ONDERWEG
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Droom van je leven…
De achtjarige Olle stond bij ons op de stoep, samen met
zijn broer en grootouders. Op zijn buik een trommel.
Hij sloeg er op met maatgevoel. De woorden over de
dromen rapte hij foutloos. Hij had het ﬁlmpje gezien dat
Casper van Dorp van mij gemaakt heeft in en rond de
Johanneskerk.

werkelijkheid geworden. Op donderdag stond bij de kerk
een grote groep kinderen van basisscholen De Ploeg en
Florentius. Boven onze hoofden hing de grote slinger vol
met dromen van kinderen.
We rapten samen de woorden die Olle uit zijn hoofd kan
meezeggen:

Dat ﬁlmpje is naar scholen gegaan in Laren en Eemnes.
Ik heb daarin iets verteld over de toren en de kerk. Over
de bijbel en de verhalen. Over de tafel waarmee het
allemaal begonnen is. De droomtafel! Stel je voor, er is
een tafel zo groot als de wereld en iedereen mag daar
aanzitten …

Geen honger, geen oorlog
Geen stom ongeluk
Zo’n droom van een toekomst
Die krijgt niemand stuk
Wie droomt van de vrede
Die is wel goed wijs
Die maakt van de aarde
Een aards paradijs
Droom, droom, droom …

ONDERWEG

Ik heb alle leerlingen gevraagd om hun dromen te
tekenen en gezegd dat het mijn droom was om van
al die tekeningen een grote slinger te maken, die van
de toren van de kerk naar beneden gaat. Die droom is

Job de Bruijn

Droom van je leven
En droom van geluk
Een droom zonder grenzen
Die krijg je niet stuk

Foto: Erik Schinkelshoek

Even voorstellen … ds. Jurjen Zeilstra
Op maandag 6 september vond er in de Dorpskerk van Blaricum een gemeenteavond plaats waarop de nieuwe dominee aan de gemeente werd voorgesteld.
Hierna is hij door de kerkenraad oﬃcieel beroepen en hij heeft dit beroep aangenomen. Aanleiding voor uw redacteur om hem in Hilversum op te zoeken en
hem een paar vragen te stellen.

Kunt u in ’t kort iets over uzelf vertellen?
Ik ben geboren in 1961 in Haarlem, maar daar heb ik
nooit gewoond; we woonden in Abbenes waar mijn
vader onderwijzer was. In 1965 verhuisden we naar
Ermelo en daar ben ik opgegroeid; ik ging in Harderwijk
naar de middelbare school en ben in 1979 in Utrecht
geschiedenis gaan studeren. Dat heb ik met veel plezier
gedaan. Vooral de vragen over religie boeiden mij en
zo ben ik in 1983 ook theologie gaan studeren. Toen
kwam ik erachter dat voor mij het predikantschap steeds
aantrekkelijker werd. In 1988 ben ik uit overtuiging hervormd geworden en in 1990 werd ik predikant in Austerlitz. Sinds 1993 ben ik predikant in Hilversum, eerst van
de Zuiderkerk, daarna van de Torenlaankerk en nu (nog)
van de Regenboogkerk, die in 2000 werd gebouwd.
Als ik het goed onthouden heb van de gemeenteavond,
hebt u beide studies afgerond met een promotie.
Ja, de studie geschiedenis in 1995 met het proefschrift
‘Europese eenheid in oecumenisch denken 1937-1948’,
waarvoor ik veel bronnenonderzoek gedaan heb in de
archieven van de Wereldraad van Kerken in Genève.
Dat leidde uiteindelijk tot een tweede proefschrift in
2018 bij geschiedenis aan de VU, de biograﬁe van dr.
W.A. Visser ’t Hooft, een van de oprichters en jarenlang
secretaris-generaal van de Wereldraad.
Dat komt niet vaak voor dat iemand tweemaal gepromoveerd is. Wat is uw gezinssituatie?
Ik ben getrouwd met Adrienne en wij hebben drie dochters (Eva, Rebecca en Susanna) en een zoon (Abel); ze
zijn alle vier al het huis uit.
Welk aspect van het predikantschap vindt u het belangrijkst?
Het pastoraat is cruciaal, daarin moet je het vertrouwen
van de gemeenteleden winnen en van daaruit lopen
er allerlei draadjes de gemeente in. In de eredienst, de
centrale ontmoetingplaats van de gemeente, komen
al die draadjes samen. En dan zijn er nog de Bijbel- en
thema-avonden waarbij verdieping en ontmoeting
plaatsvinden. Het gaat als het ware om een driehoek:
pastoraat – eredienst – verdieping en ontmoeting.
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Wat verwacht u van de gemeente?
Ik hoop dat mensen mij in vertrouwen zullen nemen.
Je moet elkaar in de kerk niet overvragen, maar elkaars
veelkleurigheid waarderen.
Wij hebben in Blaricum (met Laren en Eemnes) een
actieve Werkgroep Oecumene die een paar maal per
jaar oecumenische diensten organiseert. Gezien uw
beide proefschriften neem ik aan dat u daaraan wilt
meewerken?
Natuurlijk! Ik zie uit naar de gezamenlijke vieringen.
Misschien is het wel mooi om ook eens zo’n dienst te
houden op of omstreeks 15 juni, de feestdag van St.
Vitus, de beschermheilige van het Gooi.
In de Dorpskerk-gemeente zijn relatief veel ouderen.
Stel dat iemand in een verzorgings- of verpleeghuis
moet worden opgenomen: blijft u dan zijn of haar pastor, of laat u dat over aan de pastor van het huis?
Ja, ik blijf pastor, het blijft een gemeentelid en het contact moet blijven, maar wel in overleg met de geestelijk
verzorger van het huis. Die moet ik niet voor de voeten
lopen.
En hoe is het met de mens achter de dominee? Heeft u
nog bijzondere hobby’s?
Toen ik 60 werd, kreeg ik een mountainbike. Met veel
plezier maak ik daarop tochten door het hele land.
Verder zit ik in een ‘oudemannen-volleybalclubje’ en
ben lid van roeivereniging Tromp hier in Hilversum.
Wandelen en ﬁetsen met mijn vrouw doe ik ook graag. Ik
lees veel en studeer nog steeds, onder andere over Karl
Barth; en de Wereldraad van Kerken blijft mij boeien.
En dan zijn er de twee honden, border terriers Dobby
en Frodo (hij wijst op de twee hondenmandjes op zijn
kamer), waar ik veel mee loop.
Dominee Zeilstra, hartelijk dank voor dit gesprek, en
tot spoedig ziens in Blaricum.

Henk Aertsen
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Ze komen niet uit de lucht vallen
In jarenlange contacten met vluchtelingen heb ik veel
geleerd over – en vooral van – hun oosterse cultuur en
gebruiken. Daardoor kwamen sommige Bijbelverhalen
ook meer tot leven, zoals het verhaal over de bruiloft in
Kana. Een paar keer mocht ik zo’n bruiloft meemaken,
een hoogtepunt van gastvrijheid. Op die dag moet er
eten en drinken zijn in overvloed, het mag niemand
aan iets ontbreken. Iedereen moet kunnen delen in de
vreugde en het geluk van die dag. Lang van te voren
wordt er gespaard, drank wordt ingeslagen en de vrouwen zijn druk met het voorbereiden van maaltijden.
Op de dag zelf komen zij er amper aan te pas, zelfs het
bruidje zit er soms maar wat verloren bij.

Bron: jezus.nl/bruiloft-in-kana

In Kana dreigt er iets vreselijk mis te gaan: ze hebben
geen wijn meer! Een blamage voor het bruidspaar dat
tekortschiet in gastvrijheid, een domper op de vreugde
van iedereen. Maria heeft de situatie door en zoekt hulp
bij Jezus. Die zegt dat het zijn tijd niet is en wijst haar
glashard af: ‘Vrouw, is dat soms jouw zaak? Bemoei je
er niet mee.’ Maar Maria ziet dat er iemand in moeilijkheden is en dus bemoeit ze zich er wél mee. Een schijnbaar hopeloze zaak, want Jezus lijkt niet bereid haar te
helpen en wat heeft zij nou helemaal in te brengen. De
hofmeester ziet haar aankomen: een vrouw die zich met
zijn zaken wil bemoeien! En tóch gaat ze er op af, in het
vaste vertrouwen dat haar Heer haar wel zal bijstaan.
Haar moed en vertrouwen worden beloond. Nu, op zíjn
tijd, staat Jezus naast haar en laat het wonder gebeuren:
water verandert in wijn. Het feest is gered, er is weer
volop vreugde en geluk. Voor iedereen.
Natuurlijk is er een theologische uitleg van deze tekst.
Tegelijk is het ook een heel menselijk verhaal. Het laat
ons zien dat wonderen niet uit de lucht komen vallen maar hier op aarde door mensen mogelijk worden
gemaakt. Een vluchteling die eindelijk rust en zeker-

heid krijgt; een door een corrupt regime tot levenslang
veroordeelde die vrij komt – zij zullen het ervaren als
een wonder. Maar er is wel een storm van protest en een
stroom Amnestybrieven aan voorafgegaan. Het leken
hopeloze zaken, maar mensen bemoeiden zich ermee,
op hoop van zegen. In het vaste vertrouwen dat het
uiteindelijk goed zal komen. Hoe dan ook.
Op de bruiloft in Kana ziet de vrouw dat er een probleem is. Zij vraagt haar Heer om hulp maar die lijkt daar
niet toe bereid. Toch doet ze wat zij nodig vindt, in het
vaste vertrouwen dat hij er voor haar zal zijn, op zijn tijd.
Dat opent de weg naar het wonder.
Misschien wil dit Evangelie ons zeggen: bemoei je maar
gewoon met andermans moeilijkheden, al lijkt het een
hopeloze zaak. Vertrouw erop dat er nog altijd een
wonder kan gebeuren. Vreugde en geluk voor iedereen,
zoals in Kana, zo ver is het in onze wereld niet. Er zijn
nog zo veel mensen bij wie de wijn in het leven opraakt,
soms ook in ons eigen leven. Dan bidden wij wel om
hulp maar lijkt het of de Heer daartoe niet bereid is. Alsof Hij zich niet met onze zaak bemoeit. Toch kunnen we
dan, net als de vrouw in het Evangelie, blijven vertrouwen op de Heer. Dat Hij ons zal bijstaan als het moeilijk
wordt, op Zijn manier, op Zijn tijd.
Op een bruiloft geven mensen elkaar hun woord van
trouw. Dat heeft de Heer aan ons gedaan toen Hij zei: ‘Ik
zal er zijn’.
Trees Talsma-Wessels

Bron: pg-winschoten.nl
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Lied
Op zondag 12 september vond in de Domkerk te Utrecht
een symposium plaats ter gelegenheid van de 75e verjaardag van theoloog-dichter Sytze de Vries. Vier sprekers
uit binnen- en buitenland belichtten diverse aspecten
van de liederen en liturgische teksten van de dichter,
zoals de godsbeelden, de helende werking van de liederen, het taaleigen en de liturgische en muzikale rol. Ook
werd tijdens dit symposium de nieuwe liederenbundel
van Sytze de Vries gepresenteerd, Op vleugels. De titel
van de nieuwe bundel is afgeleid van het eerste lied in de
bundel: Als geloven vleugels krijgt

Zelf zegt De Vries van dit lied dat het verwijst naar het
bekende Auf Flügeln des Gesanges, het lied van Felix
Mendelssohn-Bartholdy op woorden van de dichter Heinrich Heine. ‘Maar’, voegt hij eraan toe, ’het is naar mijn
stellige overtuiging ook een verwijzing naar de ervaring
dat zingen ons boven onszelf kan uittillen: Ons lied wordt
steeds gedragen / op vleugels van de hoop’ (uit Zolang wij
adem halen, Liedboek 657, vers 4). En het is een echo van
het ‘als op adelaarsvleugels gedragen worden’ uit Exodus
19:4. ‘In de melodie’, gaat De Vries verder, ‘is de vleugelslag hoorbaar en zichtbaar.’ Maar dat is misschien alleen
voor geoefende oren en ogen weggelegd.

2. Is ons lied een brandend vuur
dat van hartstocht klinken moet,
waar uw Geest de adem stuurt
zoals lucht de vlammen voedt, –
blijf ons dan de adem geven
die doet zingen van een leven
met het keervers ‘God is goed!’
3. Als ons bidden ankers vindt
in de woorden van een lied,
als ook ons gezang het wint
van de mist van ons verdriet, –
Gij die troont op de gezangen
van uw volk, hoor ons verlangen
dat Gij bij ons woning vindt.
4. Als uw kerk een leven lang
telkens weer haar hartslag vindt
in de maat van het gezang
dat uw liefdeswoord bezingt, –
laat wat onze monden zingen
dan ook hart en ziel doordringen,
dat ons leven zuiver.
(Tekst: Sytze de Vries; melodie: Karel Demoet)
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‘Als geloven vleugels krijgt op de wiekslag van een lied’
- in de eerste twee regels van het eerste vers wordt meteen al de toon gezet: geloven komt tot uiting in een lied,
geloven doet zingen, maar dat zingen is slechts mogelijk
met de hulp van God. Dat is de opbouw in elk vers: eerst
een aspect van hoe de mens met God omgaat (vers1: ons
geloven; vers 2: ons lied; vers 3: ons bidden; vers 4: ons
kerk-zijn, uw kerk). Dan een bede aan God (vers 1: blijf
tot ons spreken; vers 2: blijf ons adem geven; vers 3: hoor
ons verlangen; vers 4: laat wat onze monden zingen ook
hart en ziel doordringen). Via deze bede worden wij in
staat gesteld te zingen, en dat zingen is een loﬂied:
vers 1: ontsteek in ons lied het licht en waar wij zingen
dooft het (licht) niet;
vers 2: de adem doet zingen van een leven met het
keervers ‘God is goed!’
vers 3: God troont op onze gezangen en wij verlangen
dat Hij bij ons woont op zijn troon;
vers 4: laat onze monden uw liefdeswoord bezingen
zodat het doordringt in ons hart en in onze ziel.
En met dat laatste wordt duidelijk dat God niet alleen
goed is (vers 2) maar ook liefde (vers 4). En ons gezang
wint het van de mist van ons verdriet (vers 3).
Dit lied is als een geloofsbelijdenis in het klein.
Henk Aertsen
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Delen wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

10-10 Gooise Voedselbank
Zie rechterkolom.

10-10 Gooise Voedselbank

17-10 Kerk in Actie – Wereldvoedseldag (Kameroen)
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de
Sahel-zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse
Broederkerk werkt met de inwoners van dit gebied aan
een duurzame en stabiele toekomst. Er is een landbouwprogramma om te voorzien in voedsel. Daarnaast worden
predikanten opgeleid om te werken aan een samenleving
waarin verschillende religies in vrede samenleven.

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen
met voedselhulp en gaat zo ook voedselverspilling tegen.
17-10 Kerk in Actie – Wereldvoedseldag (Kameroen)
Zie linkerkolom.
24-10 Exodus

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.

24-10 C’est La Vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen
met je naasten een enorme klap te verwerken. Met het
C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook
ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.
31-10 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er
wordt taalles gegeven en ouders worden ondersteund
bij de opvoeding en scholing van kinderen. Ook wordt
praktische hulp geboden.
07-11 Kerk in Actie - Indonesië
Veel boeren op Sumatra zijn arm en er zijn veel conﬂicten
over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van
de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor
hun rechten en traint hen om hun land zo te verbouwen
dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.
Daarnaast organiseert de kerk activiteiten voor mensen
met verschillende religies en etnische achtergronden,
bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen, en
conﬂicten te verminderen.
Het college van diakenen van de PGB

31-10 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.
07-11 Kerk in Actie - Guatemala
Veertig procent van de bevolking in Guatemala stamt af
van de oorspronkelijke bevolking: de Maya’s. Met name
de vrouwen onder hen staan laag in aanzien.

Ze hebben te maken met discriminatie en geweld
binnen-of buitenshuis. Het opleidingscentrum Cedepca
helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de
kerk hun stem te laten horen.
Het college van diakenen van de PGLE
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Schrijfactie

Van de redactie

Cambodja: milieuactivisten achter de tralies
Zes jonge leden van de milieubeweging Mother Nature Cambodja worden vervolgd omdat ze zich inzetten voor de natuur en de rechten van
inheemse volken. De aanklachten tegen hen zijn complete onzin, zoals
‘het samenzweren tegen en het beledigen van de koning’. Drie van hen
kregen al tot twintig maanden cel. Zij worden nu ook beschuldigd van
opruiing. Daar staat een celstraf van maximaal tien jaar op.
Egypte: absurde aanklachten tegen oppositieleden
De Egyptische oppositieleden en activisten Hisham Fouad, Hossam
Moanis en Zyad el-Elaimy zijn in juli 2021 voor een speciale noodrechtbank gebracht vanwege absurde aanklachten zoals ‘het verspreiden
van nepnieuws en paniek onder de bevolking’. De drie mannen zitten al
meer dan twee jaar in voorarrest. Ze kunnen niet in beroep gaan tegen
het vonnis van de rechtbank.
U kunt één van de voorbeeldbrieven downloaden via www.amnesty.nl
KOM IN ACTIE!
Marjo de Jager

.::Winterprogramma::.
Waar blijft de ziel?
Dante, anderen en wij over hier en hierna
Zevenhonderd jaar geleden overleed Dante Alighieri. Hij schreef een
fascinerend en invloedrijk boek: La Divina Commedia. Daarin brengt hij
een bezoek aan het hiernamaals. Hij ziet de hel, de louteringsberg en de
hemel. Hij ziet de kwellingen en hoort de prachtigste gezangen.
Wij leven zevenhonderd jaar later, maar de thema’s van Dante kunnen
ons nog steeds boeien. Een avond over Dante, anderen en over onszelf.
Over leven hier en leven hierna.
Datum: 12 oktober 2021, 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Johanneskerk
Inleiding: Job de Bruijn
Twee weken later zal Leo Janssen een avond houden
over La Divina Commedia in de kunst
(Rodin met de Denker en anderen).
Datum: 26 oktober 2021, 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Johanneskerk
De bijeenkomsten zijn te volgen via livestream
en kerkomroep.

▲ Dante Alighieri
- Sandro Botticelli

In deze tijd van politieke tegenstellingen in Nederland vliegen de labels
om die verschillen te benoemen ons
om de oren: links versus rechts, progressief versus conservatief, klimaatactivisten versus ‘klimaatontkenners’.
En zo verder.
Wat een verademing om dan te zien
dat er plaatsen zijn waar mensen
samenwerken, zich inzetten voor
gemeenschappelijke doelen. Een
mooi voorbeeld daarvan waren de
festiviteiten rondom ‘Johanneskerk
500’, waar velen – zowel van de
burgerlijke als de kerkelijke gemeente – zich voor hebben ingezet.
Wat een prachtig feest was het! In
dit nummer extra aandacht voor dat
jubileum.
Een andere belangrijke gebeurtenis
is de komst van een nieuwe predikant in de Protestantse Gemeente
Blaricum. We presenteren ds. Jurjen
Zeilstra graag in Onderweg en spreken hierbij het vertrouwen uit op
een goede samenwerking.
Omdat er nog heel veel andere dingen gebeuren in beide gemeentes
die het vermelden waard zijn, is dit
een extra dik nummer geworden.
En een nummer in een nieuw jasje:
een andere letter, andere logo’s. Niet
alleen omdat de redactie van verandering houdt, maar vooral om het
blad voor u als lezer aantrekkelijker
en toegankelijker te maken. Voor
deze speciale gelegenheid een kleurenkatern in het midden, waardoor
de volgorde van de rubrieken iets
anders is dan u gewend bent. De redactie zou graag ieder nummer wat
kleur geven, maar daar stuit zij op
ﬁnanciële bezwaren. Ook hier spelen
tegengestelde meningen een rol.
Maar samenwerken blijven we!
Alice van Kalsbeek
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Bij de diensten

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, 06-1339 9929
Predikant
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS Laren,
035-887 3301, j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur.

Scriba
B. van Dillen, Geuzenhof 7, 1403 LV Bussum,
06-163 52526, scriba@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres:
PGLE, Postbus 463, 1250 AL Laren
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9, 9375
55B Eemnes, 035-531 0905

Penningmeester:
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65,
1213 VS Hilversum, 035-538 9172

Bank:

Reserveren vervalt
In de maand september heeft de
overheid nieuwe coronarichtlijnen
uitgevaardigd. De landelijke kerk
heeft op grond daarvan advies uitgebracht aan de gemeenten. Op basis
daarvan is het volgende besloten:
- Voor kerkdiensten hoeft voortaan
niet meer gereserveerd te worden.
Iedereen kan op zondag weer
gewoon naar de kerk.
- In de kerkzaal houden we voortaan
één stoel tussenruimte. Leden uit
dezelfde huishouding kunnen
naast elkaar zitten.
- Achter in de kerk houden we
enkele rijen vrij voor wie het
prettig vindt iets meer afstand te
bewaren. Daar is de tussenruimte
twee stoelen.
- Bij elke dienst zullen enkele
begeleiders aanwezig zijn.
- We gaan weer koﬃedrinken.
Uiteraard proberen we bij binnenkomst en vertrek zoveel mogelijk
anderhalve meter afstand van elkaar
te houden.
Kortom: Geef elkaar de ruimte!

Avondmaal
We hebben er tot nu toe voor gekozen het avondmaal te gedenken. We
zoeken naar mogelijkheden om weer
brood en wijn met zijn allen te delen.
Het ligt voor de hand om daarbij kleine bekers te gebruiken.

De diensten
Op zondag 10 oktober zullen we de
doop bedienen aan Julian Sebastiaan
Pieter de Jong, broer van Maxime en
zoon van Maryse en Sebastiaan, Melkweg 37 in Laren.
Een doop is eigenlijk een verjaardagsfeest in de kerk, een feest waarop je
zingt over de gloria. Een lied waarin
de wens weerklinkt dat ook Julian zich
dat bewust zal worden: dat hij kind
van mensen en kind van God is.
Op zondag 17 oktober vieren we het
avondmaal. We hebben tot nu toe
er voor gekozen het avondmaal te
gedenken. We zoeken naar mogelijkheden om weer brood en wijn met z’n
allen te delen.
Op 24 oktober gaat Erik Idema voor.
Geen onbekende voor de gemeente.
Op 31 oktober ga ik voor, evenals op 7
november.
Op 14 november is Wouter Bos voorganger. Hij liep vorig jaar stage in onze
gemeente.
Job de Bruijn

Koor

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
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
o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Foto: Erik Schinkelshoek

Koorzangers hebben het afgelopen anderhalf jaar in kleine groepen meegewerkt aan de diensten. We zijn inmiddels weer begonnen met de koorrepetities
voor alle zangers. Daarbij zitten we verspreid in de kerk. We willen graag weer
ouderwets meewerken aan de diensten. We bekijken hoe dat op een zorgvuldige
manier kan. Mijn grote dank voor alle koorzangers die in kleine groepen de zang
in het afgelopen jaar gaande hebben gehouden!
Job de Bruijn
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Uit de
gemeente
Overleden - Kees Sluis
Dans, dans en doe maar mee met mij…

waar zij konden komen. Kees genoot er
van als iedereen bij elkaar was.
Naast dat huis was de caravan er, waar
ze beiden zo graag vertoefden op allerlei plaatsen in de wereld. Ze hadden
nog plannen genoeg om overal heen te
gaan. Toen viel Kees en bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn. Het viel hem zwaar
om zijn geliefden los te laten. Tegelijkertijd was hij rustig. Hij ervoer innerlijk
vertrouwen, dat hem begeleidde.
In de Ontmoetingskerk hebben we hem
herdacht. Niels en Gabrielle spraken
indringende woorden. We zongen liederen, waarin visioenen doorklinken.
We luisterden naar dansmuziek.
In Bilthoven hebben we hem begraven,
met woorden van verlangen en vertrouwen dat de dans opnieuw zal beginnen.
We gedenken met eerbied en genegenheid een gezegend mens.

Bij het graf van Kees Sluis heb ik de
tekst van het lied De Heer van de
dans voorgelezen. Een lied over een
dans die misschien verstoord wordt,
maar weer door zal gaan. Een lied
over het leven en nieuw begin.
Kees en Gabrielle dansten graag.
Tientallen jaren waren ze trouwe leden van de volksdansclub. Dat dansen
drukt het leven uit: hoe je je eigen
rol hebt, kunt verschillen van elkaar,
maar ook samen bent en op elkaar
aangewezen bent.
Gabrielle en Kees waren een leven lang
hecht met elkaar verbonden, nadat ze
elkaar op een jongerenavond in een
katholieke kerk hadden ontdekt. Ze
verschilden van elkaar en vulden elkaar
aan. Kees was niet zo’n prater over
diepere zaken. Hij kon opgaan in het
voorlezen, het knutselen, het maken,
repareren. Samen iets doen, zo was hij
in zijn element. Hij was trouw in wat hij
deed. Zijn bewogenheid kon je aﬂezen
aan zijn handelen. Belangstelling had
hij zeker.
Samen met Gabrielle deelden ze het
lief en leed van hun gezin: de rijkdom
en het geluk van kinderen en kleinkinderen, maar ook het verdriet om
wat het leven belast. Hun huis aan de
Patrijzenhof was een gastvrije ruimte
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Foto: Rineke Ooykaas

Geloven en Bijbel
We willen van start gaan met een gespreksgroep rond geloven en bijbel.
De behoefte aan zo’n kring leeft bij
een aantal mensen, onder wie Famke
Overzee en Charlotte de Bruijn, die in
de paaswake belijdenis deden.
Mensen van allerlei leeftijden zijn
welkom. Deelnemers bepalen samen welke onderwerpen ter sprake
komen. De tijden gaan we in overleg
vastleggen.
Wie zin heeft mee te doen kan zich
melden bij een van ons:
Charlotte de Bruijn,
charlotte.debruijn@live.nl
Job de Bruijn, j.g.debruijn@ziggo.nl
Mart Sakkers, mart.sakkers@me.com
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Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Fam. Veerman - Laren
De heer Bleij - Laren
Frits en Marianne Heil - Amstelveen
Margreet van Hooﬀ - Laren
Janny van Ginkel - Laren
Mathijs en Jessica Ligter-van der Kooi
- Eemnes
Mevrouw Vermeule - Laren
Hanneke Pasveer - Eemnes
Mevrouw Hermans - Eemnes
Mevrouw Calis - Laren
Annabeth van Veelen -Laren
James en Jantina van der Berg - Laren
De heer Schaapherder - Laren
Mevrouw Van Aardenne - Laren
Mariette Nieuwboer - Laren
Leo Janssen - 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

Lekkerkerk
We willen in oktober graag weer
starten met Lekkerkerk. De datum is
21 oktober, 18.00 uur in de
Bovenzaal van de Ontmoetingskerk.
Er kunnen maximaal twintig gasten
meeëten. De kosten zijn € 4.
Opgeven kan telefonisch bij Paula
van Hamond. U moet wel gevaccineerd zijn. Tel 035 5311888 of
06 20892599
Paula van Hamond, namens alle
Lekkerkerkers

Johanneskerk 500 jaar: Dit huis …

De echte verjaardag.
Violiste Anastasia Kozlova,
gekleed in een bijzondere
creatie, geïnspireerd op
de kerk en haar geschiedenis, bijt het spits af
met muziek van J. S. Bach
(1685-1750). Samen met
Henriette Wirth (klavecimbel), Wilma de Bruijn
(cello) en Izhar Elias (gitaar) bracht ze muziek van
G. F. Händel (1685-1759)
en A. Vivaldi (1678-1741)
ten gehore. De kerk vormde een perfecte omlijsting van deze prachtige,
oude muziek.

‘Het schatje van Laren’ werd de Johanneskerk ooit
genoemd, aldus architectuurhistoricus Karel Loeﬀ. Hij
schetst de geschiedenis van de kerk, de eerste stenen
kerk in Laren, in 1581 protestants geworden. Hij wijst
nog eens op de bijzondere borden met de namen van
de predikanten en op de balk, waarin de naam van de
architect staat: Mr. Lubertus, en de datum: Dies Lambertus 1521.
Een interview van Jacobine Geel met ds. Job de Bruijn
wordt besloten met het zingen van een speciaal lied,
door hem gecomponeerd. Lodewijk de Vries zingt, Job
begeleidt hem op de piano:

Het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk is
gevierd met tal van activiteiten. Op de volgende
pagina’s enkele impressies in woord en beeld.

Donderdag 16 september
Dominee Job de Bruijn ontvangt kinderen van twee
basisscholen, rapt en vertelt over de kerk. Burgemeester
Nanning Mol opent samen met een leerling het jubileum
oﬃcieel.

Vrijdag 17 september

Dit huis waar deuren openstaan
waar jij en ik naar binnen gaan.
Dit huis waarin de wereld past
met wat verlicht, met wat belast.
Dit huis biedt ruimte voor vurig geloof
maar hier kun je ook zijn met wat is gedoofd.
Dit huis maakt eeuwige waarheid vrij:
er wordt bij God geloofd in jou en mij.
‘Huiskamer van de samenleving’, zo typeert burgemeester Nanning Mol de functie van een kerk. Hij memoreert
kort het proces van de restauratie en wijst nog eens op
de bijzondere samenwerking van burgerlijke en kerkelijke gemeente (de kerk heeft immers twee eigenaren!)
en de enorme hoeveelheid werk die er verzet is om de
restauratie en het jubileum te realiseren.
Zo sober bruin, wit en grijs als de kerk nu is, zo wild en
kleurrijk zag zij eruit in de middeleeuwen, vertelt prof.
Herman Pleij. De kleuren zijn later verwijderd, omdat
daarin de duivel huisde volgens de Cisterciënzers. De
kerk moest een ‘een bastion tegen het kwaad’ worden.
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Martin Noordzij neemt ons mee naar de toekomst, vijfhonderd jaar later, geïnspireerd door het nummer ‘In the
year 2525’ van rock-pop duo Denny Zager & Rick Evans.

In de Open Kerk vertelt
ds. Job de Bruijn verhalen en wordt de dag
besloten met een Taizéviering.

In the year 2525
If man is still alive
If woman can survive
They may ﬁnd Tussendoor klinkt muziek van Tjalling Roosjen (orgel)
en Esther Nuyten (blokﬂuit) van Bartolomé di Selma y
Salaverde (c. 1595 – na 1638).
Ook wordt een bijzonder cadeau aangeboden: een recent ontdekte tekening van de Johanneskerk van Jacob
van Ruisdael (ca. 1628-1682). Daarover zullen we vast
nog meer horen.
En het kan niet op: als we buiten napraten onder het
genot van een glas en hapjes, bespeelt Klaas de Haan
het carillon.

Zondag 19 september

Zaterdag 18 september

Drum- en Showband MCC Laren maakt een rondje om de
kerk, met Co Swaan als vaandeldrager, en krijgt in ieder
geval de handen van het publiek in beweging.

Ochtenddienst - Weer naast elkaar in de kerk: ook dat
is een feestje. We lezen de eerste Psalm, uit het laatste
boek van de Bijbel: Openbaringen 22:1-6, en Johannes
7:37-39. Organist Tjalling Roosjen laat vóór de dienst Allein Gott in der Höh sei Ehr, van J. P. Sweelinck horen. Na
de dienst een stuk met dezelfde titel van J.S. Bach. Begin
en eind komen samen in deze dienst, waarin visioenen
van ‘rivieren van water dat leven geeft’, van ‘een land
van louter licht’ en van ‘de aarde als aards paradijs’ ons
worden voorgehouden.

Als er één persoon is die met de restauratie is verbonden, is dat Karel Hagen. Voorzitter Martin Noordzij reikt
Karel Het draaginsigne in zilver van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN uit.
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Last but not least:
het concert van ZO! Gospelchoir uit Amsterdam. Om te
weten wat dat teweegbrengt, moet u ze horen.
▼ Amazing grace …

▲ Mart Sakkers en Ineke de Joode

Job de Bruijn bedankt hen met de woorden: ‘Als je zo goed
kunt zingen, gaat het dak eraf, gaat de hemel open’.

▼ Aan de piano: Quincy Adolphin

En altijd weer na een activiteit de stond de koﬃe klaar of
kon het glas worden geheven dankzij al die helpende handen.
Dit huis … schatje van Laren, huiskamer van de samenleving,
bastion tegen het kwaad, ontmoetingsruimte, zomaar een dak
boven wat hoofden, ruimte waar deuren openstaan, kerk voor
iedereen.
Mijn droom is dat al deze benamingen werkelijkheid worden.
Tekst: Alice van Kalsbeek
Foto’s: Erik Schinkelshoek
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Aan tafel!
Restaurants zijn plaatsen waar je van opknapt. Waar je
elkaar recht in de ogen kunt kijken. Aan tafel weet je: als
je niet echt of eerlijk bent, smaakt het eten niet. Maar
als je het goed hebt met elkaar krijgt de tafel iets feestelijks. Bij het opstaan kus je elkaar: tot ziens.
‘Als ik er niet meer ben, blijf dan bij elkaar komen aan
tafel’, zei Jezus. ‘Haal herinneringen op en bedenk wat
goed is’. Zo’n tafel laat zien hoe het leven bedoeld is.
Stel je voor, op de aarde staat een grote tafel en er is
voor iedereen een plekje. Je mag eerlijk zijn. Je voelt:
hier kan ik zijn ... Je weet je even gekend, gezien, bemind? Hoe dan ook.
In het centrum van Laren staan drie restaurants: Mauve,
Het Bonte Paard en de Johanneskerk. In een restaurant
zit je met elkaar aan tafel. Zo is het ook met de kerk begonnen. Met iemand die zei wat Matthijs van Nieuwkerk
2000 jaar later bij elke uitzending zou zeggen: Aan tafel!
Restaureren betekent ‘herstellen’ of ‘opknappen’.

Zo is het bedoeld: zo’n restaurant, zo’n restaurant- kerk.
Aan tafel!
Job de Bruijn

JEUGDFLITS

Protestantse Gemeenten
Laren - Eemnes - Blaricum

Hallo kinderen,
r beginerdienst konden we eindelijk wee
Na een hele lange tijd zonder kind
beter
ar
en spelen, samen werken, elka
nen. Elkaar zien, samen praten, sam
te doen
tember is er weer elke week iets
leren kennen, wat ﬁjn! Vanaf 26 sep
ly play.
n kinderdiensten weer af met God
voor kinderen in de kerk. We wissele
mee
kerk
de
in
eerste deel van de dienst
Als er kinderdienst is, maak je het
een naar
bovenzaal; bij Godly play ga je met
en neem je het licht mee naar de
krijgen.
af in de kerk, waar we de zegen mee
boven. Altijd sluiten we de dienst
7 november.
Godly play is er op 17 oktober en
t naar
cieel de overstap van de kinderdiens
Op 5 september maakte Isaäc oﬃ
allemaal.
jk moment voor hem en voor ons
de 12+ groep. Dat was een feesteli
k, omdat
, Noor, Guusje en Josef een liedboe
Zondag 3 oktober krijgen Maartje
t in de
oop
ged
je
oktober wordt er een kind
ze vier jaar zijn geworden. Op 10
d of
ieuw
ben
zonnebloemzaadjes. We waren
kerk. In het voorjaar kregen jullie
de
ken
slak
ze zouden worden. Bij mij aten de
die zouden groeien en hoe hoog
Jonna,
r de slakken maar jammer voor mij.
kleine plantjes lekker op, leuk voo
er
bet
ben
heb
ze
hadden meer geluk (of
Imme en Elin, en Emma en Joaquin
hier
ze
ziet
en prachtige zonnebloemen! Je
voor de plantjes gezorgd): zij kreg
op de foto’s.

Tot ziens! Groetjes,
Famke, Geert-Jan, Ineke, Joke, Leo, Marjolijne
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Van de
Kerkenraad
Het stokje overdragen
In de septembervergadering van de
kerkenraad ben ik afgetreden als
ouderling en als voorzitter van de
kerkenraad. Ruim twaalf jaar heb ik
dit ambt mogen vervullen en gedurende die tijd heb ik samengewerkt
met fantastische diakenen, ouderlingen en veel, heel veel vrijwilligers
in allerlei functies. In het bijzonder
noem ik de samenwerking met ds.
Job de Bruijn. Daar ben ik een rijker
mens van geworden. Steevast elke
dinsdagmorgen om 8 uur een telefonische afspraak. Dat slijpt erin en het
zal nog wel even duren voordat ik dat
ritme kwijt ben.

Foto: Erik Schinkelshoek

Ik dank alle gemeenteleden voor
het in mij gestelde vertrouwen en
reken erop dat wij elkaar vaak blijven
ontmoeten.
Martin Noordzij

Komen en gaan
Vijf kerkenraadsleden zullen aftreden. Ze hebben ieder drie termijnen
van vier jaar vol gemaakt. Dat is volgens de kerkorde de maximumtijd om
lid te zijn van de kerkenraad.
Meer dan getallen kunnen aangeven
is de bewogenheid en de betrokkenheid van diegenen die niet alleen in

de kerkenraad hebben gezeten maar
op allerlei manieren actief waren en
zijn in de gemeente. Woorden van
dank en waardering zijn daarom erg
op hun plaats.
Edward van Aardenne is twaalf jaar
diaken geweest. Kerk en geloven
spelen een belangrijke rol in zijn
leven. Hij laat zien hoe je midden in
de wereld kunt staan en tegelijkertijd
in dialoog kunt komen met wie op je
pad komt. Kerk is daar waar twee of
drie zo met elkaar verkeren. Dat kan
het kerkgebouw zijn, maar ook in de
winkel waar je wijnen verkoopt.
Een diaken is erop uit om geloven
handen en voeten te geven. Om te
zoeken naar antwoord op de vraag:
wat kun je doen om mensen verder te
helpen.
Dat beseft Edward. Hij heeft verder
iets van de klok: als hij op zondag
binnenkomt kan de dienst beginnen!
We hopen dat dat zal blijven!
Ruud Ham heeft onlangs een koninklijke onderscheiding ontvangen
voor al zijn vrijwilligerswerk. Hij is
niet alleen binnen maar ook buiten
de kerkelijke gemeente actief. In de
kerk heeft hij talloze functies. Hij is
scriba geweest en nu voorzitter van
de diaconie. Hij beheert de website
en is betrokken bij het beameren in
de kerk. Je kunt je afvragen bij welke
vorm van communicatie Ruud niet
betrokken is.
Ruud moet aftreden als ambtsdrager,
maar heeft aangegeven dat hij van
harte deel blijft uitmaken van de diaconale werkgroep. Hij zal de vergaderingen ook blijven voorzitten.
Bert Harenberg is veel langer dan
de kerkorde – beperkend -bepaalt
ambtsdrager. Op tal van terreinen zet
hij zich in om kerk en samenleving
met elkaar te verbinden. De laatste
jaren heeft hij zich sterk gemaakt
voor het diaconale woonproject.
Om zo op een eigentijdse manier
invulling te geven aan wat vroeger
de werken van barmhartigheid werd
genoemd. Bert laat zien hoe je met je
volle, kritische verstand je bewogen
hart kunt laten spreken. Ook nu zijn
ambtstermijnen zijn verstreken blijft

Bert actief binnen de diaconale werkgroep. Dat verheugt ons.
Loes Gorter is twaalf jaar ouderling
geweest. Met grote trouw bezoekt ze
veel mensen. Ze kent velen. Ze weet
veel van vroeger, zeker ook omdat ze
van kinds af aan in Laren woont. Ze
legt verbinding. Daar zit haar grote
kracht.
Loes is pas op latere leeftijd actief in
de kerk geworden. Ze kent de nuchterheid van het aardse bestaan en tegelijkertijd laat ze haar hart spreken.
Ze laat zien dat het in de kerk om de
inhoud gaat en niet allereerst om de
regeltjes. Een klein, groot voorbeeld:
Normaal doe je eerst belijdenis, om
later ambtsdrager te worden. Loes
was al jaren ouderling toen ze in de
Johanneskerk (waar ze als kind gedoopt was) belijdenis deed. Ze treedt
nu af als ambtsdrager, maar we hopen
dat ze het bezoekwerk nog lange tijd
zal kunnen blijven doen.
Martin Noordzij is twaalf jaar voorzitter van de kerkenraad geweest. Hij
nam zijn verantwoordelijkheid om na
een periode van onrust leiding te geven en goede wegen te zoeken voor
de kerkenraad en de gemeente. Dat
heeft hij gedaan met een combinatie
van zakelijkheid en grote betrokkenheid. Je bent als voorzitter zichtbaar
bij vergaderingen en bijeenkomsten.
Je bent ook actief op allerlei gebieden die niet in de openbaarheid
komen: sturend, corrigerend, organiserend, aanmoedigend en ondersteunend. Al de jaren dat ik hier predikant
ben, heb ik van nabij mogen ervaren
hoe Martin met hoofd en hart betrokken is bij mens en gemeente.
We zijn heel dankbaar voor al het
goede dat Edward, Loes, Ruud, Bert
en Martin hebben gedaan in al die
jaren. We wensen hen van harte heil
en zegen toe voor de tijd die komt.
Ine Sonneveld heeft met grote trouw
tientallen jaren pastoraal werk in
de Stichtse hof gedaan. Ze was daar
ook ouderling. Nu ze 90 is geworden
lijkt het haar tijd om te stoppen. Dat
kunnen we allen goed begrijpen.
Het trouwe belangeloze werk in de
stilte is van grote betekenis. Dat je
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even in alle kwetsbaarheid in elkaars
nabijheid vertoeft is van onschatbare
waarde. Ine heeft op haar manier dit
mooie werk verricht.
Alice Katers was jeugdouderling. Ze
is creatief en praktisch. Het ligt in
haar aard om met goede ideeën te
komen en om die ook uit te voeren.
Ze weet hoe je van A naar B komt. Dat
is belangrijk! Met tieners voerde ze
gespreken. Ze bedacht de tasjes die
jongeren in de cronatijd naar ouderen
brachten. Ze deed nog veel meer. Ze
heeft aangegeven dat ze voor concrete klussen beschikbaar blijft. Dat
vinden we erg ﬁjn.
We gunnen het haar van harte om
iets meer tijd en rust voor zichzelf te
hebben.
Nieuwe ambtsdragers Met vreugde
kunnen we u melden dat Sylvia Kuperus bereid is om ouderling (tevens
assessor) te worden en om plaats
te nemen in het moderamen van
de kerkenraad. Op onze vraag of ze
diaken wil worden heeft Heleen van
Schaardenburgh positief geantwoord.
We zijn heel blij dat Sylvia en Heleen
willen toetreden tot de kerkenraad.
Mart Sakkers zal Martin Noordzij als
voorzitter opvolgen. Daarmee is het
moderamen weer compleet.
Op zondag 3 oktober worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd enzullen
we stilstaan bij afscheid van vertrekkende ambtsdragers en medewerkers.
Dat we ons allen geïnspireerd, gedragen en gezegend mogen weten!
Job de Bruijn

College van
Kerkrentmeesters
Dat kerkje ...

Wat heeft deze ingrijpende
restauratie aan het interieur ons
wel niet gekost ?
Nu de rookwolken van de geweldige
geslaagde jubileumviering rond de
Johanneskerk zijn opgetrokken, dringt
- heel begrijpelijk - deze vraag zich op.
Ik beantwoord die graag.
Voor het groot onderhoud aan de
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Foto: Erik Schinkelshoek

buitenkant hadden wij de laatste
jaren in de begroting een bedrag gereserveerd. Het groot onderhoud is,
dankzij subsidies van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland, binnen onze begroting gebleven. Voor de restauratie
aan het interieur was er door de PGLE
niets begroot en/of gereserveerd. Uw
College van Kerkrentmeesters heeft
in Onderweg meerdere malen beloofd dat deze klus met een gesloten
beurs gerealiseerd zou worden. Met
enige trots kunnen wij u melden dat
dit ook uiteindelijk zo is gelopen.
Anders gezegd: de gehele restauratie
aan het interieur en de vernieuwing
van het buitenterrein (inclusief
verlichting ) is volledig gerealiseerd
middels inkomsten via de Stichting
‘Vrienden van de Johanneskerk 500’.
Een groot blijk van waardering en
bijzonder woord van dank voor de
geweldige inzet van deze Vrienden is
dan ook zeker op zijn plaats.
Als u vragen heeft of graag meer
inzicht wilt hebben in het hele ﬁnanciële verloop van deze restauratie,
schroom niet mij te benaderen!
Karel Hagen
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Afsluiten stage
Het is inmiddels bijna een jaar geleden (november 2020) dat ik begonnen
ben met stagelopen in de Protestantse
Gemeente Laren-Eemnes. Doordat er
in het hele jaar sprake is geweest van
maatregelen omtrent Corona heb ik
velen van u niet kunnen ontmoeten.
Desondanks heb ik een mooie tijd
gehad in deze gemeente. In de eerste
maanden heb ik een tiental pastorale
gesprekken gevoerd. Dit waren mooie
gesprekken waarin persoonlijk geloof
gedeeld werd.
Daarna heb ik in maart een dienst
mogen leiden waar ik met veel plezier
op terugkijk. De laatste opdracht van
de stage vond plaats in mei. Destijds
heb ik een avond geleid waarbij we
in gesprek zijn gegaan over de vraag
naar de omgang met geld in de gemeente.
Al met al heb ik mooie ontmoetingen
gehad in de PGLE en kijk ik dankbaar
terug op het feit dat ik in jullie gemeente, en bij ds. Job de Bruijn, stage
heb mogen lopen.
In het komende half jaar mag ik als
gast enkele keren voorgaan in de
PGLE, dus wellicht tot dan!
Wouter Bos

Van het
consistorie

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

Bij de diensten
10 oktober gaat ds. Cees Hendriks uit
Ede voor en zal onze cantorij zingen
o.l.v. Peter den Ouden.
17 oktober is ds. Joep de Valk uit
Amsterdam in ons midden, een vertrouwde gastvoorganger.
24 oktober verwelkomen we pastor
Fred Flantua uit Loenen a/d Vecht.
Hij zal voorgaan in de Avondmaalsviering.
31 oktober, Hervormingsdag, gaat ds.
Petra Barnard bij ons voor.

Scriba
H. Oort, 035 - 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Website
Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters
Secretariaat
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

▲ Werkkamer Luther Foto: Bram Veerman

Verheugend is natuurlijk het nieuws
dat op 7 november de intrededienst is
van onze nieuwe predikant ds. Jurjen
A. Zeilstra. Hij zal worden bevestigd
door ds. Petra Barnard. U begrijpt dat
de cantorij medewerking zal verlenen
aan deze feestelijke dienst.
Het consistorie wenst u gezegende
diensten.
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Hij komt eraan!

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 crèche of kindernevendienst tijdens de kerkdiensten, maar
kinderen 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.

▲ Foto: Mannes van de Burg

Bovenstaande foto verscheen in het
kerkblad van Protestants Hilversum bij
de bekendmaking van het vertrek van
ds. Jurjen Zeilstra, met het bijschrift
Op weg naar Blaricum. Wij kunnen nu
zeggen: Hij komt eraan!
Henk Aertsen

Uit de
gemeente
De redactie betreurt het dat het ‘In
memoriam’ van L. Veerman ten gevolge van miscommunicatie pas in dit
nummer is geplaatst (avk).

In memoriam
Lambert Veerman overleed 16 juni in
de leeftijd van 86 jaar. Donderdag 24
juni hebben wij zijn nagedachtenis
geëerd in de Dorpskerk. De begrafenis
vond plaats op de Nieuwe Algemene
Begraafplaats te Huizen. Kleindochter
Femke herdacht liefdevol, met bewondering en met humor het leven van
haar opa.
Geboren te Huizen in 1934 als zoon
van een timmerman speelde een
groot deel van zijn jeugd zich af
rondom de zware jaren van WO II. Al
vroeg in zijn leven ontwikkelde hij de
visie dat je zorgvuldig moet omgaan
met het leven. Zuinig leven zonder
gierig te worden.

▲ Foto: Bram Veerman

Na de basisschool volgde de kweekschool en werd Lambert leraar in
het basisonderwijs te Huizen. Kleuterleidster Bea kwam in zijn leven
en 21 december 1960 trouwden
Bea en Lambert. Zij verhuisden naar
Haarlem, waar twee kinderen werden geboren. Eind jaren ‘60 ging hij
werken op de Mavo in Zandvoort. Na
een aantal jaren avondschool, werd
Lambert leraar Wiskunde, Economie
& Handel in het voortgezet onderwijs
te Haarlem, Zandvoort en Hilversum.
In 1975 verhuisde het gezin naar Blaricum. Twee kleinkinderen werden
geboren in 1989 en 1991. In 2018
werd hij ernstig ziek om uiteindelijk
16 juni jl. te overlijden.
We lazen Galaten 6:2, de trouwtekst
van Bea en Lambert, dit jaar 21
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december 60 jaar geleden! ‘Draag
elkaars lasten’. Zij hebben deze tekst
geleefd! Want ze hebben elkaar in
liefde gedragen. Niet moeizaam
vérdragen, maar liefdevol gédragen.
Dat heb ik vol bewondering gezien en
velen met mij. Wie de ander draagt,
lééft de levenswet van Christus, doet
dat niet als plicht. Die vervult zo ‘de
wet’ van Christus (Oude vertaling van
het NBG). Alleen wie liefheeft, kan
dragen wat zonder liefde te zwaar
zou zijn. Wie liefheeft, kan alles!
Daarmee is alles gezegd.
Bea en Lambert hebben volkomen
vanzelfsprekend de liefde geleefd en
gevierd. Op 21 december van dit jaar
zou de trouwdag zijn, een dag om terug te denken aan al die jaren waarin
ze het zo goed hadden met elkaar.
Lamberts nagedachtenis zij ons allen
tot zegen.

de Dorpskerk. Met veel Bach, daar
hield hij van. We lazen uit Prediker 3:
‘Alles heeft zijn tijd’. En uit Romeinen
14: ‘Niemand leeft voor zichzelf en
niemand sterft voor zichzelf’.
Binnen de beperkingen van corona
was het een druk bezochte bijeenkomst met een lunch in de tuin van
het Achterom.
Als iemand zo uit het leven wordt
weggerukt, zijn daar eigenlijk geen
woorden voor …
Onze gebeden gaan uit voor de
familie. We wensen Beatrijs, kinderen
en kleinkinderen Gods kracht toe in
deze zware tijd.
Ds. Petra Barnard

Bloemengroeten

Ds. Arie de Boer

In memoriam
Bert Bulder, kerkrentmeester, is
plotseling overleden op 9 september.
Hij was pas 61 jaar oud. Een paar jaar
geleden zijn hij en zijn vrouw Beatrijs in Almere Hout komen wonen
en heeft Bert zich aangesloten bij
onze gemeente. We waren blij met
hem. Met kennis en kunde heeft hij
zich in de gemeente heel snel nuttig
gemaakt.

▲ Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar: Annelet Wegenaar, Annie ter Weijden, Gerrit Imhoﬀ,
Aliëtte van der Wal en Arina de Wit.
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,

▲ Foto Bram Veerman

Hij was een actieve man, directeur
van de Inspectie van Onderwijs,
toegewijd vader en grootvader van
vier kinderen en hun partners, plus
kleinkinderen. Op de bijzondere plek
waar de familie woont, bouwde hij
vrijwel zelf een prachtig huis.
Hij laat een grote leegte achter, we
zullen hem enorm missen.
Op donderdag 16 september hebben
we de afscheidsdienst gehouden in

16

Het college van diakenen

Cie. Kruispunt
Onze cie. gaat alweer z’n twaalfde
seizoen in. Ditmaal starten we op
vrijdag 15 oktober. Niet in het ons
zo vertrouwde Achterom, maar in de
consistoriekamer zullen onze koﬃeochtenden plaatsvinden, om voldoende afstand te kunnen houden.
Bent u 70-plus, dan bent u van harte
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Daarnaast vindt op de laatste donderdag van de maand het ‘uitje in de
buurt plaats’.
Voor informatie Anne-Marie de Fouw:
06-21230727
Hartelijke groet,
Bep, Sabine, Tiny en Anne-Marie

De cantorij
Houd de lofzang gaande!
Zingt u graag en zou u dat ook wel in
groepsverband willen doen?
De cantorij van de Dorpskerk is weer
begonnen met de repetities en heeft
dringend versterking nodig voor elke
stemgroep.
De cantorij is blij met de komst van ds.
Jurjen Zeilstra en ziet dat ook als het
begin van een nieuw elan met betrekking tot de rol van de cantorij in de
Dorpskerk. Het eerste overleg tussen
predikant en cantor heeft inmiddels
plaatsgevonden en dat heeft geresulteerd in een stijlvolle orde van dienst
voor de intrede van ds. Zeilstra. Daarin
heeft de cantorij de rol die zij ook
moet hebben: ondersteuning van de
gemeentezang.
De cantorij verleent gemiddeld acht
keer per jaar medewerking aan de
eredienst en repeteert, buiten de vakantieperioden, elke woensdagavond
van 19.00 - 20.30 uur in de Dorpskerk
te Blaricum.
Ook als u geen ervaren koorzanger of
–zangeres bent, weet dat u van harte
welkom bent om eens vrijblijvend een
repetitie mee te maken.
Dus … sopraan, alt, tenor of bas, kom
ons versterken om ook op deze manier de lofzang gaande te houden!
U kunt zich aanmelden bij de cantor
van de Dorpskerk, Peter den Ouden,
via denouden.muziek@gmail.com
of via zijn mobiele telefoon:
06 - 532 11 065.
Peter den Ouden

Van de
Kerkenraad
De afgelopen weken is de kerkenraad niet oﬃcieel bijeengeweest.
Echter de whatsapp- of mailgroep is
vaak gebruikt om te overleggen over
belangrijke dingen. Er is heel veel
gebeurd.
De gemeenteavond op 6 september
was een belangrijke mijlpaal: de introductie van onze nieuwe dominee.
Ds. Jurjen Zeilstra stelde zich voor
aan de gemeente. Samen met zijn
vrouw Adriënne dronken we allen na
aﬂoop van zijn presentatie koﬃe. Er
zijn mooie, positieve geluiden. We
danken de beroepings-commissie
voor haar harde werken. Op 7 november a.s. zal ds. Zijlstra worden bevestigd door ds. Petra Barnard.
We mochten Aliëtte van der Wal –
van Dijk verwelkomen als ouderling.
Een mooie bevestiging door ds. Petra
Barnard maakte er een heel speciaal
moment van. Het consistorie is -nu
Mieke is vertrokken - blij met deze
goede versterking.
Veel succes, Aliëtte!
In grote droefheid namen wij afscheid van onze ouderling-kerkrentmeester Bert Bulder. Hij overleed
plotseling op 9 september op 61-jarige leeftijd. Een integere, goede, betrokken en sympathieke bestuurder
ging van ons heen. Wij leven erg mee
met Beatrijs en de (schoon)kinderen
en kleinkinderen. Het is voor ons
allen onbevattelijk.
De startzondag vond plaats op zondag 19 september. De zon hielp een
handje mee. Zodat we na de eredienst konden koﬃedrinken bij het
Achterom. Een mooi begin van het
nieuwe, veelbelovende kerkelijk jaar.
Tot slot mag ik u nog berichten dat ik
met ingang van begin november mijn
voorzittershamer zal neerleggen. Na
een intense periode waarin wij, dus
ook ik, veel ups en downs hebben
gekend is de tijd gekomen afscheid

te nemen en andere dingen te gaan
doen. Een nieuwe voorzitter zal met
een nieuwe dominee een stabiele
koers kunnen inzetten voor meerdere
jaren.
In de afgelopen jaren hebben we een
goed gemeenteproﬁel en beleidsplan kunnen neerzetten, een nieuwe
dominee kunnen aantrekken en derhalve een goed fundament kunnen
leggen voor de toekomst.
Met hartelijke groet,
Annette Horsman, voorzitter

College van
Diakenen
Collecteverantwoording

op de orde van dienst wordt afgedrukt en via een betaal-app op de
smartphone van de donateur kan
worden gebruikt voor het doen van
giften. Hiervoor lijkt in de gemeente
van de Protestantse Gemeente te
Blaricum (PGB) geen draagvlak te
bestaan.
Het College van diakenen van de PGB
– en dit geldt ook voor het College
van kerkrentmeesters – heeft dan ook
besloten om van deze mogelijkheid
voorlopig nog geen gebruik te maken
en gaat nu de volgende alternatieven
voorbereiden:
• Alleen cashbetaling middels
papiergeld.
• Betaling met van tevoren betaalde
collectebonnen.
• Overmaking van donaties via
bankrekeningen.

Augustus 2021
collecte
plus
donaties

Hospice Kajan
De Cocon
KiA/Zending
St. De Hoop
Voedselbank
Haïti
Totaal

151,00
113,60
184,20
116,52
153,00
146,15
€ 680,27

met
uplift

650,00
450,00
400,00
350,00
650,00
300,00
€ 2400,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Sebastiaan Reitsma, penningmeester

Collectedonaties met
muntgeld
Sinds kort is het niet meer mogelijk
om via geldmachines muntgeld te
storten. Bij de banken waar dit nog
mogelijk was, zijn deze machines
verwijderd. Wel bieden banken sinds
kort de mogelijkheid om geld te storten via gezamenlijke geldautomaten,
maar deze accepteren geen munten.
Dit betekent dat de diaconie een
probleem heeft met het storten van
de collecteopbrengst.

Wij hopen u binnenkort nader te
kunnen informeren en rekenen op uw
begrip.
Namens de diaconie,
Sebastiaan Reitsma, penningmeester

College van
Kerkrentmeesters
Collecterooster
10-10
17-10
24-10
31-10
07-11

Kosten pastoraat
Onderhoud installaties
Kosten erediensten
Onderhoud gebouwen
Kosten pastoraat

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

Sommige kerken hebben inmiddels
een QR-code geïntroduceerd, die
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Overleven in coronatijd (2)
In de vorige Onderweg is een tweetal reacties opgenomen op de vraag
‘Welke impact heeft de coronatijd zoal
op ons gehad?’ Voor onderstaande
reacties was toen helaas geen plaats
meer. Die krijgen dus nu de ruimte.
In het begin vond ik het moeilijk om
alleen te zijn. Geen kerk en geen
werk, hoe moest ik daarmee omgaan?
Gelukkig konden we via de kerkomroep toch de dienst beluisteren en
later ook zien. Door het mooie weer
konden we van de tuin genieten.
Het viel me wel op, dat veel mensen geen vertrouwen hadden in de
politiek en het geloof. Daarvan heb ik
geleerd dat mijn vertrouwen, ondanks
de tegenslagen die ik dat jaar heb
ondervonden, mij tot een bevoorrecht
mens heeft gemaakt. Ik kon genieten
van mensen en kleine dingen om me
heen.
Henny Redeker

▲ Foto Bram Veerman

De coronatijd kwam in een vreemde
periode in mijn leven. Door gezondheidsklachten was ik niet optimaal en
moest geopereerd worden. Het was
de vraag of dat mogelijk was, gezien
de volle ic’s. Gelukkig kon het en
diende zich daarna een tijd van revalidatie aan.
De revalidatie vond plaats bij goede
vrienden, met wie je dan plots één
huishouden vormt. Dat leidde soms
tot komische situaties.

bezoek komen. Voor mij kwam er ook
nog een verhuizing tussendoor. Mijn
huis heb ik achtergelaten en ik vond
een nieuw onderkomen gevonden.
Maar ja, mocht er verhuisd worden?
Gelukkig wel en ja, dat was een uitdaging. Je wordt erg op jezelf teruggeworpen, maar dankzij veel hulp was
het mogelijk om positief te blijven.
Er zijn digitale mogelijkheden om
elkaar te bereiken, dat is wel heel erg
ﬁjn. Maar zoals we allen weten, is het
behelpen. Omdat ik door mijn ziekte
een groot risico op besmetting had,
moest ik mij heel erg rustig houden
en werd ik strak gecontroleerd door
mijn lieve kinderen. Corona krijgen
zou absoluut rampzalig geweest zijn.
Ze hadden gelijk!
Hoe blij ben je dan met de eerste
vaccinatie!
Ik miste de kerk, het samenzijn, de interactie. Gelukkig kwam er streaming
in Blaricum waardoor we de diensten
konden volgen. Voetje voor voetje
werden de strenge maatregelen ver-

Los van de onzekerheid over mijn eigen herstel was er natuurlijk de spanning voor de persconferenties: mogen
we de deur uit, kunnen er mensen op

versoepeld. Wat ben ik blij met ieder
onderdeel dat weer ‘mag’!
Mij hielp in de lockdown het schrijven
aan mijn bundel verhalen. Zo heb ik
de momenten waarop het wel erg
saai of eentonig dreigde te worden,
kunnen benutten.
Nu het normale leven zich weer
aftekent, merk ik dat ik snel de oude
routine van de coronatijd begin te
vergeten.
Weer een nieuw voornemen …
Annette Horsman
Na een paar operaties in de coronatijd
praktisch alleen (want geen familiebezoek) te hebben ondergaan, is het
heerlijk om met z’n beiden (echtgenoten) te zijn. Dat stemt tot dankbaarheid.
Als je vrienden hebt, van wie de
vrouw plotseling komt te overlijden
(geen corona) zonder dat je afscheid
hebt kunnen nemen, komt dat heel
hard aan.
Op zondagmorgen via de laptop toch
de kerkdienst te kunnen volgen, was
heerlijk.
Door de coronatijd ga je diverse dingen om je heen heel anders bekijken
en waarderen. Met andere woorden:
je bewustzijn gaat verder openstaan
voor andere dingen. Je ziet dan dat
je als mens niets kunt bepalen - het
leven is immers niet maakbaar . Alles
ligt in Gods hand. Ondanks alle zware
coronavoorvallen en ziektes, heeft
het coronatijdperk ook z’n goede
kanten, als men ze wíl zien.
Kitty en Wim van Manen
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Dansen op de vulkaan
In het nieuws zag ik beelden van de vulkaanuitbarsting op het
Canarische eiland La Palma. Een grote, angstaanjagende vuurzee
van oranje vlammen en een kolkende lavarivier die zijn weg naar
beneden zoekt, alles verbrandend en vernietigend wat op zijn pad
komt. Je zal je huis er maar hebben staan!
Ik weet niet waarom, maar ik dacht aan het liedje ‘Dansen op de vulkaan’ uit mijn jeugd. Eigenlijk ken ik het liedje niet echt – ik ken van
de meeste liedjes wel de titel, maar kan verder geen woord meezingen. Ik dacht altijd dat de betekenis van het lied vergelijkbaar was
met de gelijkenis uit de bijbel over het huis dat is gebouwd op een
rots (Mattheus 7): als je verstandig bent, dan bouw je je huis op een
rots, want op zand loop je kans dat het gaat verzakken, of dat het bij
een ﬂinke regenbui met een modderstroom weggesleurd wordt. Net
na de zomervakantie zul je dat misschien ook wel herkennen van de
camping: wie zijn tentje op de verkeerde plek neerzet (bijvoorbeeld
onder aan een heuvel, of vlak naast een riviertje), loopt kans om
natte voeten te krijgen als het hard gaat regenen.
Nou ja, ik dacht in dit geval dus dat ‘dansen op de vulkaan’ ging over mensen die hun huis bouwen aan de voet
van een vulkaan. Daar schijnt vaak zeer vruchtbare grond te zijn, dus het levert een goede oogst op voor (vaak
arme) boeren. En dan nemen ze het risico voor lief, dat de vulkaan uitbarst en zij alles kwijt raken!
Toen ik op internet opzocht waar het lied nou eigenlijk over gaat, bleek het toch anders te zijn: het gaat over
twee geliefden, die nog even plezier willen hebben voordat het einde van de wereld aanbreekt.
Je ziet dus onheil naderen, maar wilt nog gauw even genieten van het leven voordat het niet meer kan.
Herkenbaar?
Ik was vlak vóór de lockdown vorig jaar nog even een weekje in Marrakesh, in Marokko. Net op tijd terug, pfoei!
Voordat de restaurants vanwege Corona dicht moesten, gingen mensen massaal nog gauw even uit eten. Het
smaakte lekkerder dan ooit!
Toen de Amerikanen Afghanistan verlieten, gingen sommigen nog snel op familiebezoek, voordat het land in
handen van de Taliban zou vallen. Oeps, nét te laat!
En dan barst de vulkaan uit. Of het virus, de oorlog, de crisis… Het rommelde al een tijdje, er kwam rook uit gaten
en kieren, maar we wilden niet luisteren.
‘O, God, help ons!’
Wat denk jij. Zou God onze smeekbeden verhoren?

Mieke Bleys
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ONDERWEG

Kerkdiensten
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.
Zondag 10 oktober
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof

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

Redactie
10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur

ds. C. Hendriks
ds. J.G. de Bruijn
ds. M. Randt

H. Aertsen, J.G. de Bruijn,
A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Zondag 17 oktober
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. J. de Valk
ds. J.G. de Bruijn

Zondag 24 oktober
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof

10.00 uur
10.00 uur
1o.45 uur

pastor F. Flantua
drs. E. Idema
pastor J. Tünnissen

Zondag 31 oktober
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk

10.00 uur
10.00 uur

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

Zondag 7 november
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof

10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur

Intrededienst ds. J. A. Zeilstra
ds. J.G. de Bruijn
pastor C. Geraets

Concerten Johanneskerk
Zondag 17 oktober, 15.00 uur: Johan Olof, viool; Bart Soeters, basgitaar
en Joris Holtackers, toetsen en percussie.
Bart, Joris en Johan delen de liefde voor de klassieke muziek. Tegelijk
improviseren ze: in het moment gaan ze het avontuur aan. In een bijzondere
samenstelling van viool, toetsinstrument/percussie en basgitaar komen ze
tot een geheel eigen klankontwerp van de muziek die hen zo dierbaar is.
Zondag 7 november, 15.00 uur: Oneiros Ensemble
Het Oneiros Ensemble speelt kamermuziek, van barok tot hedendaags, in
grote en kleine bezettingen, voor jonge en oude luisteraars. De musici van
het Oneiros ensemble zijn: Marieke Schoenmakers, harp; Karin Leutscher,
ﬂuit; Johan Olof, viool; Arwen van der Burg, altviool; Justa de Jong, cello.

Fotograﬁe

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek

Drukwerk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, ’t Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755 GN Eemnes, 035-626 7252
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Vermeld in de onderwerpregel altijd voor
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke
rubriek. Instructies voor het aanleveren
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten bij ruimtegebrek
en om aangeboden berichten niet te
plaatsen.
Data waarop de kopij bij de redactie
binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:
Nr Kopij
09 wo 27-10
10 wo 01-12

Verspreiding
za 13-11
za 18-12

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

WOENSDAG 27 oktober 2021
▲ Foto: Oneiros ensemble
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