UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN LAREN-EEMNES EN BLARICUM
Heleen van Beelen interviewt ds Job de Bruijn

‘Soberheid en eenvoud spreken mij aan’
Job, er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de
renovatie van de Johanneskerk, hoe vind je dat het
geworden is?
Het is een mooi geheel geworden. De oude kerk was
vooral een rommeltje met een verzameling aan sferen
en spullen. Nu is er een soberheid en eenvoud die mij
aanspreekt. Het is een klassieke ruimte gebleven waar
prachtige elementen aan zijn toegevoegd: de vloer, de
schitterende ramen. De kerk is ontdaan van overbodige
dingen. Het oude beeld laat zien waar we vandaan komen,
het weerspiegelt de historie. Voor mij is het niet zo
belangrijk of het Johannes de Evangelist is of Johannes
de Doper, liever laat ik het open. Het is een beeld van de
onbekende. Het staat voor ieder van ons. Het gezicht is
gehavend en beschadigd. Mensen kunnen elkaar schade
toebrengen maar je kunt ook weer bij elkaar komen. Dan
ontstaat iets van heling. Zo kan het verkeren, denk aan
het verhaal van Mozes, die terugkeerde van de berg met
de stenen tafelen. Hij smeet ze kapot toen hij zag hoe het
volk danste rond het gouden kalf. Hij ging opnieuw de
berg op, kwam terug met nieuwe stenen, maar liet de oude
niet zomaar liggen. Ook de scherven van die oude stenen
gingen mee door de woestijn.
Als je ergens een kerk bezoekt, waar let je dan op?
Ik ben een cultuurbarbaar. Een ruimte gaat voor mij
pas leven als er iets klinkt. Muziek bijvoorbeeld, goed
gekozen woorden ook. Geen gezeur of te vrome woorden.
Ik ben wat ongeduldig en kan snel afhaken.
Meer luisteren dan kijken dus?
Ja ik sta open om iets te ervaren, iets te beleven.
Kijk je ook niet even wat voor orgel er is, of welke piano
er staat?
Nee, want het zegt mij niet zoveel zolang er niet op
gespeeld wordt. Het moet gaan klinken, eerder weet
ik eigenlijk nog niets. Zeker houd ik van een mooi
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instrument, maar het moet nog wel tot klank komen,
bijvoorbeeld in een improvisatie.
Wat maakt dat jij je kunt thuis voelen in een kerk?
Voor mij is de essentie van kerk dat bijbelverhalen worden
blootgelegd en betekenis krijgen voor nu. Het gaat om
het openen van woorden. Ik ben erg tekstgericht en
klankgericht. Het voorbereiden van een dienst begint voor
mij met heel rustig de tekst lezen. En dan steeds opnieuw
laten klinken.
Hoe kan de Johanneskerk een thuis worden voor
iedereen?
De kerk moet altijd open zijn. Het moet een gewijde
ruimte zijn, dat wil zeggen een ruimte waar stilte kan zijn.
‘Paradijs’ betekent zoiets als ‘omheinde binnenruimte.’
Daar denk ik aan. Daarbij gaat het ook over de innerlijke
stilte, die je gemakkelijker kunt ervaren in een ruimte
als de Johanneskerk. Je moet het zien als een tuin in een
drukke stad. De Johanneskerk ligt eigenlijk prachtig, bij
een levendig punt, naast een café, schuin tegenover de
cafetaria. Het is belangrijk dat de kerk niet voor speciaal
publiek is, of voor een bepaalde groep. De kerk is geen
skybox. De kerk is er voor iedereen in alle breedte en alle
diversiteit. Daar wil ik voor waken en mijn best voor doen!
(Uit: Nieuwsbrief JK500)
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum
05-09 Kerk in Actie – Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel
jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In
Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Veel jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden
van het land trekken daarom naar de grote steden in het
rijkere zuiden. Ze moeten dat vaak op eigen kracht doen.
Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk
in Noord-Ghana biedt vaktrainingen aan. Via deze collecte
van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren
een vakopleiding te bieden.

in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te
zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan
deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Een
klein begin naar meer vrede.
03-10 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 Kilimanjaroregio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk
door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en
waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te
ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak
verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan
de therapie van behandelbare kinderkanker.

12-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij
Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de
rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma
krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis
of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een
zinvolle toekomst.
19-09 Stichting Het vergeten kind
Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland
die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen
zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun
ouders wonen. Het doel van de stichting is dat al deze
kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en
stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.
26-09 Kerk in Actie Israel en Palestina Joodse en Palestijnse kinderen groeien
gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict
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Het college van diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes
05-09 Kerk in Actie - Ghana (zie boven)
12-09 Hulpvragen dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Een steuntje
in de rug is vaak zeer welkom om tijdelijke problemen op
te lossen. Met uw bijdrage kan de diaconie dit noodzakelijke en dankbare werk in Laren en Eemnes blijven doen.
19-09 Oecumenische dienst in de Katholieke Kerk te
Eemnes

26-09 Stichting Friersdale - Eemnes
(pater Van Weegen)

Voor Nederland, voor Zuid-Afrika, voor welk land ook
ter wereld betekenen kinderen de toekomst. Hun dromen,
idealen en kennis vormen de wereld van morgen. Maar
als zij geen basis hebben om vanuit te bouwen, hoe ziet
die wereld er morgen dan uit?
Stichting Friersdale-Eemnes werkt samen met de bevolking van Friersdale aan een toekomst voor de kinderen
in dit gebied. Door de kinderen onderwijs aan te bieden,
krijgen ze een kans om zich te ontwikkelen en groeit het
besef dat zij met hun kennis iets voor anderen kunnen betekenen. Help ons deze kinderen te helpen om de wereld
van morgen beter te maken dan die van vandaag!

03-10 Edukans – Vluchtelingen in Libanon
Sinds in 2011 de burgeroorlog begon, is meer dan de helft
van de Syrische bevolking gevlucht. De meeste vluchtelingen wonen in kampen in de buurlanden, waaronder
Libanon. Het grootste deel van de leerplichtige vluchtelingenkinderen gaat al jaren niet naar school. En dat
worden er in Libanon steeds meer: door de economische
crisis plaatsen veel Libanese ouders hun kind van een
privéschool over naar een openbare school. Dat betekent
dat er steeds minder onderwijsplekken voor Syrische
kinderen zijn.

Edukans zorgt voor tijdelijke scholen in Libanon, met
Syrische leraren die les geven in het Arabisch.
Het college van diakenen van de PGLE

Schrijfactie Amnesty International
Irak: mannen en jongens al vijf jaar vermist
In 2016 werden in Irak 643 mannen en jongens ontvoerd door de Popular Mobilization Units, een gewapende groepering die nauwe banden met de Iraakse
overheid heeft. Tot op de dag van vandaag weet hun
familie niet wat er met hen is gebeurd of waar ze zijn.
De gedwongen verdwijning van deze 643 mannen en
jongens staat niet op zichzelf. Sinds de opkomst van
Islamitische Staat en andere gewapende groeperingen
zijn duizenden - voornamelijk soennitische - mannen
ontvoerd door overheidstroepen en daaraan gelieerde
milities. Volgens het Rode Kruis kent Irak het hoogste
aantal vermiste personen ter wereld.

Egypte: activist en advocaat ten onrechte gevangen
De Egyptische politiek activist Alaa Abdel Fattah
en advocaat Mohamed el-Baqer zitten sinds oktober
2019 in voorarrest vanwege valse beschuldigingen
waaronder het verspreiden van nepnieuws. Ze zitten
alleen maar vast vanwege hun vreedzame werk voor
de mensenrechten. In de gevangenis worden ze slecht
behandeld.
Ze hebben geen bedden en slapen op dekens op de
vloer. Anders dan andere gevangenen mogen ze niet
luchten op de binnenplaats van de gevangenis; ze mogen geen boeken lenen uit de gevangenisbibliotheek of
zich wassen met warm water. Ook hebben ze tot nu toe
geen coronavaccin gekregen.
U kunt één van de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl
KOM IN ACTIE!
Marjo de Jager
37e jaargang nr. 7, 4 september 2021 | 3

UIT

Annette Horsman
In de rubriek ‘Uitgelicht’ komen mensen aan het woord met een bijzonder verhaal. Voor
dit nummer vertelde Annette Horsman (lid van de Protestantse Gemeente Blaricum) haar
verhaal aan Alice van Kalsbeek. Annette is uitvaartverzorger, ritueel begeleider en geeft
rouw- en verliesbegeleiding.
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Daarnaast is het heel bijzonder om toegelaten te worden tot de meest intieme fase van een mensenleven.
Iedere familie is weer anders. Iedere uitvaart is uniek.
Soms moeten er taboes doorbroken worden, bijvoorbeeld als het beeld van de zwarte auto’s en de ‘kraaien’
mensen angst inboezemt. Er zijn tegenwoordig zo veel
mogelijkheden om de uitvaart vorm te geven. De wensen van de familie staan altijd centraal.

‘Als klein meisje organiseerde ik al begrafenissen in
de tuin van mijn ouders voor de slachtoffers van onze
katten. Vogels en muizen veelal. Mijn moeder was gelukkig in het bezit van vele schoenendozen, een prima
kist voor de overledenen. Een papieren servetje diende
als dekentje. Met de lange zwarte jas van mijn vader
en zijn hoge hoed schreed ik naar de begraafplaats onder een levensgrote conifeer. Daar werd de overledene
met alle mogelijke rituelen ter aarde besteld. Meestal
in alle stilte. Geen muziek, geen bloemen.
De fascinatie voor het laatste afscheid heb ik altijd
gehouden. Toen ik zeven jaar geleden een zware
leidinggevende positie door een fusie van het bedrijf
waar ik werkte kon opgeven, heb ik mijn hart gevolgd
en de keuze gemaakt om uitvaartverzorger en ritueel
begeleider te worden.
Wat mij aantrekt in dit vak? Ik vind het belangrijk om
van het laatste afscheid een waardig afscheid te maken, waarmee de familie verder kan. Het is een proces
waarin mensen veel keuzes moeten maken: begraven
of cremeren, veel of weinig mensen erbij, een kerkdienst of niet, welke rituelen willen we gebruiken, wat
moet er op de kaart, en ga zo maar door. Om in dat
proces mensen bij te staan, met ze mee te denken is
heel boeiend en creatief. Door een aantal zaken over te
nemen, kun je de pijn van het verlies verzachten. Kun
je troosten.
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Ik ben blij dat ik op latere leeftijd de keuze voor
uitvaartverzorger heb gemaakt. Door de jaarringen
die je zelf hebt gekregen, kun je je beter verplaatsen
in andere mensen en betere zorg leveren. Mijn geloof
speelt hierbij ook een rol. Ik heb heel duidelijk gevoeld
dat ik gestuurd werd, toen ik koos voor dit vak. Bij
iedere uitvaart komt dat terug. Als ik in de auto naast de
chauffeur zit, is er altijd een moment waarop ik contact
met God heb.’
Wie contact met Annette wil: T 06-41324616

Na zo’n driehonderd uitvaarten heeft Annette een schat
aan mooie verhalen verzameld die ze graag wil doorgeven. Ze wil hiermee het laatste afscheid als ingrijpende
gebeurtenis dichterbij brengen. Daarbij is ze niet bang
voor een lach, naast de tranen. Op pagina 5 een van de
verhalen

Haar hond
In mijn werk kom ik regelmatig in contact met honden.
Hoewel ik zelf heel lang honden heb gehad, blijf ik
altijd een beetje voorzichtig, want je weet niet of de
hond jou wel aardig vindt. Het is belangrijk dat een
huisdier afscheid kan nemen van een overledene. De
hond is immers een onderdeel van het huisgezin.
Zo ook bij een gezin waar een jong kind was overleden. De droefenis was enorm, de ouders waren verslagen. Als moeder en grootmoeder vind ik de uitvaart
van een kind de allermoeilijkste taak.
Tijdens het gesprek over de uitvaart kwam de hond ter
sprake, die een intense band had met het meisje.
Ik vroeg waar hij was, omdat ik hem niet zag in de
zitkamer waar wij zaten. ‘Hij heeft zich verstopt in de
tuin’, zei de vader.
Wij gingen verder met alle noodzakelijke zaken die er
te regelen waren. Het meisje was thuis overleden, maar
de ouders wilden toch dat ze in afwachting van de begrafenis naar het rouwcentrum werd overgebracht. Ze
wilden graag dat dit zo snel mogelijk zou gebeuren.
Ik zette alles in gang en dus was het wachten op
collega’s die zouden komen en samen droegen we het

meisje op de brancard de trap af. In de hal maakten we
alles gereed om naar buiten te gaan. Plotseling zag ik
een schaduw achter de glasdeur die de hal scheidde
van de woonkamer. De hond. Hij blafte. De vader keek
naar de hond en vervolgens naar mij. ‘Ik zou hem even
afscheid laten nemen’, zei ik. De moeder knikte en de
vader opende de deur.
Een grote herder kwam langzaam dichterbij. Zijn ogen
strak gericht op de brancard. ‘Laten we hem maar even
wat ruimte geven’, zei ik tegen mijn collega’s die naast
de brancard stonden. Wij deden een stapje terug.
Langzaam liep de hond om de brancard heen. De oren
gingen heen en weer en heel voorzichtig kwam zijn
neus in de richting van het overleden meisje. Hij rook
even en liep vervolgens terug naar de glasdeur, waar
hij ging zitten. Alsof hij de wacht hield, zijn ogen gericht op de brancard. Hij verroerde zich niet meer, ook
niet toen wij langzaam naar buiten gingen. ‘Mag hij
mee?’ vroeg de vader. ‘Naar de begrafenis bedoel ik’.
Natuurlijk. ‘Dank u wel, ze was zo gek op hem, ziet u’.
Annette Horsman

Kinderbegraafplaats Rotterdam
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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.
Dit geldt ook voor de middelbare scholieren.
Contact:
consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl
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.
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Van het consistorie
Bij de diensten

5 september kijken we uit naar de
preek van ds. Hilde Honderd uit
Bussum.
12 september gaat ds. Petra
Barnard voor in een
bevestigingsdienst van een nieuwe
ambtsdrager.
19 september vieren we onze
Startzondag met als thema ’Van U is
de toekomst’. Komt u ook? Ds. Rob
Visser is dan voor de eerste maal bij
ons te gast. Hij was jarenlang
stadsdominee van Amsterdam-IJburg
en staat nu in Rhenen. In een
interview zei hij eens: ‘God is daar,
waar mensen zich tot hun recht
gebracht voelen’. Herkenbaar?
26 september begroeten we de
muzikale ds. Sytze de Vries
3 oktober gaat ds. Heleen van
Beelen uit Laren bij ons voor
(wellicht met een mooi Taizé-lied?).
10 oktober is onze voormalige
interim predikant, ds. Cees Hendriks
uit Ede, onze gast. Van harte
aanbevolen!
Namens het consistorie wens ik u
gezegende diensten toe,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Afscheid

Lieve (Dorps-)kerkgenoten,
Op 1 augustus heb ik tijdens mijn
laatste dienst als ouderling afscheid
genomen. Van kerk en vaderland
min of meer, hoewel dat ook maar
betrekkelijk is.
Ik was bijzonder blij met alle lieve
mensen die mede of speciaal voor
mijn afscheid naar de kerk kwamen,
via mail of een kaart een persoonlijk
bericht stuurden of een mooie fotocollage ophingen met al lang vergeten
maar gekoesterde fotomomenten. Ook
de heerlijke macarons (in de kleuren

van de Spaanse vlag, maar speciaal
voor mij ook nog een paar met chocolade, haha) en zowaar de ijscoman van
De Hoopgaven een heel feestelijk tintje
aan de koffie na de dienst, ondanks
de regen. Dit alles maakt het afscheid
weliswaar moeilijker, maar geeft een
warm gevoel: hartelijk dank allemaal!
Groet,
Mieke Bleys

Bloemengroeten

In de afgelopen periode zijn de
bloemen uit de kerk met onze
hartelijke groeten gebracht naar:
Margot Cornelis, Henny Redeker,
Aart Potuit, Ank Westland, Jacqueline
van Vliet, Magda Dekker, mevrouw
Boesjes, Aty Lindeman.

Foto: Bram Veerman

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
Het is zomer en dus vergadert de
kerkenraad normaal niet in de
maanden juli en augustus. Op 14 juli
werd echter een vergadering ingelast,
omdat er zaken waren die niet tot half
september konden wachten. De stand
van zaken rondom de beroeping is
natuurlijk een belangrijk onderdeel,

Protestantse Gemeente Blaricum
daarnaast waren er updates over
lopende financiële zaken. En het zou
de laatste vergadering zijn van Mieke
Protestantse Gemeente Blaricum Van
het consistorie Bleys, de voorzitter
van het consistorie.
Voorafgegaan door een smakelijke
paëlla gemaakt door Klaas Kos
(geheel in Spaanse sferen voor Mieke
natuurlijk) was er een korte vergadering.
Informatie rondom de beroeping treft
u hieronder aan. Ook wij zijn
natuurlijk nieuwsgierig, maar die
nieuwsgierigheid zullen we nog even
moeten beteugelen.
Wanneer u deze Onderweg ontvangt
zult u al gehoord hebben dat wij een
nieuw lid van het consistorie hopen te
verwelkomen. Haar naam zal op 22 en
29 augustus worden afgekondigd en in
september (na de twee weken van de
mogelijkheid tot indienen van
bezwaar) worden bevestigd. Het
betreft mevrouw Aliëtte van der Walvan Dijk. We zijn blij dat zij zo
gemotiveerd is om haar steentje bij te
dragen aan de kerk.
Op 1 augustus namen wij in de dienst
afscheid officieel van Mieke. We
zullen haar missen. Voor al die jaren
van dienstbaarheid aan onze kerk zijn
we haar natuurlijk erg erkentelijk.
Wil Vooys neemt haar taak per 1
augustus over. We wensen haar veel
succes toe.
Een werkgroepje uit de kerkenraad is
druk plannen aan het maken voor de
Startzondag op 19 september. We
zien uit naar een mooie opening van
het kerkelijk jaar.
Komt u ook?
Namens de kerkenraad,
Annette Horsman, voorzitter

Nieuws van de
beroepingscommissie
In aansluiting op het stukje in de
vorige Onderweg kunnen wij u
meedelen dat de beroepingscommissie
inmiddels kandidaten ter plaatse heeft
kunnen beluisteren en dat we de
volgende fase van het beroepingsproces zijn ingegaan. De beroepingscommissie heeft unaniem een voordracht
aan de kerkenraad gedaan, die - bij een
positieve beslissing - de verdere
procedure ter hand zal nemen: een
beroep op de beoogde kandidaat
uitbrengen.
Met vriendelijke groet,
René de Fouw, secretaris

College van
diakenen
Collecteverantwoording
Collecte
plus donatie
Juni 2021
Hospice
Kajan
St. De Hoop
KiA/Wereldvluchtelingendag
Epafras
Totaal

147,25

450,00

174,25
148,00

550,00
300,00

192,55

600,00

€ 662,05 € 1.900,00

Juni 2021
Voedselbank
Stap verder
St. Child
St. De Vrolijkheid
Totaal

met
uplift

224,35
198,25
212,75
130,65

900,00
600,00
212,75
400,00

€ 766,00 € 2.550,00

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

College van
kerkrentmeesters
Collecterooster
05-09 Kosten pastoraat
Pastoraat vinden we belangrijk en
daarom zijn de kosten voor pastoraat
de grootste post in de begroting van
de kerk. Graag verwelkomen we uw
steun daarvoor in de collecte.
12-09 Onderhoud installaties
Deze zondag vragen de rentmeesters
uw bijdragen voor het periodiek
onderhoud aan de installaties en het
actueel houden van de veiligheidsvoorzieningen in onze gebouwen.
19-09 Kosten erediensten
Vandaag vragen we uw bijdrage voor
de instandhouding van de eredienst.
Daarmee bedoelen we onder andere
de kosten die gepaard gaan met het
organiseren van de kerkdiensten, zoals
het printen van de orde van dienst en
de vergoedingen voor de betaalde
krachten die onze samenkomsten
kwaliteit geven.
26-09 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een
deel van hun begroting aan het onderhoud van de gebouwen. Ook moeten
we ons voorbereiden op de kosten van
restauraties in de toekomst. Graag
vragen we uw hulp, zodat we de
Dorpskerk kunnen doorgeven aan
nieuwe generaties.
03-10 Kosten verwarming en
verlichting
Nu de herfst zich weer heeft
aangediend gaan de kosten van
verwarming zich weer doen gelden.
We vragen uw bijdrage in de kosten
van de nutsbedrijven, zodat we kunnen
zorgen voor licht en warmte in elk
opzicht.
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De collectes voor onze kerkgemeente
worden van harte bij u aanbevolen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
onze bankrekening:
NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Blaricum.
Het college van kerkrentmeesters

Even voorstellen …

Ik wil mij graag even officieel aan u
voorstellen. U heeft mij wellicht al
een aantal keren in de kerk gezien als
de assistent van de koster.

Mijn naam is Patrick Boshuijzen. Ik
ben geboren in Bussum op 18 juni
1947 en woon nu in Huizen. Ik ben
getrouwd en mijn vrouw Marja en ik
hebben vier kinderen.
In mijn werkzame leven ben ik fysiotherapeut geweest en had ik mijn
praktijk in Zeist. Als vrijwilliger ben
ik werkzaam in ziekenhuis Tergooi,
zowel in Blaricum als in Hilversum.
Daarnaast ben ik tien jaar voorzitter
geweest van de VVE van het appartementengebouw waar wij wonen.

Kerkwandelen
Kent u dit woord ‘kerkwandelen’? Vast niet, want het is een nieuw begrip
binnen onze Dorpskerk-activiteiten. Sinds ongeveer een jaar wandelen we bij
droog weer elke maandagmiddag met een aantal Dorpskerk-genoten. Dat noemen we dus kerkwandelen. Om 13.30 uur verzamelen we bij de parkeerplaats
van Restaurant De Eendracht/De Tafelberg.
Vandaar maken we elke week
via een andere route een wandeling van zo’n anderhalf uur
in onze eigen mooie omgeving. Akkers met wilde bloemen, bos en heide, bijzondere
insecten, van alles komen we
tegen. Soms ook wandelen we
langs paden die niet iedereen
Tafelberg, Blaricum
kent. Het tempo is rustig, we
nemen de tijd om bomen, planten, bloemen en insecten te bekijken. Ook een
goed gesprek onderweg is mogelijk.
Na afloop rusten we uit - voor wie dat wil - op het terras van het restaurant en
drinken samen wat. Het is echt de moeite waard om eens met ons mee te gaan.
Opgave is niet nodig, gewoon komen. Hopelijk tot ziens!
Anneke van ’t Hull

Cie. Kruispunt
Donderdagmiddag 29 juli: Uitje in de buurt - Met eigen auto’s en mondkapjes
vertrokken we met z’n veertienen naar Kasteel Groeneveld om enkele covid-proof ingerichte tentoonstellingen te bezoeken. We bewonderden werken van
kunstenaars die in de coronaperiode werkten aan ‘herontdekking’, gebruikmakend van materialen die thuis voorhanden waren toen de winkels ongeopend
bleven. Covid-19 had dus wel degelijk invloed op hun werken, maar ook op hun
werk! Op de tweede etage was het oeuvre van Rien Poortvliet te zien.

Rob Hoogendoorn heeft mij gevraagd
of ik hem bij ziekte en/of vakantie, zou
willen waarnemen als koster en dat wil
ik heel graag doen. Het is u misschien
opgevallen dat ik al een aantal keren
met hem heb meegelopen en inmiddels
een paar keer alleen heb gedraaid.

Geja met ‘Het valt zoals het valt’

Ik vind dit een goede manier om me
voor uw kerk nuttig te maken en hoop
op een goede samenwerking met u als
gemeente. Tot ziens in de Dorpskerk!

Als afsluiting vierden we in de Larense poffertjeskraam de verjaardag van Marion de Haan, die anderhalf jaar ouder was geworden. Covid: we blijven creatief
én … we blijven gaan ‘langs het tuinpad van mijn Vader’.

Patrick Boshuijzen

Cie. Kruispunt
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Overleven in coronatijd (1)
Een aantal gemeenteleden gaf respons op de vraag van het consistorie ‘Welke
impact heeft de coronatijd zoal op ons gehad?’ Het consistorie dankt hen hartelijk dat ze bereid waren hun ervaringen met ons te delen!
Anne-Marie de Fouw
Foto: Bram Veerman

‘Hoe maak jij het? Kun jij je een beetje redden in deze moeilijke tijd?’
Dat zijn vragen die mij de afgelopen tijd regelmatig gesteld werden en die ik op
mijn beurt ook aan anderen stelde. Coronatijd was en is nog steeds een lastige
tijd voor iedereen. Maar het antwoord op boven gestelde vragen blijkt niet voor
iedereen hetzelfde. Hoe verging het mij tot nu toe?
Eind maart vorige jaar, toen vrijwel heel Europa en de rest van de wereld een
periode van lockdowns en vergaande beperkingen hadden, kwam ik ternauwernood op tijd terug naar Nederland met een repatriëringsvlucht vanuit het buitenland. Ik was blij weer thuis te zijn. Het leek wel een nare droom. De dreiging
van het coronavirus had invloed op vrijwel alles wat voorheen heel normaal
was. Geen of nauwelijks contacten, niet op reis kunnen gaan, strikte hygiënemaatregelen, mondmaskers dragen en elke dag treurige berichten over het aantal
nieuwe besmettingen en coronadoden.
Alle reden dus om angstig, somber en depressief te worden. Veel eenzaamheid
bij zowel jong als oud. Eigenlijk een wonder dat ook ik niet depressief en moedeloos ben geworden, zoals zoveel andere mensen.

Op het dek van een pontje

Foto: Bram Veerman

Voor mij hebben in deze coronaperiode vooral de volgende dingen extra betekenis gekregen en mij op de been gehouden: mij niet laten meeslepen in angst
en somberheid, zoveel mogelijk actief en gezond blijven, het belang inzien van
zelfredzaamheid, alert en attent blijven wat betreft alle informatie en ontwikkelingen rond het virus, contact houden met naasten via vooral whatsapp, e-mail
en telefoon, genieten van de stilte en de rust, oog houden voor de schoonheid
van de natuur en de wisseling van de jaargetijden, door te wandelen en te fietsen
lichamelijk in conditie blijven. Al met al heb ik tot op heden genoeg om handen
gehad om die lastige coronatijd te doorstaan. Maar ik hoop en bid dat er toch
echt een einde aan komt en we weer voluit kunnen zingen in onze Dorpskerk.
Want dat heb ik toch wel het meest gemist, het zingen.

Zingen
Wij hebben de coronatijd als
erg saai ervaren. Alle spontane
dingen waren ineens verdwenen.
Gelukkig zijn we een beetje digitaalvaardig, zodat we nog wel
mee konden doen aan bijvoorbeeld de kerkdiensten.
Nu zijn wij beiden zangers van
de cantorij en die kwam natuurlijk ook abrupt tot stilstand.
Zangstemmen moet je blijven
oefenen. Daar heeft Anneke Zing
als vanzelf op zaterdag voor
gevonden, een digitale zangles,
waar iedereen aan mee kan doen.
Zo is zij toch een beetje geoefend gebleven.
We hopen dat iedereen de weg
terug naar de cantorij weet te
vinden en we hopen ook dat anderen die nog niet eerder hebben
meegezongen het koor komen
versterken, want we hebben wel
ontdekt dat zonder zang het
leven en de kerkdiensten toch
wel saai worden.

Anneke en Jan den Dunnen

Anneke van ’t Hull
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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
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Bij de diensten

Reserveren

We hopen dat het spoedig niet meer
nodig zal zijn, maar nog steeds
maken we gebruik van een reserveringssysteem voor kerkdiensten.
Iedereen kan zich opgeven via dit
mailadres:
reserveren@pglaren-eemnes.nl
We volgen de landelijke voorschriften. Zodra het kan willen we
de deuren naar de diensten weer
wagenwijd openzetten.
Op 5 september houden we dienst
in de Ontmoetingskerk. Isaac van
Dorp heeft de overstap gemaakt naar
de middelbare school. Hij krijgt een
rol in deze dienst. De Joodse traditie
kent we de ceremonie van bar mitswa. Jongeren van 12 tellen vanaf
dan volwaardig mee in de diensten.
Ze lezen voor het eerst de Schrift en
ze krijgen cadeaus. We hebben een
beetje gekeken naar die traditie. We
willen Isaac graag iets meegeven. Een
paar cadeaus en ook een paar goede
wensen, met als eerste dat het hem
goed zal gaan, welke wegen hij ook
zal gaan. En dat hij zich in en rond de
kerk welkom zal voelen.
Op 12 september houden we een
oecumenische viering in de Sint Nicolaaskerk in Eemnes. De Ontmoetingskerk is op deze zondag gesloten. De
dienst in Eemnes is voorbereid door
leden van de parochie en door mij.

Weekend van 17 tot en met 19
september:
Op zaterdagmiddag houden we in de
vernieuwde Johanneskerk een Stilte-/
Taizé-viering. We lezen korte bezinnende teksten. Wie wil kan een kaars
aansteken. We herhalen de mooie
liederen uit Taizé, zoals Veni sancte
spiritus, Laudate omnes gentes, De
noche iremos en andere. En er is stilte,
ruimte voor eigen gedachten.
Op zondagmorgen begint de dienst
om 10.30 uur. Ik ga voor, koorzangers
verlenen medewerking, Tjalling bespeelt het orgel, Mirjam de piano. Na
afloop zal Klaas de Haan de beiaard
bespelen. En daarna komt de harmonie Sint Jan. Ze spelen eigen werk
en ze zullen het lied spelen dat ik
geschreven heb en waar de begaafde
arrangeur Wijnand van Klaveren een
arrangement van heeft gemaakt.
Een lied met deze tekst:
Dit huis waar deuren openstaan
Waar jij en ik naar binnengaan
Dit huis waarin de wereld past
Met wat verlicht, met wat belast
Dit huis biedt ruimte voor vurig
geloof
Maar hier kun je ook zijn met wat is
gedoofd
Dit huis maakt eeuwige waarheid
vrij:
Er wordt bij god geloofd in jou en
mij.
Zondag 26 september houden we
weer dienst in de Ontmoetingskerk.
Datzelfde geldt voor de diensten in
oktober. In een daarvan zal de doop
bediend worden aan Julian Sebastiaan
Peter, broer van Maxime en zoon van
Maryse Nagtegaal en Sebastiaan de
Jong, Melkweg 17 in Laren.
Job de Bruijn

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Peter en God

Peter R. de Vries was gereformeerd
opgevoed. Dat geloof van zijn jeugd
was duidelijk in wat je moest denken en moest doen. Er waren vaste
patronen van bidden en lezen aan
tafel en op zondag naar de kerk. Je
wist wat goed was en verkeerd. Het
kon allemaal wel eens wat rechtlijnig
overkomen. Tegelijkertijd was dat
geloof ook een bron van rechtvaardigheidsbesef. Je kwam op voor mensen
in nood. Vader de Vries zat vroeger in
het verzet. Hij heeft dat nooit aan zijn
zoon gezegd. Want ook dat hoorde er
bij: je loopt niet te koop met je goede
daden.
Peter R. de Vries had afscheid genomen van de kerk van zijn jeugd. Hij
botste misschien op een rechtlijnige
vader. Hij botste misschien vooral op
mensen die dan wel op zondag vroom
kunnen praten, maar door de week onvroom handelen. Hij had een ontzettende hekel aan hypocrisie.
De kerk van vroeger mag hij dan
afgeworpen hebben, het rechtvaardigheidsbesef is hij nooit kwijtgeraakt.
Integendeel, dat belichaamde hij als
geen ander. Dat je doet wat je moet
doen en opkomt voor mensen in nood.
Dat maakte diepe indruk en heeft
velen geraakt.

Johanneskerk

De maand september zal voor een
groot deel in het teken staan van de
heropening van de Johanneskerk. In
het afgelopen jaar is veel gebeurd.
Veel mensen hebben bergen werk
verzet. Er is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen met de
burgerlijke gemeente. Bij de Vrienden van de Johanneskerk is een grote
betrokkenheid rond de kerk ontstaan
van mensen van allerlei achtergrond.
Als kerkelijke gemeente juichen we
het toe dat een kerk een ruimte voor
iedereen kan zijn.
Het resultaat van de inzet van velen is
zichtbaar geworden. De Johanneskerk
ziet er prachtig uit. Het gebouw heeft
een stijlvolle soberheid. De nieuwe
stoelen, de nieuwe vloer, het mooie
orgel en de piano en niet te vergeten
de liturgische kerkelementen zoals
doopvont, avondmaalstafel, kaarsenstandaard en lezenaar verrijken het
geheel.
De kerk is multifunctioneler dan
voorheen. Tegelijkertijd is en blijft het
een kerk. Ruimte waar gezongen en
gebeden kan worden. Ik wil van harte

Job de Bruijn

Uit de gemeente
Huwelijk

We feliciteren Emlyn Caren Marjon
van der Wal en Thoms David Peel
van harte. De kerkelijke bevestiging
en inzegening van hun huwelijk vond
plaats op vrijdag 27 augustus in de
Johanneskerk. Ik leidde de dienst.
Thomas en Emlyn wilden hun grote
dankbaarheid uitspreken voor het
wonder dat zij elkaar ontmoetten. Hun
samen verder gaan wilden ze vieren.
Op de kaart schreven ze het mooie
woord celebrate. Daarin weerklinken
de woorden ‘vieren’ en ‘wijden’.
Emlyn en Thomas delen wat menselijk is en beseffen dat er meer is dan
wat wij mensen kunnen bedenken en
kunnen hanteren. Ze willen toegewijd en verantwoordelijk in het leven
staan. En ze hebben verlangen om
in hun komen en gaan gezegend te
worden.

Bij Carré zei iemand die bij het
afscheid in de rij stond: wat moeten
we nu, wie zal nu voor ons opkomen?
Voor velen was Peter R. de Vries
een baken geworden in een tijd vol
verwarring. Voor sommigen was hij
misschien wel meer dan dat. RTL
noemde de samenkomst in Carre een
dienst. Was het misschien zo dat Peter
in de beleving van velen de lege plaats
ingenomen had die vroeger aan God
was toebedeeld?
Job de Bruijn

al diegenen danken die voor en achter
de schermen veel goed werk hebben
verricht.

Wij allen wensen hun veel heil en
zegen toe.
Job de Bruijn

Foto: Rineke Ooykaas
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Overleden

gezin. Tijdens de ziekte en rond het
overlijden van haar man werden de
schaduwen van het leven groter. Ze
werd bezorgder. Door alles heen heeft
geloven haar begeleid. Geloven, dat
ruimte schept en vertrouwt op Liefde
die blijft.

Foto: Rineke Ooykaas

Miny Repko had de hoge leeftijd
bereikt van 86 jaar. Ze was in de
loop van jaren beperkter geworden in
haar mogelijkheden. Niet voor niets
moest ze tot haar verdriet enkele jaren
geleden het grote en vertrouwde huis
in Hilversum verlaten, waar zij zo
lang had gewoond, samen met Fred,
haar grote liefde, die jaren geleden
overleed. Het was nodig om kleiner
te gaan wonen, in Johanneshove, met
meer mogelijkheden van zorg dichtbij.
Ze was afhankelijker geworden, maar
tegelijkertijd was ze nog altijd zo bij
de pinken. Ze regelde de dingen zelf,
ze las - nee spelde - de NRC op de
iPad nog steeds dagelijks. Haar geest
was helder en haar leven leek nog wel
even te zullen duren. Toen kwam het
einde onverwacht. Ze werd onwel.
Hulp mocht niet meer baten.
We hebben haar herdacht in de Regenboogkerk in Hilversum. Er klonken
herinneringen van haar kinderen,
Dieke en Wilfred, haar kleinkinderen
en anderen. Aan het begin en aan het
slot zong Daniel Lohues in het Drents,
de taal waar Miny Repko van huis
uit vertrouwd mee was. Ik las verzen
uit het Hooglied en van Paulus: over
Liefde die blijft. Miny Repko heeft
grote liefde ervaren. Haar leven kende
heel veel goeds. Ze genoot van de
nieuwe wereld die voor haar in
Hilversum openging.
Ze heeft ook moeten omgaan met
verdriet en scheiding in haar eigen
12 | 37e jaargang nr. 7, 4 september 2021

We gedenken Aaltje Mietje Repkovan Zwolle met eerbied en genegenheid.
Job de Bruijn

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

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Fam. Overzee - Eemnes
Else Lambregts - Eemnes
Henk Bakker en Nanda Kok - Laren
Mevrouw Sonneveld - Laren
Mevrouw Kopmels - Laren
Kees en Nel Hamelink - Laren
Mevrouw Bak – Eemnes
Mevrouw Deurloo - Laren
De heer van Diffelen - Laren
Wendy en Niels Sluis - Eemnes
De heer Den Boggende - Eemnes
Marleen van Kicken - Laren
Joke en Karel Hagen - Eemnes
Kees en Gabriëlle Sluis - Eemnes
Ina en Aat Snaterse - Laren
Wil en Carlus van Maarschalkerweerd
- Eemnes
Mevrouw Brandse - Laren
De heer Schaap - Laren
Tonny en Co Geel - Eemnes
Helena Huijser - Laren
De heer Keulemans – Laren

Onze huidige voorzitter Martin
Noordzij zal in september de voorzittershamer neerleggen en hij zal na
twaalf jaar eveneens uit de kerkenraad
stappen. We zijn ongelooflijk dankbaar dat hij in een lastige periode deze
taak op zich heeft willen nemen en die
met veel inzet en enthousiasme heeft
vervuld. We zijn heel blij te kunnen
melden dat onze huidige assessor,
Mart Sakkers, heeft laten weten dat
hij het voorzitterschap graag op zich
neemt.
Na ontvangst van het legaat van de
heer Gijs Elsinga zijn we op zoek
gegaan naar een woonhuis in Eemnes,
dat wij met een deel van het geld uit
het legaat willen aanschaffen. Ons oog
was gevallen op een huis aan de
Meeuwiskamp. Op advies van makelaar Campagne heeft een onafhankelijk bureau een bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat het
huis bouwkundig in goede staat is.
We hebben een bod uitgebracht en dat
bod is door de kopers geaccepteerd.
Het voorlopig koopcontract is inmiddels getekend. De woning komt per 1
september vrij.
Nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Wanneer u informatie wilt of belangstelling hiervoor
heeft, neem dan contact op met de

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
scriba via scriba@pglaren-eemnes.nl of
vraag een van de leden van de kerkenraad om meer informatie. Het is mooi
werk, dat u op uw eigen tijd kunt
doen. Vele handen maken licht werk!
Mart Sakkers en Betty van Dillen

Stil
In mijn vakantie wou ik het stil,

Uit de diaconie
Collecteverantwoording
Deze bedragen zijn inclusief een
verdeling vanuit de rekening ‘nog te
verdelen collecte ontvangsten’.
11-04
18-04
25-04
02-05
09-05
16-05
23-05
30-05
06-06
13-06
20-06
27-06

Hulp dichtbij
260,25
Voedselbank
1.186,00
overgemaakt
1.300,00
St Vrolijkheid
298,50
SchuldHulpMaatjes
350,00
Noodhulp Jordanië
Syrische vluchtelingen 279,00
Inloophuis‘Wording’ 248,50
KIA Egypte
420,00
Hulp dichtbij
347,75
KIA Oeganda
397,30
Pax Armeense
kinderen Eemnes
447,50
Noodhulp Griekenland 348,50
Gooise Voedselbank
896,10
overgemaakt
1.000,00

dus ging ik naar de duinen.
Maar meeuwen krijsten hoog en schril,
de wind floot door de kruinen.
Toen ging ik naar de oceaan,
en dook naar de stille diepte.
Maar snel moest ik weer naar boven gaan:
mijn zuurstofmeter piepte!
Toen klom ik op een hoge berg
waar je enkel de wind kan horen.
Maar de onrust was nog even erg.
Het lawaai zat ín mijn oren.
Daar woonde een monnik, oud en wijs.
Hij zei: ‘Kom even binnen.
Je zoekt te ver, ga terug naar huis,
laat de stilte daar beginnen.’
(Bron: www.redactieservice.nl)

Jan van Hamond
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Feestelijk jubileum:
Johanneskerk is 500

Op vrijdag 17 september 2021
vieren wij dat de Johanneskerk, het oudste
gebouw van Laren, 500 jaar bestaat. De
prachtig gerestaureerde kerk staat rondom
die datum met een afwisselend programma
open voor iedereen! Een kort overzicht van de
hoogtepunten.
Zaterdag 4 september
De diaconie ontvangt in samenwerking met Lekkerkerk genodigden in de Johanneskerk voor een lekkere
lunch of avondmaaltijd.
Zaterdag 11 september De geschilderde Johanneskerk
Zie ook pagina 15. Op deze zaterdag worden tien
schilderijen met de Johanneskerk in de hoofdrol
tentoongesteld tezamen met een serie foto’s die door
William Singer zijn gemaakt van de Sint Jansprocessie
uit 1901.
Zondag 12 september Zomerconcert
Pieter Dirksen zal zowel op het Titz-orgel als op zijn
klavecimbel werken spelen van Sweelinck & Tijdgenoten.
Vrijdag 17 september
Op deze dag vindt de officiële, besloten, viering van
het 500-jarig jubileum van de Johanneskerk plaats.

Zaterdag 18 september
Vanaf 13.00 uur is er in de Johanneskerk
‘Open Huis’. Om 13.45 uur verzorgt Drum- en
Showband MCC een optreden op het grasveld
naast de kerk. Binnen wordt een film vertoond
van het restauratieproces en is er een inloopprogramma met muziek, zang en korte verhalen. Om
16.00 uur wordt de middag afgesloten met een door
ds. Job de Bruijn geleide Taizé-viering met liederen,
korte meditatieve melodieën, stilte en teksten.
Zondag 19 september
Na de kerkdienst van 10.30 tot 11.30 uur in de
Johanneskerk, opnieuw een ‘Open Huis’. Klaas de
Haan bespeelt de beiaard en aansluitend geeft de
Muziekvereniging Sint Jan een concert. ’s Middags
klinken er muziek en zang en worden verhalen verteld.
Om 16.00 uur wordt het jubileumweekend swingend
afgesloten in de Johanneskerk door Shirma Rouse met
haar Gospel Choir.
NB Bij het ter perse gaan van Onderweg was nog niet
duidelijk of Shirma Rouse wel of niet aanwezig kan zijn.

Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens deze
feestelijkheden!
Jubileumcommissie Johanneskerk 500
Ineke de Joode-Baljet

Concerten JK
Enthousiaste reacties klinken op over de zomerconcerten in de jubilerende Johanneskerk
aan de Naarderstraat. Alle concerten vallen onder de coronaregels voor podiumkunsten
en niet onder die van de kerken! Dit betekent dat, als u bij de ingang kunt aangeven dat u
gevaccineerd bent, u dan vrij (en ook gratis) toegang heeft tot het concert. Het betekent
ook dat de 1,5 meter vervalt en dat er zestig zitplaatsen beschikbaar zijn!

Het laatste zomerconcert vindt zondag 12 september 15.00 uur plaats.
Ook na de zomer gaan de concerten door:
Zondag 3 oktober, 15.00 uur
Vocaal ensemble Voxtet
Tjalling Roosjen, orgelintermezzi

Zondag 17 oktober, 15.00 uur
Johan Olof ,viool, Bart Soeters,
basgitaar en Joris Holtackers ,
toetsen en percussie

Het gehele programma met uitvoerende musici staat op:
www.johanneskerk500-laren.nl

▲ Foto: Rineke Ooykaas

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Genieten van Johanneskunst op Open Monumentendag
Willem Knip, Cornelis Vreedenburgh, Lou Loeber en de
vriendin van Piet Mondriaan, Agatha Zethraeus, het kerkje
in verschillende stijlen; variërend van illuministisch tot
abstract.
Tijdens Open Monumentendag zal ik mijn schilderijen
toelichten om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. De toegang is vrij. De coronamaatregelen zullen auiteraard strikt
in acht worden genomen.
Er zullen ook foto’s van William Singer worden getoond.
Unieke prenten, die hij in de jaren 10 van de vorige eeuw
heeft gemaakt van de Larense Sint Jansprocessie.
Verder vertel ik het spectaculaire verhaal hoe ik na een
zoektocht van een aantal jaren het monumentale schilderij
van meesterschilder Evert Pieters over de processie in
Antwerpen boven water kreeg.
Leo Janssen
Co Breman, Palmzondag

Open Monumentendag, zaterdag 11 september, wordt
dit jaar in de Johanneskerk gevierd met een bijzondere
tentoonstelling. Thema dit jaar is ‘Mijn monument is jouw
monument’. Vandaar dat ik als kunstverzamelaar in mijn
schilderijencollectie dook om met de expositie ‘Geschilderde kerk’ een aantal bijzondere afbeeldingen te laten
zien rond de 500-jaar bestaande jubilaris. Op de expositie
is een twintigtal prenten, aquarellen en schilderijen te zien
die in het verleden van de Johanneskerk zijn gemaakt.
Laren ontwikkelde zich eind 19e /begin 20e eeuw van een
arm boeren- en weversdorp tot een belangrijke kunstenaarskolonie, waar veel schilders uit binnen- en buitenland opaf kwamen. Er woonden destijds wel honderd
kunstschilders in het dorp. Geïnspireerd door het kunstenaarsklimaat rond hotelier Jan Hamdorff legden diverse
kunstenaars de ziel, het hart van het dorp - kerk en kroegvast op het schilderslinnen. Zo verbeeldden Co Breman,
Paul Hermanus, David Schulman, Arina Hugenholtz,
Lou Loeber

37e jaargang nr. 7, 4 september 2021 | 15

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 worden de diensten
hervat.
Zondag 5 september
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

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

Zondag 12 september
De Dorpskerk 		
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

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

Zondag 19 september
De Dorpskerk 		
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. R. Visser
ds. J.G. de Bruijn

Zondag 26 september
De Dorpskerk 		
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. S. de Vries
ds. K. Touwen

Zondag 3 oktober
De Dorpskerk 		
Ontmoetingskerk

ds. H. van Beelen
ds. J.G. de Bruijn

10.00 uur
10.00 uur
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