ONDERWEG
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Beweging
Onderhandelingen zitten van tijd tot tijd muurvast.
Standpunten kunnen eindeloos standhouden. Principes
zijn soms onwrikbaar. Tradities lijken bij tijd en wijle een
eeuwig leven te hebben. Maar niet alles is wat het lijkt.

beweging en de wind doet de rest. ‘Ook als het niet zo
hard waait als nu’, verzekerde de gids ons, wetend dat er
onder zijn publiek altijd ongelovige thomassen zijn, of
cynici.

Tijdens mijn vakantie was ik in De Nollen bij Den Helder. Het is een spectaculair kunstpark, waar een terrein
met 24 bunkers en inlandse duinen - dat dienst deed
als vuilnisbelt, oefenplek voor de brandweer en crossbaan - door kunstenaar Ruud van de Wint (1942-2006) is
herschapen in een prachtig landschapspark met enorme
kunstwerken. De afgebeelde Harmonica, gemaakt van
staal, met een gewicht van ca 23.000 kilo is er een van.
Zo op het oog het toppunt van onwrikbaarheid. Maar
voor wie gelooft in het onmogelijke is niets onmogelijk:
een duw van één persoon zet de reuzenharmonica in

De harmonica liet ons zien en voelen dat een klein gebaar iets groots teweeg kan brengen: na een duw draaide
hij rond op zijn sokkel. En wij werden stil. In het suizen
van die stilte had God zomaar voorbij kunnen komen om
de boodschap van de harmonica te verheffen tot een
Bijbelse boodschap.

ONDERWEG
▲

Harmonica, Ruud van de Wint 

Alice van Kalsbeek
(Meer over het thema ‘beweging’ op pagina 13)

Foto: Sjaak Leene

Boeken
Vernieuwd - De Bijbel opnieuw

dit een stap terug, zeggen velen. Wat mij betreft: ik heb
geen bezwaar tegen hoofdletters. Ook voor mij verbeelden ze een vorm van eerbied. En tegelijkertijd: God is
geen man of heer en zeker geen ‘mijnheer’. Niet voor
niets schrijft de vertaling HEER (met hoofdletters). Als je
de tekst leest, zie je het bijzondere van die Naam. Als je
de tekst hoort, vallen de hoofdletters natuurlijk weg. Dan
kan HEER weer vervallen tot Heer.
Voor in de nieuwe vertaling staat: je kunt in plaats van
HEER ook een andere aanduiding gebruiken. Ik zou zelf
dichter bij het oorspronkelijke Hebreeuws willen blijven,
waar in de godsnaam JHWH het werkwoord ‘aanwezig
zijn’ weerklinkt: Aanwezige, Levende …
Doorgaande tijd
De NBV21 vertaalt stelselmatig in de verleden tijd. Daar
kun je over twisten. Pieter Oussoren vertaalt de eerste
woorden in zijn Naardense Bijbel zo:
Sinds het begin is God schepper,van de hemelen en van de aarde
Geen verleden tijd, maar tegenwoordige tijd. Het
Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Eerste
Testament, kent geen aparte vormen voor verleden,
tegenwoordige of toekomende tijd. Wel de zogenaamde
duratief: de doorgaande tijd. Dat scheppen is niet alleen
iets van vroeger. Dat gaat maar door. Dat klinkt bij Oussoren beter door dan in de NBV21.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dit zijn de
eerste woorden van het Eerste Testament. Zo lees je ze in
de Bijbelvertaling van 2014. De Nieuwe Bijbelvertaling,
de NBV21, vertaalt het begin van de Bijbel op dezelfde
wijze. Die pas verschenen vertaling heet ‘nieuw’. Misschien kun je beter spreken van ‘vernieuwd’.
In 2014 deed het Nederlands Bijbelgenootschap een
oproep om commentaar te leveren op de vertaling die
dat jaar uitkwam en die als voorlopig werd gezien. De
reacties die in de loop van jaren binnenkwamen zijn gewogen. Een aantal ervan is doorgevoerd. Veel is hetzelfde gebleven, zoals de eerste zin van de Bijbel.
Eerbied
Wat wel veranderde zijn de zogenaamde eerbiedskapitalen. Verwijzingen naar God, zoals hij en hem zijn nu met
hoofdletters geschreven: Hij, Hem. Daarop is commentaar
gekomen. Niet alleen feministen zien in deze aanduidingen een bevestiging van het eenzijdig mannelijk spreken
over God. Als het gaat om inclusief denken en vertalen is
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Joden of Judeeërs
De NBV vertaalt het Griekse woord ‘Joudaioi’ met ‘Joden’.
Dat hoeft taalkundig niet onjuist te zijn, het is wel een
keuze. ‘Joudaioi’ kun je ook vertalen met ‘Judeeërs’. Wat
mij betreft ligt dat meer voor de hand. Als je vertaalt met
‘Joden’, lijkt het alsof Jezus iets tegen hen heeft, terwijl
Jezus zelf een Jood is. Het gaat hier om interne discussies. Het past in de Joodse traditie om elkaar ongezouten
de waarheid te zeggen. Het tragische is dat die discussies
later misbruikt zijn om Joden te stigmatiseren en zo een
voedingsbodem waren voor antisemitisme.
Ten slotte
De Nieuwe Bijbelvertaling is heel
leesbaar. Vertalen blijft altijd stukwerk. Als vertaler moet je omgaan
met dilemma’s en je komt er nooit
helemaal uit. Ik kan met al mijn opmerkingen deze vertaling aanbevelen
voor wie een nieuwe Bijbel wil
aanschaffen voor zichzelf of een
ander.
Job de Bruijn
NBV21 is verkrijgbaar in allerlei
varianten, met of zonder deuterocanonieke boeken, op papier of als
e-book.
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Pareltjes voor alle leeftijden komen niet zo vaak voorbij en het is
moeilijk te omschrijven wat Hele
verhalen voor een halve soldaat zo
speciaal maakt. Het is de combinatie van een vakkundige schrijfstijl
die je de wereld laat vergeten
en toch moeiteloos aanvoelt, de
naadloos daarop aansluitende illustraties en gewoonweg het feit dat
je méér wil wanneer je de laatste
pagina omslaat.

We leven in tijden waarin alles bespreekbaar moet zijn en het ene na het andere
taboe wordt afgebroken. Zijn er nog taboes
over? Stephan Sanders heeft er nog een
gevonden: het hebben over gelovig worden,
gelovig zijn, zeker als intellectueel. Sanders
noemt het verschijnsel Godschaamte en
schreef er niet alleen columns over, maar
bracht zijn verzamelde gedachten en gevoelens nu ook bijeen in een
boek met die titel. Hoe komt
het dat een nieuwe gelovige
zo weinig weerklank vindt?
Wat heeft God van doen met
schaamte? En met kleur, seksualiteit en adoptie? Sanders
formuleert al tastend zijn antwoorden terwijl de schaamte
steeds over zijn schouder
meekijkt.
Stephan Sanders, Godschaamte. Een
eigentijdse expeditie op zoek naar
God. Van Oorschot. € 20. E-book € 10.

krant-journalist Obbema publiceerde
in ‘De zin van het leven’ (2019). Die
gesprekken over de essentie van het
bestaan voerde hij met bekende en
onbekende Nederlanders na zijn hartstilstand in 2017.
Dit nieuwe boek, ‘Een zinvol leven’,
vormt een bundeling van de daaropvolgende interviewreeks, beginnend
met de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol
leven?’ Dat levert opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in
het leven om zou kunnen of moeten
draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk
op de betekenis van wat bij iedereen
door het hoofd
dwarrelt: het eigen
levensverhaal.

De verhalen die de broers en de
wacht vertellen in deze raamvertelling zijn volledig op zichzelf
staand en belichten allemaal een
andere kant van de menselijke
aard. Morele lessen genoeg te
vinden, maar niet zo opvallend
als je bijvoorbeeld in klassieke
sprookjesboeken aantreft. Lindelauf verwerkt kritiek en wijsheid op
een dieper niveau en dat geeft de
lezer de mogelijkheid om ook gewoon van de verhalen te genieten.
Benny Lindelauf, Hele verhalen voor een
halve soldaat. Illustraties: Ludwig Volbeda. Querido, 2020. € 22,50. 12+

▲

Benny Lindelauf
ontving de Woutertje Pieterse prijs
voor dit boek.
Ludwig Volbeda
heeft voor de
illustraties de Zilveren Griffel 2021
gekregen.

Een zinvol leven is Fokke Obbema’s
nieuwste beschouwende boek. ‘Het
is alsof er bij me aan de deur wordt
geklopt: hoe zit het, wat vind jij eigenlijk?’ Zo omschreef een lezer het
effect van de interviews die Volks-

Fokke Obbema, Een
zinvol leven. De mens
en zijn verhaal. Atlas
Contact.
€ 24,99.

Alice van Kalsbeek
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Delen wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

14-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft,
kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door
familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

14-11 PIT Pro Rege
Koninklijke PIT Pro Rege voert de naam ‘Hulp voor Helden’ vanaf 2014. Militairen, veteranen én hun thuisfront
zijn helden, omdat ze staan voor onze vrede en veiligheid. Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Het is daarom van belang dat zij regelmatig worden bemoedigd en
ook na hun terugkeer steun en erkenning krijgen vanuit
de samenleving.

21-11 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen
die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een
drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch
spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.
28-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die –
om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht
als je maar weinig contact hebt met medemensen, je
eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.
05-12 Kerk in Actie –Rwanda
Op deze zondag collecteren we voor het werk van Kerk in
Actie in Rwanda, voor de kinderen met hiv. Wat begon als
een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide
van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers die te maken hebben met
hiv, en kinderen die geen veilig thuis hebben.
12-12 Stichting De Vrolijkheid

21-11 Diaconaal vakantiewerk
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn
voor velen een begrip. Ze zijn van onschatbare waarde
voor de 2.700 mensen die jaarlijks meegaan. Ieder jaar
organiseert het bureau zo’n zestig vakantieweken voor
mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie
gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen.
28 -11 Kerk in Actie – Moldavië
In het armste land van Europa,
Moldavië, worden veel kinderen
aan hun lot overgelaten. Ze zwerven op straat, zonder de zorg
en liefde die ze nodig hebben.
Vooral meisjes lopen het risico
om verhandeld te worden en
misbruikt in de seks- en drugsindustrie. Kerken hebben 45
kinderdagcentra gesticht waar
1.400 kinderen opgevangen worden om hun een betere toekomst
te geven.

05-12 Diaconie - Kerstpakketten
Voor mensen die langdurig van een minimum moeten
rondkomen is een feestelijk kerstpakket een welkome
aanvulling op het dagelijks bestaan. Het kan een lichtpuntje zijn in de donkere decembermaand. Onze kerk
doet dit werk zowel in Laren als Eemnes, waarbij wordt
samengewerkt met de gemeenten en andere kerken.
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in
samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden
workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater,
beeldende kunst, spoken word, film of fotografie.

12-12 Kerk in Actie - De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis
geplaatst. In De Glind, een klein dorpje in het midden van
Nederland, vinden ruim 120 uit huis geplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen,
die verspreid staan over het - verder heel gewone - dorp.

Het College van Diakenen van de PGB

Het College van diakenen van de PGLE
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Verantwoording 40-dagenactie 2021
Ondanks dat er ook dit jaar in de 40-dagentijd door de corona-uitbraak geen
kerkdiensten gehouden konden worden bent u, parochianen en gemeenteleden uit
Laren, Blaricum en Eemnes, ons niet vergeten. Onder het motto ‘Bouwen aan een
betere toekomst’ vroegen wij uw steun voor projecten in Nepal en in Tanzania.

Toiletgebouw voor het kleuterschooltje in Tanzania
In juli 2017 heeft Stichting Mzee Kambee met uw hulp
een kleuterschool kunnen bouwen voor de Masai-kinderen in het dorp Nadanya in Tanzania, waar intussen
ruim dertig kinderen uit Nadanya en omliggende dorpen
gebruik van maken.
Eind vorig jaar ontvingen wij van Stichting Mzee Kambee een verzoek voor een dubbel toiletgebouw en een
omheining van het schoolterrein. Na onze toezegging
ging men in maart 2021 meteen aan de slag om voor
het nieuwe schooljaar klaar te zijn. In augustus zijn de
werkzaamheden aan het toiletgebouw en het hekwerk
afgerond. De kleuterschool voldoet nu aan alle eisen van
de Tanzaniaanse overheid.
De kinderen uit Nadanya zeggen: ASANTE SANA!
Hartelijk dank voor uw hulp!

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal
De stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON)
van de uit Blaricum afkomstige Nelleke Alders heeft zich
het lot aangetrokken van de inwoners van Bandar Jhula,
die onder zeer moeilijke omstandigheden leven, ver van
de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon
drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor
hen niet beschikbaar.
De uitvoering van het ambitieuze plan van de stichting
CWON voor betere drinkwatervoorziening en scholing
voor deze bevolking heeft helaas ernstige vertraging
opgelopen. Niet alleen heeft de Delta-variant van het
COVID-19 virus in dit gebied hard toegeslagen, maar ook
heeft zware regenval, met grote aardverschuivingen als

gevolg, ervoor gezorgd dat wegen voor langere tijd onbegaanbaar waren. De stichting heeft wel noodhulp in de
vorm van voedselvoorziening kunnen verlenen.
De laatste berichten zien er echter hoopvol uit. Naar
verwachting zullen binnen afzienbare tijd meer handpompen voor schoon drinkwater geïnstalleerd kunnen
worden. Ook de trainingen op het gebied van duurzame
landbouw en veeteelt vinden binnenkort plaats.
De Stichting Caring Unites in
Nepal laat weten dat het goed
gaat met Nishan en Sushant, de
twee leerlingen voor wie wij het
schoolgeld sponsoren.
Ten slotte ontvingen we van de
stichting Ton Memorial School
Sailung een terugkoppeling, die
wij graag met u willen delen.
Ondanks dat de materiaaltoevoer
door de strenge lockdown begin mei stagneerde, is er
met man en macht doorgewerkt. Ze zijn nu blij en trots
dat de eerste fase van het schoolproject eind juni is afgerond. Zodra de scholen weer open mogen, kunnen de
eerste lessen in het prachtige nieuwe gebouw worden
gegeven. In negen maanden is mede door uw steun een
geweldig resultaat gerealiseerd.
Als werkgroep van de 40-dagenactie kiezen wij de
projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan met de
stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het
ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen
worden alle geleid door mensen - vaak (met bindingen)
hier uit de regio - die zich geheel belangeloos inzetten
voor hun project. Helpt u ons hen te helpen? Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten
vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93
Hans en Berthe Martens
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Schrijfactie
VS: Stop deportatie Haïtiaanse asielzoekers
Bij de grens tussen de VS en Mexico hebben Haïtiaanse asielzoekers zich gevestigd in kampen nadat hen
de toegang tot de VS was geweigerd. Agenten van
de Amerikaanse douane bestormden de asielzoekers
met paarden en dreven hen uiteen met zweepslagen. Duizenden Haïtianen zijn al gedeporteerd. Het
is gewetenloos om mensen terug te sturen naar een
land dat zich midden in een politieke, economische
en milieucrisis bevindt.
Stop mensenrechtenschendingen aan de grens!

Iran: Voor straf naar een afgelegen gevangenis
Maryam Akbari Monfared zit al bijna twaalf jaar onterecht in de gevangenis. In maart werd ze plotseling
overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op
ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten
willen haar straffen omdat ze vanuit de gevangenis
een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg
voor haar broer en zus die in 1988 in het geheim
werden geëxecuteerd.
Wat kunt U doen?
Schrijf voor 1 december 2021 de autoriteiten van Iran.
Roep hen op om Maryam Akbari Monfared onmiddellijk
vrij te laten.
U kunt één van de voorbeeldbrieven (voor Haïti en
Iran) downloaden via www.amnesty.nl
KOM IN ACTIE!
Marjo de Jager

Buber en het vaccin
Meer dan honderd jaar geleden schreef de
Joodse filosoof Martin Buber Ich und Du. In dat
boek onderstreept hij hoe belangrijk het is dat
wij beseffen dat we geen eenlingen zijn, die de
omgeving en de wereld naar onze hand kunnen
zetten. Fundamenteel is dat we weten dat we
mens- in- relatie zijn. Heil en onheil van jou en
mij zijn met elkaar verweven. Vandaar de titel
van Bubers boek: Ik en jij, Ich und Du.

schoten Ik-denken, waarbij een ander uit beeld verdwijnt.
Dan denk ik aan egoïsme of egocentrisme.
Job de Bruijn

De discussies over wel of niet vaccineren draaien om wat Buber aangeeft. Zijn boek is daarom
nog steeds actueel. De vraag is: denk je vanuit
jezelf. Vanuit het idee: Ik moet geen rommel in
mijn lijf. Ik heb het recht en ik heb de vrijheid
om het vaccin te weigeren. Of denk je vanuit
het idee: ik en jij, wij, mensen zijn we, met
elkaar verbonden. Wat ik doe en niet doe heeft
ook met jou te maken. Jouw en mijn welzijn
zijn met elkaar verweven.
Ik heb alle begrip voor mensen die uit medische overwegingen geen vaccin mogen of
willen krijgen. Als de dokter het afraadt, moet
je de inenting laten staan. In andere situaties
heb ik minder begrip. Dan denk ik aan doorge-
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▲ Sjoerd en Maartje op de ferry van Breskens naar Vlissingen -
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Alice Katers (inzending fotowedstrijd)

Van het
consistorie

Protestantse
Gemeente
Blaricum
De Dorpskerk
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035-531 56 81
Koster
R. Hoogendoorn, 06 - 2223 1078
Predikant
Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl
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,
edenadmin@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 Gréve, 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 kinder-nevendienst 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.

Bij de diensten
14 november gaat onze eigen predikant ds. Jurjen Zeilstra voor.
Meteen een bijzondere dienst, want
we nemen als gemeente afscheid van
Annette Horsman, voorzitter van de
kerkenraad sinds 27 juni 2019.
21 november, Gedachteniszondag,
zien we om naar nabestaanden van
onze geliefde gestorven gemeenteleden in de naam van Christus. ’Heer,
herinner u de namen van hen die
gestorven zijn’ (Lied 730). Ds Petra
Barnard gaat voor, fijn.
28 november verwelkomen we onze
classispredikant ds. Peter Verhoeff,
uit Alkmaar.
5 december begroeten we ds. Klaas
Touwen uit Deil en Enspijk.
12 december gaat onze pastorale
ondersteuner ds. Arie de Boer bij
ons voor en op deze dag nemen we
afscheid van hem. Hij zal zeer gemist
worden in onze gemeente; hij was
een herder in de periode dat we geen
eigen predikant hadden.
Namens het consistorie, een gezegende voorbereiding gewenst aan allen
die aan deze diensten meewerken,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Uit de
gemeente
Stilte. Ergens stil van zijn. Bijvoorbeeld van buren die zolang, tien jaar,
elke dag, even óf langer, bij de buurvrouw om het hoekje gingen kijken,
interesse in haar toonden. Omdat ze
niet meer de deur uitging, geen man
meer had en geen kinderen en dat
de buurvrouw, juist toen de buren
op Terschelling met vakantie waren,
heenging … Hoe kijken we om naar
elkaar? Even de hand opsteken, een
glimlach, samen een kop thee, tijdschrift in de bus laten vallen met een
bemoediging eraan of wat dan ook.
Deze maand zijn er naasten die het
moeilijk hebben. Ze verloren korte of
langere tijd geleden een geliefde en

dat doet nog steeds pijn. ‘Soms heb
je bij het opstaan al een naar gevoel;
is het zó stil om je heen’, zei iemand.
We spraken erover in de Bijbelkring.
Iemand gaf de tip: ‘Misschien gewoon
bidden: Heer, hier ben ik, mij bekruipt
het gevoel dat ik er helemaal alleen
voor sta’. En vast en zeker laat Hij
je dan zien door mensen en in de
dingen om je heen, wie Hij is. Een
idee was ook: ‘Zing een lied’ of ‘Bel
iemand van de mensen die nu om je
heen zitten om mee te bidden, dat
kun je gewoon doen.’
Namens het consistorie wens ik u
veel inspiratie door God,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar Bep Boekensteijn, Wim Beuving, Margriet Vos,
Elly Recourt en Mevrouw Lever.

▲ 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

In memoriam
Op 7 oktober overleed Ada Jacqueline Georgette Lindeman-Strengholt
(Aty) op de leeftijd van 88 jaar. Haar
man Piet Lindeman overleed bijna
twee jaar geleden op 13 oktober
2019, op 13 oktober 2021 werd Aty
begraven bij haar man op de begraafplaats naast de Dorpskerk.
In de Dorpskerk werd haar leven gevierd door haar vier kinderen, dertien
kleinkinderen, acht achterkleinkinderen én een kerk vol familie en vrienden uit vele kringen en organisaties.

Protestantse Gemeente Blaricum | nummer 9 | november 2021

7

▲ Foto: Bram Veerman

Aty was een sociaal bevlogen
mens, een vriendelijke, lieve vrouw,
meelevend en nauw betrokken bij
vele dorpsactiviteiten, instellingen,
verenigingen en ook de Dorpskerk.
Werkelijk niets was haar teveel! Het
kwam haar toe benoemd te worden
tot Ereburger van de gemeente Blaricum en Ridder in de Orde van OranjeNassau! Wat een stroom fijne, liefdevolle woorden heb ik in de viering
van haar leven gehoord: ‘Omaatje
kon je overal van laten houden’ , ‘Ik zal
missen hoe welkom je je bij haar kon
voelen’ en: ‘Het liefste... mensen zien
en spreken’.
Wat mij aan haar opviel was hoe jeugdig en verzorgd zij er altijd uit zag, zelfs
tot aan haar overlijden. Onvergetelijk
zoals ik steevast werd verwelkomd met
een grote glimlach en altijd moest ik
beloven gauw weer te komen!
Wij lazen Psalm 91, 1-2: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de
Ontzagwekkende zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
op U vertrouw ik.

over vis in het algemeen en het gebruik met name van de huid daarvan.
Wat ze daar allemaal niet mee kunnen doen! Onder andere boekomslagen maken, zoals de omslag van de
oude kerkbijbel bij ons in de kerk. Als
je goed kijkt, kun je nog iets van de
schubben daarop zien. Men maakt er
kleding van en schoenen. Er worden
hierover workshops gegeven.
Er is ook een schoolklasje te zien
uit vroeger tijden met leerlingen in
de schoolbanken en een meester
voor de klas, een grutterswinkeltje,
huiskamers etc. We wisten niet dat
het museum zo groot en veelomvattend was. Vanwege corona hadden
we twee gidsen. Die van ons vertelde
alles over het leven zoals het vroeger
werd geleefd en over de klederdracht
die door de jaren heen werd gedragen. Zelf draagt ze ook klederdracht,
maar alleen als ze in het museum is en
tijdens de Spakenburgse feestdagen.
De klederdrachttentoonstelling komt
deels uit het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen en is hier tijdelijk. Daarna
gaat deze tentoonstelling naar andere musea.
Na afloop was er natuurlijk een
heerlijk kopje koffie of thee met iets
lekkers. Zo sloten we deze gezellige,
maar ook leerzame middag af, waar
we echt van hebben genoten!
Tiny de Wit

Bladharken

Haar nagedachtenis zij ons allen,
familie en vrienden tot zegen!
Ds. Arie de Boer

Cie. Kruispunt
Uitje in de buurt - Het was een stralende middag, die donderdag de 28e
oktober, toen wij met tien personen
van Cie. Kruispunt vertrokken vanaf
de Dorpskerk naar Spakenburg. We
besloten via het pontje te gaan bij
Eemdijk, op zich al een leuke tocht,
maar helemaal met dit mooie weer.
Ons doel was het Spakenburgs Museum, waar een tentoonstelling was
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▲ Foto: Harry van Schaik

Zaterdag 20 november vindt van
9-12 uur het jaarlijkse bladharken op
het kerkhof rond de Dorpskerk plaats.
Komt u (kom jij) ook?
Als u een bladhark heeft, deze dan
graag meenemen.
Informatie bij Harry van Schaik,
035 538 3839
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Van de
Kerkenraad
Na een drukke periode kwamen we op
5 oktober weer regulier bijeen (geen
‘gezoom’). Vooraf aan deze vergadering, waar voorzitter Annette Horsman
verhinderd was, werd ons nieuwe lid
in de raad, Aliette van der Wal, verwelkomd. Ze werd op 12 september
bevestigd door ds. Petra Barnard.
Naast deze blijde verwelkoming
stond de raad stil bij het volstrekt onverwachte overlijden van Bert Bulder.
Hij wordt in de raad zeer gemist.
Vervolgens sprak de raad haar dank
uit richting de beroepingscommissie.
Na de succesvolle introductie van ds.
Zeilstra op 6 september hopen we dat
ook de bevestiging op 7 november –
die al achter de rug is als u dit leest
- een positief en goed verloop heeft
gehad. De cantorij zal aan deze dienst
haar medewerking verlenen.
Te midden van een drukke agenda
werd een aantal belangrijke punten
behandeld, waaronder het besluit om
dit jaar weer een Volkskerstzang te
organiseren en wel op 16 december.
Ook is besloten de nieuwe predikant werkruimte te geven in het
Achterom nr. 1, zodat hij een vast
werk- en aanspreekpunt heeft. Na een
inwerkingsperiode van de nieuwe
predikant komt er een einde aan het
pastoraatswerk van ds. Arie de Boer.
De gemeente zal op 12 december
afscheid van hem nemen.
Belangrijk blijft het vinden van
vrijwilligers die de vele taken van
predikant en kerkenraad willen ondersteunen.
Het collecterooster van de diaconie
voor het komende jaar werd vastgesteld, met duidelijke aandachtspunten, zoals de 40-dagenactie, die we
samen met Vitus en de Protestantse
Gemeente Laren-Eemnes organiseren.
Ook de verdeling tussen lokale, regionale en internationale doelen is vastgesteld, evenals de opslagen boven
op de ontvangen collectegelden. Een

punt van aandacht in dezen is het feit
dat er geen contant muntgeld gestort
kan worden. Hoe gaan we daar in de
toekomst mee om: meerdere soorten
bonnen? Of elektronisch giften overmaken? Dit krijgt nog een vervolg.
Ook werden de regels rond de viering van het avondmaal besproken.
Besloten is, zolang COVID-19 nog
rondspookt, dit te doen zoals we al
eerder hebben gedaan: bij binnenkomst kleine doosjes uitdelen met
daarin een stukje ‘gebroken’ brood
en een klein containertje met wijn of
druivensap.
Ten slotte is besloten dat ondergetekende de taak van Annette Horsman
zal waarnemen tot dat in de eerste
vergadering van het nieuwe kalenderjaar, indachtig het reglement van
de Protestantse Gemeente Blaricum, de bezetting van de taken van
voorzitter, vice-voorzitter en scriba
worden verdeeld. Wij zullen afscheid
van Annette nemen als voorzitter in
de dienst van 14 november, de eerste
dienst waarin ds. J. Zeilstra voorgaat.
Met een hartelijke groet,
Willem van Someren Gréve,
plaatsvervangend voorzitter.

College van
Kerkrentmeesters
Collecterooster
14-11 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de
eredienst. Op deze zondag willen wij
dit klassieke collectedoel onder uw
aandacht brengen. De kerkdiensten
vormen het hart van het gemeentezijn. Mensen en materialen zijn nodig
om dat hart te laten kloppen. We
rekenen graag op uw steun.

28-11 Het Flentrop-orgel
De Dorpskerk heeft een prachtig
Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen
jaren is er groot onderhoud gepleegd
aan het orgel en nog regelmatig
zijn herstelwerkzaamheden nodig.
De kosten van het onderhoud zijn
enorm. We willen graag blijven
genieten van het orgel! Uw bijdrage
voor het orgel is daarom noodzakelijk.
05-12 Verlichting en verwarming
De wintertijd breekt aan, het wordt
kouder. Dus gaat de verwarming een
graadje hoger en het licht eerder aan.
Dit brengt, samen met de stijgende
energieprijzen, extra kosten met zich
mee. Graag uw financiële steun.

12-12 Communicatiemiddelen
Deze zondag willen we u bepalen bij
de kosten die de kerk maakt voor het
onderhouden van het onderling
contact. We hebben een kerkblad,
een website en een nieuwsflits en
streamen onze bijeenkomsten. We
verwachten daarbij een steeds
hogere kwaliteit. Met uw bijdragen
kunnen we ervoor zorgen dat onze
onderlinge verbindingen goed.
blijven functioneren en zo mogelijk
verbeteren
De collectes voor onze kerkgemeente
worden van harte bij u aanbevolen. U
kunt uw bijdrage ook overmaken op
onze bankrekening:
NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente Blaricum
Het College van Kerkrentmeesters

Gebed
God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in
de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.
Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof
verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt
zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen
zult zijn,
de toekomst die mijn
vertrouwen wenkt.
Amen.

Dit gebed is geschreven door
ds. Marleen Blootens en staat in het
boekje ‘Vaste Grond’, dat gratis is te
bestellen via petrus.protestantsekerk/
vastegrond

21-11 Onderhoud kerkhof
De collecte van deze zondag is, als
altijd op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkhof.
▲ Reisaltaartje

Foto: Bram Veerman
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JEUGDFLITS

Protestantse Gemeenten
Laren - Eemnes - Blaricum

Beste kinderen,

in de kerk kunnen ontmoeten!
Wat is het fijn dat we jullie weer
jes
alen luisteren, knutselen en spellet
Samen kunnen we weer naar verh
doen.
de
waarin we ons klaar maken voor
Het is al weer bijna advent. De tijd
gaat
Het
is.
thu
r
voo
en jullie een boekje
geboorte van Jezus. Dit jaar krijg
,
alen
verh
as
Luc
lde
g geleden verzame
over het plakboek van Lucas. Lan
te
lie
nge
Eva
een
gebruikte ze om
liederen en beelden over Jezus. Hij
ws over Jezus vertelde.
nieu
de
schrijven, waarin hij het goe
arzondag gaat het over de adventska
Elke dag kun je thuis iets doen. Op
een
er
is
g
nda
Maa
k.
soon van de wee
sen en wordt er verteld over de per
kleurplaat.
een
dag
dins
opdracht van de week en
aal.
verh
nd
rgaa
doo
Voor woensdag is er een
k werken.
boe
plak
n
eige
je
Op donderdag kun je aan
rdag kun je iets met het hele gezin
Voor vrijdag is er een proefje. Zate
kerk de bijbehorende verhalen.
doen. En op zondag hoor je in de
ent. En tot zondag in de kerk!
We wensen jullie een heel fijne adv

en
Leo, Geert-Jan, Joke, Famke, Ineke

Marjolijne

DE BLINDE N E N D E OLIFA NT
Er waren eens zes blinde mensen.
Ze wilden graag weten hoe een olifant eruitziet.
Ze vertelden dat aan de baas van de dierentuin.
Die zei: ‘Kom maar en voel maar’.
De eerste hield de olifant vast bij zijn slurf.
De tweede bij een slagtand.
De derde bij een oor.
De vierde bij een poot.
De vijfde bij zijn buik en de zesde bij zijn staart.

Johanneskerk
Agenda Najaar 2021
Zondag 21 november, 15.00 uur
Concert - Johan Olof, viool;
Bart Soeters, basgitaar en Joris
Holtackers, toetsen en percussie
Dinsdag 30 november, 19.30 uur
Mondriaan, vernieuwer van de
schilderkunst in de 20e eeuw.
Zijn leven, zijn werk in woord en
beeld. Spreker: Jaap van Duijn,
voorzitter Stichting Gifted Art.
Vrijdag 10 december, 20.00 uur
Concert - Carminis Consort,
muziek voor Advent en Kerst
Ineke Baksteen, sopraan;
Margareth Iping, mezzosopraan;
Juun Voorhoeve, viola da gamba
en barokgitaar; Tjalling Roosjen,
klavecimbel en orgel

‘Een olifant is fantastisch’, zei de eerste,
‘zo langzaam en zacht, lang en sterk’.
‘Nee’, zei de tweede, die de slagtand had gevoeld,
‘hij is nogal kort en erg hard’.
‘Jullie vergissen je alle twee’, zei de derde,
‘de olifant is plat en dun als een groot blad papier’.
‘O nee’, ze de vierde, die een poot had gevoeld,
‘hij lijkt op een boom’.
De vijfde zei: ‘Hij is als een muur’.
En de zesde vond hem op een touw lijken.
Ze kregen er bijna ruzie om.
Ze dachten allemaal: ik voel het toch zeker zelf!
Toen zei de baas van de dierentuin:
‘Jullie hebben allemaal gelijk,
jullie voelen het goed,
maar een olifant is veel meer dan dat:
alle delen samen, dat is een olifant’.
Naar: Chantal Leterme,
Een parel voor elke dag, Averbode, 2012.
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Vrijdag 17 december
Lichtjesavond in Laren (onder
voorbehoud). Vanaf het eind van
de middag een open Johanneskerk met kerstgroepen, koorzang,
verhalen en glühwein.
Voor alle evenementen geldt: bij binnenkomst controle op de corona-app
of bewijs van een recente test.

Nieuwe predikant Blaricum

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes
Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
Predikant
Ds. J.G. de Bruijn, Patrijzenhof 190,
3755 EK Eemnes, 035-887 3301,
j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur.

Scriba

Op 7 november is ds J. Zeilstra verbonden aan de Protestantse Gemeente Blaricum. We hopen dat Jurjen de ruimte zal krijgen om op een eigen
wijze zinvol te kunnen werken. En dat hij zich omringd zal weten door
dragend vertrouwen.
Indertijd schreef iemand mij: Leven met een roeping is een hachelijke onderneming. Die zin herken ik, maar ik kan er aan toevoegen: het is bovenal
uitdagend en troostrijk om met de essentie van het bestaan bezig te zijn.
Voorgangers hoeven het niet allemaal zelf te bedenken. Ze zijn als middenstanders: je moet de dingen in de schappen leggen, zodat mensen
ze kunnen bereiken. Het is een mooie roeping om met het Verhaal en de
Geest van de Bijbel midden in deze tijd te staan.
We wensen onze buurgemeente en haar nieuwe voorganger veel goeds,
heil en zegen toe.
Job de Bruijn

Bij de diensten

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:
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

Het koor repeteert weer sinds
september.
Op 14 november gaat Wouter Bos
voor. Hij heeft vorig jaar stage gelopen in Eemnes en Laren. We hebben
hem leren kennen als een vriendelijk
en betrokken mens. We zullen hem
ook nu weer van harte ontvangen.
21 november is de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. We gedenken in
de ochtenddienst de gemeenteleden
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden krijgen een brief
waarmee ze uitgenodigd worden
deze dienst bij te wonen.
In de dienst noemen we de namen
van de overledenen. Bij elke naam
steken we een kaars aan. Bij de gedachtenis door het jaar heen zeg ik:
De mens is stof

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

Kinderdienst
Alle kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom
in de kinderdienst tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetingskerk.

Foto: Rineke Ooykaas

Het stof keert terug naar de aarde
De mens heeft het licht ontvangen
Het licht keert terug naar de bron
van alle licht en leven
Niemand weet wat er over de grens van
dood en leven zal zijn. Meneer Punt zei
altijd: ‘Het is een mysterie!’ Je mag over
de dood heen hopen. Je mag openstaan
voor het mysterie van Licht.
Indertijd las ik een boekje van
professor Heering. Deze erudiete
man keek als 80-plusser terug op
zijn leven: Wat is nu essentie en wat
doet er minder toe. Wat is ballast en
wat is bagage. Over leven en sterven
schrijft hij:
Ik kijk terug. Bang voor de dood? Die
van anderen, jazeker. Die van mezelf,
op dit moment niet, maar ik weet niet
hoe het zal zijn als ik er echt voor sta.
Ik maak me geen voorstellingen van
hemel en hiernamaals, al gun ik ze
iedereen die daar steun aan heeft.
Zelf heb ik er geen behoefte aan. Ik
voor mij heb volkomen voldoende aan
het geloof, ’hetzij bij leven, hetzij bij
sterven, wij zijn van de Heer’. Hoe dat
in de dood zal zijn kan ik Hem gerust
overlaten. In het besef dat voor God
geen mens verloren gaat en niemand
ongetroost blijft.
En dan leg ik gauw mijn pen neer en
mijzelf het zwijgen op.
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Op 28 november begint de Adventstijd. Vorig jaar hebben we de stal voor
het eerst gebruikt. Nu plaatsen we
hem weer voor in de kerk. De stal is
meer dan een stal. Ik zie in de stal het
evangelie dichterbij komen. De stal
is het hart van een mens. Zoals een
stal kan kieren, zoals door een stal de
barsten kunnen lopen, zo is ons hart.
De breuklijnen van het leven kom je
tegen in je hart.
Wat bij de stal en bij ons hart telt is
niet of het gaaf en ongeschonden
blijft. Het gaat er om of je ruimte
biedt om te ontvangen. Ruimte voor
het kind en voor alles wat het kind
teweegbrengt.

kende van Jan, van haar schoonzoon
Fred en van haar kleinzoon Vincent.
In de Ontmoetingskerk hebben we
haar herdacht. Herinneringen zijn
uitgesproken en in beeld gebracht.
Haar dochters zongen de psalm die ze
als kind in het Frans had geleerd. Die
psalm kende ze van buiten. We zongen samen het vijfde couplet: Over
een Vader die zijn armen liefdevol
slaat om zijn kind.
We gedenken Menni Hermans met
vrede, eerbied en genegenheid.
Job de Bruijn

Bedankt

▲ Foto: Erik Schinkelshoek

Anderhalf jaar geleden, aan het begin
van de coronaperiode, zou Rick Duurland gedoopt worden. Dat is toen niet
doorgegaan. Theo en Joke hebben
aangegeven dat ze Rick nu graag willen laten dopen. We zijn blij dat dat
alsnog kan gebeuren in de Adventstijd. Ik leid deze dienst en de diensten
van 5 en 12 december.
Job de Bruijn

Uit de
gemeente
Overleden
Op 96-jarige leeftijd overleed ons
gemeentelid Mettje (Menni) HermansSwart. Haar overlijden kwam niet
onverwacht. Al veel langer werd
ze kwetsbaarder. Met thuishulp en
omringd door goede zorgen van haar
kinderen kon ze nog lang blijven wonen in haar huis in Eemnes. Toen ging
het niet meer. Ze moest opgenomen
worden in het ziekenhuis. Ten slotte
werd ze verpleegd in Baarn. Haar kinderen hebben haar vergezeld tot aan
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de grens. Uiteindelijk is ze gestorven,
in rust en in vrede.
Op de kaart wordt ze getypeerd als
een lieve, zorgzame en praktische
moeder, oma en omi. Die woorden
horen op een bijzondere manier bij
elkaar.
Zij en haar man Jan kregen zeven kinderen. Ze verschilden van elkaar en ze
vulden elkaar aan. Het was aanpakken
thuis. Er moest veel gedaan, geregeld,
gezorgd en gewerkt worden. Was Jan
in alles wat hij deed ook misschien
meer van spreken, Menni hield van
klussen, van maken en herstellen.
Diepgaand praten over gevoelens,
over wat in je hart leeft, dat deed ze
niet zo snel. Ze was praktisch ingesteld.
Ze toonde wat in haar hart leeft in wat
ze deed. Werken deed ze met overgave en tegelijkertijd kon het vele
dat gedaan moest worden ook een
belasting voor haar zijn.
Menni had een duidelijke mening
over veel dingen. Dat toonde ook haar
belangstelling.
Zingen deed ze graag en met overgave. In dat zingen wist ze zich ook
opgetild en lichter worden. Ze wist:
een lied kan de hemel even voor je
openen.
Menni’s leven heeft lichte kanten
en schaduwzijden gekend. Ze moest
doorleven met wat het verlies bete-
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Zondag 3 oktober werd ik aangenaam
verrast door Mart Sakkers die met een
prachtig boeket bloemen op de stoep
stond. ‘Als dank voor je vrijwillige
inzet als gastvrouw bij Lekkerkerk,
waar je nu mee gestopt bent’, lichtte
hij toe. Ik werd er een beetje verlegen
van.
Ik heb het met veel plezier gedaan, en
kijk met dankbaarheid terug op een
heleboel druk bezochte, gezellige en
gastvrije avonden, mogelijk gemaakt
door de inzet van een fijne groep
vrijwilligers!
Ik wens de Lekkerkerkers veel succes
met de voortzetting van deze waardevolle activiteit.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen!
Trudy de Jong

Fotowedstrijd
Ieder jaar roept de Werkgroep Communicatie vóór de zomervakantie de mensen op om foto’s te maken
rond een thema. Dit jaar was het thema ‘Beweging’. Er waren tien inzendingen. Op deze pagina ziet u de
prijswinnaars. De redactie feliciteert Ans, Marjolijne en Aya van harte! Alle foto’s zijn te zien op
www.pglelaren-eemnes.nl
Ans van Horssen-Medema

Marjolijne Yska

Aya Eggenkamp

1

▲ Een opname van BEWEGING. Fraaie witte vlagen in de blauwe lucht, ze deden mij aan engelen denken (avh-m).

2
3

▲

Dit beeldje en schilderijtje staan in mijn huis. De
zon speelde mooi met die
twee. Dans is een heerlijke
vorm van bewegen voor mij.
Ik word er blij van als ik dit
zo zie (my).
▲ Zonder titel
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Hartverwarmend
Inderdaad, lieve mensen, hartverwarmend was het meeleven na mijn
infarct en ook weer zes weken daarna, toen we 60 jaar getrouwd waren.
Ons huis is vanaf begin augustus niet
zonder bloemen geweest en ook de
postbode liep ons huis niet voorbij.
En natuurlijk - zoals dat tegenwoordig
gaat -veel mails en telefoontjes.
Heel veel dank voor alle meeleven!
Tonny en Co Geel

Beste mensen,
tijdens Kees zijn ziekte hebben wij
veel kaarten met bemoedigende
woorden en bloemen ontvangen, is er
voor ons gebeden en zijn er kaarsjes
aangestoken. Het heeft ons moed
gegeven en een steuntje in de rug.
Ook na het overlijden van Kees voel ik
me gesteund.
Ik wil u graag bedanken voor alle
warme aandacht die wij van u hebben
ontvangen.
Gabriëlle Sluis

Foto: Rineke Ooykaas

Bloemengroet
In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Annette en Krijn Haasnoot - Eemnes
Mevrouw De Vos - Laren
Mevrouw Canword - Laren
Mevrouw Punt - Eemnes
Fam. Van Viegen - Laren
Mevrouw Blokker - Laren
Sebastiaan en Maryse de Jong - Laren
Bashir en Heba Mousa - Laren
Mevrouw Van der Veer - Laren
De heer Van de Water - Laren
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Mevrouw Hecker - Laren
Bita Zakeri - Laren
Mevrouw Kelder - Laren
Fam. Schouwenaar - 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

Contactpersoon
We begroeten als nieuwe contactpersoon Joke Laernoes.
Ze zal in Eemnes, in de wijk waar Jan
de Waard ouderling is, een aantal
mensen gaan bezoeken. We wensen
haar alle goeds toe.

Reis naar Griekenland
Voor 2021 had reisorganisatie DrieTour een rondreis gepland in Turkije,
waaraan een aantal gemeenteleden
zou deelnemen. Dat plan is geannuleerd vanwege COVID-19 en de instabiele politieke situatie in Turkije.
In augustus jl. heeft DrieTour een
nieuw reisplan aangeboden voor een
reis door Griekenland, met als thema
‘In de voetsporen van Paulus’. Reisdata: 17 mei t/m 26 mei 2022.
Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse,
meld u zich dan zo spoedig mogelijk
aan.
Job de Bruijn en Cees van Rijsdam
(ceesvr@ziggo.nl)

College van
Diakenen

Job de Bruijn

Kerstcomité
Bij deze Onderweg vindt u weer een
brief van ons waarin we u vragen
om een financiële bijdrage. Ondanks
dat we in de afgelopen periode geen
kerst- en paasvieringen hebben
kunnen houden, doen we toch een
beroep op u. Met Pasen zijn we naar
gemeenteleden van 76+ geweest,
met een bakje narcissen en daarbij
een mooie wenskaart. Een gebaar dat
bijzonder op prijs gesteld werd.

Collecteverantwoording
juli en augustus 2021

04-07
11-07
18-07
25-07
01-08
08-08
15-08
22-08
29-08

KIA - Actie Vakantietas 348,45
Solar Cooking
249,50
Timon
248,70
Hulp dichtbij
307,40
Vluchtelingenwerk
249,40
Light for the world
344,70
KIA - Pakistan
245,75
Dorcas
246,10
Hospice Kajan
307,70

Jan van Hamond
Wij dachten toen nog dat we met
kerst weer bijeen konden komen,
maar helaas heeft het kerstcomité
besloten dathet te risicovol is om met
een grote groep ouderen bijeen te
komen. De oplopende cijfers rondom
corona speelden bij dat besluit een
rol. We hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze beslissing.
Wel zullen we op zaterdagmorgen
11 december a.s. weer de jaarlijkse
kerstattentie rondbrengen.
Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 9 | november 2021

▲ Solar Cooking

Van de
Kerkenraad
Gemeenteberaad
De kerkenraad nodigt u graag uit voor
een gemeenteberaad op 17 november, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.
We zijn blij dat het weer mogelijk is
om dit te organiseren.
Allereerst willen we uitleg geven over
de gang van zaken rond het beroepingswerk. Welke stappen moeten
gezet worden en waar staan we nu?
Begin volgend jaar willen we een
tweede gemeenteberaad plannen,
dan willen we in gesprek gaan over
het profiel van de gemeente en dat
van de te beroepen predikant.
Het tweede punt dat aan de orde
komt is het werk van de Commissie Gebouwen. In maart 2020 was
daarvoor een gemeenteberaad gepland, dat helaas geannuleerd moest
worden vanwege de lockdown. We
schetsen de ontwikkelingen rond de
gebouwen in de afgelopen jaren en
geven informatie over de stand van
zaken. Over de toekomst van de gebouwen gaan we in de komende jaren
met elkaar in gesprek.

en ambtsdragers van de tehuizen
ontvangen. Zowel Monica Randt van
de Stichtse Hof als Rita Buijs van Theodotion gaven aan dat het afgelopen
jaar ingrijpend was door de coronapandemie. Pastorale zorg kreeg een
andere vorm doordat kerkdiensten
niet gehouden konden worden. Er
werden veel individuele gesprekken
gevoerd en daarnaast waren er ook
kleinschalige vieringen in de huiskamers. Beide geestelijk verzorgers
gaven aan dat de kerkdiensten in de
tehuizen in november weer langzaam
van start zullen gaan. Dit is mede
afhankelijk van de beschikbaarheid
van vrijwilligers die willen helpen om
bewoners van en naar de kamers te
brengen.
Op zondag 10 oktober hebben we
een delegatie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente het Gooi mogen
ontvangen in de Johanneskerk. Dit als
dank voor de schenking van het orgel
dat zij kennen als hun Weidtman-orgel, maar wat inmiddels het Titz-orgel
blijkt te zijn.

Wij stellen uw inbreng zeer op prijs
en zien u graag de 17e november.
Betty van Dillen / Ruud Ham
In onze vorige vergadering heeft
Martin Noordzij de voorzittershamer
overhandigd aan Mart Sakkers. We
zijn enorm dankbaar dat Martin 12
jaar voorzitter is geweest. Een taak
die hij op zich nam in een lastige periode. We zullen zijn ervaring missen,
maar weten ook dat hij in de buurt
blijft. Mart wensen wij veel succes bij
zijn nieuwe taak en we vertrouwen op
een goede samenwerking.
In de vergadering van september
hebben we de geestelijk verzorgers

▲ Titz-orgel

Theodotion

We mogen weer en wie duwt
mee!?
Na anderhalf jaar zonder kerkdiensten, gaan we 14 november in Theodotion weer starten
met de diensten. Bijzonder en
onwennig is het om na die lange,
verdrietige coronatijd de draad
weer op te pakken. We zijn
dankbaar dat er weer ruimte is
om samen te komen. Als vanouds
is er weer iedere zondag een
kerkdienst. Dat is tegelijk een
ambitieus plan, want er moeten
wel genoeg vrijwilligers zijn om
de bewoners voor de dienst te
op halen en weer weg te brengen. Daarom aan u de vraag: Wie
is er in de gelegenheid om eens
per maand of eens per twee
maanden een zondagochtend te
helpen aan de Werkdroger? Graag
komen we met u in contact.
Idee: op mijn vorige werkplek
waren er gezinnen die met elkaar
eens in de zoveel tijd meehielpen rond de kerkdiensten.
Informatie bij
ds. Rita Buijs,
geestelijk verzorger Theodotion
06 50189017
r.buijs@amaris.nl

Tjalling Roosjen heeft met sopraan
Ineke Baksteen een concertje gegeven, gebaseerd op de Lutherse ‘Liedmis’. Karel Hagen vertelde iets over
de restauratie en heeft de heer Bert
van Driel van de ELG hartelijk bedankt
voor zijn bemiddeling bij het verkrijgen van het orgel. De bezoekers hebben de ontvangst zeer gewaardeerd.
Betty van Dillen
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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 14 november
De Dorpskerk		
Ontmoetingskerk	
Theodotion		

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

ONDERWEG

Redactie
10.00 uur	
10.00 uur	
10.30 uur	

Zondag 21 november
De Dorpskerk		10.00 uur	
Ontmoetingskerk	
10.00 uur	
Stichtse Hof
10.45 uur	
Theodotion		
10.30 uur	
Zondag 28 november (1e advent)
De Dorpskerk		
10.00 uur	
Ontmoetingskerk	
10.00 uur	
Theodotion
10.30 uur	

ds. J. Zeilstra
Wouter Bos
drs. F. Damstra
pastor G. van Kesteren
ds. R. Buijs
ds. P. Barnard
ds. J.G. de Bruijn
pastor N. Smit
pastor W. Huis in ‘t Veld

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotografie

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
ds. P. Verhoeff
ds. J.G. de Bruijn
ds. R. Buijs

Zondag 5 december (2e advent)
De Dorpskerk		10.00 uur	
Ontmoetingskerk	
10.00 uur	
Stichtse Hof		
10.45 uur	
Theodotion 		
10.30 uur	

ds. K. Touwen
ds. J. G. de Bruijn
pastor C. Geraets
pastor W. Huis in ‘t Veld

Zondag 12 december (3e advent)
De Dorpskerk		
10.00 uur	
Ontmoetingskerk	
10.00 uur	
Theodotion		
10.30 uur	

ds. A. de Boer
ds. J.G. de Bruijn
ds. M. van der Sijs

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
Verspreiding
10	 wo 01-12	za 18-12
01	wo 05-01	 za 22-01
02	 wo 16-02	za 05-03
De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:

WOENSDAG 1 december 2021
▲ Zonsondergang op het Schuilkerkpad in Laren - Marjo de Jager
(inzending fotowedstrijd)
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