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Ubuntu!
Bij het overlijden van een profeet van onze tijd
Op 26 december overleed Desmond Tutu (1931-2021).
Deze kleine Anglicaanse bisschop speelde een belangrijke rol in Zuid- Afrika. Hij was voor de duvel niet bang.
Onomwonden nam hij stelling tegen het apartheidsregime. Hij kwam op voor gelijkberechtiging van alle inwoners. Samen met anderen, zoals Nelson Mandela, riep hij
regeringsleiders ter verantwoording. Dat deed hij met
duidelijke woorden, humor en diep geloof.
Haalden blanken het in hun hoofd om te zeggen ‘God staat
achter ons. Die keurt apartheid goed.’, voor Tutu was dat
onbestaanbaar. Voor hem was God de God van de regenboog. Van alle kleuren, alle mensen en heel de schepping.

Tutu was voorzitter van de Zuid-Afrkaanse Waarheids- en
VerzoeningsCommissie. Die commissie verhoorde daders
en slachtoffers van het apartheidsregime. Daders zeiden wat ze hadden misdaan. Slachtoffers vertelden wat
ze hadden ondergaan. Het doel was niet: straffen, maar
erkenning, eerlijkheid. De verhoren duurden jaren. Tutu
noemde het zelf zijn belangrijkste maar zwaarste
levenstaak.
Maar hij wist ook: als het kwaad erkend wordt en als de
waarheid op tafel komt te liggen, dan opent dat deuren.
Pas dan kan ubuntu, vrede, dichterbij komen.

Ubuntu
Tutu gebruikte vaak het woord ubuntu. Dat is verwant
met het Hebreeuwse sjaloom. Het betekent niet alleen
vrede, maar ook ‘evenwicht’. Het gaat er om dat we in
evenwicht en vrede met elkaar en met de schepping
leven. Het is onze roeping het leven te delen met elkaar.

Niet vergeten
Een profeet weet zich geroepen zijn mond open te doen
en te handelen. Die weet ook: het gaat niet om mij, ik
ben geen doel op zich. Er is iets, er is Iemand boven mij
gesteld.
Tutu droeg altijd zijn priesterboordje en vaak zijn roze
habijt en hij bad dagelijks. Die kleding en die rituelen
hielpen hem om te blijven gedenken: als mens hoef je
geen God te zijn, je kunt wel instrument van vrede zijn.

Profeet
Ik noem Desmond Tutu een profeet van onze tijd. Profeet
wil niet zeggen dat je volmaakt bent. Ook Tutu had zijn
onhebbelijkheden en onvolmaaktheden. Een profeet
zegt wel waar het op staat. Die brengt waarheid aan het
licht. Die weet: alleen zo kan er echte vrede komen.

Levend
De kleine grote Zuid-Afrikaanse volgeling van Jezus is
overleden. Zijn overblijfselen zijn in de Sint-Georgekathedraal van Kaapstad begraven.
Gods Geest van ubuntu, die hem inspireerde zal altijd
levend blijven.

▲

Job de Bruijn

Desmond Tutu

Oecumene vandaag
Hoogtepunt in de Week van Gebed voor Eenheid van
Christenen is altijd een gezamenlijke kerkdienst van bij
de lokale Raad van Kerken aangesloten kerken. Op 16
januari 2022 is het daar in Nederland door de lockdown
vrijwel nergens van gekomen. Juist die ontmoeting
over kerkmuren heen zal zijn gemist, al zal het thema
‘Licht in het duister’, aangereikt door christenen uit het
Midden-Oosten, vast wel vaak zijn gehanteerd om de
kerkdiensten vorm te geven en is er in Laren, Eemnes en
Blaricum gebeden voor het welzijn van andere kerken.

Direct na de Tweede Wereldoorlog betekende oecumene:
kerken vormen bouwstenen van vrede. Naoorlogs enthousiasme maakte op den duur echter plaats voor een
oecumenische vermoeidheid. Het was voor velen moeilijk het oorspronkelijke elan te behouden toen kerken of
wijken samen moesten gaan vanwege tekort aan ﬁnanciële
middelen en belangstelling in plaats van uit oecumenisch verlangen. De belangstelling voor de dialoog in de
laatste decennia van de twintigste eeuw nam sterk af bij
kerkleden. Anderen voelden zich in hun eigenheid als
gelovige bedreigd of meenden dat de authenticiteit van
hun eigen kerkelijke traditie werd miskend.
In tijden van secularisatie trekken veel kerken zich
terug op eigen erf en koesteren het eigen gelijk. De
terreinwinst die ooit werd geboekt, bijvoorbeeld tussen
rooms-katholieken en anglicanen, moest deels weer
worden opgegeven; onder andere door onoverbrugbare
verschillen in visie op homoseksualiteit en op de plaats
van de vrouw in de kerk en het ambt. Intercommunie,
wat in Nederland tientallen jaren heel gewoon was,
werd aan het eind van de twintigste eeuw opnieuw verboden door bisschoppen die daarmee gevolg gaven aan
opdrachten vanuit Rome.

▲ Paus Johannes Paulus II bezoekt in 1984 de Wereldraad van
Kerken te Genève

De meeste christenen geloven dat, als er één Christus is,
er in wezen ook één kerk bestaat, ook al kent deze vele
tradities en vormen. ‘Dat zij allen één zijn’ (Johannes
17:21) is een bede uit het hart van het Nieuwe Testament. Telkens weer hebben christenen in allerlei conﬂicten elkaar daarop gewezen en anderen en zichzelf met
wisselend resultaat tot de orde geroepen. Het Griekse
woord oikoumenè is afgeleid van het werkwoord oikein
dat (be)wonen betekent. Het begrip werd oorspronkelijk als aanduiding gebruikt voor de beschaafde wereld
tegenover streken waar slechts ‘barbaren’ woonden. De
term oecumene in het Nieuwe Testament is niet theologisch geladen (vgl. Lukas 2:1). Het woord kreeg pas een
speciﬁek christelijke inhoud toen in de vierde eeuw de
‘christelijke wereld’ steeds meer ging samenvallen met
het Hellenistisch-Romeinse cultuurgebied.

Voor veel kerken zal oecumene vandaag beperkt blijven
tot beleefde betrekkingen met andere kerken in een
stationaire situatie. We staan niet met onze ruggen naar
elkaar toe en zoeken elkaar in de praktijk. Dat is al heel
wat, al blijft het niet genoeg.
ds. Jurjen Zeilstra

Waar gaat het vandaag om in de oecumene? Daar is
geen eensgezindheid over. Gaat het in de oecumene nu
ten diepste om het uitvoeren van een programma van
naar elkaar toegroeien? Een programma waarover consensus is bereikt in overleg, zoals in de assemblee van
de Wereldraad van Kerken? Dat is maar zelden gebeurd,
bijvoorbeeld toen in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland tot stand kwam. In de Rooms-Katholieke visie
op de oecumene ging het oorspronkelijk om een vorm
van hereniging met ‘de moederkerk’. In de Oosterse
orthodoxie keek men kritisch naar al dat mensenwerk.
Principieel, zo vond men daar, zou God zelf het moeten
zijn die de eenheid van de kerk van Christus bewerkte.
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De Gulden regel
De joodse geleerde Hillel leefde in
de eerste eeuw voor Christus. Op een
dag kwam er een man naar hem toe.
Deze man zei: ‘Kun jij mij vertellen
wat er in de Tora staat, in de tijd dat
ik op één been sta?’ Hillel antwoordde: ‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt,
doe dat ook een ander niet. De rest is
commentaar. Ga maar leren.’
In de Bijbel staat een soortgelijk
verhaal (Matteüs 22:36-40). Een

Kwets anderen niet
met wat jou kwetst.
Boeddhisme

wetgeleerde vraagt Jezus: ‘Meester,
wat is het grootste gebod in de wet?’
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er
in de Wet en de Profeten staat.’

Doe geen dingen waarvan je niet
wilt dat ze jou worden aangedaan.
Humanisme

Zie het geluk van je naaste als je
eigen geluk en het verlies van je
naaste als je eigen verlies.
Taoïsme

Vragen over het leven zijn zo oud als
de mensheid: Hoe moet je leven?
Hoe ga je met anderen om? Wat is
goed voor de ander? Wat is goed
voor mij? Het is mooi om te zien dat
overal ter wereld mensen op hetzelfde uitkwamen als het ging om
het opstellen van de basisleefregels,

Alles wat je wilt dat de
mensen voor jou doen,
doe dat ook voor hen.
Christendom

Grote Geest, geef dat
ik mijn buurman niet
beoordeel voor ik een
mijl in zijn mocassins
heb gelopen.
Lakota

Alles om ons heen
is onze familie. Wat
we de dingen aandoen,
doen we onszelf aan.
Sioux

Je gelooft pas echt
als je voor je naaste
wenst wat je voor jezelf wenst.
Islam

Het tweede gebod wordt de Gulden
regel genoemd: een oude wijdverbreide stelregel die helpt bij het
onderscheiden van wat goed is en
wat niet. De Gulden regel vinden we
terug in allerlei (godsdienstige) stromingen, soms net wat anders geformuleerd, cultureel bepaald.

Doe de ander geen dingen aan die
jou zelf pijn zouden doen en wens
hem toe wat je zelf graag wilt.
Hindoeïsme

van handvatten om te leven. Zo
maken we allemaal deel uit van de
grote mensenschaar die op weg is.
In de Gulden regel kunnen we elkaar
vinden, ook in een gespleten samenleving, een verdeelde wereld.

Leg op niemand een
last die je zelf niet zou
willen dragen en wens
niemand de dingen toe
die je niet voor jezelf
zou wensen.
Baháí

Bewerking: Alice van Kalsbeek
Dit is een bewerking van een artikel in JCK
Magazine, januari-mei 2021.
Petra Katzenstein is Manager Joods
Museum Junior & Speciale Projecten.
www.jck.nl

Petra Katzenstein
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Hemel en hel
‘Wat is het verschil tussen de hel en de hemel?’, vraagt
een leerling aan zijn leraar.
‘Ik zal het je laten zien,’ zegt deze. Hij neemt zijn leerling mee naar een hoge berg.
‘Kijk, daar beneden is de hel. In het dal staan grote
tafels, met daarop het heerlijkste eten. Aan die tafels
zitten mensen met boze, vertrokken gezichten.’
‘Hoe kunnen ze zo boos kijken’, vraagt de leerling, ‘er is
toch volop eten voor iedereen?’
‘Kijk hun armen,’ antwoordt de wijze, ‘die zijn stijf’. Ze
scheppen eten op en proberen dat naar alleen hun eigen
mond te brengen. Maar met die stijve armen lukt dat
niet. Dat is de hel. Ik zal je ook de hemel laten zien.

De leerling kijkt naar beneden. Dezelfde tafels, hetzelfde eten en ook hier mensen aan lange tafels. Ook zij
hebben stijve armen, net als de mensen in de hel. Maar
deze mensen hebben plezier. Er klinkt luid gelach vanuit
het dal naar boven.
‘Hoe kunnen zij zo vrolijk zijn?’ vraagt de leerling.
‘Kijk wat ze doen,’ zegt de wijze. ‘Ze scheppen eten op
hun lepels en brengen dat naar de mond van wie tegenover hen zit.’

De wijze neemt zijn leerling mee naar een andere berg.

In het programma Collegetour vertelde Desmond Tutu dit
verhaaltje, dat illustratief is voor wat hij voorstond.

Zo krijgt iedereen wat hij nodig heeft.
Dat is de hemel.

Kijk daar…
Job de Bruijn

▲ Hemel en hel volgens Jeroen Bosch
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Lied

In een vorig nummer van Onderweg (oktober 2021, nr.8)
heb ik geschreven over het lied waarmee de nieuwe
bundel liederen van dominee en dichter Sytze de Vries
begint, Als geloven vleugels krijgt. Nu wil ik u laten kennis maken met een ander lied uit deze bundel, Uw lente
werpt haar licht vooruit.

81. Uw lente werpt haar licht vooruit

2.

Dit is eigenlijk een lied voor Pasen, maar is meer dan
dat. ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, lijkt het te
zeggen in vers 1, maar er is een diepere onderlaag. Het
gaat over licht en donker: in het donker van de winter
rijst de nieuwe mens, omgeven door het licht van Pasen
en daardoor tegen de nacht bestand. Het licht van Pasen
is het licht van Christus dat niet door de dood gedoofd
wordt en dat door stenen breekt, een verwijzing naar de
Opstanding. Maar het licht van Christus brengt ook het
Woord aan het licht, het woord dat ons Gods liefde doet
kennen.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

3.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

4.

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt, –
Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!

5.

Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,
in U alleen zijn bronnen vindt
en bij uw gratie leeft.

6.

In vers 4 worden wij tot leven gewekt door een nieuwe
wind, Gods Geest, en zo gaat dit lied van Pasen op weg
naar het Pinksterfeest. Dit nieuwe leven heeft God als
hartslag, God is de bron van ons bestaan, wij leven bij de
gratie van God.
In het laatste vers gaat de dichter nog een stap verder.
Daar horen we een bede tot God: vernieuw de aarde,
geef haar met uw licht een zilveren glans. Het is alsof
we hier een echo horen van het bekende lied van Hanna
Lam en Wim ter Burg, Stil maar, wacht maar, alles wordt
nieuw, de hemel en de aarde. Dit is dan de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde uit Openbaring 21, die we door
Gods trouw mogen verwachten.
Uw lente werpt haar licht vooruit is een lied waarin ons
verzekerd wordt dat we via het licht van Pasen door
Gods liefde en trouw mogen opgaan naar het nieuwe
Jeruzalem.

Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht
waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!

Henk Aertsen

Sytze de Vries, Op vleugels. Nieuwe liederen, Skandalon
2021, blz.191. De melodie is van Jeremiah Clarke (16731707) – St Magnus

▲ Johannes ziet het Nieuwe Jeruzalem
Londen, Britse Bibliotheek, MS Add 17333, fol.45
Herkomst: Frankrijk, Normandië, ca. 1325
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum
23-01 PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conﬂictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt
de organisatie aan een menswaardige en vreedzame
samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed
nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om
tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch
door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede
doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te
bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren
te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording
te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De
durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om
mee te doen, ongeacht iemands achtergrond.
PAXbrengt mensen bij elkaar die de moed hebben om
voor vrede te gaan en werkt samen met mensen in conﬂictgebieden, zoekt politici op en slaat de handen ineen
met betrokken burgers.
30-01 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.
06-02 C’est la Vie-Huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen
met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief
voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la
Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.
13-02 Kerk in Actie – Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter
afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen
veel migranten vanwege de coronapandemie moesten
terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten
in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in
Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid,
zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining
of vakopleiding of een stageplek. Ook worden zij in
contact gebracht met afnemers of werkgevers. Met uw
gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een
toekomstperspectief.
20-02 Hospice Huizen
Hospice Huizenis een gastvrij
huiswaar iedereen die naar verwachting nogslechts korte tijd te
leven heeft, kan worden verzorgd.De
gasten worden verzorgd door familie en vrienden,
vrijwilligers enprofessionelezorgverleners – bijna zoals
thuis.
27-02 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de
kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum.
De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en
een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de
Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit
voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger
onderwijs, ﬁnancieel te ondersteunen.
Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio
alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan
de therapievan behandelbare kinderkanker.
College van Diakenen van de PGB
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Collecterooster Laren-Eemnes
23-01 Stichting Viore
Het kan iedereen overkomen: de diagnose kanker krijgen. Je leven staat op zijn kop en in veel gevallen ook
dat van je omgeving. In eerste instantie ligt de focus op
medische onderzoeken, diagnoses en behandeling. Maar
tijdens en na die behandelingen is er niet altijd aandacht
voor de emotionele, psychische en sociale aspecten die
vaak verbonden zijn aan het leven met kanker, zoals onzekerheid, angst, pijn, verdriet en eenzaamheid.
Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en
ondersteunen, verhalen en ervaringen delen.
30-01 Gevangenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun
familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel
het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend
oor en praktische ondersteuning. Ze geloven in herstel
en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden
naar een hoopvolle toekomst.
Ook bezoeken ze tbs-gestelden helpen ze (ex)gevangenen
aan een baan. Daarnaast worden er groepscursussen in
de gevangenis gegeven over thema's rondom herstel en
krijgen kinderen van gevangenen verjaardagscadeautjes.
06-02 Kerk in Actie – Oeganda
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet
makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er
steeds onvoorspelbaarder door de klimaatverandering.
Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze
moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer
te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over.

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om hun krachten te bundelen in veertig
boerenorganisaties van dertig personen. De leiders van
deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis
vervolgens door aan andere groepsleden. De kerk wil de
mensen zo weerbaar maken tegen klimaatverandering.
13-06 Kerk in Actie – Nepal
Zie pagina 6
20-02 Hospice Huizen
Zie pagina 6
27-02 Diaconie: Hulpvragen dichtbij
De 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.
College van Diakenen van de PGLE

Zondag 6 februari
van 11.30 tot 13.30 uur

Laat de liefde je dragen
Nieuwe liederen van Job de Bruijn,
gezongen en toegelicht vanuit
de Ontmoetingskerk te Laren
Met medewerking van solozangers,
koorzangers en instrumentalisten.
Te volgen via Kerkomroep en Youtube.
TOELICHTING
In de afgelopen twee jaar heb ik nieuwe liederen
geschreven. De liederen zijn te horen geweest in kerkdiensten en bij het Kwartier bij het licht. Ik verheug
me erop om die liederen nu eens achter elkaar te laten
horen. De bedoeling is de liederen te bundelen, zodat
ze beschikbaar zijn voor meer mensen.

Op zondag 6 februari kunt u een
voorproef krijgen.
Job de Bruijn
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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

Bij de diensten
Derde zondag na Epifanie,
23 januari 2022 ds. Jurjen Zeilstra.
Juist mensen die zich vol overtuiging
willen inzetten en strijden voor het
goede in het leven en voor gerechtigheid, kunnen worden meegesleurd in
de strijd om het bestaan. Wij allemaal
kunnen onszelf zomaar verliezen in
een machtsstrijd, ook al zijn we dat
nooit van plan geweest. Daarom is
het nodig dat het heil zelf ons van
Godswege wordt aangezegd, telkens
weer. Dat is geen overbodige luxe
of vroom gepraat. Op deze derde
zondag na Epifanie komt de priester-koning Melchizedek de strijder
Abraham tegemoet.

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

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 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.

▲ Mozaïek in San Vitale - Ravenna

Wij vieren in deze dienst de Maaltijd
van de Heer. Thuis kunt u meevieren
als u wilt, met een stukje brood en
een glaasje wijn bij het licht van een
kaars. Het thema is: Verrast door Gods
ontferming.

Liederen: Psalm 66: 1, 2, 5 en 7;
Psalm 110; Lied 339a; Lied 272;
Lied 762; Lied 408a en Lied 562.
Zondag 30 januari verwelkomen we
ds. Hilde Honderd uit Bussum. De
Cantorij o.l.v. Peter den Ouden luistert de dienst op.
Zondag 6 februari begroeten we
ds. Casper van Dorp uit Laren, die
meestal herkenbare dilemma’s uit
het dagelijkse leven tegen het licht
van de Bijbel houdt.
Zondag 13 februari gaat de ons vertrouwde ds. Arie de Boer voor.
Zondag 20 februari is voor het eerst
ds. Florida de Kok in ons midden. Na
een periode als gemeentepredikant
in Harderwijk adviseert ze nu kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers zó te functioneren dat zij met
vreugde en inspiratie de gemeente
en de kerk kunnen dienen.
Zondag 27 februari gaat ds. Jurjen
Zeilstra voor. Als Jezus twaalf discipelen roept is dat een symbolisch getal
dat de twaalf stammen van Israël in
herinnering roept. Heel Gods volk
wordt aangesproken. Het gaat dus
niet alleen om die twaalf mannen.
Het gaat in hen om alle mensen. Hoewel Israël nooit een sterk missionair
geloof heeft gekoesterd, zijn er al in
oude teksten aanwijzingen dat zelfs
vreemdelingen mee mochten doen
en in Gods naam welkom waren.
In deze dienst wordt Jantien Oldenziel bevestigd in het ambt van ouderling ten behoeve van het pastoraat in
onze gemeente. Het thema is: Toen de
dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen.

Schriftlezingen: Genesis 14:18-24;
Hebreeën 7:1-3 en 15b-28 en
Matteüs 22:41-46.
▲ Károly Ferenczi, Bergrede 1896
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Schiftlezingen: 1 Koningen 8:41-43;
1 Thessalonicenzen 5:16-24 en Lucas
6:12-26.
Liederen: Lied 274; Lied 990; Lied
530; Lied 339b; Lied 531; Lied 670
en Lied 1014.

Moge zijn nagedachtenis zijn kinderen en kleinkinderen en ook ons, tot
zegen zijn.

Het Consistorie

Bloemengroeten

Janny Schreiber, wijkcontactpersoon

Uit de
gemeente
In memoriam

▲

de Protestantse Gemeente te Blaricum besluit de kerkenraad jaarlijks
over de bezetting van het ambt van
voorzitter, vicevoorzitter en scriba.
De kerkenraad deed dit in haar vergadering van 16 december 2021.
Daar werd bepaald dat ondergetekende zich vanaf 1 januari 2022
voorzitter mag noemen.
De vicevoorzitter en de scriba
hebben zich bereid verklaard om
hun ambtstermijn met ingang van 1
januari 2022 met een jaar te verlengen. Aan de invulling van een aantal
andere vacatures wordt nog gewerkt.

Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar:
Bas Reitsma

Dick Boot overleed op 26 november
2021 op 91-jarige leeftijd. Op twee
dagen na precies een jaar na het
overlijden van zijn vrouw Willy.
Dick was geboren en getogen in
Woerden. Daar had hij een bouw- en
aannemersbedrijf, gespecialiseerd in
de restauratie van monumenten. Voor
zijn vakmanschap ontving hij een
lintje, waar hij trots op was.
Omdat zijn schoonzus in Blaricum
woonde, streken Dick en zijn vrouw
na zijn pensioen aan het Fransepad
neer. Ze hielden van tuinieren en
maakten graag reisjes naar de bergen. Nadat Willy overleed, ging zijn
geheugen snel achteruit. Met 24-uurs
zorg kon hij thuis blijven wonen.
Enige weken voor zijn overlijden
bezocht ds. Arie de Boer hem daar en
citeerde Dick Psalm 122 in de oude
berijming: ‘Ik ben verblijd, wij staan
gereed om naar Gods huis te gaan.’
Tijdens zijn uitvaart in Woerden werd
Hebreeën 11:10 gelezen: ‘Door het
geloof zag hij uit naar een stad met
fundamenten waarvan God zelf de
ontwerper en bouwmeester is.’

Ina Beffers
ds. Arie de Boer
Gé van der Woude
Familie Oldenziel
Frits Baan
Annelet Wegenaar
Indien u iemand weet voor een bloemengroet, neemt u dan contact op
met één van de ouderlingen of
stuur een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
Het College van Diakenen

Van de
Kerkenraad
Na de introductie van ds. Zeilstra is
de kerkenraad druk bezig geweest
met de invulling van vacatures en
met uitbreiding van de colleges. In
Onderweg van november 2021 heeft
u kunnen lezen dat de vicevoorzitter
van de raad, Willem van Someren
Gréve, de voorzittershamer tijdelijk
had overgenomen van de in november 2021 teruggetreden Annette
Horsman. Volgens het reglement van

Op 12 november 2021 werd in de
dienst afscheid genomen van ds.
Arie de Boer, die het pastoraatswerk
voor zijn rekening nam gedurende
de periode dat de gemeente geen
vaste predikant had. Aan het verzoek
aan de gemeente om bij te dragen
aan het afscheidscadeau, een cheque
voor een reis naar Israël, is met groot
enthousiasme gehoor gegeven. We
kunnen dit interpreteren als waardering voor de betrokkenheid waarmee
Arie zijn taak uitvoerde.
De gedachte aan een ander soort
afscheid werd levend gehouden in
de gedachtenisdienst op 21 november 2021. Ter nagedachtenis aan de
overledenen van het afgelopen jaar
werden kaarsen aangestoken; bij de
uitgang werden rozen aangeboden.
Een aantal recente besluiten en
activiteiten ademt de geest van het
in 2021 geredigeerde beleidsplan.
Intern werd in navolging van het plan
besloten het moderamen opnieuw en
in afgeslankte vorm in te voeren.
Extern richtte de gemeente zich ook
op de niet-kerkelijke omgeving. Zo
werd vanuit de kerk medewerking
verleend aan een bezinningsavond
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van de Rotary op 14 december 2021.
De kerkenraad onderstreepte het
belang van het blijven faciliteren van
het Kerkcafé, dat tijdens thema-avonden een brede groep belangstellenden van binnen en buiten de kerk
in contact brengt met belangrijke
actuele discussies.
De recente – zwaardere – lockdown
zette een streep door de rekening
van het fysieke kerkbezoek. We werden weer genoodzaakt terug te vallen op gestreamde diensten. Ook de
kerstperiode werd hierdoor getroffen,
maar de inzet van een panﬂuitiste op
kerstavond en van de cantorij op eerste kerstdag gaven toch nog een feestelijk tintje. Hetzelfde gold voor de
aanvankelijk op 16 december 2021
in de kerk geplande Kerstsamenzang,
die nu online te beleven was.
Ook in deze periode richtte de kerk
zich met een diaconale kerstactie
naar buiten: alle bewoners en personeelsleden van het nieuwe Sherpa-huis in de Blaricummer Meent

College van
Diakenen
kregen een attentie. Helaas kon deze
niet persoonlijk worden uitgedeeld,
maar alleen aan de ingang worden
afgeleverd. Desalniettemin valt uit
de reacties af te leiden dat de actie
werd gewaardeerd, evenals overigens
de kerstgroet, die al eerder door de
contactpersonen bij gemeenteleden
was bezorgd.
De gemeente wist dus aan de omstandigheden aangepaste contactgelegenheden aan te bieden. Om deze
uit te breiden wordt de mogelijkheid
onderzocht hier via een vlog op de
website van onze gemeente een
extra periodiek contactmoment aan
toe te voegen.

waarschijnlijk ook het kerkbezoek
weer worden opgevat.
Bas Reitsma, voorzitter

Collecteverantwoording
November 2021
collecte
plus
donaties
KiA/Zuid
Sumatra
Hospice
Huizen
De Cocon
Inloophuis
Wording
TOTAAL

met
uplift

164,00

350,00

140,70

850,00

89,00

700,00

104,00

700,00

497,70

2600,00

Zo begint een nieuw jaar met beperkingen. Gezien de ervaringen van de
afgelopen twee jaar lijkt echter de
hoop gerechtvaardigd dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer
zullen worden versoepeld. Dan kan

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Testament en onder andere nog vier
episodes uit het leven van San Zeno.
Passend bij de dienst van 23 januari
is het paneel dat ‘Het Laatste Avondmaal’ verbeeld.

Tekst: Gebaseerd op informatie
van – onder anderen – mr. drs.
Ina Bertsch
▼ Foto: Bram Veerman

Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma,
penningmeester diaconie

Avondmaal
In de middeleeuwen werd de
ingang van een kerk als ‘poort van
de Hemel’ gezien. Vanaf de twaalfde eeuw werden de ingangen
van een aantal Italiaanse kerken
daarom voorzien van prachtige
bronzen deuren.
De twee deuren van de begin XII
eeuw gebouwde Basiliek van San
Zeno in het Italiaanse Verona zijn
daarvan een indrukwekkend voorbeeld. Het zijn de twee oudste
romaanse bronzen deuren van
Italië.
De twee deurvleugels zijn elk
beslagen met 24 rechthoekige,
bronzen panelen die tot de top
van de romaanse beeldhouwkunst
behoren. De panelen tonen twintig verhalen uit het Nieuwe Testament, 21 verhalen uit het Oude
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Bij de diensten

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.

Geen oecumenische dienst
Op zondag 16 januari zou de oecumenische dienst in de basiliek in Laren
gehouden worden. Het is een goede
gewoonte om op gezette tijden bij
elkaar te komen in een en hetzelfde
gebouw. Dat zat er dit jaar niet in.
De oecumene tussen instituten
zit wat in het slop. Wat in de jaren
tachtig kon, kan nu niet meer. Het
optimisme: we groeien als kerken
naar elkaar toe, is omgeslagen in
defaitisme. Oecumene is trekken aan
een dood paard, zei iemand.

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,
3755 SB Eemnes, 035-531 0905
Penningmeester:
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65,
1213 VS Hilversum, 035-538 9172
Bank:
NL39RABO 0334 9395 77
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen:
2 x 20 bonnen voor € 41
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
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Tijdelijk geen oppas en kinderdienst

Ik denk anders. Feitelijke oecumene
is springlevend. Verwantschap tussen
mensen uit allerlei kerken is gegroeid.
Als ik – wat ik vaak doe – met mensen
uit andere kerken (en daarbuiten)
spreek, denk ik vaak: we zitten heel
dicht bij elkaar.
We zingen in de Ontmoetingskerk
uit volle borst liederen uit de Katholieke traditie. We branden kaarsen,
we hebben een grotere gevoeligheid
voor rituelen gekregen.
Protestanten zijn niet tegen katholieken, integendeel. We willen samen
ergens vóór zijn. Dat betekent het
woord ‘pro-testant’ ook letterlijk:
ergens vóór getuigen. We willen
allemaal volgeling zijn van onze
grote voorganger. Dat is voor katholieken en protestanten en voor velen
daaromheen niet de pastoor of de
dominee, niet de paus of de classispredikant, dat is Jezus van Nazareth.

We hebben op zondag 16 januari in de
afzonderlijke kerken diensten gehouden. Dat hebben we gedaan vanuit het
diepgaande besef dat we op allerlei
plekken en onder allerlei vlaggen
gericht kunnen zijn op de Ene.

Komende weken
Ik leid de dienst op 23 januari in de
Ontmoetingskerk.
Op 30 januari begroeten we als gastpredikant Erik Idema.
De eerste drie zondagen van februari
ben ik voorganger: op 6, 13 en 20
februari.
Bij elke dienst zullen koorzangers
aanwezig zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf moet
de persconferentie van de regering
nog plaatsvinden. Ik weet niet of en
wanneer er kerkgangers toegelaten
mogen worden tot de diensten op
zondag. Zodra het kan zullen we de
deuren van de kerk weer wijd openzetten!
Job de Bruijn

Uit de
gemeente
Overleden (1)
‘Ik wist al heel lang, al vanaf mijn
zesde levensjaar, wat ik later wilde
worden: ik wilde naar zee, net als
mijn vader. Varen en niets anders dan
dat. Het waren niet eens zo zeer de
vreemde landen die mij trokken, het
was zeker niet het avontuur van het
onbekende, waaraan ik mijn hart had
verpand. Nee, ik denk dat het vooral
de beslotenheid, de beschermde en
gesloten gemeenschap aan boord en
de overzichtelijkheid van de eindeloze
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zee waren die mij trokken. Alleen al
de geur van stookolie, onmiskenbaar
op een schip aanwezig, en de serene
rust en concentratie die heerste op een
schip, vol met instrumenten waarvan
ik van mijn vader reeds lang doel en
betekenis had geleerd, deden mijn hart
sneller kloppen.’

teruit. Kortademigheid beperkte zijn
bewegingsruimte. Hij was voorbereid
om te gaan. Al zou hij over geloven
niet met te grote woorden spreken,
hij wist zich gedragen door een stille
kracht, door vertrouwen dat je met
een hoofdletter mag schrijven.
In het bijzijn van Liesbeth en van
zijn dochters Jisca en Floorke, is Jim
gestorven nadat de woorden van de
zegen over hem waren uitgesproken.
De zegen belooft ook voor Jim, die
charmante, soms wat verlegen, maar
zeer betrokken man goede en behouden vaart.
Job de Bruijn

Overleden (2)

Deze tekst is van Jim Lemckert. Jim
schreef veel: verhalen, brieven, teksten. Hij had taalgevoel. Van zijn werk
heeft hij kleine bundeltjes gemaakt.
Die zou hij niet ruim verspreiden.
Daar was hij te bescheiden voor. Een
enkeling kreeg ze te lezen.
De tekst over de zee vertelt veel over
Jim. Hij zag daar zijn toekomst. Daar
lag zijn jongensdroom. Omdat hij een
bril droeg werd die toekomst voor
hem afgesneden. Zo hield de zee iets
dubbels voor Jim: daar wist hij wat
niet in vervulling gegaan was en tegelijkertijd bleef de zee hem trekken.
Jim heeft een actief leven geleid. Zijn
werk nam alle tijd en aandacht. Of
het nu voor de KPN was of voor de
kerk, hij werkte tot diep in de nacht.
Hij heeft in Laren en Eemnes jarenlang met grote zorgvuldigheid het
kerkelijk bureau geleid.
Het persoonlijk leven van en met Jim
is niet altijd gemakkelijk geweest.
Het is er beide geweest: afstand en
nabijheid. Na zijn scheiding kwam
Jim naar Eemnes. Daar woonde zijn
zus Liesbeth met wie de band versterkt werd. Het bijna dagelijkse
samen eten was weldadig voor hem.
Jim wist dat hij zou overlijden. Zijn
gezondheid ging steeds verder ach-

12

Jaren geleden werd bij Hans Alzheimer geconstateerd. Die ziekte had
grote invloed op het leven. Hans had
steeds minder greep op de dingen,
hij kon verdwalen. Het leven veranderde en hij veranderde. Met trouw
en toewijding hebben Annie, Judith
en Liam hem begeleid.
Ten slotte moest hij opgenomen
worden in de Stichtse Hof. Daar is hij
overleden in het bijzijn van wie hem
lief waren.
We hebben hem in het crematorium
van Laren herdacht. Ik heb psalm 23
gelezen. Een lied voor onderweg,
over het leven dat mooi kan zijn,
maar ook door donkere dalen kan
gaan. Een lied waarin vertrouwen
weerklinkt: je gaat niet alleen, over
welke grens je ook gaat.
Job de Bruijn

Overleden (3)

Als zoon van een bakker bezorgde
Hans Koopmans brood aan huis en
maakte hij vele kilometers. In zijn
latere leven reisde hij veel voor zijn
werk, in binnen- en buitenland. Hans
Koopmans was veel en graag onderweg: op de ﬁets, met de motor samen
met Annie, zijn latere vrouw, in de
auto van de zaak en na zijn pensionering ook op de boot.
Stilzitten was niet zijn ding, bezig
zijn des te meer. Hij deed graag iets.
Boogschieten vond hij prachtig,
dieren vervoeren, mensen halen en
brengen, pakketjes bezorgen, anderen helpen.
Een grote rol in zijn leven speelden
zijn dochter Judith, zijn schoonzoon
Liam en niet te vergeten zijn kleinkinderen Max en Charly. Hij vond het
prachtig om op te passen, leuke dingen te doen, een rol te spelen in hun
leven. Hij genoot van zijn rol als opa.
Hij kon goed met kinderen omgaan.
Met zijn vriendelijke uitstraling legde
hij gemakkelijk contact met mensen.

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 1 | januari 2022

De zon heeft lange tijd geschenen
in het leven van Trudy Brandse. Ze
trouwde met Ries, met wie ze een
hecht verbond vormde en met wie
ze het leven vierde. Ze genoten van
de goede dingen: van ontvangsten
thuis, van reizen, van gesprekken in
allerlei verband. Ze kregen tot hun
vreugde kinderen en kleinkinderen,
voor wie ze veel konden betekenen.
Trudy zou een goede lerares geweest
zijn. Kleinkinderen kon ze verder
helpen met huiswerk en gesprekken.
Natuurlijk waren er in het leven ook
moeilijke dingen. Ook die deelden ze
samen.

Geloven speelde door het leven heen
een rol. Was dat vroeger verbonden
met vaste vormen en algemene
stelligheden, gaandeweg werd het
een inspiratiebron en iets persoonlijks. Voor Trudy was geloven vooral
verbonden met bidden.
Toen Ries enkele jaren geleden overleed, kwam er een schaduw over haar
leven. Hoe haar dochters Inge en Sylvia, haar schoonzoons, kleinkinderen,
familie en vrienden haar ook omringden en probeerden verder te helpen,
het leven had zijn glans verloren.
In de dankdienst voor haar leven hebben kleindochters prachtig gezongen en verwoordden haar dochters
bewogen en liefdevol wat ze hebben
ervaren. Bij het graf klonk het gedicht
over de brug, dat Trudy indertijd bij
het graf van Ries las.
Vlak voor haar overlijden heb ik de
zegen uitgesproken over Trudy, de
eeuwenoude woorden, die zeggen
dat de Zon zal opgaan over jou en dat
je vrede zult vinden.
Job de Bruijn

Overleden (4)
Als 10-jarige werd Kees Groot in de
oorlog vanuit het westen van het
land ondergebracht bij gastvrije mensen in Kollumerpomp, in het noorden
van Friesland. Hij zou daar een jaar
blijven. De reis en het verblijf hebben zijn leven beïnvloed.

In zijn leven bleef het belangrijk dat
je aanspreekbaar bent en verantwoordelijkheid draagt. Je leeft niet
voor niets. Je leeft om van betekenis te zijn. Om bij te dragen aan het
goede. Om een ander te helpen, en
om, als het nodig is te herstellen wat
beschadigd is. Kees is opgegroeid
met geloven dat hem bijbracht dat
elk mens op een eigen wijze een
roeping heeft.
Kees leerde Rie kennen. Samen
hadden ze het goed. Ze vulden elkaar
aan. Rie was meer thuis, Kees trad
meer naar buiten. Hij was voor zijn
werk veel op pad. Ze kregen kinderen
en kleinkinderen. Ze deelden lief en
leed, vreugde en verdriet.
Ze deelden een leven van verantwoordelijkheid, vertrouwen en liefde.
Enkele weken geleden werd Kees
onverwacht ziek. Hij, die altijd vitaal
was moest naar het ziekenhuis. Toen
bleek dat de ziekte te ver gevorderd
was en genezing niet meer mogelijk.
In hechte verbondenheid werd Kees
ook in die laatste periode omringd
door zorg en liefde van Rie en van
zijn dochters Marianne, Jacqueline en
Christina en hun familie. We hebben
enkele dagen voor zijn overlijden
rond het bed gestaan. Kees las zelf
een lied voor. Dat hebben we samen
gezongen.
Ik kan vertrouwen, zonder dat ik dat
allemaal hoef in te vullen, zei Kees.
Zo eindigde zijn levensreis hier op
aarde.
Op de kaart staan de veel betekenende en troostende woorden van
Dietrich Bonhoeffer:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen
mag
God is met ons des avonds en des
morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag
Job de Bruijn

Overleden (5)
Op Eerste Kerstdag overleed heel onverwacht Peter Overzee uit Eemnes.
We leven van harte mee met Arlene,
zijn partner, met zijn ouders Ank en
Jan, met zijn zus en broer Esther en
Ben, met Nona, Famke en Aafke, met
familie en vrienden.
We hebben in de kerk bij de gebeden
Peters naam genoemd en lichten aangestoken voor allen die hem intens
zullen missen.
Job de Bruijn

Bloemengroet

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Nanda Lerchbaum - Laren
Hans van Gelder - Eemnes
Boudien Kroon - Laren
Paula Cnossen - Eemnes
Fam. Groot - Eemnes
Wilco Kreisel en huisgenoten - Eemnes
Trudy en Martin Briër - Eemnes
Fam. Teeuwissen - Laren
Natasja Rigter - Laren
Rianne en Gerben Wennink - Eemnes
Mevrouw Koopmans - Eemnes
Fam. Janse - Eemnes
Liesbeth Lemckert - Eemnes
Daniëlle en Jan Willem Walraven Eemnes.
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
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Van de
Kerkenraad
Door de overheidsmaatregelen was
het helaas niet mogelijk om in december de kerkdiensten bij te wonen.
Gelukkig konden wij door de inzet
van velen online de diensten meevieren, waardoor de boodschap van
het licht dat in de wereld is gekomen
verteld en gehoord kon worden.
Dank daarvoor!

Omdat het jubileumjaar nu oﬃcieel
ten einde is, zijn al deze mensen in
de week voor kerst namens de kerkenraad persoonlijk hartelijk bedankt
voor hun inspanningen.

In december was er geen kerkenraadsvergadering en de eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat
gepland op 25 januari.
In 2021 vierden we het 500-jarig
jubileum van de Johanneskerk. Er zijn
veel activiteiten geweest ter gelegenheid van dit jubileum. We hebben
een fantastische jubileumweek gehad, met een gospelkoor, een Taizéviering, een tentoonstelling over
afbeeldingen van de Johanneskerk.
Ook de jubileumconcerten kenden
vele bezoekers. Helaas moest het
laatste jubileumconcert in december
vanwege covid geannuleerd worden.
Achter de schermen is daarvoor veel
gedaan.

Namens de kerkenraad, wens ik u alle
goeds toe voor 2022.

De jubileumcommissie JK500 heeft
veel werk verricht en legio tegenslagen overwonnen. Desondanks gingen
zij steeds met goede moed verder.
De interieurcommissie heeft gezorgd
voor een prachtige gerestaureerde
kerk, die er uitziet alsof het altijd zo
is geweest. En bovendien hebben een
drietal fotografen een mooi overzicht
gemaakt van de restauratie en de
feestelijkheden.

Wilt u nog eens nagenieten van het
jubileum, kijk dan op de website van
JK500 www.johanneskerk500-laren.nl

Met hartelijke groet,
Mart Sakkers

College van
Diakenen
Collecteverantwoording
oktober en november 2021
Naast de al gerapporteerde collecteontvangst van € 892,05 voor de
Voedselbank op 10 oktober 2021 is
in december nog een gift van € 250
euro ontvangen. Opgeteld bij de
reeds overgemaakte € 1.000 euro
geeft dat een totale ontvangst van
€ 1.250.
In de maand november zijn de
volgende bedragen ontvangen:
07-11 KIA - Guatemala
14-11 Pit Pro Rege
21-11 Diaconaal
vakantiewerk
28-11 KIA - Moldavië
Jan van Hamond

▲ Foto: Rineke Ooykaas
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329,55
183,95
475,30
1.326,65

Jij daar in het donker
Jij daar in het donker
Jij daar in de nacht
Jij die naar de hemel kijkt
En op een wonder wacht
Jij daar in de doolhof
En jij die wordt vergeten
Jij die naar het licht zoekt
En de keten wilt doorbreken
Jij denkt niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jouw kant
Jij daar die blijft vechten
Tegen de molens in de wind
Die blijft geloven in de liefde
Tegen elke stroming in
Jij bent niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jouw kant
Stef Bos (Van Mpumalanga
tot die Kaap, 2020)

JEUGDFLITS

Protestantse Gemeenten
Laren - Eemnes - Blaricum

Beste kinderen,
kig Nieuwjaar!
Allereerst wensen wij jullie Geluk
k gezond blijven.
Een nieuw jaar waarin we hopelij
ngen?
Een nieuw jaar: wat zal ons dat bre
n we maken?
Een nieuw jaar: welke plannen gaa
n voor 2022?
Wat zijn jouw wensen en drome
ie iedere week een envelop in de
De afgelopen weken hebben jull
rassingen in, mooie verhalen en
brievenbus gekregen. Er zaten ver
om te zien wat jullie ermee gedaan
knutselwerkjes. Het is een feestje
hebben!
r met het rondbrengen van de
In het nieuwe jaar gaan we nog doo
Johannes lezen.
envelop. We gaan de verhalen van
n, Marjoleine en Leo

Groeten, Joke, Ineke, Famke, GeertJa
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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. In Theodotion en de Stichtse Hof zijn
voorlopig geen diensten.
Zondag 23 januari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

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

Redactie
ds. J.A. Zeilstra
ds. J.G. de Bruijn

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Zondag 30 januari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. H. Honderd
drs. E. Idema

Fotograﬁe

Zondag 6 februari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

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

Opmaak en druk

Zondag 13 februari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. A. de Boer
ds. J.G. de Bruijn

Zondag 20 februari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. F. de Kok
ds. J.G. de Bruijn

Zondag 27 februari 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. J.A. Zijlstra
W. Bos

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek, B. Veerman
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:
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
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
02
03
04

Kopij
wo 16-02
wo 23-03
wo 27-04

Verspreiding
za 05-03
za 09-04
za 14-05

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
▲ Foto: Rineke Ooykaas. Tekst: Job de Bruijn
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