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Opstanding
Oude Egyptenaren geloofden in opstanding uit de dood.
Vooral hun koningen, de farao’s, geloven dat. Hun land
is ingericht als een piramide. De farao staat aan de top,
daaronder ondergeschikten. Helemaal onderaan komen
de tot slaaf gemaakten, zoals de Hebreeërs. Als een farao
sterft, laten ze een piramide bouwen. Daarin wordt hij
begraven. Hij krijgt niet alleen geschenken mee, maar
ook een leger slaven, die gedood worden en met hem begraven. Zo kunnen zij de farao ook na zijn dood dienen.
Opstanding uit de dood betekent in het oude Egypte:
alles gaat op dezelfde manier door. De farao blijft farao,
ondergeschikten blijven ondergeschikt en slaven blijven
slaaf. Die kringloop doorbreek je niet.
Voor Mozes en zijn volk krijgt opstanding een heel
andere betekenis. Egypte, waar ze onderdrukt worden,
dat leven in angst en slavernij, noemen ze de dood. En
opstanding is dat je de moed krijgt om daaruit weg te
trekken. Dat je op weg gaat naar vrijheid. Hebreeërs
schaﬀen dat Egyptische geloof in leven na de dood af. Is
er leven voor de dood, daar gaat het ze allereerst om. En
is dat rechtvaardig, eerlijk en goed. Geven we aan elkaar
ruimte om te kunnen leven. De tien geboden die Mozes

Christus met doornenkroon (z.o.z)

zal doorgeven aan zijn mensen kun je opstandingswoorden en richtingaanwijzers noemen. Ze laten zien hoe je
kunt opstaan tot leven. In dit leven.
En bij Jezus? Ook bij hem begint opstanding in dit leven.
Opstanding betekent: hem navolgen. Leven in zijn geest.
Dat betekent: opgewekt het goede proberen te doen. Opstandig worden en protesteren als het leven beschadigd
wordt. Voortzetten wat Jezus begonnen is. In dit leven.
Een mens wordt twee keer geboren, zegt de traditie
waarin Jezus staat. De eerste is de biologische geboorte aan het begin van je leven. Een tweede keer word je
geboren als je je bewust wordt dat je niet zomaar leeft.
Dat je beseft dat je een taak en een roeping hebt. Je mag
aan het einde van je leven vertrouwen op een derde
geboorte. Al kun je zoiets niet overzien en niet invullen.
Vlak voor Jezus sterft zegt hij: In uw handen beveel ik
mijn geest. Dat opstandingsvertrouwen mag je van hem
ontvangen.
Job de Bruijn

Foto Bram Veerman

(Bij de foto op de voorpagina)
Wanneer je in het Duitse stadje Ahaus, dat net over de
grens achter Enschede ligt, vanaf het Gemeentehuis de
Marktstraat in loopt, zie je in de verte op het marktplein
een nogal kil gebouw staan dat, opgebouwd uit prefab

De toren stamt uit het begin van de 16e eeuw, maar het
driebeukige schip, dat diverse malen na een brand is
herbouwd, bleek dermate instabiel en gevaarlijk dat het
in 1965 moest worden gesloopt. En daarvoor kwam dit
‘kantoorgebouw’ in de plaats.
Nee, de kerk lijkt geen bezoek waard, tot je, zoals wij,
wordt getroﬀen en getrokken door het kristalheldere
geluid van een sopraan, dat uit de kerk naar je toekomt.
Eenmaal binnen ontvouwt zich een prachtige ruimte, die
rondom is voorzien van gekleurd glas dat in elk van die
prefab elementen is gevat. Het binnenvallende licht is
adembenemend mooi. In een van de zijwanden zijn in
gebrandschilderd glas de veertien statiën van de kruisweg opgenomen. In moderne eenvoud vormgegeven,
strak, maar o zo overtuigend. De ramen zijn van de hand
van de bekende Duitse kunstenaar Georg Meistermann.
Christus met doornenkroon is er een van.

betonelementen, de uitstraling van een kantoorgebouw
heeft. Dichterbij gekomen blijkt het de katholieke Maria-Tenhemelopnemingkerk te zijn.

Intochten in Jeruzalem
In het Frans wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem
wel ‘l’entrée triomphale’ genoemd, in het Engels ‘the
triumphal entry’. Maar Jezus is geen veldheer aan wie
een triomftocht wordt toegekend vanwege zijn militaire
successen. De koning op de ezel geeft zichzelf voor de
vrede van God.
De intocht van Jezus in Jeruzalem is van paradoxale
betekenis. Wat heeft dit hosannageroep te betekenen?
Heeft Jezus zich in de roes van de massa mee laten tronen? Wil hij nu toch lijken op een werelds vorst? Een triomfalistische kerk heeft op iedere vraag een antwoord.
Zij heerst over mensen. Deze kerk gaat, als de kans komt,
een verbond aan met de macht.

Bram Veerman

de Grote om hetzelfde te doen. Zo ontstond na die gigantische veldtocht van de Grieken in de 4e eeuw v. Chr.
een volstrekt onbestuurbaar rijk. Het was het grootste
wereldrijk ooit, dat na de dood van Alexander - die jong
stierf - meteen weer uit elkaar viel. Maar er ging een golf
van Griekse cultuur door de wereld. Het tijdperk van het
Hellenisme was aangebroken.
Alexander is voor vele vorsten en veldheren een voorbeeld geweest. Bij de Romeinen was een triumphus op
het Forum Romanum het hoogste wat je als veldheer
kon bereiken. Alleen aan de allergrootsten werd dit door
de Senaat toegestaan. Een van de voorwaarden was dat
minstens vijfduizend vijanden waren gedood. Het meest
berucht is de Titusboog, opgericht voor Titus na de
inname van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel.
Velen hebben de aanvaarding van de kerk door Constantijn gezien als een triomfantelijke overwinning van het
christelijk geloof. Anderen spreken van de zondeval van
het christendom.

La Semana Santa
Nu ik in Spanje woon, is het misschien wel aardig om een
kijkje te nemen in de wondere wereld van de Spaanse
(katholieke) processiefeesten. Door corona zijn al twee
jaar lang vrijwel alle processies afgeblazen of ingekort,
maar ik vermoed dat dit jaar alles van stal zal worden gehaald om de eeuwenoude tradities van de Semana Santa
voort te zetten.
In Spanje wordt de Stille Week (tussen Palmpasen en
Paasmorgen) niet bepaald stil en ingetogen gevierd: het
is het belangrijkste christelijke en culturele feest van
het jaar en staat vol van straatprocessies en optochten.
Ware antieke kunststukken van vaak duizenden kilo’s
worden rondgedragen op de schouders van mannen van
diverse broederschappen.
De rare puntmutsen, die ons misschien wat luguber
aandoen en wellicht aan de Amerikaanse Ku Klux Klan
doen denken, zijn feitelijk symbolen voor religieuze
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▲ Intocht in Jeruzalem van Wilhelm II (1898)

boetedoening: in de tijd van de inquisitie moest een
veroordeelde een dergelijke muts dragen terwijl hij zijn
straf (van publieke schande) onderging. Boetedoeners
heten in het Spaans ‘nazarenos’. Vroeger moesten Nazarenos blootsvoets de processie lopen om boete te doen.
Tegenwoordig hoeft dat niet meer.
▲ Intocht in Jeruzalem van Maarschalk Allenby (1917)

Mieke Bleys
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Talloze vorsten de eeuwen door hebben hun macht
geïllustreerd gezien en bevestigd in triomftochten. In
vele hoofdsteden zijn triomfbogen gebouwd. Wie kent
niet de Brandenburger Tor te Berlijn of de Arc de Triomphe te Parijs. Ons woord triomf komt van het Grieks
‘thriambos’. Dat woord ‘thriambos’ is een vaste bijnaam
van de god Dionysos, de god van de wijn, de drift, het
feest en de roes. Dionysos is de god van het enthousiasme. Dat is letterlijk ‘het door een god bezeten zijn’. Het
is de chaotische bron van creativiteit, maar ook van wanorde, die hier wordt vereerd. Volgens een oude Griekse
mythe was de god Dionysos in een triomftocht naar
India getrokken. Dit zou het motief zijn geweest voor de
grootheidswaanzinnige Macedonische vorst Alexander

In 1898 hield de arrogante Duitse keizer Wilhelm II te
paard met groot gevolg een intocht in Jeruzalem. Er werd
toen voor hem op last van de sultan naast de krappe
Jaﬀapoort een bres in de stadsmuur gemaakt. De Britse
veldmaarschalk in Palestina, Allenby, begreep dat dit
niet klopte. Bij zijn entree in 1917 is hij van zijn paard
gestapt en gaan lopen. Kort daarop werd keizer Wilhelm
van zijn troon gestoten. Hij heeft zijn oude dag in Doorn
gesleten. Sic transit gloria mundi. Hoogmoed komt voor
de val.
Zelfbewust gaat Jezus op de tempel af. Hij zoekt, in een
gewelddadige wereld, geobsedeerd met macht, God te
midden van zijn volk. Dit is geen zegevierend veldheer.
Geen gat in de muur, geen krijgsgevangene. Deze dwaze
optocht heeft bijna iets van carnaval, of een feestende
stoet van kinderen. De gezindheid van deze vorst is de
vrede van deze stad te dienen. Als wij vandaag meemaken dat de kerk wordt teruggedrongen naar de marges
van de samenleving, kan dit leiden tot een heilzame
herontdekking.
Jurjen Zeilstra
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Pasen – de opstanding

Poëzie in tijden van oorlog
Terwijl de drie soldaten die in opdracht van Pilatus het graf moesten
bewaken in diepe slaap verzonken
zijn, sluipt Christus stilletjes uit
de tombe waarin hij drie dagen en
nachten verbleef. Boven de miniatuur staan in rode inkt de woorden
Die upherstentenisse ons herren ihesu
cristi – de opstanding van onze Heer
Jezus Christus.
De opgestane Heer is afgebeeld met
de doornenkroon op zijn hoofd, met
daaromheen de kruisnimbus in goud.
Ook goed te zien is de wond in de zij
van Christus waar Longinus zijn lans
in stak (volgens de overlevering was
hij blind maar hij kon weer zien door
het bloed dat uit de wond op zijn
ogen druppelde).
De verluchter tast voorzichtig de
ruimte buiten de miniatuur af: de
kruisstaf van Christus en het voetje
van de rechter soldaat steken uit het
beeldvlak, waardoor we de indruk
krijgen dat zij het beeld uit stappen
en op ons af komen.
De soldaten zijn echte middeleeuwse
strijders met hun harnassen, helmen
en hellebaarden.

▲ Staatsbibliothek zu Berlin, Ms GermQuart 42, fol. 39v

Het gebedenboek van Maria van Gelre

Het colofon van dit handschrift vermeldt op folio 410r: ‘Dit boek heeft Maria,
hertogin van Gelre en Gulik, gravin van Zutphen, vrouw van de edele hertog
Reynald (Reinoud), laten schrijven door broeder Helmich die Lewe, regulier
kanunnik van het klooster Mariënborn bij Arnhem, in het jaar onzes Heren
1415 op de avond van Sint Mattias.’ Dat was 23 februari, de dag voor Maria’s
35e verjaardag. Nadat het schrijfwerk was voltooid, werd de decoratie aangebracht door meerdere professionele verluchters (miniatuurschilders) in
lekenateliers in vermoedelijk Utrecht en/of Nijmegen.

Voor de miniatuur en randversiering
zijn dure verfsoorten gebruikt, blauw
en goud. Dat geeft aan dat dit gebedenboek een kostbare productie
was, die alleen de hoge adel zich kon
veroorloven.
We zien duidelijk de hulplijnen die
het tekstvlak markeren en ook de
lijnen waarop de tekstregels geschreven zijn. De bladzijden of folio’s van
dit handschrift zijn 18,4 bij 13,2 cm
groot; de miniatuur van de opstanding is ongeveer 6,5 bij 6,0 cm.
Henk Aertsen

In maart 2020, toen Corona ons had overvallen, ontstonden er allerlei initiatieven om elkaar moed in te spreken.
Een ervan was een gedichtenketting. Het leverde mij
een keur aan prachtige verzen op. Kan poëzie ook troost
bieden in tijden van oorlog? vroeg ik me af.
Tijdens het vredeshalfuur in de Johanneskerk en in
de eerste kerkdienst na het begin van de oorlog – we
spreken voor het eerst weer over de oorlog – ervoer ik
opnieuw de kracht van de teksten. Geef vrede heer, geef
vrede, Hoe lang nog, Ga met ons mee, hoe vaak zingen
we ze niet. Maar nu waren ze geladen, ze droegen de
beelden van de oorlog die we dagelijks zien. Ze kwamen
binnen.
Coen Verbraak sprak met dichteres Judith Herzberg en
vroeg haar om een gedicht voor te dragen, ter bemoediging (2 maart 2022, NPO Radio 1). Om het onzegbare te
zeggen. Judith Herzberg zat als jong meisje in de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken en ziet nu in het journaal
verhalen die haar daaraan doen denken. Ze zou het liefst
de jonge Russische dienstplichtige soldaten bereiken
door duizenden briefjes met de tekst ‘Wij zijn vrienden
en denk na!’ uit te strooien over het Russische konvooi
dat onderweg is naar Kiev. Ze droeg een gedicht voor dat
haar aan de huidige situatie doet denken:

Verzet begint niet met grote woorden
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

Ik dacht niet
Ik dacht niet aan mijn moeder toen ik de stengun
plaatste in het open raam

en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert

Ik dacht ook niet aan haar toen ik vermoedde dat
aan de overkant iemand geraakt was

Tot slot de bekende beginregels van een gedicht van
Leo Vroman, die alle malen weer binnenkomen.

Ik dacht pas weer aan haar toen ik die avond het
geweer naar binnenhaalde

Vrede

hoe zij met de hoek van haar schort de tafel

Komt een duif van honderd pond,
een olijfboom in zijn klauwen,
bij mijn oren met zijn mond
vol van koren zoete vrouwen,
vol van kirrende verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaalt ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

veegde als ik weer had gemorst
en hoe ze dan zei: ‘Pas op, de vensterbank is net
geverfd, dat daar geen kras op komt.’
Judith Herzberg

De Bezige Bij plaatste vlak na het begin van de oorlog een gedicht van Remco Campert op de buitenzijde van de uitgeverij.

Leo Vroman (1915-2014)
Uit: Uit slaapwandelen, Amsterdam, 1957.

Alice van Kalsbeek
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Bij de diensten

Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

10-04 40-dagenactie BEL
14-04 40-dagenactie BEL
16-04 40-dagenactie BEL

10-04 40-dagenactie BEL
14-04 40-dagenactie BEL
17-04 40-dagenactie BEL
24-04 Gooise Voedselbank

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

Ontmoetingskerk

17-04 KIA – Werelddiaconaat Beiroet
In Bouri Hammoud, een overbevolkte, arme wijk van
Beiroet zijn de problemen niet te overzien: geweld,
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs
ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief. Kerk
in Actie steunt het Manara Youth Center van Youth for
Christ dat jongeren hulp biedt en trainingen geeft.
24-04 Hospice Huizen

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de
armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000
gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling
tegen. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als
we het voedsel beter verdelen? Dat is goed voor mens
en milieu.
01-05 Vluchtelingenwerk Midden-Nederland
Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN) zet zich
in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp
van honderden vrijwilligers worden bewoners van
asielzoekerscentra en statushouders ondersteund.
VWMN biedt begeleiding vanaf de asielprocedure tot
en met het bouwen aan een zelfstandige toekomst in
Nederland.

Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft,
kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door
familie en vrienden, vrijwilligers en professionele
zorgverleners – bijna zoals thuis.
01-05 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De
stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen.
Er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang
tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de
opvoeding en scholing van kinderen.

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

College van Diakenen

08-05 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, ﬁlm of fotograﬁe. In die workshops
kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken,
hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.

08-05 KIA - Nigeria
In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen
christenen en moslims op de vlucht voor geweld
in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen
in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn
terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al
nauwelijks rond kunnen komen. Er is een enorm tekort
aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken
en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water
en sanitair, en hulp om trauma’s te verwerken.

College van Diakenen van de PGB

College van Diakenen van de PGLE
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Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
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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

Pasen

De diensten

We vieren het grote feest van bevrijding en leven in een tijd waarin op
grote schaal het leven beschadigd
wordt. We vieren de vrede van Pasen
in oorlogstijd.

Op zondag 10 april, 10.00 uur
Palmpasen (Ontmoetingskerk)
vertellen we het verhaal van de
intocht. Kinderen maken palmpasenstokken. We gaan in optocht achter
de ezel aan, die rentree maakt. De
ezel draagt Jezus, belichaming van de
vrede. Wij kunnen instrumenten van
vrede zijn. Daarom zingen we van de
ezel en:

Door de eeuwen heen is de tijd voor
Pasen een periode van bezinning
geweest. De verhalen van Jezus laten
zien waar onze bestemming ligt en
hoe het leven is bedoeld. Die verhalen klinken ook nu in de weken voor
Pasen. Tegelijkertijd vertelt deze
veertigdagentijd met het verhaal
over het lijden en sterven van Jezus,
hoe mensen elkaar kunnen laten lijden en hoe het leven beschadigd kan
worden. Oekraïne spreekt boekdelen.
We vieren Pasen in een onrustige tijd,
waarin we onzeker moeten afwachten wat er komen gaat. We weten
niet wat de toekomst zal brengen.
We kunnen alles wat ons bezighoudt
en verontrust weerspiegeld zien in
de verhalen die zullen klinken. We
kunnen het donker en het licht, de
hoop en de vrees samen doorleven in
de stilte, de gebeden, de liederen, de
lichten, de verhalen. Daarom is het
juist nu en meer dan ooit goed om
samen de Stille Week te beleven en
samen Pasen te vieren.

Make me an instrument of your peace.
Koralen Matthäus Passion
Op Palmzondag gaan we in de Johanneskerk tussen 16.00 en 17.00
uur koralen uit de Matthäus Passion
zingen. Koorzangers hebben de partijen geoefend. Elk koraal wordt kort
ingeleid. Iedereen is welkom om mee
te komen zingen.
Witte Donderdag, 14 april,
19.30 uur, Johanneskerk
Op Witte Donderdag is de kerk
begonnen. Blijf mij gedenken, zegt
Jezus. Zet voort wat ik begonnen ben.
Het breken en delen van brood en
wijn, het samenkomen rond de tafel
laat zien wat onze oorsprong is. Koorzangers werken mee aan deze dienst.
Goede Vrijdag, 15 april,
19.30 uur, Johanneskerk
De dienst van Goede Vrijdag heeft
een sober en ingetogen karakter. We
lezen en we brengen we het verhaal
van het lijden en sterven van Jezus in
beeld. Er is stilte, we zingen koralen
van Bach en andere liederen. Een
van die liederen verbindt het lijden
van Christus met het lijden in deze
wereld:
Hoe achteloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht

Contactpersoon voor de oppasdienst is
Joke Duurland. Telefoonnummer: 06-46448086
Contactpersoon voor de kinderdienst is
Geert-Jan Sollman. Telefoonnummer: 0633779484 Contactpersoon voor godly play is:
Marjolijne Yska. Telefoonnummer: 06-12624880
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Eerste Paasdag, 17 april,
10.00 uur, Ontmoetingskerk
Twee jaar geleden zou Rick Duurland
gedoopt worden. Dat is toen niet
doorgegaan. Joke en Theo hebben
gevraagd of de doop van Rick nu op
eerste paasdag kan plaatsvinden.
Dat staan we, sterker nog, dat juichen we van harte toe.
Voor en tijdens de dienst zingen we
paasliederen: U zij de glorie, Christus
resurrexit, De steppe zal bloeien en
vele andere. Het loﬂied kan dan misschien niet opkomen uit de werkelijkheid en soms ook niet opkomen
uit je eigen innerlijk, je kunt het je
wel te binnen zingen!
In de diensten rond Pasen ben ik,
onder de voorwaarde van Jacobus,
voorganger. Al de jaren dat ik predikant ben, heb ik het bijzonder gevonden om juist bij de paasdiensten
betrokken te zijn.
Op zondag 24 april gaat Klaas Touwen voor. Hij is een goede bekende van velen. We zijn blij met zijn
komst.
De eerste zondagen van de maand
mei dragen mooie en veelzeggende
namen:
Misericordia (Ontferming)
Jubilate (Jubel!)
Cantate (Zing!)
Op 1 mei wordt de dienst geleid
door Casper van Dorp.
Op 8 mei vieren we het avondmaal.
Dan ben ik voorganger.
Ik wens u Vredig Pasen!
Job de Bruijn

8

Zending Heleen van Beelen

zinvol zijn de balans op te maken:
Waarin was vreugde, waarin verdriet?
En welke keuzes heb je gemaakt?
Hoe ben je omgegaan met dat wat je
is overkomen?
Niet altijd is er contact via woorden;
in de stilte gebeurt ook iets. En het
eenvoudige ritueel van het aansteken van een lichtje is voor iedereen
herkenbaar en vol betekenis.’

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

Heleen van Beelen

Heleen van Beelen had gevraagd of
zij met het oog op haar werk als geestelijk verzorger een zending mocht
ontvangen vanuit de Protestantse
Gemeente Laren-Eemnes. Zending
heeft in dit verband te maken met
inbedding en achtergrond.

Uit de
gemeente
Bloemengroet

Lekkerkerk
We zijn blij u te kunnen melden dat
we weer van start gaan met Lekkerkerk. Nog twee maaltijden dit seizoen:
28 april en 2 juni. De kosten zijn € 4.
We gaan om 18.00 uur aan tafel

Voor Heleen is het van belang dat er
een ruimte is waar mensen zingen en
bidden, waar kaarsen worden aangestoken, waar de verhalen klinken en
waar de zegen ontvangen en doorgegeven wordt. En dat er mensen zijn
bij wie zij terecht kan.

Als u zich hebt opgegeven en onverhoopt toch niet kunt komen, wilt u
dat dan ook doorgeven? Opgeven
voor de maaltijd van april kan tot 25
april bij Paula van Hamond:
06 20892599

Als kerkenraad hebben we unaniem
en van harte positief gereageerd op
de vraag van Heleen en in de kerkdienst van 3 april is dat gebeurd. We
hebben een licht voor haar aangestoken, een lied voor haar gezongen en
haar de zegen meegegeven.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers
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Op 23 maart, wanneer ik dit schrijf,
vindt 's avonds het gemeenteberaad
plaats. Daardoor kan ik u daarover nu
nog niets melden. We zijn blij dat we
met elkaar, als gemeente, het huidige
beleidsplan kunnen evalueren en dat
we kunnen nadenken over de toekomst van onze gemeente en wat u
daarin belangrijk vindt.
De beroepingscommissie is inmiddels met enthousiasme van start
gegaan. We hopen van harte dat zij in
goede samenwerking een geschikte
kandidaat zullen gaan vinden. Wij
hebben er alle vertrouwen in. Hoe
het na 15 mei zal gaan, is nu nog niet
bekend. De kerkenraad probeert via
verschillende wegen een ambulant
predikant aan te stellen voor pastorale zaken tot het moment dat er een
vaste predikant is beroepen. Helaas
merken we dat er in onze regio meerdere vacatures voor predikanten zijn.
Op dit moment worden er in de
BEL-gemeenten vluchtelingen uit de
Oekraïne opgevangen.

Liesbeth Lemckert is in Eemnes
vanuit de PGLE betrokken bij het
Steuncomité Oekraïne – Eemnes en
in Laren is het Burgerinitiatief Oekraïne van start gegaan. Bea Vosman
en Rieke Swaan zorgen daar voor
de contacten vanuit de PGLE. Beide
organisaties werken nauw samen.
De kerkenraad heeft aangegeven dat
men altijd een beroep op ons kan
doen om bij te dragen aan opvang
van vluchtelingen.
We kijken terug op een prachtige
Cantatedienst, die met wat kunst- en
vliegwerk tot stand kwam. Zowel het
beamerteam, dat de uitzendingen
verzorgt, als de predikant waren door
het coronavirus geveld. De dienst kon
daardoor helaas niet uitgezonden
worden. De predikant werd vervangen door de ouderling van dienst,
Mart Sakkers. Het geheel verliep
vlekkeloos en velen hebben genoten
van de Bach-cantorij die in de dienst
twee cantates ten gehore bracht.
Ik wens u voor de komende week een
vredige Stille Week en daarna een
mooi Paasfeest!
Sylvia Kuperus, assessor

De Emmaüsgangers

Vrees niet

College van
Diakenen

Job de Bruijn
Zelf schreef Heleen:
‘Als geestelijk verzorger ben ik verbonden aan twee zorginstellingen
van Nusantara, en aan Questio, Centrum voor Levensvragen Noord-Holland. Liever zou ik het woord ‘geestelijk’ vervangen door ‘ziel’. Het
gaat mij om het bewaken van en
zorg dragen voor wat voor iemand
wezenlijk en van waarde is. Met de
ouderen in Nusantara en de cliënten
van Questio verken ik vragen als:
Wat houd je overeind? Waar vind je
vertrouwen? Van wie heb je liefde
ontvangen, wie heb je liefde gegeven? Voor iemand die aan het einde
van zijn leven gekomen is, kan het

Van de
Kerkenraad

▲

Stille Zaterdag, 16 april,
21.30 uur, Paaswake, Johanneskerk
De paaswake begint in het donker.
Een nieuwe paaskaars dragen we
binnen. We verspreiden met kleine
kaarsen het licht van dit grote paassymbool. We pakken de eeuwenoude traditie weer op, die door Corona
even verstoord leek. Dan zal ik leven!
zingen we met zijn allen, boven onszelf uit, dwars tegen alles in.

Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Hanneke Pasveer - Eemnes
Mevrouw Lavooij - Laren
Fam. Horstmann - Laren
Mevrouw Ziel - Eemnes
Ton en Arina de Heus - Eemnes
Fam. Kuperus-Berkenbosch - Laren
Gré te Brake - Laren
Alice van Kalsbeek - Eemnes
Mevrouw Ter Steege - Laren
Laura Nouwens – Eemnes

Collecteverantwoording
Januari 2022
02-01
09-01
16-01
23-01
30-01

Hulp dichtbij
Binnenl. diaconaat
Caring Unites
Stichting Viore
Gevangenenzorg
Nederland

Jan van Hamond

177,50
183,00
252,00
317,50
370,20

In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen voeten gingen ze op weg
doorheen de oeverloze leegte.
In hun hart de volheid van weleer.
Maar de dag brak als een klaproos open.
Licht kwam hen voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun vragen stond Hij aan hun zijde
– Hij die dood was en de boodschap ‘vrees niet’ werd een mantel om hen heen.
‘Vrees niet’ is het lied bestemd voor elke mens op aarde.
Kijk omhoog en hoor het ruisen in de bomen.
Zie hoe knop en twijg erop vertrouwt.
Leef maar met de glans van hoop en van ontroering in de ogen.
‘Vrees niet’ is het eerste en het laatste woord.
Zeg en zing het voort.
Kris Gelaude
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Opgeven is geen optie

Broodje Gezond
Hoop en toekomst voor kinderen

Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ gaan wij op
donderdag 2 juni 2022, samen met vele anderen, de uitdaging aan om de legendarische Alpe d’Huez te beklimmen. Samen hebben wij één doel: zoveel mogelijk geld
inzamelen voor onderzoek naar kanker. Waarom wij dit
doen? Omdat we willen dat er niemand meer hoeft dood
te gaan aan kanker.

Na de fantastische ervaring van drie jaar geleden hebben we besloten om dit jaar voor de tweede keer mee te
doen aan de Alpe d'HuZes. Alpe d'Huzes 2019 heeft zo'n
positieve indruk achtergelaten. Het was super om die
ervaring met elkaar te kunnen delen en natuurlijk met de
megasupport van alle mensen die ons hebben geholpen.
Op de koersdag is het gevoel van samenhorigheid en
kracht die je voelt niet te beschrijven.

Na twee jaar kan dan toch de 34e Broodje Gezond in
Eemnes doorgaan. De opbrengst is voor twee projecten:
Colombia - In Medellin, één van de grootste steden in
Colombia, groeien veel kinderen op in achterstandwijken. Ze krijgen te maken met armoede, geweld, verwaarlozing en verslaving. Stichting Children of Medellin
motiveert met allerlei projecten de kinderen op school te
blijven. Via hun favoriete hobby, van voetbal tot dansen
en muziek, leren ze belangrijke vaardigheden. Kinderen
kunnen extra onderwijs volgen, bijvoorbeeld lees- en
schrijﬂessen, Engelse lessen of informatica. De stichting
geeft ze bovendien de kans om te studeren en helpt bij
het vinden van een baan.
Oeganda - Kalungi Israel is een Oegandese artiest die is
opgeleid in de traditionele dans-, zang- en muziekcultuur
van Oeganda. Hij heeft jaren over de hele wereld opgetreden met de ‘Ndere Troupe’. Begin 2004 is hij samen
met Ronald Kibrige gestart met een tehuis waar ze
kinderen opvangen die niet thuis kunnen wonen: Peace
Africa Children’s Home. De kinderen krijgen voeding en
onderwijs. Kalungi verzorgt ook muziek- en danslessen
en maakt met de kinderen hiervan voorstellingen. Op
deze manier krijgen ze de kans om eventueel zelf een
bestaan op te bouwen in muziek of dans. En zo wordt
tegelijkertijd de muzikale traditie doorgegeven aan de
volgende generatie.

Ook nu zijn we weer volop bezig om ons sponsorgeld te
verzamelen. Op zondag 1 mei is er na de kerkdienst kofﬁe-/theedrinken. Dan wordt zelfgebakken cake verkocht,
waarvan de volledige opbrengst naar de Alpe d’HuZes
gaat. U kunt ook weer een kaars kopen. Ieder jaar staat
de berg vol met een indrukwekkend aantal kaarsen.
Iedere kaars heeft zijn eigen verhaal, voor iemand die er
mogelijk niet meer is of op dit moment te maken heeft
met kanker. We willen graag namens u een kaars op de
berg plaatsen. Voor €10 kunt u een kaars beschrijven
met een persoonlijke tekst, die wij op 2 juni zullen laten
branden op de berg. De kaarsen kunt u op 1 mei na de
dienst bij ons kopen.

Koralen uit de Matthäus-Passion

VOOR MEER INFO:
info@straatkinderen.medillin.com
www.peaceafricachildren.net/home.htm

Dat kan via www.opgevenisgeenoptie.nl
Vervolgens in de zoekbalk invullen
Leo Verhoef en/of Job Verhoef

Op Palmzondag 10 april in de Johanneskerk.
De koralen die Bach gebruikt zijn van oorsprong bedoeld om mee te zingen. Koorzangers zongen vierstemmig, kerkgangers wellicht eenstemmig. Onder
leiding van ds. Job de Bruijn, theoloog en musicus,
wordt deze sing-in gehouden. Wie zich vooraf aanmeldt, krijgt de bladmuziek met de nodige informatie
digitaal toegestuurd. Ook worden de vindplaatsen van
oefenmuziek vermeld. De koralen zullen vierstemmig
gezongen worden. Daarbij zullen geoefende zangers
het voortouw nemen.
Meld je aan en zing mee! Dat kan via
yttastulp@gmail.com

Afscheid bestuursleden
Open Johanneskerk

Ineke de Groot, Joke Hagen, Annette Haasnoot

Na de restauratie van de Hervormde kerk in 1995 werd
op initiatief van ds. J. van Nijen begonnen met een
Stiltecentrum: een open kerk op donderdagavond van
19-21 uur. Later werd dat verplaatst naar de zaterdagmiddag, en toen de kerk de naam Johanneskerk kreeg,
ontstond ‘Open Johanneskerk’. De kerk was open en
regelmatig werden er tentoonstellingen georganiseerd, soms in samenwerking met de Historische Kring
Laren, zoals de tentoonstellingen over Doopjurken en
De Berg-Stichting.
‘Een mooie tijd ligt achter ons’, zo vat Rineke een en
ander samen.
Alice van Kalsbeek
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Bijzondere gasten bezochten zaterdag 26 maart de Johanneskerk: een groepje vrouwen en kinderen, gevlucht
uit Oekraïne. Claartje Kruijﬀ heette hen welkom, er was
ruimte voor stilte, voor het aansteken van een kaars,
maar ook voor een gesprek en een kop koﬃe.

Op 14 maart jl. namen Puck Kloos, Rien Wesdorp en
RIneke Ooykaas afscheid als bestuurslid van de ‘Open
Johanneskerk’. Puck en Rien zijn achttien jaar bestuurslid geweest en Rineke was vanaf 1997 voorzitter. Een memorabele staat van dienst!

WILT U ONS STEUNEN?

Leo Verhoef

Oekraïne

Sing-in in de Johanneskerk
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De PGLE is betrokken bij het Steuncomité Oekraïne –
Eemnes, ze wordt daar vertegenwoordigd door Liesbeth
Lemckert. In Laren is het Burgerinitiatief Oekraïne van
start gegaan. Bea Vosman en Rieke Swaan zorgen daar
voor de contacten vanuit de PGLE.
Alice van Kalsbeek - Foto’s Rineke Ooykaas
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Lied

De Dorpskerk

de vreugde van het samenzijn, en het
uitzien naar het Rijk Gods. In deze
dienst vieren wij de Maaltijd van de
Heer in een kring.
Thema: Hij is in ons midden als iemand die dient
Schriftlezingen: Jeremia 31, 31-34
en Lucas 22, 1-38.
Liederen: Psalm 67; Lied 562; Lied
567; Lied 569; Lied 559; Lied 408a;
Lied 240: 1, 2, 3 en 4.

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 - 531 56 81

Goede Vrijdag, 15 april, 19.30 uur

Van het
consistorie

Breng de vrede…
Woorden schieten tekort bij wat we in Oekraïne zien gebeuren.
De oorlog die Rusland begonnen is tart elke beschrijving.
Hemeltergend is het ook dat de patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk
de inval en de overval niet heeft veroordeeld. Dat behoort hij te doen.
In de week na de inval zongen we in de Johanneskerk vredesliederen.
Een van de liederen draagt als titel: Breng de vrede.
Het lied roept ieder mens op.
Het lied bidt tot de hemel.
Het lied bidt tot God.
Tekst en muziek: Job de Bruijn

Protestantse
Gemeente
Blaricum

Bij de diensten
Palmpasen, 10 april

Koster
R. Hoogendoorn, 06 - 2223 1078
Predikant
Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 - 624 7449, zeilstar@xs4all.nl
Scriba
H. Oort, 035 - 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Website
Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters

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

Nederig, maar zelfbewust gaat Jezus
staan in Gods beloften met betrekking tot Israëls vredevorst. Dat is
geen gewapende ruiter te paard.
Hij gaat zitten op een ezeltje. Hij
weet wat hij losmaakt. Grote verwachtingen liggen vlak naast diepe
teleurstellingen. Nu juichen ze. Straks
willen ze hem dood. Hoe zal dat aﬂopen? Hoe loopt dat af vandaag?
Thema: Nederig, maar zelfbewust
Schriftlezingen: Jesaja 50, 4-7;
Filippenzen 2, 5-11 en Lucas 19, 29-48.
Liederen: Psalm 24; Lied 301a, Lied
561; Lied 339f; Lied 160a; Lied 556.
Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur

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.
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Ondanks alle dreiging en in het besef
dat dit voor het laatst zal zijn, heeft
Jezus er hevig naar verlangd te midden van zijn leerlingen Pesach te vieren. Kennelijk is er, ook bij verraad en
verloochening, iets onverwoestbaar
goeds in het vieren van de uittocht,

Jezus is angstig, wordt ontkleed en
bespot, maar werkelijk van God verlaten tekent Lucas hem nooit. Met weinig woorden uit zijn mond gaat een
stille autoriteit gepaard. De lichamelijke vernietiging zal de essentie waar
deze liefdevolle mens van God voor
stond niet ongedaan kunnen maken.
Van zijn houding gaat genezing uit,
naar lichaam en ziel.
Thema: Lijden omwille van liefde
Schriftlezingen: Lucas 22, 39-23, 56.
Liederen: Lied 558; Psalm 22: 1 en 2;
Lied 561; Lied 566; Lied 581.
De cantorij onder leiding van Peter
den Ouden zingt delen uit de passionen van J.S. Bach.
Lectores: Aliette van der Wal;
Anne-Marie de Fouw, Wil Vooijs en
Henk Aertsen.
Paaswake, 16 april, 21.30 uur
Vanouds hebben christenen de nacht
van Pasen wakend willen doorbrengen. Zij wilden, waar de discipelen
in slaap vielen, wakker blijven met
Christus en uitzien naar het licht van
Pasen. De Paaswake heeft een heel
ander karakter dan een kerkdienst.
We lezen uit het Oude Testament om
ons te laten inspireren tot waakzaamheid; we gedenken in deze nacht van
doortocht onze doop, belijden ons
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geloof en we ontvangen in de nieuwe
Paaskaars het licht van Christus in
ons midden.

Beloken Pasen, 24 april
Wij verwelkomen prof. dr. Bas de
Gaay Fortman, die al vele malen bij
ons te gast was.
Zondag 1 mei
Onze gastpredikant is ds. Evert Jan
van Katwijk uit Nederhorst den Berg.
Hij is actief op Facebook en Instagram.

Thema: Een spoor van licht
Schriftlezingen: Genesis 1, 1-5;
Genesis 9, 8-17; Exodus 14, 9-29;
Job 38, 1-20 en Lucas 11, 33-36.
Liederen: Lied 601; Lied 612; Lied
606; Lied 596: 1 en 2; Lied 362; Lied
351; Lied 598; Lied 633 en Lied 607.
Lectores: Beatrijs Bulder en Adrienne
Zeilstra.
Paasfeest, 17 april

Het verbazingwekkende, wanneer je
de evangelieberichten over de opstanding leest, is hoezeer de evangelisten gewoon hebben opgeschreven
dat de boodschap niet werd geloofd.
Er is iets wonderlijks met het Paasgeloof. Het gaat in wezen niet om een
bovennatuurlijk mirakel. Het gaat om
onszelf, ons leven in Gods licht, met
huid en haar.
Thema: Vrouwen die kletspraat verkondigen
Schriftlezingen: Jesaja 51, 9-11;
Kolossenzen 3, 1-4 en Lucas 24, 1-12.
Liederen uit het Liedboek: Lied 637;
Psalm 139: 1, 4, 14; Lied 616: 1, 2, 5;
Lied 624; Lied 625; Lied 752: 1, 2 en
5; Lied 617; Lied 645: 1, 2, 5, 6.
Met medewerking van: Ruud Ootes
(trompet) en Hendrika Veerman
(orgel).
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Zondag 8 mei
Concentratie op kinderen is onmisbaar, willen mensen het zicht op de
vrede niet verliezen. Jezus stelt zelfs
dat het Koninkrijk van God slechts
voor kinderen toegankelijk is. Ooit
is dit voor zijn leerlingen een scherp
woord geweest, waar wij aan gewend
zijn geraakt. Maar het is nog steeds
waar.
Konden gewetenloze leiders en strijders met wapens het kind in hun hart
maar weer vinden, dan zou dit een
andere wereld zijn. Zal het visioen
van Jesaja waarin de wolf en het lam
in vrede samen zijn ooit waarheid
worden?
In deze dienst zal de heilige doop
worden bediend aan Akie, zoon van
Pieter Ottenvanger en Jojanneke
Goedhart.
Thema: …en een kleine jongen zal ze
hoeden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Liederen: Psalm 8; Lied 1010; Lied
339f; Lied 772; Lied 340b; Lied 782;
Lied 1014.
Het consistorie wenst allen die aan
de diensten meewerken een gezegende voorbereiding.

Van de
predikant
Kindernevendienst?
Bij mijn kennismakingen en verkenningen de afgelopen maanden, heb ik
verschillende keren te horen gekregen hoe jammer het is dat er geen
kindernevendiensten meer zijn in de
Dorpskerk. Misschien zijn er wel wat
jonge ouders die dit samen met mij
toch weer op de rails willen zetten. Ik
hoor het graag als iemand daarvoor
belangstelling heeft.
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Nieuwe gespreksgroepen
Het is de bedoeling binnenkort nog
een of twee nieuwe gespreksgroepen
op te richten. Zou wie belangstelling
heeft mij vóór 17 april een e-mail
willen sturen: zeilstar@xs4all.nl?
Dan gaan we kijken wat er mogelijk
is.
Gespreksgroep Blaricum 30+
Het plan is om een kennismakingsavond te organiseren waar we samen
de wensen en mogelijkheden voor
een nieuwe gespreksgroep 30+
verkennen. Wie heeft daar belangstelling voor? Laat het spoedig weten
aan Janny Schreiber of aan mij, Jurjen
Zeilstra (zeilstar@xs4all.nl), dan
komen wij met een voorstel.
Oecumenelezing Blaricum
Titus Brandsma (1881-1942) was
een man van geloof die onrecht niet
verdragen kon. Op 15 mei wordt hij
in Rome vereerd met een heiligverklaring.
In de Dorpskerk houd ik op 13 mei,
20.00 uur, een lezing over zijn leven:
Titus Brandsma: Mystiek en verzet.

Uit de
gemeente
Voor een wijk in Blaricum-Dorp
zoeken we als vervanger een wijkcontactpersoon. Als contactpersoon
maak je deel uit van de werkgroep
wijk-CP’s, die elkaar driemaal per jaar
ontmoeten rond geloofsopbouwende thema’s. Anderzijds ben je aanspreekpunt voor gemeenteleden in
jouw CP-wijk. Lijkt het je iets deel uit
te maken van deze pastoraatsgroep,
neem dan contact op met een van de
ouderlingen.

pastor Andrea Geria óf pastor Mikel
Palic.
Ook in Torenhof wil men graag de
Bijbelteksten horen uit de meest
recente vertaling: NBV21. Dat is via
collectegelden mogelijk gemaakt.

Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw

Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar de Héléne
Werkhoven, Jantien Oldenziel,
Tjeerd Hoekstra, Diederik Westerdijk,
Gert van Dijk, Netty Westland.

Op 23 februari overhandigde een bewoonster, mevrouw Den Ouden, een
mooie editie van de NBV21 aan ds.
Jurjen Zeilstra, die met het lezen van
Deuteronomium 8: 1-3 deze Bijbel in
gebruik nam.
Op woensdagmorgen 6 april gaat
Pastor Andrea Geria voor, terwijl er
op woensdag 20 april Pasen gevierd
wordt met voorganger ds. Tanja
Viveen.

De toegang is vrij.
Jurjen Zeilstra

Achterommaal
▲ Foto: Bram Veerman
Indien u iemand weet voor een bloemengroet, neemt u dan contact op
met één van de ouderlingen of
stuur een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
Het College van diakenen

Diensten in Torenhof
Elke veertien dagen zijn er in verpleeghuis Torenhof kerkdiensten
voor alle bewoners om met elkaar
te zingen, te bidden en te luisteren
naar een preek. Eens per maand gaat
ds. Jurjen Zeilstra van de Dorpskerk
vvoor en eens per maand zijn dat

Nu de coronamaatregelen vrijwel
zijn opgeheven is het Achterommaal,
destijds een initiatief van ds. Marnix van der Sijs en ouderling Mieke
Bleijs, weer van start gegaan. Eens
per maand op drie avonden komt een
vaste groep alleenstaande dorpsgenoten, die wel of niet verbonden zijn
met de kerk, bij elkaar in het pand
Achterom om van een heerlijke maaltijd te genieten.

Zij worden zo nodig thuis opgehaald
en weer thuisgebracht. Een gastvrouw zorgt voor een gedekte tafel
en onderhoudt de gasten met het
aansnijden van verschillende onderwerpen. De enthousiaste koks verzorgen heerlijke driegangenmaaltijden.
Alles wordt gedaan door vrijwilligers,
die wel of niet aan de kerk verbonden
zijn. Momenteel dragen Henriëtte
van Meeuwen en Wil Vooijs zorg voor
de organisatie. Er zijn nu zo’n vijftien
tot twintig vaste gasten. Voor slechts
€ 7,50 kunnen zij genieten van een
heerlijke avond. Het pand en de wijn
worden door de diaconie ter beschikking gesteld.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan
het Achterommaal of er aan deelnemen? Hulp is altijd welkom, dus als u
tijd en zin hebt om als chauﬀeur, kok
of gastvrouw (v/m) mee te helpen,
meldt u dan aan.
Meldt u ook aan als u graag mee wilt
eten. Weliswaar hebben wij op dit
moment helaas geen plaatsen beschikbaar, maar we zetten u graag op
de wachtlijst. Aanmelden voor hulp
of opgeven voor een maaltijd kan bij
Henriëtte van Meeuwen,
henriette.van.meeuwen@gmail.com
06 53741855 of
Wil Vooijs, w.c.vooijs@gmail.com
06 38339036.

Van de
Kerkenraad
De verslagperiode (februari en maart
2022) werd gemarkeerd door het
afschaﬀen van vrijwel alle coronamaatregelen. Er wordt met veel
enthousiasme gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de kerk weer fysiek
te bezoeken. Ook andere activiteiten die in de afgelopen periode niet
konden plaatsvinden worden weer
aangevat. Zo is het kerkcafé vanaf 24
maart nieuw leven ingeblazen met
drie lezingen van onze predikant, ds.
Jurjen Zeilstra. Zoals vorige maand al
bekend gemaakt werd zal hij zich dit
voorjaar onder het overkoepelende
thema ‘De wereld en het ik’ aan de
hand van drie grote denkers bezinnen
op onze individuele positie in de postmoderne wereld.
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Na de bevestiging op 27 februari
van twee nieuwe kerkenraadsleden,
Jantien Oldenziel en Tjeerd Hoekstra,
is de raad verder uitgebreid met een
ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Henk Aertsen. Henk Aertsen
maakte al deel uit van het consistorie.

De heren Hoekstra en Aertsen nemen
de taken over van Klaas Kos, die het
College van Kerkrentmeesters enige
tijd alleen moest bemannen. Van hem
is in de dienst van 27 maart afscheid
genomen. Aan verdere aanvulling
en/of ondersteuning van het college
wordt gewerkt.
De verslagperiode werd zeker ook
getekend door de gebeurtenissen in
de Oekraïne. Naast de al geplande
collectes is de gemeenteleden de
gelegenheid geboden afzonderlijk
te doneren voor vluchtelingen en
slachtoﬀers van het oorlogsgeweld.
Deze actie loopt nog tot 16 april en
is terug te voeren op een initiatief
van de Stichting Dorcas. Dit is een
stichting op christelijke basis die
actief is in Oost-Europa en het Midden-Oosten en onder andere noodhulp biedt bij rampen en crises. Er is
een taakgroep samengesteld met de
bedoeling te bezien wat de kerk voor
vluchtelingen in onze omgeving kan
betekenen.
Ten slotte wordt aan het contact
met de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes voortzetting gegeven:
zoals ds. De Bruijn van de gemeente
Laren-Eemnes fungeerde als consulent van onze gemeente, zal nu ds.
Zeilstra als consulent optreden voor
Laren-Eemnes. Ds. De Bruijn gaat half
mei met emeritaat.
En zo blijven wij in beweging, zowel
binnen als buiten onze eigen gemeente.
Bas Reitsma, voorzitter
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College van
Diakenen
Collecteverantwoording
Februari 2022
collecte
plus
donaties

met
uplift

KiA/Nepal
Hospice Huizen
C’est la Vie Huis
Stichting Child

137,50
128,50
171,33
172,25

300,00
550,00
700,00
550,00

TOTAAL

609,58 2100,00

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

College van
Kerkrentmeesters
Inmiddels is de stormschade aan het
dak van de kerk hersteld. De collecte
hiervoor bracht € 257 op.
Wellicht heeft u de hekken gemist.
Wel, deze zijn gemoﬀeld en kunnen
zonder verder onderhoud weer decennialang mee.

Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen
door een bedrag in veelvoud van
€ 20 over te maken op bankrekening
NL45 RABO 0308401239
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum,
onder vermelding van uw adres,
zodat ze op de juiste palats kunnen
worden afgeleverd.

Ook dank aan alle contactpersonen
die aan de kerkbalans hebben meegewerkt.

Collecteverantwoording
December 2021 – februari 2022
Een aantal data is uitgevallen omdat
er vanwege Corona geen kerkgangers
bij de diensten konden zijn.
12-12-21
30-01-22
06-02-22
13-02-22
20-02-22
27-02-22

Communicatie
Alg. middelen
Orgelfonds
Gebouwen
Verwarming
Stormschade

Wat doet Dorcas aan noodhulp in Oekraïne, Moldavië en Roemenië?
Dank voor alle gaven voor het werk
van Dorcas in Oekraïne en de buurlanden.
De inzamelingsactie in de Dorpskerk
heeft tot half maart ruim € 2.000
opgeleverd. Een geweldig bedrag,
waarvoor heel veel dank.

De noodhulp bestaat uit het regelen
van onderdak, het uitdelen van voedsel, drinken en hygiënematerialen
en het bieden van traumahulp. Een
voorbeeld van wat we doen, is het
ondersteunen van kerken en gezinnen in Moldavië die vluchtelingen
opvangen.

€ 162,50
€ 96,00
€ 79,55
€ 102,35
€ 92,00
€ 257,00

De collectes die via de bank zijn betaald in 2022 zullen in het komende
nummer van Onderweg verantwoord
worden.

▲ Vluchtelingen uit Oekraïne in Moldavië

in een door Dorcas opgezette opvang

Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra

Wat kunnen wij doen voor
gevluchte Oekraïners?

Na de inval van Rusland in Oekraïne
is Dorcas betrokken bij noodhulp
aan vluchtelingen in het westen van
Oekraïne en de buurlanden Moldavië
en Roemenië, maar ook aan kwetsbare mensen die zijn achtergebleven in
het oosten van Oekraïne.

Veel van hen hebben niet de ﬁnanciële
mogelijkheden om extra voedsel,
matrassen en andere benodigde artikelen aan te schaﬀen of een hogere
energierekening te betalen.

Katco, Dorcas landendirecteur
in Oekraïne: ’Het is een nachtmerrie
en onbeschrijﬂijk spannend en heftig
voor zowel de vluchtelingen als voor
onze vrijwilligers en collega’s in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Alles is onzeker nu.
Blijf alsjeblieft bidden voor ons.
Giften zijn nog steeds welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Blaricum. Dank u wel!
Adrienne Zeilstra (werkzaam bij Dorcas)

Vrede is niet vanzelfsprekend

We willen als Dorpskerk graag doen
wat we kunnen voor gevluchte Oekraïners. Er is vanuit de diaconie en
het consistorie een taakgroep gevormd (Marry van Haandel-Ouwehand, Anne-Marie de Fouw, Machteld de Hoop en Jurjen Zeilstra), die
wil inventariseren wat we kunnen
en willen doen. We hebben contact met de gemeente opgenomen
over de te verwachten hulpvragen.
Te denken valt aan: vormen van
begeleiding, taallessen, materiaal,
onderdak en dergelijke. Hebt u zelf
een idee?
Meld het ons op: diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/
of betaald via de bank. Per 23 maart
is de voorlopige stand € 58.000. Dit
is voor dit moment van het jaar een
heel mooi bedrag en geeft vertrouwen
om het voor dit kalenderjaar begrote
bedrag van € 80.000 te kunnen halen.
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Zij die naar vrede vragen
Zijn nauwelijks in tel,
Behoed hun levensdagen
O God van Israel!

Tekst Willem Barnard
Foto Bram Veerman
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Goedemorgen mijnheer Muller

JEUGDFLITS

Protestantse Gemeenten
Laren - Eemnes - Blaricum

En toen werd het Pasen
Stel je voor: Je weet dat je nog maar één week te leven
hebt. Wat ga je dan doen? Wie wil je zien, en wie niet?
Geef je een afscheidsfeestje of huil je de hele dag?
We kruipen even in de huid van Jezus. Hij weet dat hij
nog maar kort te leven heeft. Hij weet niet precies hoe
lang het nog duurt voordat het mis gaat, en hij weet ook
niet precies op welke manier. Maar hij weet wel, dat hij
nog héél veel zou willen vertellen aan zijn vrienden,
waarvan hij hoopt dat ze zijn belangrijke werk voort
zullen zetten. Wat als ze zijn woorden niet onthouden?
Of het belang ervan niet inzien? Geen moed meer
hebben als hij er niet bij is? Is dan al zijn inzet voor niks
geweest? Hij huivert ervan, want de wereld heeft het
verhaal van Gods liefde en trouw voor alle mensen hard
nodig!
Nog één keer wil hij het paasfeest gaan vieren in
Jeruzalem, samen met zijn beste vrienden. Onderweg
wordt hij verrast door een uitgelaten menigte, die

hem als een held – als een koning – toejuicht langs de
kant van de weg. Jezus is dankbaar dat hij hen met zijn
verhaal heeft weten te raken. Maar hij weet ook dat dit
niet zijn echte vrienden zijn. Zij zijn zoals fans van een
popidool of supporters van een voetbalclub. Vandaag
roepen ze ‘hosanna’, en morgen ‘kruisig hem!’
In die laatste week blijken echter zijn beste vrienden
een teleurstelling. Ze horen nauwelijks wat hij hun zo
dringend moet vertellen; ze zijn druk met van alles,
maar niet met zijn sterven. Ze willen gewoonweg niet
geloven dat hij er straks niet meer is en doen hun
vingers in de oren. En juist daardoor kunnen ze er niet
voor hem zijn wanneer hij hen nodig heeft. Ze vallen
zelfs in slaap terwijl hij smeekt om met hem te bidden
om de angstige momenten te doorstaan.
En tot slot komt het grote verraad. Verraad komt niet
van je vijand, maar van je geliefden en vrienden, zegt
een spreuk.
En zo is het. Eerst is er Judas met zijn verraderlijke kus.
En later Petrus, die doet alsof hij nog nooit van Jezus
heeft gehoord. Het zullen je vrienden maar zijn!
Jezus had zich zijn laatste week vast anders gewenst.
Maar hij bleef trouw aan zijn boodschap aan de wereld:
er is hoop zolang je gelooft dat (Gods) liefde ons
allemaal verbindt. In dat vertrouwen stierf hij.
En toen werd het Pasen.

Mieke Bleys

Eindelijk waren de
12-plussers weer in het echt
bij elkaar. Na vele keren
via de meet met elkaar te
hebben gesproken. Wat was
dat ﬁjn! We hebben met
elkaar gesproken over wat
r de situatie in
ons bezighoudt en natuurlijk ove
eving. Daarna
de wereld en ook in onze eigen omg
en en linten.
cint
hya
hebben we harten gemaakt van
Jen Norton, The last supper

18

Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | nummer 3 | april 2022

In de buurt van de stad Dantzig woonde een rabbi.
Gekleed in een zwarte jas, een hoge hoed en met een
zilveren wandelstok maakt hij dagelijks een wandeling.
Hij heeft de gewoonte iedereen te groeten: man, vrouw
of kind, bekende, onbekende. Iedereen groet hij met
een vriendelijke lach. Buiten de stad trekt de rabbi soms
langs de velden. Daar treft hij met regelmaat mijnheer
Muller aan, die op het land werkt.
‘Goedemorgen mijnheer Muller’, zegt hij en deze
antwoordt: ‘Goedemorgen, rabbi.’
Dan komt de oorlog. Abrupt houden de wandelingen van
de rabbi op. Mijnheer Muller trekt een SS-uniform aan en
verdwijnt uit het akkerland. En de rabbi, hij wordt zoals
andere Joden op transport gesteld naar Auschwitz.
Eens op een dag houdt men in het kamp inspectie. Alle
mensen moeten op een rij staan. De rabbi ook, wachtend
met honderden andere Joden op wat komen zou. Daar
staat hij, gekleed in een gestreept gevangenispak,
hoofd en baard kaalgeschoren, en met honger voelbaar
in zijn lijf. Dan hoort hij: Rechts, links, links, links… De
stem die deze woorden in de verte spreekt, komt steeds
dichterbij. Plotseling voelt de rabbi een sterke behoefte
om het gezicht te zien van die man met sneeuwwitte
handschoenen, zijn kleine staf en stalen stem, die kan
beslissen over wie mag blijven leven en wie niet. De
rabbi slaat zijn ogen op en hoort zichzelf zeggen:
'Goedemorgen, mijnheer Muller!'

Yad Vashem, Holocaust memorial

‘Goedemorgen rabbi’, antwoordt een stem vanonder
een SS-pet die versierd is met een doodskop en
beenderen. ‘Wat doet u hier?’
Een ﬂauwe glimlach verschijnt op het gezicht van de
rabbi. De staf van de SS’er wijst naar rechts.
De volgende dag wordt de rabbi op transport gesteld
naar een ander kamp. Hij heeft na de oorlog verteld wat
hij heeft meegemaakt. Hij heeft verteld hoe te midden
van alle ellende er even ruimte was voor nieuwe wegen,
voor nieuw leven.

Uit: Yaﬀa Eliach, Hasidic tales of the Holocaust
Bewerking: Job de Bruijn

Schrijfactie
Nigeria - Stop de bulldozers in Port Harcourt
Eind januari walsten bulldozers de huizen van
duizenden sloppenwijkbewoners in de Nigeriaanse
stad Port Harcourt plat. Ze bleven met lege handen
achter en leven nu onder verschrikkelijke omstandigheden, zonder toegang tot water en sanitaire
voorzieningen. Dit moet stoppen!

Zimbabwe - Politiek activist onterecht vervolgd

Kom voor hen in actie en download de
voorbeeldbrief.

Activist Makomborero Haruzivishe uit Zimbabwe
spreekt zich uit tegen wanbestuur. Hij wordt nu
vervolgd om hem de mond te snoeren.
U kunt de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl

Linda van Gelder
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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 10 april 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur
Donderdag 14 april 2022
De Dorpskerk
19.30 uur
Ontmoetingskerk
19.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J. G. de Bruijn
ds. R. Buijs Witte

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

B. Veerman, S. Visser

Fotograﬁe

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

Goede Vrijdag 15 april 2022
De Dorpskerk
19.30 uur
Ontmoetingskerk
19.30 uur
Theodotion
15.00 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J. G. de Bruijn
pastor F. Peuscher-Damstra en ds. R. Buijs

Stille Zaterdag 16 april 2022
De Dorpskerk
21.30 uur
Ontmoetingskerk
21.30 uur

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

Zondag 17 april 2022, Pasen
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J.G. de Bruijn
ds. M. Randt
pastor G. van Kesteren

Zondag 24 april 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur

prof. B. de Gaay Fortman
ds. K. Touwen
pastor F. Peuscher-Damstra

Kopij insturen

Zondag 1 mei 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. E. J. van Katwijk
ds. C. van Dorp
pastor W. Huis in ‘t Veld

Zondag 8 mei 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

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.

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J.G. de Bruijn
ds. R. Buijs

Foto: Rineke Ooykaas

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
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

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:

Gezegende Paasdagen

Nr
04
05
06

Kopij
wo 27-04
wo 01-06
wo 29-06

Verspreiding
za 14-05
za 18-06
za 16-07

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

WOENSDAG 27 april 2022
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