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Passie in het Lucasevangelie
In de weg naar Pasen zoals het oecumenisch leesrooster
die aangeeft voor 2022, staat het Lucasevangelie centraal. Lucas schrijft een tweeluik: evangelie-handelingen.
Jeruzalem staat in het midden. Hij gaat, naar de normen
van zijn tijd (jaren 80 van de eerste eeuw), zoveel mogelijk als een historicus te werk.

Onze eigen actuele beleving wordt door lijden en opstanding belicht als een bouwsteen in Gods Koninkrijk.
Samen zullen wij, ondanks kwetsbaarheid en dood, ook
dit jaar gestalte geven aan het levende lichaam van
Christus in de wereld.
Alle vier de evangelisten kennen het lijdensverhaal
als een strak gecomponeerd ‘passion narrative’. Maar
iedere stem geeft een eigen interpretatie. Het is daarbij belangrijk het evangelie niet zozeer te verstaan als
een biografie van Jezus van Nazareth, maar eerder als
een thanatografie (‘thanatos’ is Grieks voor dood). De
evangelist schrijft vanuit het perspectief van de naderende kruisdood, net als Plato deed toen hij schreef over
Socrates, die werd veroordeeld tot de gifbeker. Maar
het Hebreeuwse woord Pascha betekent ‘overslaan’.
De doodsengel van de tiende plaag sloeg in Egypte de
deuren van de Hebreeërs over en zij werden gered. In
het Grieks klinkt Pascha als lijden, ‘paschein’. In het licht
van de opstanding is Pasen nu geen eindpunt, maar een
start. Een ‘blijde boodschap’ gaat de wereld in. Wat in
deel 1 van het tweeluik (Lucasevangelie) naar Jeruzalem
toe ging, gaat in deel 2 (Handelingen) van Jeruzalem uit.
Discipelen worden apostelen. Zij hebben werkelijk iets
te vertellen.
Jezus gaat een geweldloze strijd aan met m anipulatie,
machtsverslaving en de krachten van sensatie. In alle
kwetsbaarheid blijft hij op God georiënteerd, liefdevol
en vergevingsgezind. In één miniatuur van Godsvertrouwen vat de evangelist alles samen met Jezus’ uitleg van
Psalm 91 (Lucas 4, 1-13).

Zo krijgt het Lucasevangelie een heel eigen profiel en
klankkleur. Wij voelen de hartenklop van het evangelie
wanneer we vanuit onze eigen ervaringswereld gaan
lezen en luisteren. Nooit vieren we tweemaal hetzelfde
Paasfeest.

Ongeveer tien jaar voordat Lucas schreef, werd de tempel van Jeruzalem door de Romeinen verwoest. Voor de
evangelist is Jezus de nieuwe focus van geloof. Bij de
verheerlijking op de berg klinkt in het Lucasevangelie het
woord ‘exodus’. Jezus ging op weg om deze ‘uitgang’ uit
het kwaad te Jeruzalem te voltooien. De Nieuwe Bijbelvertaling 21 spreekt van ‘zijn heengaan’. Ik weet niet of
dat helpt bij het begrijpen. Lucas bedoelt bevrijding uit de
verlamming die aan lijden verbonden kan zijn. Jezus toont
ons dat wij mogen leven in Gods naam.
Jurjen Zeilstra

Delen - wereldwijd dichtbij

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al
meer dan 45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BELgemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in diverse
ontwikkelingslanden gerealiseerd.
Voor 2022 vragen wij uw steun voor een ambitieus
ontwikkelingsproject in Nepal, onder het motto
‘Moeder en kind, onze zorg’: een medische post en
geboortecentrum in Sailung.

In 2020 hebben wij, onder het motto ‘Met School meer
Toekomst’ uw steun gevraagd voor de bouw van een
aardbevingsbestendig schoolgebouw in Sailung. Mede
door uw bijdragen heeft de Stichting Ton Memorial
School Sailung de eerste fase (de klaslokalen) van dit
ambitieuze plan kunnen realiseren. Ook voor de tweede
fase is nu groen licht gegeven: de bouw van een schoolkeuken en -tuin, waar de leerlingen leren hun eigen
groente te verbouwen; een computerlokaal/bibliotheek;
een lerarenverblijf en een sanitairgebouw.
Sailung maakt onderdeel uit van Sailungeshwar, een
samenwerkingsverband van acht dorpen in het noordoosten van Nepal. Het gebied beslaat 100 km2 en telt
ruim 13.000 inwoners. Recent is er met steun van Unicef
een klein medisch (nood)steunpunt geopend met beperkte openingstijden. Voor echte medische zorg is men
aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen
op drie tot vier uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het
een uitdaging om een paar uur door velden en bergen te
lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of een
tot drie uur reizen per truck).
Nu er zo’n mooi schoolgebouw is gerealiseerd heeft het
dorpsontwikkelingscomité gevraagd of de stichting ook
kan ondersteunen in het opzetten van een uitgebreider
medisch steunpunt annex geboortecentrum, met zes
kamers voor medische behandeling en bevallingen, en
voor het verblijf van de medische staf. Het doel is 24
uur per dag medische zorg aan te bieden voor de circa
3.000 inwoners van Sailung en directe omgeving.
Een perceel rijksgrond in de omgeving van de school
is hiervoor beschikbaar. De lokale overheid zal borg
staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle
exploitatiekosten.
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Ook de Stichting Caring Unites rekent nog op ons voor
het schoolgeld voor Nishan en Sushant, de zoontjes van
Samitha Bhujel, die door de zware aardbeving in Nepal
in 2015 haar man heeft verloren. Moeder Samitha heeft
met behulp van een microkrediet van de stichting Caring
Unites een winkeltje kunnen overnemen, dus hopelijk
kan ze op termijn in haar eigen onderhoud voorzien.
In onze verantwoording voor 2021 moesten wij u melden dat het ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal
vanwege de coronapandemie en door de voor lange tijd
onbegaanbare wegen ten gevolge van zware regenval,
ernstige vertraging had opgelopen. Nu kunnen wij u
melden dat de Stichting Child Welfare Organisation
Nepal afgelopen december in Bandar Jhula alsnog de
handpompen heeft kunnen installeren, zodat een groot
aantal inwoners voorzien is van schoon drinkwater.
Ook de trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt aan twintig groepen van vijftig personen heeft men succesvol kunnen afronden.
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Kerkcafé - Dorpskerk Blaricum
PROGRAMMA VOORJAAR 2022

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. Met als enige doel: mensen in
kansarme gemeenschappen een kansrijke toekomst bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.
Helpt u ons hen te helpen?
Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde
projecten vindt u op onze website:

Nu er zicht komt op het einde van alle beperkingen rond
de coronacrisis, heeft het Comité Kerkcafé besloten dit
voorjaar drie avonden aan te kondigen, te beginnen met
donderdag 24 maart.
Het is ons een groot genoegen u deze avonden als spreker dr. Jurjen Zeilstra te kunnen voorstellen. Dr. Zeilstra
is naast theoloog ook historicus. Sinds november vorig
jaar is hij verbonden aan de Dorpskerk als predikant.
Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal
dr. Zeilstra dit voorjaar in de Dorpskerk aan de hand van
drie grote denkers nadenken over onze eigen positie als
‘ik’, staand in de postmoderne wereld. Het belooft een
boeiende zoektocht te worden.
U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee!
Noteert u alvast de volgende avonden:
Donderdag 24 maart 2022

‘God is dood. God blijft dood.
En wij hebben hem gedood, u en ik.’
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Donderdag 28 april 2022

www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

‘Gedachtenloosheid kan meer ellende veroorzaken
dan alle kwaadaardige instincten samen.’
Hannah Arendt (1906-1975)
Donderdag 23 juni 2022

‘Als Descartes zegt “Ik denk dus ik ben” is de
wissel voor de ontsporing in egoïsme in het
westers denken al omgezet.’
Emmanuel Levinas (1906-1995)
De avonden beginnen om 20.00 uur in de Dorpskerk in
Blaricum. Koﬃe en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na aﬂoop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

40-dagenactie BEL:
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

40-dagenactie BEL:
06-03
13-03
20-03
27-03
03-04

Het College van Diakenen van de PGB

Het College van Diakenen van de PGLE
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Dat zal een droom zijn …
Meestal denken wij dat het grootste gevaar van slaappillen hem zit in verslaving. Een huisarts vertelde iets
anders: slaappillen onderdrukken de droomslaap, terwijl
juist daarin het lichaam zich herstelt en nieuwe kracht
opdoet. Soms zijn dromen bedrog, maar zij kunnen ook
een slapend verlangen tot leven wekken. Ons de weg
wijzen naar de oplossing van een probleem en dingen die
onbereikbaar leken werkelijkheid laten worden. Ja, in ons
leven zijn dromen onmisbaar.
In de Bijbel wisten ze dat al lang; die staat vol droomverhalen. Sterker nog: de Bijbel houdt ons één grote droom
voor: die van een wereld waar niemand ten onder gaat
aan armoede of onrecht omdat mensen zich om elkaar
bekommeren; waar mensen door pijn en tranen heen
kunnen zingen, lachen, gelukkig zijn. Zo’n wereld waarover wij soms zingen in de kerk: Als God ons thuisbrengt,
dat zal een droom zijn; wie zaait in droefheid zal oogsten
in vreugde, zingende keert hij terug met zijn schoven. Jaren
geleden zagen mijn overleden man en ik dit vóór onze
ogen werkelijkheid worden.

We waren met ons tentje op weg naar Turkije en trokken
door het oosten van Joegoslavië. Mooi landschap, weinig
voorzieningen. Eindelijk zagen we een boom met een
bordje ‘camping’ erop gespijkerd. Verder was er niets of
niemand te zien, alleen een schuurtje van oude planken
met een deur die niet dicht kon en een diep gat in de
grond: de wc. Water was er niet. Een passerende vrachtwagenchauﬀeur wees ons een pompstation verderop,
waar we aan een buitenkraan water konden tappen en
ons wassen. Daar stonden een paar jochies met een ezeltje met waterkruiken op zijn rug. Vanaf de bergen kwam
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nog een stoet mensen aan, meest kinderen. Ze kwamen
allemaal water halen bij dat ene kraantje. Binnen was een
winkeltje waar alle schappen leeg waren, behalve één,
dat vol stond met ﬂessen drank. Aan het vrouwtje dat er
bij zat vroegen wij of ze ook brood had. Ze schudde haar
hoofd en haalde haar schouders op: ‘Brood? Nima, is er
niet’. ‘Morgenochtend misschien?’. Hetzelfde hulpeloze
gebaar: ‘nima’. ‘Melk dan, eieren, appels?’. ‘Nima, nima,
nima’. Niks, niks, helemaal niks.
Dan maar terug naar de tent waar we, een beetje beschaamd, uit de bagage iets te eten haalden. Buiten was
geen levende ziel te zien of te horen, zelfs geen vogel.
Ook nima! Maar opeens: het leek wel of er in de verte gezongen werd. Ja, het wás zingen en het kwam dichterbij.
We liepen naar het weggetje om te kijken. Een groepje
vrouwen kwam langs, terug van hun werk op het land.
Vuil en bezweet, met primitieve werktuigen over hun
schouder en een zware zak op hun rug met de oogst van
die dag. Ze zwaaiden naar ons en lachten. Toen gingen zij
weer verder, zingend. We zijn lang blijven staan, stil, ons
afvragend wat deze vrouwen bewoog om daar te kunnen
zingen en lachen. Misschien was het een droom die hun
de kracht daartoe gaf. Misschien droomden zij van die
nieuwe wereld, waarin brood genoeg en water stroomt
voor allen. Wereld waarin hun kinderen naar school
zouden kunnen en wonen in een huis met water en een
echte wc.
Over heel de wereld dromen moeders van een mooie toekomst voor hun kinderen. Toch zijn er altijd nog moeders
die zo’n toekomstdroom niet kúnnen hebben, omdat hun
kindje amper kans op toekomst heeft. In Nepal bijvoorbeeld, waar kinderen voortijdig sterven bij gebrek aan
goede en bereikbare kraamzorg. Zwangere vrouwen moeten daar soms uren voor lopen en vaak gaat het onderweg
al mis. Als daar nu een eigen kraamkliniek zou zijn, dan
zouden ook deze moeders veilig kunnen bevallen en een
levend kindje in hun armen kunnen sluiten. Het koesteren
en samen met hun kindje kunnen lachen, zingen, gelukkig
zijn. Dat zou zó mooi zijn dat ze er niet eens over durven
dromen. Maar… als wij hier nu eens met elkaar er voor
zouden zorgen dat zo’n kraamkliniek daar werkelijkheid
wordt, zou dat niet een droom zijn?
Trees Talsma-Wessels
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De zonde in ‘de Matteüs’
O mens, beween je grote zonden
Want Christus heeft de schoot van zijn Vader verlaten
Hij droeg de last van onze zonden

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach zingt
veel over zonde. Dat lijkt op een manier die ingegeven is
door een middeleeuwse monnik: Anselmus, aartsbisschop
van Canterbury (1033-1109). Hij is grondlegger van de
zogenaamde objectieve verzoeningsleer. Die komt ongeveer hier op neer. God zag de wereld met al haar zonden.
Die waren te groot om zomaar te laten passeren. Geen
enkel menselijk middel zou de schuld kunnen vereﬀenen.
Daarvoor was de toorn van God te groot. Om uit de impasse te geraken en mensen toch niet verloren te laten gaan,
oﬀerde God zijn zoon. Zo bedaarde zijn toorn. Zo konden
mensen tot leven komen.
Jezus stierf voor onze zonden. Dat is voor sommigen een
troostrijke en voor anderen een onverdraaglijke gedachte.
De Duitse theologe Uta Ranke-Heinemann (1927-2021)
noemt het in een van haar boeken beulstheologie. Een God
die bloed eist, staat haaks op wat Jezus van God laat zien.
Dat is een God die zichzelf schenkt.
Anders
Bach lijkt wat Anselmus zegt over te nemen, maar is vooral
anders. Lijkt het bij Anselmus nog een algemene theorie
over de mens en de zonde, bij Bach wordt het een persoonlijk en menselijk verhaal. Niet de mens is zondig, ik
ben dat. In een koraal hoor je:

Ik ben het, ik zou moeten boeten, aan handen en voeten
gebonden in de hel.
Er is nog iets anders bij Bach. Wij kunnen wel met woorden onze zonden belijden. Ons gedrag laat vaak iets
anders zien. We doen niet wat we zeggen. Daarom schiet
Jezus te hulp. Het accent ligt bij Bach op hem. Jezus verlaat de schoot van God om ons te helpen.
Abaelardus
Wat je bij Bach hoort zit
dichtbij een andere
middeleeuwer: Petrus
A baelardus (1079-1142).
Bij hem is God niet een boze
beul die bloed wil zien, niet
iemand die genoegdoening
eist. Abaelardus zegt: God
schenkt zichzelf. Hij wil de
levenslast van ons over▲ Petrus Abaelardus
nemen. Zoals wanneer je
een ernstig ziek kind ziet liggen en bij jezelf denkt: laat
mij daar maar liggen, laten we maar ruilen. Zo’n God laat
Jezus zien: subject van verzoening, uitgestoken hand naar
ieder mensenkind.
Verzoening en vrede
Bach zingt veel over zonde. Bij hem is het geen algemene en zeker geen rigide theorie. Bij hem is het een
persoonlijk, bewogen en doorleefd verhaal. Hij weet wat
er verkeerd kan gaan in een mensenleven. Maar bovenal
leeft bij hem het verlangen en het vertrouwen dat het
uiteindelijk goed komt met ons mensen en dat we vrede
zullen vinden.
Job de Bruijn

Schuld en boete Twee avonden in maart
De Russsische schrijver Dostojevski schreef in de
19e eeuw een grote roman onder de titel Schuld en
boete. Job de Bruijn belicht op twee avonden teksten
van Dostojevski, de Matthäus-Passion en de Bijbel.
Plaats: Johanneskerk
Tijd: Woensdag 9 en 16 maart, 19.30-21.00 uur
(Zie ook pagina 14)

Koralen van de Matteüs Sing-in
Onder leiding van Job de Bruijn, ondersteund door
geoefende zangers, zingen we vierstemmig koralen
uit de Matteüs.
Plaats: Johanneskerk
Tijd: Zondag 10 april, 16.00-17.30 uur
Aanmelden: ytta.stulp@gmail.com
▲ Uta Ranke-Heinemann
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Boeken
Het is tegenwoordig ondenkbaar dat zendelingen hun kinderen achterlaten om te gaan evangeliseren in ver afgelegen oorden. Maar vroeger gebeurde het. De kinderen die
dit meemaakten, zijn inmiddels volwassen. Sommigen hebben er lang last van gehad. Dr. Freek Bakker interviewde
dertien van hen. Hoe kijken ze terug op die ervaring? Hoe
is het later met hen gegaan? Het boek geeft een inkijkje in
het leven van deze mensen.

Het ‘boek’ van Fatima is een klein boekje, maar dat
maakt haar verhaal niet minder indrukwekkend.
Fatima’s verhaal begint in een dorpje in Afghanistan. Ze legt uit hoe ze opgroeide en hoe haar
toekomst als meisje al helemaal bepaald was.
Daarna vertelt ze over de vlucht naar België en de
tocht langs AZC’s. Fatima was nog maar acht jaar
toen ze dit allemaal meemaakte. Acht jaar.
Het boekje heeft ze geschreven toen ze dertien
was. Het is geen literair meesterwerk, want het is
in eenvoudige taal geschreven, rechttoe rechtaan. Niets is mooier gemaakt dan het is. De taal
van een tiener ook. Maar dat doet niets af aan de
zeggingskracht, integendeel:
Iedereen heeft uitdagingen, situaties om te overwinnen. Soms betekent dat de strijd aangaan, soms
accepteren of opnieuw beginnen. Want we moeten
het doen met wat we krijgen. Ook al is het niet altijd eerlijk of gemakkelijk, toch niets aan te doen!’
De 13-jarige Fatima heeft duidelijk een missie
met dit boek: ze wil laten zien dat vluchtelingen
‘geen monsters’ zijn. Dat zij ook een mens is, net
als ieder ander – een mens met het verlangen
naar vrijheid.
Maar ik ben niet enkel vluchteling. Ik ben ook
Fatima die vrienden heeft, Fatima die naar school
gaat, die atletiek doet, die een boek schrijft, die
voor zichzelf kan zorgen. Iedereen is meer dan een
woord of een stempel. (blz. 96/97)
Heel mooi boek voor kinderen en jongeren die
willen begrijpen hoe het is om een vluchteling te
zijn.
Fatima Noori, Het boek van Fatima. Een stem tegen de stilte.
Infodok / Standaard Uitgeverij 2021. € 15,99.

Ook kinderen van diplomaten, koloniale
ambtenaren en mensen die werkten voor
bedrijven en hulporganisaties overkwam
dit lot. Bij kinderen van zendelingen was
het echter God die de ouders (met name
de vader) geroepen had het (zendings)
werk te doen. Ook die achtergrond, die
lading komt aan de orde in het boek.
Freek L. Bakker, Het verdriet van de zending.
De stem van de kinderen in Nederland.
Stichting Zendingserfgoed (www.zendingserfgoed.nl/). € 15.

© Merlijn Doomernik rv

Er waren vaders
die soms verder weg leken dan God
Er waren ramen
waaruit werd gestaard
wachtend op moeders
die maar niet kwamen
op verjaardagen
die nooit werden ingehaald
Er waren jaren
waarin alles om het Woord draaide
niet om de stiltes die daardoor ontstonden
de gaten die werden geduld
maar nooit gehecht
holtes waar tegenwoordig de wind
soms nog zachtjes doorheen blaast
waarbij er een lied ontstaat
ter ere van hen
die ooit even bang waren als Izaäk
en wiens kindertijd even snel verdween
als de dochter van Jephta
Alice van Kalsbeek
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In het programma Jacobien op 2 van
zondag 6 februari 2022 besteedde
Jacobine Geel (zelf een ‘zendingskind’, maar niet naar Nederland
gestuurd) aandacht aan dit onderwerp. Aan het eind van het programma droeg Ellen Deckwitz een
prachtig gedicht voor dat ze maakte
naar aanleiding van het boek. Een
gedicht dat meer oproept dan alleen
de verlaten zendingskinderen.
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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

Bij de diensten
Zondag Invocabit, 6 maart
Op de eerste zondag van de veertig
dagen staat de vraag centraal: Wat
doen wij eigenlijk wanneer wij God
aanroepen? Gedragen we ons onvolwassen door onze onmacht te verbergen achter een almachtig Vaderbeeld?
Vroege kerkvaders meenden dat
Jezus door de duivel te verwerpen de
zondeval die Adam en Eva beleefden
ongedaan maakte.

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

College Van Kerkrentmeesters

Secretariaat
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Gedachtenisfonds:
Bank: NL15 RABO 0117 0243 68
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Ledenadministratie:
Mevr. M. Goote-de Bergh, 06 - 2267 9402,
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof:
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 - 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

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.

▲ Verzoeking (San Marco)

Maar het eigenlijke contrastverhaal is
dat van de Israëlieten die in de woestijn God op de proef stelden in Exodus
17 met hun geklaag. De antwoorden
van Jezus vormen dan de uitleg van
Psalm 91.
Thema: God aanroepen
Schriftlezingen: Psalm 91; Exodus 17:
1-7 en Lucas 4: 1-13.
Liederen: Psalm 91; Lied 535b;
Bundel Tussentijds: 15; Lied 542; Lied
390; Lied 403d; Lied 536.
Medewerking: Aan deze dienst wordt
medewerking verleend door de
cantorij onder leiding van Richard
Vos die de in Suriname verblijvende
Peter den Ouden vervangt.
Zondag Reminiscere, 13 maart
We verwelkomen onze oud-predikant
ds. Klaas Touwen uit Deil en Enspijk en
mogen rekenen op mooie liturgie.
Zondag Oculi, 20 maart
‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’
(Psalm 25, 15). Er bestaat een eeuwige spanning tussen het denken vanuit
een gegeven waarheid enerzijds en
de ervaringswereld van telkens weer
nieuwe mensen anderzijds.

▲ Onvruchtbare Vijgenboom (Jan Luyken)

Israël leeft in die spanning. Een levend
Godsbeeld kan niet anders dan in
deze spanning functioneren. Wat betekent dit voor mensen die verlangen
naar bevrijding uit verstrikking?
Thema: De hand van God herkennen
Schriftlezingen: Exodus 6, 2-9 en
6,28–7,7; Romeinen 5, 1-11 en Lucas
13, 1-9.
Liederen: Psalm 25a; Lied 301c; Lied
544; Lied 319, 1, 2, 5, 6 en 7; Lied
339f; Lied 607 en Lied 910.
Zondag Laetare, 27 maart 2022
Kunnen wij dat nog? Thuiskomen en
feestvieren. Jezus nodigt mensen uit
hun ambities en hun teleurstellingen
in het leven los te laten, te relativeren en te vertrouwen dat hun leven
goed kan zijn, al is het onvolmaakt, in
de ogen van God en in de ogen van
henzelf. Zijn gelijkenis van de verloren zoon had beter de gelijkenis van
de verloren zonen kunnen heten. Het
is een spiegel.
De naam van deze Zondag Laetare is
ontleend aan Jesaja 66, 10: ‘Laat allen
die Jeruzalem liefhebben zich met
haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren nu sa-
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men met haar jubelen.’ In deze dienst
vieren wij de Maaltijd van de Heer.

▲ Verloren Zoon (Murillo)

Thema: Thuiskomen en feestvieren.
Schriftlezingen: 2 Kronieken 36, 1123; 2 Korintiërs 5, 14-21 en Lucas 15,
11-32.
Liederen: Psalm 122; Lied 944: 1 en
4; Lied 364; Lied 339f; Lied 896; Lied
346; Lied 404a en Psalm 133.
Zondag 3 april
Ds. Cees Hendriks uit Ede gaat bij ons
voor. Hij geeft immer stof tot nadenken voor de komende week.
Het consistorie wenst allen die aan
deze diensten meewerken een gezegende voorbereiding.

Uit de
gemeente
Met degenen die voor lange of korte
tijd in het ziekenhuis opgenomen
waren (de heer Westerdijk, Gé van der
Woude en Frits Baan) blijft het hopelijk goed gaan. Wellicht verandert je
leven daardoor net iets meer dan dat
dit bij ons allen het geval is, nu de
wereld meer en meer open is gegaan.
Wat ga je veranderen na de afgelopen
periode? Andere levensstijl, misschien
verhuizen, andere baan, meer tijd
nemen voor …?
Vanwege de kerkbalans hebben de
wijkcontactpersonen ook weer velen
gesproken, wellicht nieuwe gezichten
ontmoet. Bent u/ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal weer met elkaar gaan ondernemen? Als we lezen:
‘En nu, wat verwachten wij?’ kunnen
we dan zeggen: ‘Mijn hoop, die is
op U!’? Want als je God betrekt in je
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leven, bij je activiteiten, worden het
fijne en gezegende plannen. En dan
komen er soms ook nieuwe gemeenteleden op ons pad. Die misschien wel
gedoopt willen worden! Mensen die
aan onze deur kloppen nu we weer
helemaal gastvrij kunnen zijn. Als dit
kerkblad komt, is de lente in aantocht.
We mogen rennen, springen, dansen,
opstaan én doorgaan. Wat heerlijk,
doet u ook mee?
Wijkcontactpersonen
Iedereen die gemeentelid is, vriend
van of zich verbonden voelt met de
Dorpskerk, valt onder een wijkcontactpersoon. Die valt weer onder een van
de vier ouderlingen die we hebben.
Dit betekent dat we vier pastorale gebieden onderscheiden met elk evenveel pastorale eenheden. De indeling
van de teams is als volgt:
Team 1: Wil Vooijs met de wijken Dorp
Noord 1 t/m 5; Dorp Oost 1 en 2.
Team 2: Anne-Marie de Fouw met de
wijken Dorp Zuid 1 t/m 5; Bijvanck
Oost 2, 3 en 5; wijk Eemnes.
Team 3: Aliëtte van der Wal met de
wijken: Huizen 1 t/m 4; wijk Laren en
wijk Buit (=overige woonplaatsen).
Team 4: Jantien Oldenziel met de wijken Dorp West 1 en 2; Bijvanck West
1 t/m 5.
Alle ouderlingen hebben de wijken
BO6 t/m BO8 (=Blaricummermeent)
als aandachtsgebied. Op onze website vindt u bij ‘De Gemeente’ tab
‘Consistorie’ een overzicht van welke
straten tot welke wijk behoren.
Namens het consistorie, met een
hartelijke groet,
Anne-Marie de Fouw

Van de predikant
Eindelijk!
Wat hebben we daar lang naar uitgezien. Eindelijk kunnen, na die lange
periode van coronabeperkingen,
allerlei activiteiten met grotere groepen weer op gang komen. Heerlijk
om weer gezichten in de kerkbanken
te zien. Koﬃedrinken na de dienst en
het gesprek in de wandelgangen, wie
heeft het niet gemist? In het Achterom worden weer maaltijden genuttigd en komt de Kruispunt-groep
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alweer een tijdje bijeen. Op 16 februari
was de eerste bijeenkomst van een
gespreksgroep. In de Bijvanck bespraken we het verhaal van de Verzoeking van Jezus in de woestijn. Op
24 maart zal de eerste aﬂevering van
het Kerkcafé in de Dorpskerk plaatsvinden (zie pagina 3). Na een hele tijd
afwachten en droogzwemmen voor
de camera, gaan we nu eindelijk weer
direct in contact over diepgravende
en mooie onderwerpen. Ik hoop van
harte dat steeds meer groepen en
groepjes elkaar weer zullen vinden
en wil me als predikant graag in allerlei kringen laten betrekken. Laten
we de kansen grijpen waar ze liggen,
dankbaar en met goede moed.
ds. Jurjen Zeilstra

In memoriam Christel Thierry

Op 11 januari 2022 is tot onze ontsteltenis en schrik ons trouwe gemeentelid Christel Thierry overleden.
In oktober 2019 is haar man Henk
haar voorgegaan.
Christel begon juist weer enigszins te
herstellen van het verlies van Henk
en de jaren van zware mantelzorg die
daarvoor lagen.
Zij is geboren in Laren op 11 juli 1938.
Ze ging rechten studeren en werd
advocaat. Dat beroep heeft ze ook
geruime tijd uitgevoerd. Ze ontmoette
Henk in de christelijke studentenvereniging NCSV. Samen kregen ze drie
zoons.
Iedere gemeente kent van die families die tot de steunpilaren van de
gemeenschap behoren. De familie
Thierry was zo’n steunpilaar. Tot het
einde toe zijn Henk en Christel intens
betrokken geweest bij het kerkelijk
leven. En voor velen van ons waren
zij ook een vast en trouw deel van de
vriendenkring.

Op 19 januari hebben wij in de Dorpskerk afscheid van haar genomen in
betrekkelijk beperkte kring. Haar zus
en haar zonen hebben met liefde over
haar gesproken, net als haar kleinkinderen, die een toegewijde oma
zullen missen. We hebben gelezen uit
Hebreeën 11 over de geloofsgetuigen
die ons voorgingen, en psalm 139
over de intimiteit die een relatie met
God kan geven.
Haar kinderen zijn vast van plan om in
het voorjaar, als Corona het toestaat,
nog een bijeenkomst in de tuin van
het Achterom te organiseren om het
leven van Christel in grotere kring te
vieren. Moge haar leven ons tot zegen
zijn. We zullen haar node missen.
Petra Barnard

Bloemengroeten

▲ Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar de familie
Den Dunnen, Ank Westland, René
de Fouw, Tineke Veerman, Henriëtte
Rote en de familie Van Manen.
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

Cie. Kruispunt
Op 28 januari vierden we feest, een
extra Koﬃepunt-moment!
Onze Koﬃepunt-ochtenden zijn op
de 1e en 3e vrijdag van de maand in
Pand Achterom. Op 18 maart is het
Onderwerp ‘Lente!’. Neemt u een
mooi gedicht mee? Op de laatste

donderdag van de maand, 31 maart,
vertrekken we rond 13.00 u vanaf
het Oranjeweitje voor ons ‘Uitje in
de buurt’. We gaan iets aparts doen!
Nadere info via de wekelijkse liturgie
en op de website.
Tot ziens!
Cie Kruispunt:
Bep Boekensteijn, Sabine van Dijk,
Tiny de Wit en Anne-Marie de Fouw

Van de
Kerkenraad
Na het uitgebreide verslag over de
maanden november en december
2021 volgt hier een korte rapportage
over januari 2022. Hoewel er aan
het einde van vorig jaar en het begin
van dit jaar veel op de rails is gezet,
is daar op dit moment nog weinig in
detail over te melden. Januari startte
met de gebruikelijke activiteiten als
het initiëren van Kerkbalans, planning en begroting, en de voorbereiding van de jaarverslagen 2021. Ook
werden er stappen ondernomen om
het streamingaanbod te verbeteren
en uit te breiden, omdat dit naar
verwachting na het herstel van het
fysieke kerkbezoek in de belangstelling zal blijven staan.
Wij verheugen ons erover dat, na
de eerste drie uitsluitend online te
beleven diensten in januari, de kerk
inmiddels weer kon worden geopend
voor bezoekers. Weliswaar was dat
nog gebonden aan bepaalde maatregelen, maar in het licht van verdere
landelijke versoepelingen bewegen
wij ons steeds verder richting een
‘normale’ gang van zaken.
Ook buiten de diensten worden
activiteiten hervat. Zo hopen wij
binnenkort weer meer mensen voor
de koﬃeochtenden voor ouderen te

kunnen uitnodigen. Ook zal er, zoals
u op pagina 3 kunt lezen, op 24 maart
weer een begin worden gemaakt met
het Kerkcafé. Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal
onze eigen predikant zich dit voorjaar
aan de hand van drie grote denkers
bezinnen op onze individuele positie
in de postmoderne wereld.
We begonnen onlangs na lange tijd
ook weer voorzichtig met gespreksgroepen die bij gemeenteleden thuis
worden gehouden. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan aan
bij ds. Zeilstra. Hij zal dan bezien wat
er mogelijk is.
Minstens even heugelijk is het dat
wij, na hun bevestiging op 27 februari
2022, twee nieuwe kerkenraadsleden
in ons midden kunnen begroeten.

Foto Harry van Schaik

Het betreft mevrouw Jantien Oldenziel, die het consistorie zal
komen versterken, en de heer Tjeerd Hoekstra, die bereid is zich als
ouderling-kerkrentmeester voor het
College van Kerkrentmeesters te
gaan inzetten.
De afgelopen maanden heeft onze
nieuwe predikant, ds. Jurjen Zeilstra,
al aan vele gemeenteleden thuis een
bezoek gebracht. Mocht hij nog niet
bij u zijn geweest en stelt u dat op
prijs, neemt u dan contact op met uw
wijkouderling, contactpersoon of met
ds. Zeilstra zelf. Hij komt graag bij u
langs.
Overigens zal ds. Zeilstra op eigen
initiatief jaarlijks vijf keer extra voorgaan boven het aantal preken dat met
een werkverband van 80% overeenstemt. Wij verheugen ons erop hem
dus zeer regelmatig te zien voorgaan.
Bas Reitsma, voorzitter
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Collecteverantwoording

College van
Diakenen

December 2021
collecte
plus
donaties

met
uplift

Voedselbank

71,25

300,00

Stichting de Vrolijkheid

53,75

250,00

100,75

250,00

kinderen

1108,75

2250,00

TOTAAL

1334,50

3050,00

Vakanties met aandacht
Het Vakantiebureau.nl organiseert vakantieweken voor
senioren en mensen met een zorgvraag. Met behulp van
vrijwilligers wordt een gevarieerd programma geboden.
Zij bieden een luisterend oor en zorgen dat het u aan
niets ontbreekt. Deze vakanties hebben een open protestants-christelijk karakter, waarbinnen iedereen welkom is.
Tijdens de gehele vakantieweek is er een pastor aanwezig
met wie u, als u dat wenst, van gedachten kunt wisselen.
Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantste
Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt
nauw samen met de Protestantse Kerk en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

Kia/Rwanda
Vluchtelingen

Januari 2022
collecte
plus
donaties

Er zijn vakantieweken in hotel Hydepark, Doorn; hotel
Dennenheuvel, Ermelo en hotel IJsselvliedt in Wezep.
Voor senioren met (lichte)zorg worden ook vaarvakanties
met de Prins Willem-Alexander georganiseerd.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.hetvakantiebureau.nl of bij een van de
diakenen van de protestantse
gemeente Blaricum of per mail:
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl.

met
uplift

Stap Verder
Viore
Voedselbank
Pax
Inloophuis Wording

80,00
80,00
275,00
150,00
135,00

250,00
350,00
1100,00
450,00
450,00

TOTAAL

720,00

2600,00

Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma, penningmeester diaconie

Tweeluik met voorstellingen uit het leven van Christus
De oorsprong van dit tweeluik is gedateerd in het 3e
kwart van de 14e eeuw. De gotische vorm is herkenbaar in de spitse bogen boven elk tafereel.
Het is vervaardigd in Frankrijk of het Rijnland en
gesneden uit ivoor.
Met de afmetingen van 21 x 24 cm is het kleiner dan
een A4-tje.

De vier voorstellingen in dit ivoren tweeluik passen
in deze veertig-dagentijd. Linksboven zien we de
opwekking van Lazarus, rechtsboven de intocht in
Jeruzalem, waarvan rechts nog net de stadsmuur
zichtbaar is. Linksonder zien we de voetwassing en
rechtsonder het Laatste Avondmaal.
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Het vakmanschap is bijzonder. De uitwerking van
de voorstellingen is driedimensionaal: de beelden
komen los van de achtergrond. Vooral opvallend zijn
de poten van de ezel in de voorstelling linksboven.
Die staan volledig los van de omgeving. De gedetailleerdheid van de gezichten, de handen en de bogen
draagt bij aan de schoonheid van dit tweeluik.
Het tweeluik behoort tot de collectie van het Louvre
in Abu Dhabi.
Bram Veerman
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Bij de diensten

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes
Johanneskerk

Dicht en open
Op 15 maart 2020 was de kerk voor
het eerst gesloten voor bezoekers. We
hielden dienst in een lege kerk. Erik
Schinkelshoek maakte er foto’s van.

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
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

Op de foto hieronder kun je nog
zien waar Herman Strating altijd zat:
een kussenhoes om de leuning. We
konden toen nog niet vermoeden hoe
lang Corona ons dagelijks leven zou
beïnvloeden.
De diensten werden uitgezonden,
eerst alleen met geluid, later ook met
beeld. U weet hoe het verder ging:
rond de kerkgang bleven de beperkingen. Soms weer iets meer bezoekers
en dan weer minder.

En nu mag het weer. We hopen dat de
kerk open zal blijven. We hopen ook
van harte dat u, als het mogelijk is,
weer komt. U bent in ieder geval en op
elke zondag van harte uitgenodigd.
De coronamaatregelen zijn afgeschaft.
Geen anderhalve meter, geen mondkapjes, geen QR-code bij binnenkomst. Dat neemt niet weg dat we met
z’n allen zorgvuldig en behoedzaam
willen zijn. De stoelen in de kerk blijven wat ruimer opgesteld dan vroeger.
Met koﬃedrinken beginnen we op 13
maart.
Op zondag 6 maart ga ik voor. Het is
de eerste zondag van de veertigdagentijd: de periode van bezinning die
uitloopt op Pasen. Een tijd die gelegenheid biedt om na te denken over
ons leven en onze levensstijl, over
wat we doen en laten, over hoe we
omgaan met te veel en te weinig in
deze wereld. Een tijd waarin de vraag
dichtbij kan komen: wat is ballast en
wat is bagage in mijn leven.
We lezen de verhalen van Jezus. Die
verhalen houden ons een spiegel voor.
Ze willen ons bewegen en inspireren.
Wie er voor openstaat zal altijd iets
daarvan ervaren. De dienst van 6
maart bereid ik met een kleine groep
gemeenteleden voor.

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
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Zondag 6 maart, 11.30-13.30 uur,
Ontmoetingskerk:

Laat de liefde je dragen
We hadden plannen om dit op 6
februari te doen. Toen gooide Corona met al haar besmettingen roet in
het eten. We hopen dat op 6 maart
iedereen weer mee kan doen. Zie ook
pagina 14.
Op zondag 13 maart houden we weer
voor het eerst in maanden een dienst
met het Heilig Avondmaal. We hebben ons in de afgelopen tijd beperkt
tot het gedenken daarvan. We kunnen nu weer vieren zoals het bedoeld
is: met open handen die brood en
wijn ontvangen.
Zondag 20 maart, 10.30 uur,
Ontmoetingskerk:

Cantatedienst
Koor en instrumentalisten uit Baarn
en omstreken voeren de cantate BWV
161 van Johann Sebastian Bach uit:
Komm, du süsse Todesstunde.
De cantate vormt het middengedeelte
van de dienst. In het eerste en het derde deel van de dienst komen liederen
en gebeden. Ik zal een korte overdenking houden. Het blijft een kerkdienst;
met een bijzonder karakter.
Let u op de gewijzigde aanvangstijd!

David Heijns – Baarn
Henny Heijns – Eemnes
Jans de Zeeuw – Laren
Aleid Hamel – Laren
Frans en Jofride Hagens – Eemnes
Sylvia Kuperus-Strating – Laren
Linda van Gelder – Eemnes
Mevrouw Nijenhuis – Laren
Mevrouw Wijnand – Hilversum
Mevrouw Zeegers – Laren
Ankh Koelman – Eemnes
Cees en Marijke Wouters – Eemnes
Arlène Jansen – Eemnes
Fam. Overzee - 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

Overleden Cees Wouters

Cees en Marijke verschilden van
elkaar, ook wat betreft geloven. Bij
Cees lag het accent op het praktische.
Dat je goed met mensen omgaat, dat
was belangrijk voor hem. Voor Marijke
gold en geldt dat ook. Maar voor haar
is ook bidden belangrijk. Dat je bij
alles wat je doet en ervaart je hart op
deze wijze kunt openstellen. Beiden
wisten: je hoeft niet in alles hetzelfde te zijn, je kunt met je verschillen
elkaar verrijken.

We gedenken Cees met eerbied en
genegenheid.
Job de Bruijn

Uit de
gemeente

Dank

Bloemengroet
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‘Toen wij elkaar leerden kennen ging
de wereld voor ons open,’ zeiden Cees
en Marijke tegen me. ‘We gingen op
pad, we ontdekten nieuwe streken.
We waren samen, maar we gaven
elkaar ook de ruimte om eigen dingen
te doen. Na een eerder huwelijk dat
niet vol te houden was, merkten we
hoe mooi het leven is.’

Cees is over de grens gegaan. Met
hem is de dankbaarheid voor een
mooi leven meegegaan. Hij wist ook,
zoiets had hij ervaren, dat er van over
de grens naar je gewenkt wordt: kom
maar, ga maar! Je bent welkom.

Op 27 maart verwelkomen we ds.
Joost Röselaers uit Amsterdam. Hij
gaat vaker voor in Laren. We zijn blij
met zijn komst.
Op 3 april leid ik de dienst weer.
Job de Bruijn

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:

Cees wist wat er komen ging. Samen
met Marijke hadden ze ook die laatste
etappe van hun leven afgelegd. Cees
gaf zich over aan wat komen ging. Op
zondag 13 februari overleed hij, in
rust en vrede, omringd door wie hem
lief waren.

Lopen, wandelen deed hij graag. Bij
voorkeur lange afstanden; alleen en
met een groep die onder zijn leiding
op weg ging. Enkele weken geleden
zag ik hem tot mijn verbazing nog
wandelen. Cees was immers ernstig
ziek. Zijn lichaam was verzwakt en zijn
conditie sterk verminderd. Als hij weer
nieuw bloed had gekregen kon hij
weer even verder. Totdat het echt niet
meer ging.
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Het was en is nog steeds heel bijzonder hoeveel mensen om ons heen
stonden en met ons meeleefden rond
het overlijden van Jim. Dat heeft ons
goed gedaan.
Heel veel dank daarvoor.
Liesbeth Lemckert

Bedankt
Nadat mijn man in november onverwacht ziek werd, hebben wij veel
blijken van medeleven van u mogen
ontvangen. Kees was dankbaar voor

het bezoek, de bloemen uit de kerk,
en de vele kaarten die hij ontving.
Wij willen u hartelijk danken voor uw
verbondenheid, ook na het overlijden
van Kees. Uw medeleven was hartverwarmend voor mij, de kinderen en
kleinkinderen.
Rie Groot-Gortenmulder

Van de beroepingscommissie
Kort geleden is door de kerkenraad
een beroepingscommissie geïnstalleerd, waarmee een eerste stap is gezet in het zoeken naar een opvolger
voor ds. De Bruijn. De samenstelling
van die commissie vindt u elders op
deze pagina.
De commissie ziet als haar eerste
taak het verzamelen van namen
van mogelijk geschikte kandidaten.
Daarvoor gebruikt zij verschillende
methoden en ‘kanalen’. Eén daarvan is de mogelijkheid voor leden
van onze gemeente om namen door
te geven van predikanten die zij
geschikt achten voor het predikantschap in onze gemeente. Hebt u zo
iemand in gedachten, wees dan zo
vriendelijk de naam door te geven
aan de secretaris:
charlotte.debruijn@live.nl
Graag ontvangen wij uw tips voor 21
maart 2022.
Namens de beroepingscommissie,
Ytta Stulp

Foto Rineke Ooykaas

Van het kerstcomité
We zijn heel blij dat de coronamaatregelen zo goed als van de baan zijn.
Het kerstcomité zal daarom na twee
jaar weer een paasmiddag organiseren voor gemeenteleden van 76+.
De middag vindt plaats op dinsdag
12 april 2022 om 15.30 uur in de
Ontmoetingskerk. Het kerstcomité zal
samen met ds. De Bruijn een viering
voorbereiden. We zitten in de kerk
en er wordt gezorgd voor een kopje
koﬃe of thee.
De uitnodigingen zijn inmiddels
verstuurd. Heeft u geen uitnodiging
ontvangen, maar wilt u de paasmiddag wel bijwonen, neem dan contact
op met:
Betty van Dillen
06 1635 2526 of bvdillen@ziggo.nl.
Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

Van de
Kerkenraad

werk voor het zoeken naar een opvolger voor Job op zich te willen nemen:
Ytta Stulp (voorzitter), Charlotte de
Bruijn (secretaris), Paula Cnossen,
Renske van Dorp, David van Eeghen,
Liesbeth Ham, Mary Mulder en Jan de
Waard. Zie ook het bericht van Ytta
Stulp op deze pagina.
Op 23 maart plannen we een gemeenteberaad, ook dat mag weer. We
gaan verder met elkaar in gesprek
over de toekomst van onze gemeente. Ons huidige beleidsplan loopt tot
2022 en zal vernieuwd moeten worden. Graag horen we van gemeenteleden wat belangrijke speerpunten
zijn voor de komende vier jaar.
We gaan hoopvol op weg naar de tijd
die komen gaat.
Met vriendelijke groet,
Betty van Dillen, scriba

College van
Diakenen
Collecteverantwoording

Dinsdagavond 15 februari 2022
werden in de persconferentie van de
overheid de verlossende woorden
gesproken: ‘Het land gaat weer open!’
Als ik dit schrijf is het woensdag 16
februari en ben ik heel blij dat we de
coronamaatregelen van de afgelopen
twee jaar los kunnen laten. Hopelijk
heb ik, als u dit leest, al velen weer
welkom mogen heten in de zondagsdienst.

Het is verheugend te constateren dat
de gemiddelde collecteontvangsten
in het jaar 2021 opnieuw zijn gestegen. Van 322 euro in 2019 via 340
euro in 2020 naar 380 in 2022. En dit
ondanks de coronapandemie.

Vanaf zondag 13 maart gaan we ook
weer koﬃedrinken na aﬂoop van de
kerkdienst en kunnen we de Ontmoetingskerk weer gebruiken waar de
kerk zijn naam aan te danken heeft,
namelijk ontmoeting.
Toch vraag ik u ook voorzichtig te zijn
en oog te hebben voor uw medemens. Als u klachten heeft, bekijkt
u de dienst dan online. Het handen
schudden laten we nog even achterwege.

December 2021
05-12 Kerstpakketten
12-12 Binnenlands
diaconaat
19-12 Solidaridad

Verder kan ik u melden dat we een
beroepingscommissie hebben geinstalleerd. De volgende personen
hebben toegezegd het belangrijke

Wat fijn dat wij dankzij uw gaven via
bank en de Givt-app ons mooie werk
kunnen doen! Hartelijk dank daarvoor.

1.155,20
495,80
156,72

(verhoogd tot € 300)

24-12 Hulp dichtbij
447,50
25 -12 Kinderen in de knel 847,50
26-12 Colombia
198,50
(verhoogd tot € 300)

31-12

De Regenboog

89,50

(verhoogd tot € 300)

Jan van Hamond

Wereldgebedsdag 2022
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Op vrijdag 4 maart 2022 wordt
de traditionele Wereldgebedsdag
gehouden. Wereldgebedsdag is
ontstaan in 1887 in Amerika door
samenwerking van vrouwen uit
verschillende tradities. Het is de
oudste oecumenische beweging
ter wereld. Al negentig jaar geleden werd in Nederland voor het
eerst Wereldgebedsdag gevierd.
Op de eerste vrijdag in maart
nemen ruim 170 landen deel aan
deze dag en zo gaat in 24 uur het
gebed de hele wereld rond. De
viering voor 4 maart 2022 is geschreven door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het
thema is ‘Gods belofte’, naar de
Bijbeltekst van Jeremia 29, 1-14.
Hierin gaat het over de plannen
van God met ons. Wij kunnen wel
veel plannen maken, maar soms
komt er een streep door en loopt
het leven heel anders. Dat hebben
we in de coronatijd ook kunnen
ervaren.
Vanwege corona is besloten om de
gebedsdienst niet samen te vieren.
U kunt de viering online volgen via
www.wereldgebedsdag.nl.
U wordt dan verwezen naar de
desbetreﬀende link op Youtube.
Die is toegankelijk vanaf 4 maart
2022.
Namens de werkgroep,
Gabriéle Ossowski

Zondag 6 maart 2022, 11.30 – 13.30 uur

Laat de liefde je dragen
Nieuwe liederen van Job de Bruijn, gezongen en toegelicht in de
Ontmoetingskerk te Laren
In de afgelopen anderhalf jaar heeft Job de Bruijn nieuwe liederen geschreven. Deze liederen zijn bestemd voor kinderen en volwassenen. Ze
zijn bedoeld voor het dagelijkse leven. Je kunt ze gebruiken op allerlei
plaatsen en bij allerlei gelegenheden: thuis, aan tafel, voor het slapen
gaan, op straat, in de kerk of op andere plaatsen waar je samenkomt en in
de ruimte waarin je alleen bent.
De teksten van de liederen zijn opgekomen uit de ervaringen van deze
tijd. De melodieën zijn zingbaar.
Natuurlijk zijn de liederen uiteindelijk ook bedoeld voor samenzang.
Wie wil, kan komen om mee te zingen.

Solisten
zang:
klarinet:
dwarsﬂuit:
piano:

Margo Post, Hanna de Bruijn, Lodewijk de Vries
en Martine Brussee
Jan de Waard
Erna van Hees
Mirjam de Bruijn

Schuld en boete
Of: hoe kom je verder?
Hoe ga je om met wat verkeerd gegaan is? Kun je je eigen geschiedenis
onder ogen zien? Als je kijkt naar het koloniale verleden, het slavernijverleden, de oorlogen in Europa en Indonesië, lijkt dat voor een land als
Nederland vaak niet gemakkelijk geweest.
Hoe zit het als je kijkt naar wat verkeerd ging in
je persoonlijke geschiedenis? We hebben in de
afgelopen maanden veel gehoord over grensoverschrijdend gedrag. Kun je dat onder ogen
komen? Of herken je de neiging weg te kijken?
De Russische schrijver Fjodor Dostojevski schreef
in de 19e eeuw een prachtig boek met als titel
Schuld en boete. Hij beschrijft hoe een prostituee, Sonja, een moordenaar bijstaat en verder
probeert te helpen. Niet met het advies ‘Maak
gebruik van je zwijgrecht’, maar door tegen hem
te zeggen: ‘Zoek een kruispunt en zeg tegen alle
windstreken wat je hebt gedaan.’
Job de Bruijn leidt twee avonden over de thematiek van Schuld en boete.
We lezen Bijbelfragmenten en we kijken naar wat Dostojevski geschreven
heeft. U bent van harte uitgenodigd, om te luisteren of om deel te nemen
aan het gesprek.
Tijden: 9 en 16 maart 2022
Plaats: Johanneskerk
Inleider: Job de Bruijn
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Lieve kinderen,
schrijf, heb ik geen
Op het moment dat ik dit stukje
r kunnen ontmoeten
idee of we elkaar binnenkort wee
Het zal een feest zijn
in de kerk. Ik hoop het van harte!
kunnen. Totdat we
als we weer allemaal naar de kerk
we de enveloppen
elkaar weer kunnen zien blijven
dagentijd krijgen
rtig
bij jullie brengen. Voor de vee
ma van de
jullie ook weer een boekje. Het the
voor het feest?’ Soms
veertigdagentijd is ‘Ben je klaar
r een feest gaat,
is het meteen duidelijk dat het ove
l waar het helemaal
maar soms is het ook een verhaa
wordt het feest!
geen feest lijkt te worden. En toch

Palmpasen

Op Palmzondag vieren christenen de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Hij reed op een ezel de stad
in en de mensen wuifden hem juichend toe met
palmtakken. In het koude Nederland zijn dat meestal
buxustakjes.
Op sommige plaatsen houden kinderen een optocht
met palmpaasstokken. Die zijn versierd met groene
takken, slingers en snoep. Bovenop de stok zit een
haantje van brood. De palmpaasstok lijkt wel een
beetje op een boom en herinnert aan de nieuwe
lente.
Het haantje hoort ook bij Petrus, een goede vriend
van Jezus. Terwijl Jezus gevangen zat, loog Petrus
door maar liefst drie keer te zeggen dat hij Jezus niet
kende. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus hem
had voorspeld. Petrus kreeg onmiddellijk spijt. En
laten zien dat je spijt hebt van verkeerde daden is
belangrijk bij Pasen.

De laatste zondag voor Pasen heet Palmpasen. Deze
'Palmzondag' is de eerste dag van de Goede Week.
Zeven dagen lang herdenken christenen dan de
laatste week uit het leven van Jezus en bereiden ze
zich voor op Pasen.

Palmpasen is een feest. Daar
hoort ook een liedje bij.
Op Youtube kun je een
filmpje zien waar kinderen dit
liedje zingen:

Heel veel groetjes,

Leo, Joke, Famke, Geert Jan, Ineke

en Marjolijne

De week voor Pasen was vroeger ook de tijd van de
grote schoonmaak. Het werd lente en je kon weer
werken op
het land. Alles
moest op orde
zijn. Mensen
kochten nieuwe
kleren om er ‘op
hun paasbest'
uit te zien.

Daar gaat Jezus, als een koning,
op een ezel naar de stad
en de mensen maken snel, snel
van jassen een mooi pad.
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna,
ze dansen en ze juichen.
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna,
ze volgen hem naar Jeruzalem.
Ik hoop dat jullie er zijn met Palmpasen, met
palmpaasstokken. Mijn droom is dat Jakob de ezel
ook komt.
En … zorg dat je er alvast op je paasbest uitziet!
Alice van Kalsbeek
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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 6 maart 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof

10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur

Zondag 13 maart 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Zondag 20 maart 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.30 uur
Stichtse Hof

10.45 uur

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

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

Redactie

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

ds. K. Touwen
ds. J. G. de Bruijn
Heilig Avondmaal
ds. J. A. Zeilstra
ds. J. G. de Bruijn
Cantatedienst
ds. C. Flobbe

Fotograﬁe

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek, B. Veerman

Opmaak en druk

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

Woensdag 23 maart 2022
De Torenhof
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra

Zondag 27 maart 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J. Röselaers

Zondag 3 april 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

ds. C. Hendriks
ds. J. G. de Bruijn
pastor N. Smit

Kopij insturen

10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur

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:

Als wij ons licht laten stralen
geven we anderen toestemming
hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst
bevrijdt onze aanwezigheid
automatisch anderen.
Foto: Rineke Ooykaas. Tekst: Marianne Williamson

16

Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | nummer 2 | februari 2022

Nr
03
04
05

Kopij
wo 23-03
wo 27-04
wo 01-06

Verspreiding
za 09-04
za 14-05
za 18-06

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

WOENSDAG 23 maart 2022

