice, waar liefdevolle verzorging
voorhanden is.
Elkaars meningen mogen we delen
over de zondagse preek bij het
koffiedrinken in de tuin van ’t
Achterom (coronaproof). Bent u daar
al eens geweest? Beslist proberen
deze zomer!

Protestantse Gemeente Blaricum

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de
bloemen uit de kerk met onze
hartelijke groeten gebracht naar:
Til Smit, Ans van Zomeren, Anneke
Roelfzema, Machteld de Hoop, Annie
van de Veen en Wim van Maanen.
Indien u iemand weet voor een
bloemengroet, neemt u dan contact op
met één van de ouderlingen of stuur
een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
Het college van diakenen

Van de kerkenraad
De coronasituatie houdt de Kerkenraad natuurlijk bezig. De procedures
worden iedere vergadering besproken
(het reserveren, al of niet koffiedrinken
en idem voor wat betreft het zingen).
Er is in de vergadering een update
gegeven over het vorderen van de
beroepingsprocedure. Er zijn al zaken
die de Kerkenraad graag zou willen
opstarten maar waar een dominee een
belangrijke schakel in is. Zo zien wij
er reikhalzend naar uit om met de
nieuwe predikant gesprekken te voeren
over bezinning en verdieping.
Op de volgende vergadering zal er
gesproken worden over de resultaten
van de 40-dagenactie.
Het College van Kerkrentmeesters
geeft aan dat er gekeken wordt naar
het ter beschikking stellen van

urnengraven op onze begraafplaats.
Een en ander wordt bij leveranciers
na gevraagd en er zal een onderzoek
worden gedaan naar prijzen,
looptijden etc. Spoedig hopen wij u
hierover te kunnen berichten.
De scriba en ondergetekende hebben
een gesprek gevoerd met wethouder
Knoop. Wij zullen als vertegenwoordigers van de Dorpskerk meewerken
aan een brainstormsessie over de
vraag ‘Wat te doen als gemeente na
Corona?’. Inmiddels is de uitnodiging
ontvangen voor een digitale vergadering op 24 juni.
Er is nog steeds dringend behoefte
aan uitbreiding van de colleges. Het
verheugt ons dat Machteld de Hoop
graag de Diaconie wil komen
versterken. Zij is bevestigd op 13
juni door ds. Barnard.
Na de zomer gaat de Kerkenraad
zich buigen over haar beleidsplan om
zich te bezinnen op de vraag hoe nu
verder en hoe gaan we een en ander
gestalte geven.
Gelukkig is er een begin gemaakt
met het zingen in de dienst.
Voorlopig nog de twee coupletten
van het slotlied, maar we hopen
spoedig op meer.
De Kerkenraad zou eigenlijk met
reces gaan na de komende
vergadering (24 juni). We zullen
echter onze agenda’s openhouden
voor verzoeken van de
beroepingscommissie en ook gaan
we op gepaste wijze afscheid nemen
van Mieke Bleys, die per 1 augustus
haar taak gaat neerleggen vanwege
vertrek naar het buitenland. Een
enorm gemis. Woorden van dank
zijn niet genoeg om onze
erkentelijkheid uit te drukken voor
het vele werk dat zij al die jaren
heeft gedaan. Ook haar immer
opgewekte, positieve persoonlijkheid
zullen we missen.
Namens de Kerkenraad
Annette Horsman, voorzitter

College van
diakenen
Collecteverantwoording
Mei 2021

Collecte
plus donatie

met
uplift

Kerk als
94,00
300,00
thuisplek voor
jongeren
KiA/Syrische
129,00
300,00
vluchtelingen
Stichting
201,00
600,00
Leergeld		
Voedselbank
185,20
750,00
Totaal

€ 609,70 € 1.950,00

Aan de Samenwerkende Hulp
Organisaties heeft de diaconie ten
behoeve van de ‘actie tegen Corona’
een bedrag van € 1.000 gedoneerd.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma, penningmeester

Nieuws van de
Beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft zich in
de voorbije periode beziggehouden
met het selecteren van kandidaten
genoemd door gemeenteleden en
aangedragen door de PKN, en
sollicitanten die op de advertentie in
Woord en Daad hebben gereageerd.
De geselecteerde kandidaten hebben
we benaderd. Op basis van hun
reacties hebben we met een aantal
nadere informatie uitgewisseld en een
nieuwe selectie gemaakt. Wanneer u
dit leest, zullen de eerste
kennismakingsgesprekken inmiddels
gevoerd zijn.
Door Corona is de procedure niet
alleen vertraagd, maar is/was ter
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plaatse luisteren - essentieel in het
beroepingsproces - niet mogelijk.
Vandaar dat we tot nu toe alleen
digitaal hebben geluisterd. We zullen
u op de hoogte houden van de stand
van zaken en hopen op een succesvolle afronding van de procedure in het
najaar.
Met vriendelijke groet,
René de Fouw, secretaris

College van
kerkrentmeesters
Collecterooster
11-07 Onderhoud terreinen
Het zogenaamde kerkeiland heeft
tuinen en muren die voortdurend om
aandacht vragen. In de komende jaren
zullen we het onderhoud aan muren
moeten intensiveren. Graag vragen we
daarom uw bijdragen voor het
onderhoud aan tuinen en afscheidingen.
19-07 Onderhoud van instrumenten
en installaties
Muziekinstrumenten en de andere
installaties in de kerk vragen
onderhoud; instrumenten moeten
worden gestemd. Daarvoor hebben we
vakmensen nodig. Met uw hulp
kunnen we er voor zorgen dat alles
goed en veilig blijft werken.
25-07 Eredienst en pastoraat
U kunt zich voorstellen dat de kosten
van voorgangers en pastores een groot
aandeel uitmaken van de begroting.
Wij hopen dat u ons helpt hierin te
voorzien. Naast vaste giften zijn ook
uw bijdragen aan de collecten
belangrijk voor de continuïteit van dit
werk.
01-08 Onderhoud monumentale
gebouwen
Een deel van de kosten voor
monumentale gebouwen wordt niet
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gedekt door subsidies. Daarin dragen
de kerkrentmeesters bij. Schilderwerk
en dakonderhoud is steeds weer nodig
en we moeten ons voorbereiden op
kosten van restauraties in de
toekomst.
08-08 Beheer en administratie
Om de kerk als organisatie voort te
laten bestaan moeten we aan allerlei
praktische en bureaucratische eisen
voldoen. De rentmeesters vragen uw
bijdrage in de kosten van het beheer
van gebouwen en van de administratie.
15-08 Kosten eredienst
De eredienst is het hart van de
gemeente. Dat vraagt om goede
organisatie en voorbereiding. De
rentmeesters nodigen u uit daaraan
bij te dragen.
22-08 Kerkelijke gebouwen
en afschrijvingen
We moeten reserveren voor onderhoud, restauratie en renovatie van de
gebouwen. Uw hulp is zeer welkom
29-08 Kerkelijke activiteiten
We hopen dat de mogelijkheden
voor activiteiten ruimer zijn dan in
de afgelopen 1,5 jaar en dat we
daaraan met uw hulp meer uit
kunnen geven.

coronajaar een grote dip te zien
zouden geven. Dat is niet uitgekomen.
De inkomsten uit levend geld (zoals
dat heet), bleken het niveau van 2019
te evenaren. Aan de uitgavenkant zien
we hogere uitgaven dan begroot. Dat
heeft te maken met de inzet van een
interimpredikant en bijvoorbeeld
investeringen in de livestream van de
kerkdiensten. Per saldo is het
verwachte tekort over 2020 echter
kleiner dan verwacht, ongeveer
€24.000 in plaats van € 34.000. Dat
tekort is voor dit moment geen
bezwaar. Een deel daarvan bestaat uit
reserveringen voor toekomstig
onderhoud en renovatie. Een ander
deel gaat ten koste van onze algemene
reserves. De afname daarvan wordt
wel goed gemaakt door de
waardestijging van ons belegd
vermogen. Dat zal u niet verbazen als
u wel eens de krant leest over de
aandelenkoersen. Hoewel die waarde
kan fluctueren, vinden we dat al met
al de basis voor de toekomst gezond
blijft. In onze visie is het geen
probleem om vanuit dat vermogen te
investeren in het gemeenteleven en in
gebouwen, zoals in het beleidsplan is
aangegeven.

Klaas Kos

Even bijpraten …

Nu (hopelijk) het einde van de
coronabeperkingen in zicht is, willen
we graag even met u stilstaan bij de
vraag ‘Hoe gaat het met geld en goed
van de kerk?’ We nemen u graag
mee in het globale beeld.
Terugblik 2020
In de eerste plaats zijn wij u
dankbaar voor uw bijdragen in de
vorm van giften, toezeggingen en
collectes. Wij vreesden dat die in het

De pastorie

Foto: Bram Veerman

Vooruitblik 2021
De begroting van het lopende jaar is
vastgesteld op het moment dat er nog
veel onzeker was. In februari werd
duidelijk dat de classis van de PKN
ons ruimte biedt voor een predikant
voor 80% van de werkweek. Dat leidt
tot lagere kosten dan nog verwacht
werd in de begroting. Intussen weten
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we natuurlijk dat het grootste deel van
2021 die predikant er nog niet is. Als
een nieuwe predikant gevonden is,
zijn er mogelijk kosten van verhuizing
en inrichting van werkruimte. We
hopen nu dat de inkomsten in 2021
op niveau blijven; dan is onze huidige
prognose dat het tekort voor dit jaar
ongeveer vergelijkbaar zal zijn met
dat van 2020.
Vanuit de reserveringen zullen we dit
jaar schilderwerk aan de pastorie laten
uitvoeren. Dat is best een grote uitgave en waarschijnlijk zullen de kosten
niet meevallen.
De kerkenraad heeft ingestemd met
het voorstel om speciale urnengraven op de begraafplaats mogelijk te
maken. Ze zullen in de zuidoosthoek
aan de zijde van Torenlaan worden
uitgegeven. Urnengraven zijn vergelijkbaar met gewone graven, maar ze
zijn kleiner. U moet niet denken aan
een urnenwand, zoals je die elders wel
ziet. Er kunnen meerdere asbussen in
zo’n graf worden geplaatst.
Verder in de toekomst
In de tweede helft van het jaar zullen
we ook besluitvorming voorbereiden
over onderhoud en renovatie in 2022
en verder. Het maken van een plan
en het zoeken naar subsdidiemogelijkheden kan geruime tijd vergen.
Als u bijvoorbeeld een blik werpt op
de tuinmuren, dan ziet u wel dat we
daarvoor plannen moeten maken.
Opbrengsten collecten
Door Corona zijn veel bijdragen aan
de collecten niet gespecificeerd binnen
gekomen. Dat betekent niet dat uw
wel gespecificeerde bijdragen voor het
collectedoel van een bepaalde zondag
niet aan dat doel ten goede komen. In
het jaar 2020 kwam in de collecten
voor de doelen van de rentmeesters
een bedrag binnen van €10.815. Dit is
zelfs hoger dan in 2019. Graag willen
we u danken voor deze bijdragen. Ze

vormden in 2020 ongeveer 10% van
de bijdragen van u als leden. Daarmee
zijn ze belangrijk voor onze begroting,
met name voor de continuïteit van pastoraat, kerkdiensten en onderhoud.
Inzage in jaarrekening en begroting
Zo spoedig mogelijk nadat de kerkenraad de jaarrekening heeft vastgesteld
zullen wij een samenvatting daarvan
publiceren. Leden van de gemeente
kunnen dan ook de volledige versie
inzien. U kunt dat laten weten aan
Klaas Kos of Bert Bulder. Dan regelen
we dat.
Bert Bulder

Cie. Kruispunt

In de zomermaanden komen we wekelijks bij droog (!) weer bijeen in de
tuin van Achterom voor cappuccino
met een thema, bijvoorbeeld: Wat is je
lievelingstekst? Wat vind je een goede
bijbel? Welk boek zou je je (klein-)
kind beslist cadeau willen geven als je
€ 25 te besteden had? Waar zou je nog
eens een preek over willen horen?
Ds. Arie de Boer zal ook regelmatig
aanwezig zijn. En: Pim Radstake gaat
meedoen in ons team om lekkere koffie te schenken! De koffieochtenden
zijn van 10-12 uur. Wilt u opgehaald
worden, bel dan Anne-Marie de Fouw
(06-21230727). (Haar kunt u ook bellen als u opgehaald wilt worden voor
een kerkdienst.) Op de laatste donderdagmiddag van juli, de 29e, willen we
iets zinnigs gaan doen en dit afsluiten
bij de poffertjeskraam op de Larense
Brink. Hoe laat we vertrekken moe-

ten we nog bepalen, maar u kunt zich
alvast aanmelden bij Tiny de Wit
(06-27893104) of bij Anne-Marie de
Fouw (06-21230727). Gaarne uiterlijk
25 juli.
Graag tot ziens bij ’t Achterom.
Cie Kruispunt

Diensten Torenhof
Zoals bekend, is Torenhof in transitie
van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Dus: intern grootscheeps verbouwen, met gevolgen ook voor de
kerkdienst; die kon niet meer in zaal
‘De Lawei’ plaatsvinden. Ondertussen stak ook nog Corona de kop op,
waardoor het huis hermetisch gesloten
werd. Nu dit hopelijk verleden tijd
is, pakken ds. Tanja Viveen en activiteitencoördinator Marieke de Bruin
van Torenhof samen met voorgangers
van de Dorpskerk en de St.Vituskerk
en hun vrijwilligers de kerkdiensten
weer op. Een aantal vrijwilligers gaf
inmiddels aan te willen afzwaaien.
Hen willen we dankzeggen voor hun
tomeloze inzet: Tiny de Wit en Ina
Beffers. Petje af voor jullie!

Vanaf september zullen de diensten
eeds in de even weken plaatsvinden,
op woensdag om 10.30 uur. Op 8 september gaat ds. Arie de Boer voor en
op 22 september pastor Andrea Geria
van de Vituskerk. Daarna steeds om
de veertien dagen een protestantse of
katholieke dienst.
We hopen met elkaar op een vruchtbare samenwerking, die ten goede komt
aan de bewoners.
Anne-Marie de Fouw
37e jaargang nr. 6, 11 juli 2021 | 9

Protestantse Gemeente Blaricum

Dorpskerk

Jeugdfl
i

ts

Nepnieuws
Ik kan mij niet herinneren dat er vroeger zoiets als ‘nepnieuws’
bestond. Waarschijnlijk bestond het wel, maar heette dat toen
gewoon ‘een leugen’. Op social media en op de vele internetpagina’s zijn waarheid en totale onzin voor veel mensen nauwelijks van
elkaar te onderscheiden. Hoe weet je nou wat echt is en wat niet?
Best lastig! Lees dit verhaal maar eens:
Een koning was op weg naar een afspraak buiten
het paleis, en keek door het raam van zijn gouden
koets naar buiten. Toen de koets langs een klein
boerendorp kwam, zag hij op een dikke boom een
witte en rode cirkel, met precies middenin een pijl.
Perfect in de roos geschoten, dacht de koning en
vervolgde zijn reis. Maar even verderop zag hij nóg
een boom weer met een witte en rode cirkel, en
weer met een pijl precies in de roos. En zo volgden
er nog heel veel bomen. De koning was onder de
indruk: hier was een heel erg goede boogschutter
bezig geweest! Die zou hij graag eens ontmoeten,
bedacht hij, want hij kon nog wel een goede schutter gebruiken in zijn hofhouding. Dus gaf de koning
opdracht aan de koetsier dat hij moest stoppen op
het dorpsplein. Zijn bedienden moesten rondvragen wie de pijlen in de boom had geschoten.
Zo kwam de koning bij een klein
huisje aan de rand van het
dorp terecht. De bedienden
klopten, en een man deed
open. ‘Heeft u de pijlen in de
bomen geschoten?’ vroeg
de koning op de man af. De
man boog diep voor de koning en zei: ‘Het spijt me zeer,
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mijn koning, als dat verboden is dan neem ik de
schuld op mij en zal ik de schade vergoeden’.
De koning schudde zijn hoofd en zei: ‘Welnee,
beste man. Ik ben juist zeer onder de indruk van
het knappe schietwerk’.
‘In dat geval”, zei de man duidelijk opgelucht,
moet u bij mijn 10-jarige dochter zijn; zij heeft de
pijlen in de bomen geschoten’. Hij schoof een
klein verlegen meisje naar voren, dat achter de
rug van haar vader had geschuild.
De koning keek verbaasd. ‘Heb jij dat gedaan?
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’
Het meisje kreeg een kleur en stamelde: ‘Ik
schoot gewoon in het wilde weg. En als de pijl
toevallig in een boom bleef steken, tekende ik
er met krijtjes een witte en een rode cirkel
omheen. Ik beloof dat ik het nooit meer
zal doen, meneer de koning.’
Ook in de Bijbel is het soms niet
duidelijk wat echt gebeurd is en wat
symbolisch bedoeld is. Best lastig,
maar ook interessant!
Groet, Mieke

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

JOHANNESKERK
Naarderstraat 5, 1251 JW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
ONTMOETINGSKERK
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-13399929
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Patrijzenhof 190,
3755 EK Eemnes, 035-887 3301
j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur.
SCRIBA
B. van Dillen, Geuzenhof 7
1403 LV Bussum, 06-163 52526
scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
PGLE, Postbus 463, 1250 AL Laren
WEBSITE
www.pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
webmaster@pglaren-eemnes
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9,
93755 SB Eemnes, 035-531 0905
Penningmeester: J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65, 1213 VS Hilversum,
035-538 9172
Bank: NL39RABO 0334 9395 77 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,1251 XT
Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58RABO 0157 3192 37,
t.n.v. PGLE, o.v.v. Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Ruud Ham, Patrijzenhof 70,
3755 ET Eemnes, 035-531 1424
ruuduit53@ziggo.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035-531 1888
Diakonie: NL47RABO 0334 9022 82
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: NL47RABO 0334 9022 82
onder vermelding van Zending
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Bij de diensten
Vanaf 26 juni kunnen vijftig kerkgangers de diensten bijwonen
(exclusief de medewerkers). Een
mondkapje is niet meer verplicht;
de 1.5 meter is wel gehandhaafd.
Reserveren blijft vooralsnog noodzakelijk; graag voor vrijdagavond
24.00 uur via reserveren@
pglaren-eemnes.nl

Uit de gemeente
Geboren

Op 22 mei is Julian Sebastiaan Pieter
geboren, zoon van Sebastiaan en
Maryse de Jong- Nagtegaal en broer
van Maxime, Melkweg 37.

We wensen Yvette en Robert en Gabrielle en Frank van harte alle goeds
toe. Met de woorden van een lied van
Andries Govaart:
Dat je de weg mag gaan die je
goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods
ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.
Job de Bruijn

Overleden

Van harte geluk gewenst met dit nieuwe wonder van leven!
Job de Bruijn

Huwelijken

Op 17 juli vindt de inzegening plaats
van het huwelijk van Robert Hendrik
Raben en Yvette van Lingen,
Torenlaan, Eemnes. Ik ga voor in
de dienst, die in Renkum gehouden
wordt. Yvette en Robert hebben elkaar
gevonden op hun levensweg. Ze delen
de ervaring dat een relatie soms niet
stand kan houden. Ze delen de vreugde van een nieuw begin en van nieuwe
mogelijkheden die liefde schenkt.
Op 30 juli trouwen Gabrielle Ham en
Frank Makker, Ploeglaan, Eemnes.
De dienst, waarin ik voorga, wordt
gehouden in Bunnik. Frank heeft een
katholieke en Gabrielle een protestantse achtergrond. Ze delen het leven
met elkaar en ze willen hun relatie van
liefde en trouw bevestigen en onderstrepen.

Foto: Rineke Ooykaas

Na een lange periode van verzorging
en verpleging in Theodotion overleed
in vrede Ybeltje (Ypie) Bos-Zaal.
Haar kinderen en kleinkinderen
hebben haar in de afgelopen jaren met
trouw en liefde omringd. Zij waren
voor haar een anker in jaren van afhankelijkheid.
Ypie Bos kwam oorspronkelijk uit
Leeuwarden. Ik ben in diezelfde plaats
geboren en opgegroeid. We spraken
af en toe Leeuwarders met elkaar. In
de taal van toen kon Ypie de mooie
dingen van haar leven vertellen. Ze
kon daarin ook zeggen wat moeilijk
was geweest. Het huwelijk met haar
man verrijkte haar bestaan. Ze vond
samen met hem het geluk. Ze kregen
zeven kinderen en later een schare
kleinkinderen.
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Ypie was zorgzaam en creatief. Ze zag
er goed uit. Ze kon genieten van het
moment, zittend op een terras, spelend
met kleinkinderen, lopend aan het
strand van Schiermonnikoog.
In de Ontmoetingskerk hebben we
haar herdacht. Op de schouders van
haar kinderen werd ze binnengedragen. Uit de woorden van kinderen
en kleinkinderen klonk hoe hecht de
band is geweest. Hoe zij hoe moeder
en oma in hu n hart dragen.Een van
de dochters las psalm 23: het bekende
lied dat zingt van Godsvertrouwen boven alles uit. We zongen het lied over
de steppe die zal bloeien. Na de dienst
in Laren is Ypie in kleine kring begraven in Nijmegen: met haar geliefde
man verenigd in een graf.
We gedenken haar in vrede en met
eerbied en genegenheid.
Job de Bruijn

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar :
Bep de Boer - Laren
Mevrouw Terburg - Eemnes
Hans Kruijsse - Eemnes
Jeroen Kruijsse - Eemnes
Saskia Kruijsse - Utrecht
Jacqueline van der Zouw - Laren
Mevrouw Van Veelen - Laren
Corrie van Mourik - Blaricum
Fam. Ouwehand-Kraag - Laren
Fam. Rebel - Eemnes
12 | 37e jaargang nr. 6, 11 juli 2021

Jelle en Tini van Nijen - Deventer
Berend en Henny Wapstra - Laren
Kees en Gabrielle Sluis - Eemnes
Fam. Calis-Van Schaardenburgh Eemnes
Mevrouw Van Santbrink - Laren
Mevrouw Hettema - Laren
Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
Soestdijkerstraatweg 65
1213 VS Hilversum
035-538 9172
riekeswaan@hotmail.com
Rieke Swaan

Van de kerkenraad
Op 26 april hebben wij bezoek gehad
van de classispredikant, ds. Peter
Verhoeff. Vroeger heette zo’n bezoek
een visitatie. Peter Verhoeff ging met
de kerkenraad in gesprek over de
effecten van Corona op het gemeente
zijn. Het bracht niet veel nieuws, maar
wel belangrijk dat wij er met elkaar
over gesproken hebben. Na afloop van
de vergadering heeft de kerkenraad met
Peter Verhoeff gesproken over het op
termijn op te starten beroepingswerk, in
verband met het emeritaat van Job de
Bruijn. Het was een heel nuttig gesprek.
De taxidienst is weer opgestart. Als u
graag naar de kerk gaat, maar u heeft
geen vervoer, aarzel dan niet om u aan
te melden bij: Marjan Hermans
mail@marjanhermans.nl,
0655370542
In september vertrekken diverse
ambtsdragers. Indien u iemand weet
of zelf belangstelling hebt voor een
functie in de kerkenraad, neem dan
contact op met ondergetekende of een
lid van de kerkenraad. Het is inspire-

rend werk om te doen en wanneer u
iets doet, bepaalt u grotendeels zelf.
Vele handen maken het werk licht!

Legaat

Op 13 februari overleed Gijsbert
Elsinga. Kort na zijn overlijden heeft
de notaris onze kerkelijke gemeente
geïnformeerd dat er in het testament
van de heer Elsinga een legaat voor
onze gemeente was opgenomen van
€ 940.000. Een bedrag waar je stil van
wordt.
De kerkenraad werd enorm verrast
door dit bericht en heeft het legaat
onder grote dankzegging aanvaard.
Het ligt in onze bedoeling om een
deel van het legaat te gebruiken als
belegging voor de aankoop van een
woning in Eemnes. Deze woning, het
‘Elsingahuis’, willen we gebruiken
voor diaconale (nood)opvang. Mensen in een kwetsbare positie kunnen
we dan tijdelijk een dak boven hun
hoofd bieden. De oeroude liturgie
wordt hiermee waargemaakt: help wie
hongerig is, wie ziek is en wie onderdak nodig heeft. Dit alles bevindt zich
nog in een pril stadium. Er is contact
met Campagne Makelaardij, die ons
daarbij zal adviseren. De aankoop van
deze woning staat los van het woonproject van de diaconie in Laren.
Betty van Dillen / Martin Noordzij

Uit de diaconie
Actie Voedselbank succes

De actie voor de voedselbank van 12
juni is een groot succes geworden. In
Eemnes en Laren zijn in totaal maar
liefst 24(!) kratten met levensmiddelen en wasmiddelen opgehaald. Het
huis van Marjo de Jager was enkele
dagen een moeilijk te belopen opslagruimte. Naast de 24 kratten is ook een
gift van € 250 ontvangen.
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Open Johanneskerk

Dit is een kwart van de in totaal
€ 1.000 die door iemand werd gedoneerd. Iedereen die meegewerkt of
gedoneerd heeft:
HARTELIJK BEDANKT!
De diaconale maaltijd op 4 september is in voorbereiding. Binnenkort
worden de mensen die hiervoor in
aanmerking komen uitgenodigd.
In de functie van secretaris voor de
Stichting Schuldhulpmaatje in Eemnes is nog steeds niet voorzien. Binnenkort heeft ondergetekende weer
contact met het dagelijks bestuur om
te kijken of we tot een oplossing voor
dit slepende probleem kunnen komen.
Ruud Ham, voorzitter diaconie

Collecteverantwoording

De collecten voor de 40-dagenactie
hebben in totaal € 2.258 opgebracht,
ca. € 300 minder dan vorig jaar. De
diaconie vult dit aan tot € 2.500 euro.
Giften lager dan € 10 per collectedoel worden niet meer per collecte
geadministreerd, maar geboekt op een
rekening ‘nog te verdelen collecteontvangsten’. Het saldo op deze rekening
bedroeg begin juni ca € 1.700. Dit
bedrag zal over de collecten vanaf 11
april worden verdeeld.

Met ingang van zaterdag 5 juni tot en
met 11 september (Monumentendag),
is de kerk open op alle zaterdagen van
13.00 - 17.00 uur, als stiltecentrum
voor hen die even binnen willen zijn,
een kaarsje willen branden. Hiermee eindigt de mogelijkheid om een
‘kaarsje te branden’ op de woensdagmiddag in de Ontmoetingskerk.
De diaconie zal met twee bankjes
ergens rond de kerk staan en daar (oudere) mensen ontvangen tussen 14.00
en 16.00 uur. Een gespreksonderwerp
zouden de werken van barmhartigheid
kunnen zijn. Er is wat informatie over
de werken beschikbaar. Omdat het
een buitenactiviteit is laten we een en
ander afhangen van het weer.
Ruud Ham

Johanneskerk na renovatie
weer in gebruik genomen
Eerste Pinksterdag is na anderhalf
jaar de eerste kerkdienst gehouden
in de gerenoveerde Johanneskerk.
Voorganger was ds. J.G. de Bruijn.
Er waren vertegenwoordigers vanuit verschillende maatschappelijke
disciplines aanwezig. Natuurlijk was
er veel aandacht voor het ‘nieuwe’

Na klokgelui en solozang staken
enkele aanwezigen een kaars aan en
spraken woorden van hoop.
Ds. De Bruijn opende zijn preek met
het lied van Jeangu Macrooy op het
Songfestival. Hij noemde
het een Pinksterlied waaruit geestkracht en veerkracht sprak van
mensen die jarenlang - en nog steeds
- weggezet zijn, op wie neergekeken
wordt, maar die niet zijn te breken:
Yu no man broko mi. Geen betere tijd
voor het Songfestival dan nu tijdens
Pinksteren; want veelkleurigheid en
diversiteit, het spreken in verschillende talen, dat is Pinksteren, aldus ds.
De Bruijn.
Aan het einde van de dienst speelde
Tjalling Roosjen ‘Nun danket alle
Gott’ van G.P. Telemann. De 48 klokken, bespeeld door beiaardier Klaas
de Haan, klonken opgewekt bij het
verlaten van de kerk.

Mede dankzij een grote gift heeft de
collecte op 18 april voor de voedselbank € 1.161 euro opgebracht. De
diaconie verhoogt dit tot € 1.300 euro.
Jan van Hamond

orgel, bespeeld door Tjalling Roosjen.
De bewerkingen van ‘Komm heiliger
Geist, Herre Gott’, door J.S. Bach, Telemann, Pachelbel en Zachow, aan het
begin van de dienst, vulden magistraal
het gebouw.

Foto: Rineke Ooykaas

Douwe de Joode
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Wijnactie

De wijnactie voor de
Johanneskerk 500 is nog
in volle gang!
- De licht zalmroze ‘Gris’ van Montcalm is
een bio-rosé uit de Camarque. Het is een fijn
elegante en opwekkend frisse rosé.
- Een echte witte zomerwijn is de Spaanse
Verdejo Cascarela.
- Ook hebben we de geweldige zachte
Zuid-Franse Chardonnay ‘Domain Ferraud’. De prijs van deze drie wijnen is
€ 8,95 per fles.
- De Bomba is een smaakvolle, rode Spaanse
wijn; € 6,95 per fles.
Van al deze wijnen is € 3 per fles bestemd
voor Johanneskerk 500.
U kunt bestellen bij Co en Rieke Swaan.
0355389172 0640283340
E coswaan@hotmail.com
Heel graag komen we de fles(sen) bij u thuis
bezorgen. Ze zijn ook verkrijgbaar bij Petit
Clos in Laren (Edward van Aardenne).

Zomerfotowedstrijd
De Werkgroep Communicatie organiseert ook dit jaar weer
een zomerfotowedstrijd. Het is voor de vierde keer. Als
u een van die mensen bent die heel graag mooie plaatjes
schieten, krijgt u met het door de leden van de werkgroep
zorgvuldig gekozen thema alle kansen om er echt iets
moois van te maken. U dingt dan mee naar één van de drie
prijzen.
Het thema is ‘BEWEGING’. Als u al niet voldoende
geïnspireerd bent door dit woord, wat wij ons niet kunnen
voorstellen, google ‘beweging’ en dan en ziet u de vele
verklaringen; van iets in beweging zetten, iets laten bewegen, tot politieke beweging.
(Zie ook de foto hieronder).
Pak de camera of uw mobieltje, ga op stap, leg vast en zorg
ervoor dat uw mooiste foto vóór 4 september bij ons is via
nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl Niet meer dan één foto
inzenden.
Heel veel succes!
Werkgroep Communicatie

BEWEGING…

Escher-rotonde in Baarn
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Foto: Erik Schinkelshoek (Onderweg 5/juni 2020)
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Cursus Mandala’s tekenen

Flower of life

Afgelopen seizoen was het thema van de mandalacursus
‘Keltische bomen’. Door Corona werd het op gegeven moment lastig om elkaar live te zien. Toen zijn we
verdergegaan met Zoom-lessen, zodat we toch lekker op
de stroom bleven. Het was fijn om met de slotles in juni
elkaar weer te ontmoeten en geïnspireerd te worden door
de mooie, creatieve mandala’s die dit jaar gemaakt zijn
door de cursisten.

We zijn dan ook erg blij dat we in september weer live
kunnen starten met een nieuwe mandalacursus. Uitgangspunt van deze cursus zijn geometrische mandala’s, die
ook vaak terug te vinden zijn in graancirkels. Al in de
Egyptische mysteriescholen werd onderwezen over de
vormen van de Heilige Geometrie. Het zijn de oervormen
die overal in de natuur terug te vinden zijn, bijvoorbeeld
in de groei van planten, de proporties van ons lichaam, de
structuur van kristallen, de omlooptijden van de planeten.
Ons hele universum is gevormd volgens vaste geometrische waarden, waarvan de gulden snede de bekendste is.
Ook de ‘flower of life’ is heel bekend. Het toont in feite de
hand van God achter de schepping aan.
We willen er dit jaar een cursus van maken waarin iedereen zich kan vinden, zowel mensen die van intuïtief tekenen houden als mensen die het fijn vinden om vanuit een
vorm te beginnen. Vanuit een woord en een vorm gaan
we aan de gang, waarbij ik technieken en kleurtechnieken
uitleg. Inspiratie gegarandeerd!
Wil je je aansluiten bij deze leuke groep creatieve, inspirerende vrouwen, geef je dan op bij RoseMarie Harenberg.
RoseMarie Harenberg, 06-43530510
rosemarieharenberg@yahoo.co.uk

Hallo allemaal,
Vandaag hebben we het seizoen
afgesloten met een live bijeenkomst. We zijn met elkaar gaan
fietsen door Laren. Een tocht langs
‘heilige huisjes’. We begonnen bij
de Ontmoetingskerk, van daaruit ging de tocht naar de Goede
Herderkapel, de begraafplaats, de
Sint Janschuur en de Basiliek. We
eindigden de tocht in de Johanneskerk.
Het was echt fijn om elkaar weer op deze manier te spreken. We hopen op 12 september elkaar weer te zien.

Er is dan een speciale dienst waarbij we een
nieuw lid binnen de 12+ verwelkomen. Isaac,
je doet al vaak mee, welkom bij de groep!
Verder hebben we ook een beetje afscheid
genomen van Mitchel. Hij gaat, als alles lukt,
vanaf 15 augustus zijn studie voortzetten in de Verenigde
Staten. Mitchel veel succes!
We wensen iedereen een mooie zomer en tot de volgende keer.
Leo en Linda
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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 en de Torenhof
worden de diensten in september hervat.

Onderweg is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Blaricum
(www.protestantsegemeenteblaricum.nl)
en de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
(www.pglaren-eemnes.nl)

Zondag 11 juli
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R. Fechner
drs. E. Idema

Zondag 18 juli
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. M. van der Sijs
ds. J. Greven Zondag

Zondag 25 juli
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. B. Hengeveld
ds. J. G. de Bruijn

Zondag 1 augustus
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

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

10.00 uur
10.00 uur

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

DRUKWERK
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Zondag 8 augustus
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R. Veenstra
ds. J. G. de Bruijn

Zondag 15 augustus
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

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

BEZORGING / ABONNEMENTEN
Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, ’t Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Zondag 22 augustus
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

pastor F. Flantua
Gemeenteleden

Zondag 29 augustus
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. C. Pumplun
dr. M. Klomp

Van de redactie
De redactie wenst u allen een mooie zomer(vakantie), waarheen u ook gaat:
naar wuivende palmen, de zilveren zee, de schoonheid van de stad of uw
achtertuin.

REDACTIE
H. Aertsen, J.G. de Bruijn,
A. van Kalsbeek (eindredactie)
CORRECTIE
B. Veerman, S. Visser

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
07	
08	
09	
10

Foto’s: Erik Schinkelshoek

16 | 37e jaargang nr. 6, 11 juli 2021

Fijne vakantie

Kopij
wo 18-08	
wo 22-09	
wo 27-10	
wo 01-12

Verspreiding
za 04-09
za 09-10
za 13-11
za18-10

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
WOENSDAG 18 augustus 2021

