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Uitgezonden als vredestichters
‘Ga niet weg uit Jeruzalem,
maar blijf daar wachten
op wat de Vader heeft
beloofd, waarover jullie
van Mij hebben gehoord.
Johannes doopte met
water, maar binnenkort
worden jullie gedoopt
met de Heilige Geest.’
(Handelingen 1, 4-5)
Hoe zou je daarin vandaag nog kunnen geloven? Jeruzalem als geestelijk middelpunt van de aarde is een oeroude
idee. Immers, in het antieke wereldbeeld is Jeruzalem
de plaats waar Azië, Afrika en Europa bij elkaar komen,
umbellicum mundi, de navel der wereld. Op oude kaarten worden de drie toen bekende werelddelen wel als
een enorme klaver drie afgebeeld, met Jeruzalem in het
midden.
Toch is het profetisch vredesvisioen omtrent Jeruzalem,
ook voor Israël zelf, een wonderlijk beeld. Het zijn de
volken der aarde die zeggen: ‘Laten we optrekken naar de
berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal
ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn
paden bewandelen.’ (Micha 4,2; parallel Jesaja 2,3) Wat de
volken in dit visioen drijft is niet zozeer Israël of de tempel, maar de vrede zelf. De volkeren gaan naar Jeruzalem
op bedevaart. Ze zullen zelf het verlangen hebben om van
hun wapens landbouwwerktuigen te maken.

Jeruzalem als middelpunt, dat kennen we, jawel, maar dan
als middelpunt van conﬂict. Maar wat zou het geweldig
zijn als juist dit Jeruzalem werkelijk een open stad kon
zijn, een plaats van ontmoeting voor mensen uit alle streken. Ik fantaseer daar wel eens over. Joden zouden er veilig wonen, maar ook Moslims zouden daar kunnen bidden
waar zij maar willen en aan christenen van alle soorten
die er zijn gun ik er hun kerken. Mensen van alle geloofsovertuigingen en atheïsten, wie zou er geen inspiratie
kunnen vinden in Jeruzalem als het werkelijk een stad van
vrede zou worden?
Ik geloof in het overstijgen van verschillen door de kracht
van Gods Geest. In een heilige fantasie gaat het tenslotte om de godsidee zelf die juist dan tot bron van vrede
wordt. In de praktijk zie ik Jeruzalem dan in gedachten als
een groot openluchtmuseum en inspirerend conferentieoord. Eindelijk zullen we ophouden historische argumenten op te diepen om elkaar te bestrijden. Tot welke stam
of taal jij ook behoort, je doet er als wereldburger goed
aan te bedenken: Hoezeer ik mijzelf soms ook moet verdedigen, God wordt nooit gevonden in mijn overwinning
op mijn vijand. God wordt gevonden in liefde en zorg voor
elkaar. Wij komen samen om als vredestichters uitgezonden te worden.
Jurjen Zeilstra

Erasmus, de Bijbelse theoloog
In Rotterdam is een grote brug naar hem genoemd. Ook
het ziekenhuis in die stad draagt zijn naam: Erasmus
Medisch Centrum. Hij leefde vijf eeuwen geleden, maar
zijn naam is niet vergeten. Er zijn standbeelden voor hem
opgericht.

Grondtalen
In zijn tijd is het gebruikelijk om in de kerk de Latijnse
Bijbelvertaling te lezen, de zogenaamde Vulgaat. Erasmus doet onderzoek naar de oorspronkelijke talen van
de bijbel. In zijn Novum Instrumentum en later Novum
Testamentum heeft hij die oorspronkelijke talen van
de bijbel voor het eerst in eeuwen weer weergegeven.
Naast het Latijn plaatste hij het Grieks en het Hebreeuws.
Zo geeft Erasmus de oorspronkelijke bijbel terug aan de
mensen. Daarin ligt zijn onschatbare betekenis. De latere
Statenvertaling is gebaseerd op het werk van Erasmus.
Lees zelf!
Erasmus ontdekt dat Bijbelverhalen vaak iets anders
zeggen dan wat de kerk leerde. Hij zegt: Laat je de wet
niet voorschrijven, niet door een priester en niet door
allerlei kerkelijke dogma’s. Denk zelf na. Lees de Bijbel
zelf. Je hebt je verstand, een vrije wil, een eigen geweten
en bovenal een eigen hart gekregen. Gebruik ze, zodat jij
kunt geloven op jouw manier. Zo baant Erasmus voor mij
de weg naar menselijk geloven.
Als ik een preek voorbereid begin ik altijd met de grondteksten van de Bijbel. Dat kan ik doen dankzij Erasmus.
Ik heb tientallen jaren gemerkt hoe verrijkend en inspirerend dat is. Ik krijg geen preek op papier als ik alleen
vertalingen lees. Ik voel me een Erasmiaanse dominee.

▲ Desiderius Erasmus, Hendrick de Keyser

Ook hier zie je hem karakteristiek afgebeeld: met zijn
spitse neus, met een muts op zijn hoofd en een dik boek
in zijn hand.

Eerherstel
Erasmus is geen 20e-eeuwse ongelovige, antikerkelijke
humanist. Integendeel. Erasmus is een gelovige Schriftgeleerde en een Bijbels theoloog. Protestanten houden
Luther en Calvijn in ere, maar kijken voorbij aan de grote
hervormer Erasmus. Hij verdient hoognodig eerherstel in
de kerk. Ik herhaal wat ik in een preek gezegd heb: laten
we kerken naar hem vernoemen!
Job de Bruijn

Erasmus had gevoel voor publiciteit. Hij was misschien
ook wel wat ijdel. Hij deed eeuwen geleden al aan pr en
marketing. Zijn afbeelding deelde hij kwistig rond.
Humanist
In de vuistdikke biograﬁe die Sandra Langereis over
Erasmus schreef wordt Erasmus bij voortduring humanist genoemd. Dat woord kom je honderden (en zo niet
meer) keren in haar boek tegen. Die term kan verwarring
oproepen als je hem niet duidt. Humanisten, en zeker het
Humanistisch Verbond, proﬁleren zich in onze tijd vaak
als antikerkelijk, antibijbels en ongelovig.
Erasmus heeft in zijn tijd, het begin van de 16e eeuw, wel
felle kritiek op de kerk, haar dogma’s en haar kortzichtigheden. Die staan geloven vaak in de weg, vindt hij, maar
Erasmus breekt niet met zijn kerk, zoals zijn tijdgenoot
Luther wel doet. Hij was monnik en hij blijft priester. Boven alles is Erasmus een hartstochtelijk bijbelgeleerde.
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▲ Novum Testamentum

Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

15-05 Binnenlands diaconaat: De Glind
Zie kolom 2

15-05 Binnenlands diaconaat: De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In
jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig
thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen
die verspreid staan over het verder gewone dorp.

22-05 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen ﬁnancieel
ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-,
sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in
Nederland kunnen om ﬁnanciële redenen niet meedoen
aan die activiteiten. Voor één op de twaalf kinderen
bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting.

22-05 Pax Kinderhulp Eemnes – Armeense kinderen

29-05 Inloophuis Wording Hilversum
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen
die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is
geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook
terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen,
je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt
afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften
en alle medewerkers geven hun medewerking geheel
vrijwillig.
05-06 Kerk in Actie: Zuid-Afrika
Tijdens de aardbeving in 1988 werd een groot gedeelte
van Armenië vernietigd. Nog steeds zijn de gevolgen van
die aardbeving niet overwonnen. Middelen die nodig
zijn om het land op te bouwen heeft Armenië niet. De
werkloosheid is erg hoog en veel gezinnen leven onder
de armoedegrens. Pax Kinderhulp Eemnes biedt kinderen
in de leeftijd van acht tot twaalf jaar, een vakantie aan.
Drie weken verblijven ze in gastgezinnen uit Eemnes
en omgeving. Ook is er een gezamenlijk programma
vanuit de organisatie waarin de kinderen als groep aan
activiteiten meedoen.
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede.
Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een
christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze
mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken.
De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en
leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de
voedselopbrengst kunnen verhogen.

29-05 Inloophuis Wording Hilversum
Zie kolom 1
05-06 Kerk in Actie: Zuid-Afrika
Zie kolom 1

12-06 Hospice Kajan Hilversum
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de
laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan.
Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of
haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee
in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners.

12-06 SchuldHulpMaatje Eemnes
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden, of geen overzicht over hun ﬁnanciën.
Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit.
Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die
in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen
met je aan de slag gaat om ﬁnancieel orde op zaken
te stellen. Dat is precies wat SchuldHulpMaatje doet.
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken.

College van Diakenen van de PGB

College van Diakenen van de PGLE
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Pinksteren – de uitstorting van de Heilige Geest
Op de hoekpilaar staat een beeld,
het zou de opgestane Heer kunnen
zijn, die zijn rechterhand zegenend
uitstrekt terwijl de duif op hem
af lijkt te vliegen. De apostelen
zijn twaalf in getal: Mattias is als
vervanger van Judas aan de elf
apostelen toegevoegd
(Handelingen 1,26).
In miniaturen van de uitstorting van
de Heilige Geest is het gebruikelijk
dat Maria met de apostelen wordt
afgebeeld. Dat is hier ook het geval,
al moeten we wel even zoeken waar
zij staat. Rechts van de hoekpilaar
zien we een stukje van haar mantel,
koningsblauw van kleur, zij is
immers ‘koningin van de hemel’
(regina coeli). Links en rechts van de
hoekpilaar staan Johannes en Petrus,
zij ﬂankeren de moeder van Jezus.
Op de volgende (rechter) bladzijde
in het handschrift begint het gebed
voor Pinksterzondag voorafgegaan
door de rubriek hore de sancto
spiritu.

▲ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS 76G21, fol. 22v

Getijdenboek vervaardigd in Henegouwen tussen 1450 en 1475

De duif als symbool van de Heilige Geest daalt neer op de apostelen, die in
deze miniatuur bijeen zijn in een middeleeuwse kerk. Op de achtergrond
zien we de gewelven van de kerk. We kijken naar binnen door een
hoekvenster. Dat is bijzonder: ik ken geen andere miniaturen waarin we op
deze manier een kerk inkijken. De miniatuurschilder is erin geslaagd het
perspectief in de afbeelding goed te laten uitkomen, en dat is voor een
middeleeuwse prent ook al bijzonder.
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Aan de randversiering van deze
pinksterminiatuur kunnen we
aﬂeiden dat de miniatuur gemaakt
is in de vijftiende eeuw. De marge is
rijk versierd met acanthusbladeren
in blauw, lichtbruin en groen
geschilderd (lichtbruin als mogelijke
vervanging van het duurdere goud).
In de linker- en ondermarge twee
fantasiedieren, links mogelijk een
aap en onder een vogel met een
lange nek die van de pluizenbol van
een paardenbloem lijkt te snoepen.
Acanthusbladeren en fantasiedieren
in de marge zijn kenmerkend voor
de Zuid-Nederlandse miniatuurkunst
van de vijftiende eeuw.
Henk Aertsen

Kerkcafé - Dorpskerk Blaricum

‘Falls the shadow’

Verschillende bezoekers vonden de doorstart van de samenkomsten
van Kerkcafé een gelukwens waard. Het waren twee mooie avonden met een zeker niet onbevredigend aantal bezoekers. Boeiende
verhalen, knap gebracht door onze spreker over Nietzsche en Hannah
Arendt, met een levendige gedachtewisseling na de pauze. Graag
willen wij de laatste avond in het teken van deze drie grote denkers
onder uw aandacht brengen: 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.’
De Frans-Joodse Emmanuel Levinas Emmanuel Levinas (1906-1995)
werd in Litouwen geboren. Ook hij onderging de invloed van Heidegger en Husserl. Als krijgsgevangene overleeft hij, in tegenstelling tot
het overgrote deel van zijn familie, de Tweede Wereldoorlog. Sterker
dan bij Hannah Arendt werken de invloed van zijn Joodse opvoeding
en de Bijbel door in zijn ﬁlosoﬁe. Levinas fundeert zijn waarden
relationeel, met name in het gelaat van de ander die mij aanziet. Die
ander doet een ethisch appèl op mijn menszijn als naaste. Alleen
zo valt er volgens hem te ontkomen aan de totalitaire manipulatie
die eigen is geworden aan de Westerse mens. Dit is voor Levinas het
humanisme van het zelf.
U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee! De avonden beginnen om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum. Koﬃe en thee zijn
beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na aﬂoop (rond 22.00 uur) kan een glas
worden gedronken.
Contactpersonen:
Gert van Dijk, g.vandijk@cornvandijk.nl
Machteld de Hoop, dehoop-bergsma@ziggo.nl

Schrijfactie
Iran: Laat Jamshid Sharmahd vrij
De Iraans-Duitse politieke dissident Jamshid Sharmahd
(66) mag sinds september 2021 geen contact meer hebben met zijn familie. De Iraanse autoriteiten beschuldigen hem van betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd
ontkent dit. Hij kan de doodstraf krijgen. Zijn familie
maakt zich ernstig zorgen om zijn kwetsbare gezondheid
en vreest dat hij wordt gemarteld.
Wat kunt u doen?
Schrijf voor 1 juni 2022 naar de Iraanse autoriteiten.
Roep hen op om Jamshid Sharmahd vrij te laten.
Sudan: Tieners gruwelijk gemarteld
Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18) uit
Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld opgepakt
toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag

- en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
En binnen heerst de bittere twist,
het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid,
verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Herman G. Stuempﬂe jr.
(Lied 997 uit het
Liedboek)

Foto Bram Veerman

eerder in zijn been geschoten tijdens protesten tegen
de militaire regering. De tieners zijn tijdens hun verhoor
gruwelijk gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg
voor zijn verwondingen.
Wat kunt u doen?
Schrijf voor 1 juni 2022 naar de Sudanese autoriteiten.
Roep hen op Adam en Al-Fatih vrij te laten tenzij ze
worden aangeklaagd voor een internationaal erkend
misdrijf.
U kunt één van de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl

Goed nieuws:
Iran trekt doodstraf
jonge dader in
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Van het
consistorie

Protestantse
Gemeente
Blaricum
De Dorpskerk
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 - 531 56 81
Koster
R. Hoogendoorn, 06 - 2223 1078
Predikant
Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 - 624 7449, zeilstar@xs4all.nl
Scriba
H. Oort, 035 - 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Kerk
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
petra.c.barnard@planet.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

Bij de diensten
Oecumenische viering 15 mei,
Sint Vitus Blaricum, 11.00 uur
Voorgangers zijn kapelaan Andrea
Geria en dominee Jurjen Zeilstra. Het
Ceciliakoor onder leiding van Bas
Groenewoud verleent medewerking.
Thema: De mantel van Elia.
Toelichting: Titus Brandsma (18811942) was een Friese boerenzoon,
die in 1898 intrad bij de Orde van de
Karmelieten, de orde die zich primair
laat inspireren door de verhalen rond
de profeet Elia (1 Koningen 17 – 2
Koningen 2). Brandsma ontwikkelde
tegelijk een sterk besef voor mystiek
én een grote betrokkenheid bij de
rooms-katholieke emancipatie in
de Nederlandse samenleving en de
oecumene. Als groot voorstander van
een onafhankelijke rooms-katholieke
journalistiek, kwam hij hard in botsing met de Duitse bezettingsmacht
en hij werd opgepakt. Titus Brandsma
stierf op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau. Op 15 mei wordt de
heiligverklaring van deze bijzondere
Nederlander door paus Franciscus
verwacht.

Voorzitter:

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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Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei,
is er geen dienst. Wel kunnen we
dauwtrappen. Onder leiding van onze
kerkwandelcoach Anneke van ’t Hull
kunnen we die dag een vroege ochtendwandeling maken, start is 7.00
uur! Meer info volgt in de wekelijkse
liturgie.
29 mei, zondag Exaudi,
komt ds. Rob Fechner naar ons toe. Zo
tussen Hemelvaart en Pinksteren is
het ﬁjn dat hij bij ons voorgaat!

Foto Bram Veerman

Met Pinksteren, zondag 5 juni, zijn
wij verheugd, dat ds. Florida de Kok
voorgaat! Laten we bidden dat de
Geest ‘van hierboven’ ons leert wat
het is om te geloven, te hopen en
de naaste lief te hebben. Als het
een stralende dag wordt, is er na de
dienst koﬃedrinken in de tuin van ’t
Achterom!
12 juni, zondag Trinitatis,
verwelkomen we ds. Rianne Veenstra
uit Almere en de cantorij zingt. Dit
kan een vreugdevolle dienst worden.

College van Diakenen
E.W. van Someren Gréve, 035 - 538 7243,
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Op 22 mei, zondag Rogate, gaat ons
gemeentelid ds. Jan Greven, voor.

Schriftlezingen: 1 Koningen 19;
Jacobus 2, 12-20 en Lucas 9, 23-27.
Liederen: Lied 272; Gezang 11 (Liedboek 1973); Lied 321; Lied 368j en
Gezangen voor Liturgie 566. Het koor
zingt het Gloria uit de Messe Breve
van Ch. Gounod.
In het kader van de heiligverklaring
van Titus Brandsma houdt ds. Zeilstra
op vrijdag 13 mei een lezing in de
Dorpskerk. Aanvang: 19.30 uur.
U bent van harte welkom!
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Namens het consistorie, wens ik u
allen veel zegen toe in de aanloop
naar de diensten,
Anne-Marie de Fouw

Van de
predikant
Op 7 mei ben ik een half jaar in
Blaricum en ik heb een beetje zitten
terugblikken en ﬁlosoferen. Het was
niet gemakkelijk om na 28 jaar de
kerk van Hilversum achter me te

laten, maar het was goed. Soms is
het ergens gewoon de tijd voor en
ik ben blij met de nieuwe uitdaging
die met de Dorpskerk in Blaricum op
mijn weg is gekomen. Velen hebben
mij, ook in hun eigen huis, met open
armen ontvangen.
Nu we ook samen Pasen hebben
gevierd, voelt het voor mij al als een
stevige band. Ik zal mijn vakantie
vroeg opnemen. Al voordat het beroep speelde, was het plan gesmeed
om in het voorjaar met vrienden naar
Italië te gaan. Ook ben ik aan het
nadenken over het komende seizoen
2022/2023.
Ik hoop dat we samen veel mooie
momenten tegemoet gaan en kracht
zullen ontvangen om de moeilijke
impasses, die er ook zullen zijn, samen te overwinnen. Het Pinksterfeest
zal ik dus in Italië vieren, maar met
Blaricum in gedachten en in het hart.

Oproep van de
bloemencommissie
De Bloemencommissie van onze
Dorpskerk bestaat uit zes dames, die
wekelijks de zondagse bloemen op
de tafel verzorgen. Dit betekent op
zaterdag, tussen 9.00 en 10.15 uur,
een boeket schikken in de kerk. Heel
graag zouden wij nog één of twee
mensen aan onze groep toevoegen.
We werken volgens een rooster,
waarop tevens de liturgische kleur
van de betreﬀende zondag vermeld
staat.
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij Aly van Vembde, 035 5254819,
aly.van.vembde@hetnet.nl
Met vriendelijke groet, namens de
hele groep,
Aly van Vembde

Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente
Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar Gé van der
Woude, Frits Baan, Rob van Dijk, Bert
Vrieze, mevrouw Adema-Koper en de
familie Van Schaik.
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

Foto Bram Veerman

Cie Kruispunt
Bij Cie Kruispunt ontmoeten we
elkaar op de eerste en derde vrijdag
van de maand van 10.00-12.00 uur
voor Koﬃeochtend in ’t Achterom.
Dominee Jurjen komt weleens voorbij met een mooi verhaal, wat stof
tot nadenken geeft. Ook lezen we
gedichten, voeren gesprekken en wisselen recepten uit. Bij zonnig weer
doen we dat op het terras. Op de laatste donderdag van de maand vindt
het ‘uitje’ al dan niet ‘in de buurt’
plaats, waarbij we met elkaar meerijden, kosten delen. Ons samenzijn
kan variëren van een museumbezoek
in Terschuur (maart), tot een kleurig
schouwspel van tulpen (gebedsbloemen) in de Flevopolder (begin mei).
De laatste donderdag in mei valt
op Hemelvaartsdag, dus verschuift

ons ‘uitje in de buurt’ naar zaterdag
4 juni. Voor de paardenliefhebbers
bezoeken we dan de spectaculaire
menwedstrijd, georganiseerd door
Stad en Lande Ruiters aan de Meentzoom. Vertrek vanaf het Oranjeweitje
om 11.30 uur.
Info bij Bep Boekensteijn, Sabine van
Dijk, Tiny de Wit en Anne-Marie de
Fouw, 06-21230727.

Van de
Kerkenraad
De kerkenraad en de gemeente kijken
terug op een even indrukwekkende
als inspirerende paastijd. Onder leiding van de eigen predikant werden
diensten op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen
aangeboden. Zij werden alle zeer
goed bezocht en menigeen zal met
de tevoren onder de gemeenteleden
verspreide paasgroet in de hand
met dankbaarheid aan deze periode
terugdenken.
Zoals u uit het vorige verslag hebt
kunnen vernemen werd het College van Kerkrentmeesters onlangs
uitgebreid van een naar twee leden.
Hun gelederen werden inmiddels
versterkt met een administrateur uit
de gemeente in de persoon van René
de Fouw. Hoewel de kerkenraad blijft
uitkijken naar uitbreiding kan met
genoegen worden vastgesteld dat zij
steeds meer op sterkte komt.
De afgelopen anderhalve maand
stonden de rekening van de diaconie
en het oﬀerblok in de kerk open voor
donaties via de Stichting Dorcas aan
de slachtoﬀers van de oorlog in de
Oekraïne. Er werd royaal gedoneerd.
De inmiddels in Blaricum neergestreken Oekraïners werden via het
Burgerinitiatief en daarin ook door
de leden van de gemeente gesteund
en sommige werden al waargenomen
bij de kerk. De inmiddels opgerichte
contactcommissie beraadt zich op
verdere ondersteuning.
De Classis Noord-Holland benaderde
alle kerken in haar regio met het verzoek om in het licht van grensover-
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schrijdend gedrag vertrouwenspersonen aan te stellen. De kerkenraad van
de Dorpskerk heeft aan dit verzoek
gevolg gegeven en een gemeentelid
en tevens emeritus predikant, mevrouw Petra Barnard, bereid gevonden deze functie op zich te nemen. In
voorkomende gevallen is mevrouw
Barnard bereikbaar op 06 13451757.
Haar e-mailadres is petra.c.barnard@
planet.nl.
In een volgende uitgave van Onderweg zal zij haar functie zelf toelichten.
Bas Reitsma, voorzitter

College van
Kerkrentmeesters
Collectebonnen
Wanneer u collectebonnen wilt
bestellen, doet u dit 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 ook afgeleverd kunnen worden.

Giften
De Dorpskerk werd in de voorbije
periode verblijd met een drietal giften van € 50, € 250 en het bijzonder
mooie bedrag van € 5.000. Heel,
heel hartelijk dank voor deze giften.
Een goede geloofsbestemming is
verzekerd.

Kerkbalans 2022
Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd of betaald. Eind maart stond de teller op
€ 67.000. Dat is voor dit moment van
het jaar een bedrag dat zeer tevredenstelt en alle vertrouwen geeft om
dit kalenderjaar het begrote bedrag
van € 80.000 te halen.

Collecteverantwoording
Maart 2022
Stormschade dak
Kruispunt
Communicatie
Orgelfonds

€ 125,00
€ 81,90
€ 75,85
€ 140,00

April 2022
Eredienst
Verwarming
Eredienst
Stormschade dak

€
€
€
€

71,70
129,50
156,05
122,50

Bijdragen van gemeenteleden die via
de ING en de Rabobank betaalden:
Stap verder
€
100
Totaal giften Januari
€
70
Februari
€
115
Maart 2022
€
110
Ook deze gevers onze zeer hartelijke
dank.
Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra

Dorpskerk Blaricum helpt Dorcas
Ukraine Refugee ER and HA

Sinds het begin van de oorlog in
Oekraïne is er in de Dorpskerk circa
€ 3.400 ingezameld voor de noodhulp
die Dorcas verleent aan vluchtelingen
in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.
Een heel mooi bedrag, waarmee veel
gedaan kan worden. Een paar voorbeelden:

Preparing and sending humanitarian transports to Dorcas Ukraine in Transcarpathia

1 Eerste levensbehoeften
• Uitdelen van maaltijden en voedselpakketten,
inclusief speciale voeding voor baby’s
en jonge kinderen.
• Uitdelen van materialen aan opvanglocaties,
zoals matrassen, slaapzakken en kookgerei.
• Uitdelen van hygiënekits met verzorgingsmiddelen.
Goed om te weten: Dorcas koopt alle goederen waar
mogelijk in Oekraïne zelf. Als dit niet kan, importeren
we ze uit Roemenië. Pas als ook dit niet haalbaar is,
worden bepaalde spullen in Nederland ingekocht.

2 Bescherming van kwetsbare mensen
• Het verlenen van eerste hulp bij trauma’s en
langdurige psychosociale support.
• Het uitdelen van cashgeld aan mensen die
doorreizen om te voorkomen dat zij onderweg
zonder geld zitten.
• Het delen van informatie over opvang,
mensenrechten en mensenhandel.
Namens mijn collega’s in Oekraïne, Moldavië
en Roemenië, heel hartelijk dank!
Adrienne Zeilstra
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Bij de diensten

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

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

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

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

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
C.Th.J. Hagen, Ruizendaallaan 9,
3755 SB Eemnes, 035-531 0905
Penningmeester:
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65,
1213 VS Hilversum, 035-538 9172
Bank:
NL39RABO 0334 9395 77
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen:
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO 0157 3192 37, t.n.v. PGLE,
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham,
Patrijzenhof 70, 3755 ET Eemnes, 035-531 1424
ruuduit53@ziggo.nl
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035-531 1888
Diakonie:
NL47RABO 0334 9022 82
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending:
NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
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

Op 8 mei vieren we het avondmaal.
Renee Kuperus zal bevestigd worden
tot ouderling-kerkrentmeester. Frits
Heil bespeelt het orgel. Ik wil van
deze gelegenheid gebruik maken
mijn waardering over hem en over
Tjalling Roosjen uit te spreken. We
mogen ons gezegend weten met
twee zeer muzikale organisten.
Op 15 mei leid ik de dienst, mijn laatste als predikant verbonden aan de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Mirjam zal het koor begeleiden.
Ze heeft dat door de jaren heen
gedaan. Dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Pianistiek is het soms
pittig wat ze moet spelen. Ze moet
soms in heel korte tijd veel voorbereiden. Begeleiden kan ze als geen
ander, zeg ik met trots.
15 mei lezen we, zoals altijd, uit de
bijbel. Daar draait het om in de kerk.
Over het Bijbelverhaal dat verder
gaat. Op het rooster staan twee kerngedeelten: Deuteronomium 9, dat in
de Hebreeuwse traditie het Sjema
heet, en Johannes 13, waar Jezus het
over liefde heeft.
Aan de dienst werken veel mensen
mee: iemand die het begin van de
dienst doet, een kaarsenaansteker,
een lector, de mensen van de welkomstcommissie, de roostermakers,
de ouderling van dienst, ambtsdragers
die collecteren, de koster, die alles
overziet, de kinderen die de klok luiden, de mensen van de autodienst, de
leiders van de kinderdienst, de bloemensamenstellers en -bezorgers, de
mensen van beeld en geluid, het koor,
de pianist, de organist, instrumentalisten en niet te vergeten alle aanwezigen die in de kerk zitten om stil te
zijn, te luisteren, te zingen, te bidden,
te ontvangen. Het is ﬁjn dat er altijd
mensen bereid waren mee te werken.
Ik heb het inschakelen van anderen
altijd heel wezenlijk gevonden.

Op 22 mei gaat dr. Mirella Klomp
voor. Ze is vaker hier geweest. Ze
heeft onderzoek gedaan naar evenementen zoals The Passion. Laat ik
de lat maar hoog leggen: zij is een
bijzondere voorgangster.
De dienst van 29 mei wordt voorbereid door gemeenteleden. Wat ben
ik blij dat het van de grond gekomen
is dat diensten zo worden samengesteld en uitgevoerd.
Erik Idema leidt de dienst op 5 juni,
Jos Alkemade op 12 juni en René van
den Beld op 19 juni. Véronique Lindenburg is op 26 juni voorgangster.
Alle goeds gewenst met onze bijzondere voorgangers.
Job de Bruijn

Uit de
gemeente
Overleden (1)

Foto Rineke Ooykaas

Langzaam naar het eind,
nooit klagend, maar berustend.
Wij zullen haar enorm missen.
Deze woorden stonden boven de
rouwkaart van Gerda, Gerdina Willemina van der Kwast- Hoogeweij. Ze
overleed in de vroege ochtend van
9 april. Samen met haar man Henk
woonde ze de laatste jaren aan de
Vredelaan, vlak naast Henk en
Selina, haar zoon en schoondochter.
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Daar hebben ze het goed gehad met
alle verzorging die daar mogelijk
was.
Gerda en Henk zijn zo’n zeventig
jaar samen geweest, hecht met
elkaar verbonden in liefde en trouw.
Ze deelden het leven: alles wat
goed was, maar ook de dingen die
zwaar waren. Toen Henk indertijd
tbc kreeg en lange tijd verpleegd
moest worden, was het leven niet
gemakkelijk. Ze vonden ook hierin
hun weg, samen. Tot hun vreugde
kregen ze kinderen: Henk, Ada en
Victor. Die bleven in hun hart, met
alles wat het leven geschonken en
genomen heeft.
Toen Henk in 2019 onverwacht
overleed, was dat ingrijpend
voor Gerda. Het lukte haar om
verder te gaan. Ze kon genieten
van het leven, van ogenschijnlijk
kleine dingen: de natuur, de
bloemen, de vogels, het dagelijkse
glaasje, het reizen, het verblijf in
Griekenland. Kleinkinderen en
achterkleinkinderen speelden een
hele belangrijke rol in haar leven.
Het was altijd onbekommerd goed.
Ze waren thuis bij elkaar.
Gerda en Henk waren trouwe
kerkgangers, vooral in Wezep, waar
ze lang gewoond hebben. In Laren
lukte het niet meer om de kerk te
bezoeken. Ze bleven de kerk van
harte ondersteunen, met aandacht
en met middelen. Geloven was altijd
aanwezig, als een manier van leven
en als een stille kracht.
Vlak voor haar overlijden heb ik voor
Gerda oude reisliederen gezongen:
Beveel gerust uw wegen en Wat de
toekomst brengen moge. We hebben
de liederen ook in de aula van de
begraafplaats in Laren gezongen.
Daarna hebben we Gerda van der
Kwast op Stille Zaterdag begraven.
We gedenken haar met eerbied en
genegenheid.

Overleden (2)

Bedankt

Op 21 maart overleed op 88-jarige
leeftijd ons gemeentelid Wiep Zielvan der Veen, weduwe van Joop Ziel.

Een hand een woord, een gebaar,
het doet zo goed,
als je iemand die je liefhebt
missen moet.
Wij danken u dan ook voor al uw
steun in de afgelopen tijd,
zodat we het gemis van onze lieve
Cees, lieve vader en opa wat beter
kunnen dragen.
Marijke Wouters-Dop,
kinderen en kleinkinderen

Bloemengroet

Wiep woonde op een plek die
vertrouwd voor haar geworden
was: Torenzicht 21b in Eemnes.
Daar leidde ze haar leven, met alle
herinneringen aan het goede en
het moeilijke van haar bestaan. Ze
kon zich redden, ook al werd ze
kwetsbaarder. Een val betekende
veel. Ze moest geopereerd worden.
Eerst leek ze te herstellen. Ze zou
gaan revalideren. Daarna ging het
in korte tijd achteruit met haar
gezondheid. Op de vrijdag voor haar
overlijden bezocht ik haar in het
ziekenhuis.
Uitgebreid spreken met elkaar was
niet meer mogelijk. De klank van
liederen, de woorden van een gebed
en van de zegen bereikten haar wel.
Kort daarna overleed ze.
De crematie vond plaats op zaterdag
26 maart in het crematorium van
Laren. Collega Jurjen Zeilstra heeft
de dienst geleid. Ik was tot mijn spijt
verhinderd.
Geloven was voor Wiep Ziel door
wat het leven gaf en nam niet
zonder vragen, niet zonder zorgen.
Het laatste woord is ook voor haar
Vrede.
We gedenken haar met eerbied en
genegenheid
Job de Bruijn
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Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Mevrouw Radstake - Laren
Mevrouw Neuman - Laren
Mevrouw Blok - Eemnes
Hans Kruijsse - Eemnes
Joke Laernoes - Eemnes
Mevrouw Roskam - Laren
Annette Haasnoot - Eemnes
Mevrouw De Vos - Laren
Mevrouw Van Mourik - Blaricum
Mevrouw Gerritsen - Laren
Annelies Verhoef - 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

Contactpersoon
We begroeten als nieuwe contactpersoon Anne van Everdingen. Ze zal in
de wijk waar David van Eeghen ouderling is mensen gaan bezoeken. We zijn
blij met haar bereidheid om dit werk
te gaan doen.

Onderscheidingen

Dank – Dank – Dank!

Enkele weken geleden is Els Blokker
koninklijk onderscheiden. De schenking van haar collectie schilderijen
aan Singer is een van de manieren
waarop Els zich maatschappelijk
dienstbaar opstelt. Haar stichting Elja
is daar een ander voorbeeld van.
Het goede werk dat in vrijwilligheid
door haar gebeurt is veel breder.
Lang niet alles haalt de publiciteit.
Veel gebeurt in stilte.

Wij willen onze bijzondere dank
uitspreken naar aanleiding van de
distributie en de bezorging van de
onlangs verschenen Paasgroet 2022.
Vele vrijwilligers, wijkcoördinatoren
en wijkcontactpersonen hebben ervoor zorg gedragen dat alle leden van
onze gemeente en een aantal belangstellenden de Paasgroet thuis hebben ontvangen. Zo’n 950 exemplaren
hebben hun weg gevonden, mede
dankzij jullie inzet en enthousiasme.

We wensen Els van harte geluk met
dit terechte en bijzondere eerbetoon!

Foto Rineke Ooykaas

De diaconie van de PGLE, maar ook
vele andere inwoners van de gemeente, probeert daar waar dat maar
enigszins mogelijk is, iets extra’s
te doen voor deze zwaar getroﬀen
vluchtelingen.
Douwe de Joode

Driemaal dank!
Job de Bruijn, Ruud Ham en
Cees van Rijsdam

Lekkerkerk

Zomerfotowedstrijd

Vlak voor Koningsdag heeft Karel Hagen een koninklijke onderscheiding
gekregen. Aan de kerk heeft Karel
de laatste jaren veel tijd besteed.
De restauratie van de Johanneskerk
was een enorm project. Via hem zijn
daarbij allerlei contacten tot stand
gekomen met de overheid en met allerlei maatschappelijke organisaties.
Ook buiten de kerk maakt Karel zich
verdienstelijk op allerlei gebied.
We willen hem van harte feliciteren!
Job de Bruijn

Oekraïners in pastorie
Tien volwassenen en drie kinderen
(naar verluidt binnenkort vier), hebben onderdak gekregen in de pastorie aan de Kerklaan in Laren.
De pastorie is ter beschikking gesteld
aan de organisatie die in het Gooi de
opvang regelt van gevluchte Oekraïners. Voorlopig voor een periode van
een half jaar.

De Werkgroep Communicatie
organiseert ook in 2022 weer een
zomerfotowedstrijd. Het is een
lustrum, de vijfde keer! Vorig jaar was
het thema ‘beweging’ en dat bleek
een niet eenvoudige opdracht te zijn.
Toch waren er voldoende inzendingen
om de drie prijzen, die ook nu weer te
winnen zijn, uit te reiken.
Het thema voor dit jaar is ‘vrijheid’.
Dit onderwerp krijgt een extra lading
door de oorlog in Oekraïne maar ook
door het besef hoeveel mensen in
deze mooie wereld niet in vrijheid
kunnen leven. Vrijheid is natuurlijk
ook op andere manieren in beeld te
brengen dan de link naar oorlog of
onderdrukking: kijk vooral ook naar
de vrijheid om je heen!
Pak de camera of je mobieltje, ga op
stap, leg vast en zorg ervoor dat jouw
mooiste foto vóór 1 september bij
ons is via
nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl
Niet meer dan één foto inzenden.
Wij zijn benieuwd en wie weet
zijn er ook dit jaar weer foto’s bij
die geschikt zijn voor de volgende
40-dagenkalender!

De volgende Lekkerkerk maaltijd is
op 2 juni. De kosten zijn € 4. We gaan
om 18.00 uur aan tafel. Als u zich
hebt opgegeven en onverhoopt toch
niet kunt komen, wilt u dat dan ook
doorgeven.
Opgeven voor de maaltijd van juni
kan tot 30 mei bij Paula van Hamond,
06 20892599.
Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers

College van
Diakenen
Collecteverantwoording

Heel veel succes en geniet, lekker
zonder corona, van je vakantie!

Februari 2022
06-02 KIA Oeganda
13-02 KIA Nepal
20-02 Hospice Huizen
27-02 Hulp dichtbij

Leden Werkgroep Communicatie

Jan van Hamond

384,55
319,90
346,20
235,10
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Van de
Kerkenraad
Op woensdagavond 23 maart kwamen een dertigtal mensen bijeen
voor het gemeenteberaad. Onder leiding van Jack de Koster, gemeenteadviseur, hebben we samen gesproken
over thema’s uit het beleidsplan. Het
huidige beleidsplan loopt dit jaar
af en moet worden vernieuwd. Jack
hield eerst een korte inleiding waarin
hij stelde dat het goed is om als
gemeente met elkaar na te denken
welke richting we op willen gaan.
Beleidskeuzes hebben alles te maken
met hoe je je als kerkgemeenschap
wil proﬁleren. Ook de nieuw aan te
stellen predikant wil graag weten wat
een gemeente wil!
Na de inleiding werd aan bezoekers
gevraagd om via memoblaadjes te reageren op de thema’s uit het beleidsplan. Deze thema’s waren genoteerd
op ﬂipoverpapier en hingen aan de
wand. De bezoekers gingen geanimeerd aan de slag en op de ﬂappen
kwamen behoorlijk wat ‘geeltjes’
te hangen. Na het ophangen van de
memoblaadjes werd het tijd om de
blaadjes te rubriceren op grond van
prioriteit en haalbaarheid. Per thema
zijn vervolgens de belangrijkste
noties gedeeld. De diverse werkgroepen kunnen nu aan de slag met wat
er genoemd is en leveren aandachtspunten voor het beleidsplan aan, om
zo te komen tot een breed gedragen
nieuw beleidsplan. Na aﬂoop kon er
nog nagepraat worden met een glas
in de hand en werd er vastgesteld dat
het een goede bijeenkomst was.
Op de vraag aan onze gastpredikanten wie ons zou kunnen helpen bij de
invulling van het ambulante predikantschap heeft emeritus predikant
Gert Landman, tot onze grote vreugde, positief gereageerd. Momenteel
is hij voor 50% verbonden als ambulant predikant aan de Protestantse
Gemeente Den Dolder. Daarnaast
is dominee Landman voorzitter van
de Liedboek Stichting en betrokken
bij gebedsdiensten in de kapel van
Hydepark in Doorn. Gelukkig ziet hij
nog mogelijkheden om bij ons voor
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25% (tien uur per week) ambulant
predikant te worden. De focus van
zijn werkzaamheden zal liggen op
pastoraat.
Na elf jaar zal Karel Hagen in oktober
het voorzitterschap van het college
van kerkrentmeesters overdragen
aan Renee Kuperus. In de dienst van
8 mei wordt Renee bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester.
We mogen terugkijken op mooie
diensten in de Stille Week waarin
dominee De Bruijn voorging. De
diensten op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag werden
gehouden in de Johanneskerk, waar
al 500 jaar mensen samen komen om
te bidden, te zingen en stil te zijn.
Ook dit jaar werd de Paaskaars, het
symbool van de verrezen Christus,
het licht van de wereld, de kerk binnengedragen en werden alle lichten
ontstoken. Op Eerste Paasdag is in
de Ontmoetingskerk Rick Duurland
gedoopt, zoon van Joke en Theo
Duurland. De kinderen die er waren,
droegen het water in karaﬀen naar
binnen en goten het water in het
doopvont. Water als teken van nieuw
leven en dragende kracht.
Met een hartelijke groet,
Mart Sakkers, voorzitter

College van
Kerkrentmeesters
Restauratie kansel
Johanneskerk
Bleven er na de tot volle tevredenheid uitgevoerde restauratie van
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de Johanneskerk nog wensen over?
Ja zeker… maar de geldbodem van
de sponsorpot was bereikt en we
moesten pas op de plaats maken.
Eind vorig jaar kregen we echter een
geoormerkte ﬁnanciële toezegging
voor het restaureren van de monumentale zeszijdige kansel, die uit de
17e eeuw stamt. De kansel en het
doophek hebben niet alleen hoge
monumentwaarde als onderdeel van
het ensemble ‘liturgisch centrum’,
maar ook vanwege de 17e-eeuwse
datering en de rijke decoratieve
afwerking in renaissancestijl.

Foto Erik Schinkelshoek

De kansel krijgt nu een conservatieen restauratiebehandeling. Dat houdt
in: stof en vuil verwijderen, losgekomen delen vastzetten, schimmel
bestrijden, ontbrekende of beschadigde delen vervangen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart; ze
zullen nog zeker de hele maand mei
in beslag nemen.
We kijken met belangstelling uit naar
het resultaat.
Karel Hagen

Foto Erik Schinkelshoek

Bij de werkzaamheden aan
de preekstoel werd een
liturgie gevonden van
25 juni 1961. Voorganger
was ds. J. Mortier.
Het aanvangslied was
Psalm 116: God heb ik lief

Foto Erik Schinkelshoek

Afscheid
Het is een voorrecht om
te werken in een sfeer van
betrokkenheid en vertrouwen. Zo hebben Anke
en ik onze tijd in Laren
en Eemnes ervaren. We
zijn niet voor niets in
Eemnes gaan wonen. We
wonen hier dichtbij een
deel van onze kinderen
en kleinkinderen. Maar ook:
we zijn hier thuis geraakt. In
de laatste tien jaar kun je
dingen aanwijzen die
anders en misschien
beter hadden
gekund.
Dat geldt
ook voor
mezelf. Maar
boven alles
hebben we het
hier door alle jaren
heen goed gehad.

In een kerk vallen verschillen tussen mensen weg. Je zit
naast elkaar, ongeacht maatschappelijke positie, inkomen, opleiding, afkomst, fysieke of mentale gesteldheid.
In de maatschappij worden mensen ingedeeld en onderscheiden. Zelfs bij een volkssport heb je viptribunes
en skyboxen. De kerk is anders. Misschien is het nog
wel een van de weinige plekken waar het onderscheid
tussen mensen even verdwijnt. We willen kerk voor
iedereen zijn.
Niet voor niets hing vorig jaar die tekst op een spandoek
op de Johanneskerk. Niet voor niets hangt aan de vlaggenmast voor de Ontmoetingskerk een regenboogwimpel. Co Swaan heeft stad en land afgezocht om er een
te vinden. Ik zou er ook graag een bij de Johanneskerk
willen hebben. Die wimpel spreekt boekdelen.
Het bijzondere van kerk zit niet alleen in het hoorbare
en zichtbare maar ook in het onhoorbare en onzichtbare.
Bezoeken, gesprekken, allerlei vormen van hulpverlening en bijstand. Wat gebeurt er, wat bloeit er veel
goeds in stilte! Dat stille diaconale en pastorale werk is
wezenlijk voor de kerk. Het maakt duidelijk: elk mens
heeft een naam en een gezicht.
Wil jij een verhaal dat verder gaat? Met die tekst adverteert de VPRO tegenwoordig. Ik antwoord: Dat verhaal
hoor je in de kerk. Daar klinkt het verhaal dat verder
gaat. Verder dan wat wij kunnen bedenken en verder
dan wat wij kunnen overzien. Verder dan wat ik kan
geloven.

Toen we hier kwamen kozen we er voor om in Laren te
gaan wonen, vlak naast de kerk. Een prachtig huis! Veel
ruimte! We hebben er met veel plezier gewoond. Alle
kinderen en kleinkinderen konden bij ons logeren. In
het begin was het lastig voor mij dat de studeerkamer
aan de kerk vastzit. Ik wil geen verlengstuk zijn van een
kerk of van wat dan ook. Ik ben gesteld op mijn vrijheid.
Zoiets is puur gevoelsmatig, maar het speelde een rol.
Ik heb boeken tegen de kerkwand geplaatst, de vleugel
daarvoor en mijn bureau aan de andere kant van de
studeerkamer. Toen was het goed.
Het mooie van de pastorie was: we hebben veel mensen
kunnen ontvangen: het koor, de kerkenraad, vrijwilligers,
Armeense kinderen en niet te vergeten alle kerkgangers
tijdens het glas op het gras. De studeerkamer bood alle
ruimte om gesprekken te voeren, kleine groepen te
ontvangen en muziek te maken met spelers en zangers.
Het is nooit een glazen huis, maar vooral een ruim huis
geweest. Voor ieder die kwam heb ik een kaars aangestoken. Kaars van het welkom, noemde mijn oom zo’n
kaars. We kochten kaarsen van een meter, die geplaatst
op de tafel een beetje boven je hoofd brandden. Ons
oudste gemeentelid Stijnie Blok zei laatst tegen me: ‘Ik
zie God als licht en in alle mensen die helpen zie ik een
klein lichtje.’ Vorig jaar hebben we de pastorie verlaten.
We vonden het bijzonder dat het huis meteen gebruikt
kon worden voor mensen die door brand op straat waren
komen te staan. Nu wonen Oekraïners aan de Kerklaan.
De pastorie is misschien nog nooit zoveel pastorie geweest als nu.

Bijbelverhalen hebben me door de jaren heen steeds
weer geïnspireerd, getroost, bemoedigd en verder
geholpen. Als je de Bijbel samenvat, kom je uit bij de
Godsnaam. Sterker nog: als je de essentie van het leven
samenvat, dan kom je uit bij die naam. In elke preek
kwam het terug: in de Godsnaam zit het werkwoord
aanwezig zijn. Een naam met drie kanten: bevestiging,
roeping en belofte. In een lied heb ik het geprobeerd te
verwoorden:
Dat ik besef, dat ik mag weten,
dat mijn naam een roeping is
Dat ik zal zien, dat ik zal weten,
dat mijn weg begaanbaar is
Wees de ongemeten ruimte,
wees de grond van mijn bestaan
Reisgenoot op al mijn wegen,
kracht van eeuwen, vuur mij aan
Het is een voorrecht om met dankbaarheid terug te kunnen kijken. Bij die dankbaarheid komen veel gezichten
naar voren. Gezichten van wie nu leven en van wie ons
zijn voorgegaan. Ik heb veel ontvangen van mensen die
zijn overleden. Ik vind het een voorrecht dat ik hen heb
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gekend, hun verhalen heb gehoord. Dat ik bij hun crematie of begrafenis mocht zijn. In de afgelopen elf jaar is
dat bij een kerk vol mensen gebeurd.
Met dankbaarheid laat ik los en met vertrouwen draag ik
over. Mijn moeder leerde me: je hoeft het niet alleen zelf
te doen. Haar wijsheid geef ik graag door.
Anke en ik zijn blij dat we hier terecht zijn gekomen. En
over Anke gesproken: ik prijs me gelukkig met
haar; met haar betrokkenheid, haar kritische vermogen
en haar liefde.
Op het koor zingen we met regelmaat bij vieren en betreuren ’Vrede voor jou’. Anke en ik zeggen en zingen het
van harte voor jullie allemaal: Vrede voor jou!
Job de Bruijn

HEMELVAART
Ik zoek U in den blinde
en tast de hemel af.
De lucht blijft leeg.
Ik wacht totdat Gij mij zult vinden
in dit verlaten land.
Draag mij op uw vleugels
de vrijheid tegemoet
Ik zie U in de verte.
Gij komt steeds naderbij,
machtige majesteit.
Uw schaduw overdekt me
met troost en tederheid.
Draag mij op uw vleugels
de vrijheid tegemoet
Gij, verre en nabije,
ik voel uw zachte bries
als Gij mij zoekt en ziet.
Gij aan de hemel, wijs me
uw hoopvol nieuw verschiet.
Draag mij op uw vleugels
de vrijheid tegemoet.

P. Begheyn
(www.redactieservice.nl)

Ook zin om op het balkon te komen?
De orde van dienst/zondagsbrief, de beamerbeelden in de
kerk, het geluid in de kerkzaal, de camerabeelden en het
geluid voor de kerkomroep thuis: dit zijn de vier activiteiten die elke week door vier vrijwilligers worden verzorgd.
De orde van dienst/zondagsbrief wordt in de loop van
de week op de computer met Word gemaakt en daarna
geprint en gekopieerd. Ook de beamerbeelden worden
vooraf gemaakt, met PowerPoint. De liederen met notenbalken komen vanuit een liederenbestand. Soms worden
er afbeeldingen of een video met muziek toegevoegd.
Tijdens de dienst gaat het er om, alles op tijd te starten.
Voorafgaand aan de dienst wordt gekeken welke microfoons er nodig zijn. Ze worden geplaatst en getest en
tijdens de dienst voortdurend op de gewenste geluidssterkte gehouden. De ringleiding zorgt voor goed geluid
voor slechthorenden. Tien minuten voor de aanvang van
de dienst wordt de Kerkomroep gestart. Mensen thuis
kunnen de online uitzending nu volgen. Een uur voor de
aanvang van de dienst beginnen de voorbereidingen aan
de ‘regietafel’: alles wordt ingesteld en gecheckt en er
is nog even overleg met de predikant en de organist, de
Kerkomroep loopt, we wensen elkaar een goede dienst!
Zin om ook mee te doen? Zin om het technisch team te

komen versterken? Je hoeft geen technische opleiding
te hebben. Er wordt voor training gezorgd, maar techniek
moet je wel een beetje leuk vinden. Voorbereiden thuis
op de computer en ‘live’ beeld en geluid verzorgen in de
kerk, op het balkon? Dat kan!
• Op zondagochtend 29 mei, kun je voor, tijdens en
na de kerkdienst komen kijken op het balkon in de
Ontmoetingskerk.
• Op woensdagavond 1 juni om 19:30 uur is er een
introductiebijeenkomst gepland, ook in de
Ontmoetingskerk.
Graag wel van tevoren aanmelden bij Frans Hagens:
fhagens.eemnes@gmail.com
Je bent van harte welkom!
Frans Hagens

14

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 4 | mei 2022

JEUGDFLITS

Protestantse Gemeenten
Laren - Eemnes - Blaricum

Een lopend vuurtje
Soms gaat nieuws als een lopend vuurtje rond: iemand
hoort een interessant verhaal en vertelt het direct door
aan twee anderen. Die vertellen het op hun beurt weer
door aan vier anderen, en zo gaat het door. Binnen
korte tijd weet iedereen het. Door social media wordt
dat vuurtje zelfs nog veel harder opgestookt!
Met Pinksteren was er ook sprake van vuur. Misschien
ken je het verhaal wel (of lees het in Handelingen
2). De leerlingen van Jezus waren bij elkaar om het
Pinksterfeest te vieren*. Nou ja, vieren? Ze waren vást
niet in de stemming om feest te vieren, want hun vriend
en grote voorbeeld was nog niet lang geleden (vijftig
dagen, om precies te zijn) aan het kruis gestorven. Nu
stonden ze er écht alleen voor. Ze overlegden met elkaar
wat ze konden doen om de woorden en daden van
Jezus door te vertellen aan anderen, zoals hij hen had
gevraagd. Dat wilden ze graag voor hem doen, want dan
zou hij niet vergeten worden en zou zijn dood niet voor
niks zijn.
*Als je je afvraagt hoe het kan dat de leerlingen
Pinksteren vierden, terwijl het wonder van de
Heilige Geest nog moest gebeuren, dan is dat
een hele goede vraag! Het feest dat de leerlingen
vierden, was in hun tijd een oogstfeest, waarin
ook werd herinnerd dat Mozes de tien geboden
van God uit de hemel had gekregen op de berg
Sinaï. Misschien zie je wel in, waarom de latere
christenen dit feest een mooi symbool vonden
voor de uitstorting van de Heilige Geest en het
begin van de christelijke kerk.
Maar ja, hoe pak je zoiets aan?
De vrienden van Jezus heetten dan wel ‘leerlingen’,
maar dat wil niet zeggen dat ze op school hadden

gezeten. Waarschijnlijk niet, zelfs, dus ze hadden nog
nooit voor een groep klasgenoten gestaan om een
spreekbeurt te houden. En les in een andere taal hadden
ze natuurlijk al helemaal niet gehad! Hoe ga je dan aan
onbekende mensen uit de hele wereld vertellen wat
voor een geweldig iemand Jezus van Nazareth was? Zou
jij het durven?
Nou, de leerlingen in elk geval niet.
Maar dan gebeurt er volgens het Bijbelverhaal iets
bijzonders: de Heilige Geest, die Jezus vóór zijn
sterven heeft beloofd, komt via een windvlaag
en vuurvlammetjes naar de leerlingen. Dat is het
mysterie van Pinksteren. Het níeuwe Pinksteren, niet
het oogstfeest, maar het feest van het ontstaan van
de gemeente van Jezus Christus. Die vlammetjes, die
tongen van vuur boven de hoofden van de leerlingen
van Jezus – misschien zijn die wel het symbool van een
lopend vuurtje.
Slechts een kleine groep mensen vertelde eeuwen
geleden een interessant verhaal van een man die voor
liefde en vrede streed maar als een misdadiger aan het
kruis werd genageld, en dat verhaal ging en gaat nog
steeds als een lopend vuurtje door de wereld. Dat moet
wel een heel sterk vuurtje zijn, denk je niet?

Mieke Bleys
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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 15 mei 2022, Oecumenische dienst
Vituskerk Blaricum
11.00 uur
ds. J. A. Zeilstra & ps. A. Geria
Ontmoetingskerk
10.00 uur
ds. J. G. de Bruijn Afscheidsdienst
Theodotion
10.30 uur
pastor G. van Kesteren
Woensdag 18 mei 2022
Torenhof
10.30 uur
Zondag 22 mei 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof
Theodotion
Zondag 29 mei 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur
10.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra

ds. J. Greven
dr. M. Klomp
pastor C. Geraets
pastor F. Peuscher-Damstra

ds. R. Fechner
Dienst door gemeenteleden
de heer C. Smits

ds. F. de Kok
ds. E. Idema
pastor I. Duursma
ds. R. Buijs

Zondag 12 juni 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

ds. R. Veenstra
pastor J. Alkemade
ds. R. Buijs

Woensdag 15 juni 2022
Torenhof
10.30 uur

Redactie

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Zondag 5 juni 2022, Pinksteren
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

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

ds. T. Viveen

De redactie wenst u een mooi Pinksterfeest

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

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Vermeld in de onderwerpregel altijd voor
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke
rubriek. Instructies voor het aanleveren
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten bij ruimtegebrek
en om aangeboden berichten niet te
plaatsen.
Data waarop de kopij bij de redactie
binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:
Nr
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 1 juni 2022
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