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Je hebt van die momenten
Je hebt van die momenten. Dat je terug verlangt naar je roots. Zo liep ik op een dag nostalgisch door Den Haag. Op weg naar mijn vroegere Christelijke Lagere School. Helaas, toen
ik er was, stond ik voor een woonblok. Geen
spoor meer van de dr. J. C. de Moorschool. Ook
het gebouw van mijn gymnasium is niet meer.
Vervangen door een kantoorkolos. Het universiteitsgebouw waar ik college liep, is een hotel
geworden. Heb je een nostalgische bui, dan
kun je er een nachtje slapen. En de kerk waar
ik gedoopt werd? Een parkeerplaats. Pas las ik
dat de Haagse Valkenboskerk waar ik jaren op
zondagochtend het Woord hoorde een appartementencomplex wordt.
Mijn theologische faculteit aan de VU? Onlangs
in haar geheel verplaatst naar Utrecht. De Interkerkelijke omroep IKON waar ik jaren werkte?
Opgeheven door een VVD-staatssecretaris die
niets had met religie. Het krantenbedrijf PCM
dat mijn krant Trouw (gelukkig bestaat de krant
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nog wel) uitgaf? Opgegaan in het bezit van een
Belgische familie. Mijn scholen, universiteit en
werk hadden allemaal iets bijzonders met christelijke traditie, geloof en kerk. De gebouwen
die ik opsomde ook. Hun verdwijnen is geen
toeval. Ze weerspiegelen het lot van de christelijke traditie in de afgelopen zestig jaar.
Wat voor invloed heeft dat gehad op mijn
geloof? Op mijn denken over God? Altijd op de
terugtocht. Geen sporen, wel kale plekken. Toch
gebleven. Waardoor? Het moet iets zijn met tegen de stroom in willen roeien. Met het vinden
van inspiratie, waar anderen die niet meer zien.
Met koppigheid. Met tevreden zijn met tastend
verwoorden eerder dan met zeker weten. Met
liefde voor mijn traditie en voor de mensen die
die traditie ooit droegen. Mensen die zondag na
zondag al die godshuizen bezochten, die er nu
al lang niet meer zijn.
Jan Greven

Valkenboskerk Den Haag

Imago Dei (Pápa 2022)

Van 20 tot 24 april vond in de Reformatorische Theologische Academie te Pápa, Hongarije, de twaalfde Comenius Conferentie plaats met het thema ‘Imago Dei’ (naar
Genesis 1,27: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld’).
Nadat de conferentie vanwege corona tweemaal was
uitgesteld, konden vijftig à zestig hoogleraren, onderzoekers, docenten en studenten uit een groot aantal landen
en kerken elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen
over dit mooie thema. De Comenius Conferentie vond
voor het eerst plaats in 1998.
Het aardige van deze conferentie is dat in een gemoedelijke sfeer bijdragen van allerlei niveaus een kans
krijgen. Sommige sprekers staan aan het begin, andere
zijn ervaren wetenschappers met een respectabele
publicatielijst. Een extra dimensie ontstaat door de zeer
verschillende nationale en kerkelijke achtergronden.
Het accent in de meeste lezingen in Pápa lag op een
bijbels-theologische benadering, ook al kwamen ook
dogmatisch-systematische, historische, psychologische,
ethische en maatschappijkritische invalshoeken aan bod.

Rooms-Katholieke hoogleraar Marcin Kowalski uit Lublin
sprak vanuit de teksten van Paulus en Philo van Alexandrië over een onvervreemdbare toe-eigening van heil,
die volgt op een zich openstellen voor Gods Geest. Dat
klonk te midden van de crisis van deze tijd wel troostrijk,
maar toch ook wat wereldvreemd.
Aan dieren verwant
Het tegendeel werd benoemd door József Nagy die sprak
over de verbeelding van het kwaad in het bijbelboek
Openbaring, waar het beest dat optreedt als een beelddrager van de duivel wordt gezien. Ondertussen speelt,
legde Nagy uit, de eigenlijke, geestelijke, strijd zich af in
de harten van de mensen. Niet demoniseren en dehumaniseren kan dan het antwoord zijn, zelfs al strijd je in de
wereld een rechtvaardige strijd.
De Nederlander Jaap Doedens, die zelf werkt in Pápa,
sprak over propaganderende parodieën. Dat zijn vergoddelijkte zelfbeelden die ontstaan wanneer mensen niet
langer Gods aangezicht weerspiegelen, maar zichzelf
absoluut gaan stellen in denken en handelen. Op de
vraag of de mens louter door driften gedreven wordt antwoordde prof. Bernhard Kaiser uit Slowakije: Nee. Hij gaf
toe dat wij in onze lichamelijkheid aan de dieren verwant
zijn: ‘Sie können den Bonobo in sich nicht verleuchnen.’
Maar als beelddrager Gods is de mens volgens Kaiser tot
keuzes en sublimatie van zijn natuurlijke neigingen in
staat. Dat wil ik graag geloven. Toch kunnen er facetten
in je leven zijn die je niet kunt ontkennen, zoals een bepaalde seksuele geaardheid. Dit blijkt in de Midden- en
Oost-Europese landen en kerken nog steeds een moeilijk
gespreksonderwerp, zo niet een taboe. Kaiser vond niet
dat een kerk een homoseksuele relatie kan zegenen.

Hieronder enkele impressies uit de bijdragen die mij het
meest opvielen.
De kwetsbare Job
De Hongaarse prof. Ibolya Balla, die leiding gaf aan de
organisatie van de conferentie, gaf als eerste spreker een
analyse van de rol die de beeltenis Gods speelt in het
boek van de lijdende Job. In Gods beeld geschapen zijn
maakt Job niet onkwetsbaar, maar stelt hem wel in vooren tegenspoed in staat tot communicatie met de God die
hij de zijne mag noemen. Meerdere sprekers refereerden
aan Psalm 8. Het mandaat dat daar gegeven wordt aan
de mens om over de schepping te heersen is vandaag
een groot probleem geworden vanwege globale manipulatievormen waarvan de dichter geen weet kon hebben. Dat had nog wel wat kritischer uitgewerkt kunnen
worden. Het meest provocerend in dit opzicht was de
Groningse theoloog Gorazd Andrejc met zijn stelling dat
niet alleen mensen, maar ook dieren - en wellicht zelfs
dingen - in Gods beeld geschapen zijn en daarom veel
meer respect verdienen dan zij nu van de manipulerende
mens ontvangen. Met alle gevolgen van dien. De Poolse
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Bonifatius, Kirill en Putin
In de bijdrage van Gert van Klinken van de Protestantse
Theologische Universiteit over de missie van Bonifatius
kwam Blaricum nog even langs in de naam Woensberg,
die nog altijd verwijst naar Wodansberg, in de 8e eeuw
een heilige plaats. Bonifatius aarzelde bij zijn evange-
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lisatie te spreken van de mens als beelddrager Gods,
omdat de heidense Friese stamhoofden pretendeerden
geïncarneerde goden te zijn. Ik moest aan ‘de nieuwe
tsaar’ Putin denken en zijn metropoliet Kirill en aan de
onlosmakelijke versmelting van staat en kerk in Rusland.
Hoe mooi de mystiek van de liturgie daar ook kan zijn, er
wortelt daarin blijkbaar geen actuele vruchtbare ethiek
in maatschappij-kritische zin. Mogelijk was de risicovolle
tocht van Bonifatius door Friesland in 754, waarbij hij
ten slotte werd vermoord, een vorm van boetedoening,
omdat de missionaris zelf was gaan twijfelen of zijn
beroep op gewelddadige steun van de Franken wel Gods
wil was geweest.
Authenticiteit
De Hongaarse Gyopárka Jakab-Köves is gespecialiseerd
in de theologie van Karl Barth. In Barths theologie is er
een hiërarchie in de schepping, die tot vervulling komt
in een verbond dat is opgebouwd uit relaties. Die zijn
niet gelijkwaardig. God is het hoofd van de mens, zo is
de man het hoofd van de vrouw. Helaas verhinderde zijn
hiërarchische manier van denken Barth een adequaat
antwoord te geven op emancipatievragen van vrouwen.
Tot op de dag van vandaag voelen conservatieve kerken
zich door een vergelijkbare gedachtegang niet in staat de
vrouw in een kerkelijk ambt te aanvaarden. De Groningse
promovenda Petra Laagland Winder gaf een boeiende
inkijk in haar onderzoek naar religieuze ervaringen in
wat zij noemt een postseculiere wereld. Zij legt analysemodellen van beroemde godsdienstwetenschappers als
William James, Ernst Troeltsch en Charles Taylor op de
veelkleurigheid van een concrete Nederlandse kerkelijke
gemeente vandaag, wat heel herkenbaar is. Authenticiteit is volgens haar belangrijker dan consensus over
de inhoud van het geloof. De kunst is wel te zorgen dat
leden van een gemeente met elkaar in gesprek blijven.
In het pastoraat blijft het moeilijk te aanvaarden dat lang
niet alles opgelost kan worden als het gaat om kwetsbare mensen. In de lezing daarover van de Groningse
Theo Pleizier bleef het vraagteken staan: ‘Restoring the
Image of God?’ Vaak zal het de opdracht zijn in alle pijn
eenvoudigweg naast iemand te blijven staan. Ook dat is:
‘Imago Dei’.

Schrijfactie
Nigeria: Absurd lange straf voor humanist
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala
heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24
jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast
op beschuldiging van godslastering omdat hij een
bericht op Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit
over zijn levensbeschouwing. Een rechter oordeelde
in december 2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria
weigerden dit.
Schrijf naar de minister van Justitie in Nigeria. Roep
hem op om Mubarak Bala onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Qatar: Advocaten krijgen levenslang voor deelname
protest
Op 10 mei zijn broers en advocaten Hazza en Rashed
Al-Marri veroordeeld tot levenslange celstraf. Hazza
werd gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet in Qatar, die de Al Murra-stam uitsluit. Rashed
werd gearresteerd toen hij zijn broer wilde vertegenwoordigen. De broers weigerden een verklaring te
ondertekenen waarin ze beloven te stoppen met het
bekritiseren van de nieuwe wet.
Schrijf naar de minister van Justitie in Qatar. Roep
hem op om Hazza binAli Al-Marri en Rashed bin Ali
Al-Marri onmiddellijk vrij te laten.
U kunt de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl
Marjo de Jager

Jurjen Zeilstra
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

19-06 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden
vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit
deﬁnitief de rug toe te keren. Een van de projecten
beoogt behoud of herstel van de vader-kindrelatie
en het versterken van andere sociale contacten. Uit
onderzoek is gebleken dat een positief sociaal netwerk
een beschermende factor is voor alle betrokkenen.

19-06 Diaconie - Hulpvragen dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Een
steuntje in de rug is vaak zeer welkom om tijdelijke
problemen op te lossen. Met uw bijdrage kan de
diaconie dit noodzakelijke en dankbare werk in Laren en
Eemnes blijven doen.

26-06 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Medewerkers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden.
Hun verdriet, hun hoop, hun levens. Ook praktische hulp
wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden.

26-06 Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen
zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte
asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld
omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert.
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar
weinig rechten. Mensen zonder papieren mogen niet
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Diverse kerkelijke initiatieven helpen mensen zonder
papieren met informatie, advies en scholing en
stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij
nieuwe asielprocedures.

03-07 Kerk in Actie – India
In India worden duizenden kasteloze Dalitkinderen achtergesteld en buitengesloten. De
schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase
partnerorganisatie biedt Kerk in Actie kinderen voor en
na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en
sportlessen. Ook besteedt de organisatie veel aandacht
aan het verbeteren van de thuissituatie.

03-07 Kerk in Actie – India
Zie kolom 1
10-07 Gooise Voedselbank

10-07 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.

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.

College van Diakenen van de PGB

College van Diakenen van de PGLE
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Ds. Gert Landman stelt zich voor

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
Contactpersonen
Vanwege de vacature voor een predikant zijn er
twee contactpersonen aangesteld:
Betty van Dillen, scriba
Geuzenhof 7, 1403 LV Bussum
06-1635 2526 , scriba@pglaren-eemnes.nl
Sylvia Kuperus, assessor
Wally Moesweg 18,1251 AT Laren
06-2036 6275, sylviakuperus@ziggo.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

In de periode na het vertrek van ds.
De Bruijn wil de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes niet helemaal
herderloos zijn. Als iemand ernstig
ziek wordt, of om iemands uitvaart te
leiden, is er een pastor nodig. Daar
bestaat een ‘mobiliteitspool’ voor,
een lijst met invalpredikanten, maar
toen de kerkenraad daar een beroep
op deed, bleek die ‘pool’ leeg te zijn.
Omdat ik af en toe in Laren voorga, is
er nu een beroep op mij gedaan. Dat
is bijzonder, omdat ik als emerituspredikant reeds elders inval: in Den
Dolder (50%, voor alle werkzaamheden). De kerkenraad verzekerde
mij dat het voor Laren en Eemnes om
een veel beperktere opdracht gaat:
pastoraat in bijzondere gevallen, en
uitvaarten. Zo kwamen we uit op een
contract voor 25%, dat wil zeggen
(gemiddeld) tien uur per week, ingaande 1 juni 2022.

grondwoorden in de bijbel. Muzikaal bleef ik actief, onder andere in
het maken of vertalen van liederen.
Onder ruim twintig liederen in het
Liedboek staat mijn naam, vaak als
tekstschrijver, soms als componist.
Ook heb ik de liederen uit Taizé
vertaald, dat werd de bundel ‘Adem
in ons’ (2019). Mijn zangstem gebruik
ook in het pastoraat, omdat je met
zingen soms mensen bereikt, met wie
je niet (meer) goed praten kunt.

Laat ik mij aan u voorstellen. Ik ben
in Barneveld geboren, in 1951. Eerst
dacht ik, dat ik onderwijzer wilde
worden. Heb daarom pedagogische
academie gedaan (in Ede), haalde
mijn ‘hoofdakte’ met hoofdvak muziek. Intussen kreeg ik steeds meer
belangstelling voor theologie. Ik
studeerde in Kampen, met als ‘bijvak’
koordirectie. Na drie jaar ging ik verder aan de VU. Intussen was ik cantor
in zowel Amsterdam als Zaandam.
Ik ben predikant geweest in Amsterdam-Noord en daarna in De Bilt.
Ik ben gepromoveerd op liturgische

Naast muziek heeft de Keltische
spiritualiteit mijn belangstelling:
de manier van geloven zoals die via
Willibrord vanuit Ierland naar ons toe
kwam. Die heeft ons geloof en onze
cultuur gevormd, meer nog dan Rome
(in elk geval benoorden de rivieren).
Dus was ik verrast toen bekend werd
dat de gemeente De Bilt, waar ik
woon, Ierse wortels heeft. Daar heb
ik mij grondig in verdiept. Ik werd
initiatiefnemer van het Bilts Hoogkruis (een Iers-Keltisch prentenboek
in steen), dat sinds 2013 in een park
in mijn dorp staat. Vaak geef ik daar

Het Bilts Hoogkruis

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
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rondleidingen, een soort preekplek in
de open lucht. Ook organiseer ik met
mijn vrouw reizen naar Ierland, om de
Keltische bronnen te vinden die ons
geloof nog steeds kunnen voeden.
En om (weer) te merken hoe dichtbij
God is, overal om ons heen. Misschien
zullen er in pastorale ontmoetingen
ook momenten zijn dat we dit met
elkaar kunnen ervaren.
Ds. Gert Landman
gmlandman@gmail.com
06 3030 8712

Uit de
gemeente

College van
Diakenen
Collecteverantwoording
Periode 6 maart – 17 april:
40-dagenactie
De 40-dagenactie had ik dit jaar,
iets voorzichtiger dan andere jaren,
begroot op € 2.400. Het resultaat is
echter ver boven die verwachting
uitgekomen. We hebben maar liefst
€ 3.252,22 ontvangen. Wat een geweldig resultaat!!
Jan van Hamond

Van de
Kerkenraad

Bloemengroet

Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Rineke Ooijkaas – Laren
Ton en Arina de Heus – Eemnes
Job en Anke de Bruijn – Eemnes
Hans en Marjo de Jager – Laren
De heer Keulemans – Laren
Truus Roukema – Laren
Louris Safar – Laren
Salwa Labib – Laren
Paulien Taling – Eemnes
Mevrouw Schotsman – Eemnes
Mevrouw Blok – Laren
Fam. Schotsman – Laren
Mevrouw Deurloo - Laren
Wie iemand van binnen of buiten de
gemeente wil voordragen voor de
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
Soestdijkerstraatweg 65
1213 VS Hilversum
035-538 9172
riekeswaan@hotmail.com
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We kunnen terugkijken op een goed
georganiseerde en gezellige afscheidsbijeenkomst van ds. De Bruijn.
De afscheidsdienst ’s morgens werd
druk bezocht en ook in de middag
waren er veel mensen naar de Ontmoetingskerk gekomen om Job te
bedanken en gedag te zeggen. De
kerkenraad is vol lof en waardering
voor de afscheidscommissie, die dit
allemaal heeft georganiseerd!
Vanaf 1 juni is een van onze gastpredikanten, ds. Gert Landman, voor tien
uur per week verbonden aan onze
kerk voor pastorale zaken (zie ook
pagina 5). We zijn dankbaar en blij
dat ds. Landman deze taak op zich wil
nemen. Er breekt een nieuwe periode
voor de PGLE aan, een periode waarin
het niet meer vanzelfsprekend is dat
het omzien naar elkaar via de predikant verloopt. We zullen als gemeente
hier een weg in moeten vinden. Als
eerste aanspreekpunt voor pastorale
zaken zijn Sylvia Kuperus en ondergetekende beschikbaar. De contactgegevens van Sylvia en mij vindt u in het
colofon en op onze website. Natuurlijk
kunt u ook uw contactpersoon of
wijkouderling inschakelen. Het gaat
dan niet uitsluitend over uw eigen wel
en wee, maar ook als u hoort dat er bij
anderen binnen en buiten de gemeente iets speelt, kunt u dat doorgeven.
In deze vacaturetijd is het van groot
belang om elkaar te steunen en naar
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elkaar om te zien. Ieder gemeentelid kan daaraan zijn of haar bijdrage
leveren.
In de kerkenraad zijn verzoeken binnengekomen om onze kerkgebouwen
te verhuren aan andere geloofsgemeenschappen. De Vriendenstichting van de Johanneskerk heeft ons
gevraagd om hierover een standpunt
in te nemen. De kerkenraad heeft dit
verzoek zorgvuldig in overweging
genomen, maar heeft besloten dit niet
toe te staan. De kerken zijn eigendom
van de PGLE en het kan verwarring
scheppen als andere geloofsgemeenschappen hun diensten in een
van onze kerken houden. Dit besluit
is inmiddels meegedeeld aan de
Vriendenstichting en de betreﬀende
kerkgenootschappen.
Als laatste punt spreek ik de hoop en
verwachting uit dat u betrokken blijft
bij onze gemeente in de komende tijd,
waarin we op zoek zijn naar een vaste
predikant. We vragen u om zoveel
mogelijk de kerkdiensten te blijven
bezoeken, ook als er eens een onbekende voorgaat. Het spreekwoord
‘Onbekend maakt onbemind’ geldt natuurlijk niet voor onze gastpredikanten. Zij zijn allen met zorg benaderd
en gevraagd om ons te helpen in deze
vacaturetijd. Laten wij dan aan hen
laten zien dat we blij zijn dat ze bij
ons voor willen gaan en laten we open
staan voor de manier waarop zij uiting
geven aan de woorden uit de Bijbel.
Met vriendelijke groet,
Betty van Dillen, scriba

Foto Rineke Ooykaas

Afscheid (1)
De foto’s van het afscheid van Job die Erik
Schinkelshoek me stuurde waren gelabeld als
‘feestzondag Job’. Een gemeentelid zei me een
paar dagen na het afscheid: ‘’s Ochtends was
het emotioneel, maar de middag had toch iets
feestelijks.’ Beide uitingen geven heel goed
het karakter van zondag 15 mei weer: een
dag met een traan en een lach, ernst en luim,
uitbundigheid en ingetogenheid. Het was de
dag waarnaar sommigen hadden uitgekeken
(dan was hij maar voorbij) en die anderen liever nooit hadden zien komen. Een dag om niet
te vergeten. In een kerkgebouw dat ﬂexibel
genoeg bleek om aan al die stemmingen en
activiteiten plaats te bieden.
De ochtenddienst was er een zoals we gewend
waren van Job. Verhalen, muziek, speelsheid,
rond het evangelie. Toen een van de genodigden uit Apeldoorn de kerk binnenkwam en het
koor hoorde oefenen zei ze: ‘Het klopt.’ Dat
klonk heel anders dan een andere genodigde
die vroeg waar de gereserveerde plaatsen waren. Die zijn er niet, was mijn antwoord. U mag
overal gaan zitten waar u wilt. Iedereen is hier
immers gelijk, dacht ik. Als er één ding is dat
staat voor het gedachtegoed van Job is het dat
de kerk een huis is waar iedereen gelijk is. En
welkom. Voor mij was het meest indrukwekkende moment van de dag het applaus dat na
de dienst spontaan ontstond en door de kerk
rolde, Job en Anke als het ware voortstuwend
naar de uitgang. Kippenvel? Meer dan dat.
En dan de middag. Wat een creativiteit, wat
een energie! Het klinkt paradoxaal, maar ik
ging met een goed gevoel naar huis. En niet
alleen omdat de organisatie gelukt was. Volgens mij kwam dat door de enorme veerkracht
en energie die de gemeente uitstraalde en die
vertrouwen in de toekomst geeft, ook zonder
Job aan het roer. Laten we trouwens niet vergeten dat hij in ons midden blijft.

Voorbereidingen voor de dienst

De kerkzaal in de ochtend

De kinderen bieden Job een schatkist aan

Twee dagen na 15 mei was ik even terug in
de kerk: totale leegte, in afwachting van de
schoonmakers. In die leegte dreunde het
afscheid na.
Woorden kunnen niet alles weergeven. Ik laat
verder de beelden spreken. Met veel dank
aan Erik Schinkelshoek, die de hele dag alles
vastlegde met zijn camera.
Alice van Kalsbeek

Ook de oudsten waren erbij:
Vlnr Tine Punt, Stijnie Blok en Ina Snaterse
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Hulde aan pianiste Mirjam de Bruijn, die alles en
iedereeen begeleidde, ’s ochtends en ’s middags!

In vol ornaat – boordje af – toga uit - en weg
Afscheid (2)
Wij hebben het afscheid op 15 mei heel bijzonder gevonden. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor
onze kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden,
die van alle kanten gekomen waren. Gasten voelden
zich welkom, in de dienst, maar ook bij de lunch en
het middagprogramma.
Onze geschiedenis kwam voorbij. Veel mensen
haalden herinneringen op. Ze deelden wat ze hebben
ervaren in het contact met ons. Dat je vertrouwen
hebt kunnen delen, dat je toegelaten wordt bij lief en
leed, dat is pure rijkdom.
De opzet van de dag was geslaagd: ’s Morgens de
dienst met een verhaal en lezingen. Met veel jonge
en oudere medewerkers. Met een preek en met veel
liederen. En wat geweldig dat je hier oude, vertrouwde en nieuwe liederen kunt zingen!
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’s Middags het gevarieerde programma met prachtige
optredens en mooie toespraken. We hebben ervan
genoten! De koninklijke onderscheiding was een
bijzonder extra.
We hadden het gevoel dat het een feestelijke dag
was voor iedereen. Het was ’s morgens, maar ook ‘s
middags op en top ontmoetingskerk.
Wij willen allen bedanken, die hebben meegewerkt
aan de voorbereiding en de uitvoering van deze dag,
die we niet zullen vergeten.
Dankbaar zijn we ook voor het prachtige cadeau dat
we kregen. We gaan van het geldbedrag elektrische
ﬁetsen kopen.
Wij wensen jullie allen alle goeds, wijsheid en
zegen toe.
Een hartelijke groet, Anke en Job de Bruijn
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Uitgelicht
Ik zou zo weer gaan, morgen zelfs …
Het was voor Aya Eggenkamp de eerste keer, voor Siet Visser de vierde: een
pelgrimsroute lopen naar Santiago de Compostela (Spanje). Er zijn allerlei
routes die starten op verschillende plaatsen in Europa, vooral in Frankrijk
en Spanje. Aya en Siet liepen van Porto (Portugal) naar Santiago de Compostela, 270 km. Ik sprak met hen over hun tocht.
Hoe is dat, veertien dagen (samen) lopen?
De eerste dagen moet je wennen, je hebt het gevoel dat je móet lopen.
Daarna komt er een ritme in en om dat ritme niet te verstoren hebben
we geen rustdag gehad. Het samen lopen hadden we ‘geoefend’ in
Nederland. Je loopt samen. Soms deel je dingen, soms ben je in je eigen
wereld. Praten hoeft niet. Soms een Taizélied als een mantra in je hoofd,
zoals ‘Veni Sanctus Spiritus’.
Waarom gingen jullie?
Aya: Ik had ooit Santiago gezien vanuit de bus en dacht toen: ik wil ook
bij de pelgrims horen. Een echte pelgrim gaat immers te voet, te paard,
of (tegenwoordig) per ﬁets en niet met een bus.
Siet: Ik wilde dit graag met Aya doen.
Hadden jullie een doel?
Het concrete doel is natuurlijk het eindpunt bereiken: de kathedraal in
Santiago de Compostela, waar met een mis alle pelgrims worden verwelkomd en iedereen een oorkonde (compostela) ontvangt. Daarnaast
is er een persoonlijk doel.
Aya: Ik wilde me afsluiten van thuis, me helemaal losmaken. Dat is gelukt! Ik had niet gedacht dat het zou lukken.
Siet: Voor mij is pelgrimeren de ander ontmoeten. Je spreekt mensen
aan die je tegenkomt, loopt soms een stukje met mensen op. Daarmee
verdwijnt het doel om het Heilige graf van Jakobus te bereiken naar de
achtergrond. De weg ernaartoe is waar het om gaat.

De pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela (in het Spaans Camino de
Santiago) voert naar het graf van de
apostel Jakobus. De traditie van de bedevaart naar Compostela gaat terug naar
de tijd van Karel de Grote, nadat in 813
volgens de legende het graf gevonden
werd. In de elfde eeuw werd Santiago
een belangrijke bedevaartsplaats, niet
alleen vanwege de wonderbaarlijke verhalen over de apostel Jakobus, maar ook
omdat de Abdij van Cluny de godsvredebeweging ging stimuleren, een beweging die vrede en veiligheid in Europa
wilde bevorderen. Deze eerste kerkelijke
vredesbeweging stimuleerde niet alleen
giften aan kerken en kloosters, maar ook
de bedevaarten naar Santiago en daarmee de opkomst van de Romaanse kunst
langs de pelgrimswegen.

Ontmoeting
De eerste vragen aan andere pelgrims zijn altijd: Waar komt u vandaan?
Hebt u vaker gelopen? Maar snel kom je tot andere onderwerpen, heb
je het gevoel dat je verwante zielen bent. Dat je dezelfde taal spreekt.
Siet vertelt dat ze in een kantine een groep Duitse vrouwen ontmoetten,
doordat ze een papiertje van hen opraapte dat op de grond viel. Op het
papiertje stond een lied. Dat lied hebben wij ook, zei Siet. En toen werd
er gezamenlijk gezongen: Gib uns Frieden.
Veel pelgrims laten stenen achter op speciale plaatsen, als symbool om
je verdriet achter te laten. Aya heeft een steentje achtergelaten bij een
Crux de Ferro, een ijzeren kruis. Een herinnering aan Wim, haar overleden man, en een teken dat zij de weg, de Camino, heeft gelopen.

▲ Stenen achtergelaten door pelgrims

Wat houd je er aan over?
Het was ﬁjn om te gidsen, zegt Siet. De rust, zegt Aya.
Alice van Kalsbeek
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Van het
consistorie

Protestantse
Gemeente
Blaricum

Bij de diensten
Zondag 19 juni

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

Rijkdom is zelden een reden tot
onbezorgdheid. Met het bezit groeien
de zorgen mee. Maar de vreugde die
van God komt heeft een heel ander
karakter dan de dingen waar mensen tegen kunnen opkijken. Het is
de Prediker die hierover diep heeft
nagedacht. De komende weken zal in
de Dorpskerk telkens worden gelezen
uit de wat minder bekende delen
van dit Bijbelboek. Wij vieren in deze
dienst de Maaltijd van de Heer.
Thema: De vreugde die van God
komt.
Schriftlezingen: Prediker 5; Jacobus
1, 19-27 en Lucas 12, 16-21.
Liederen: Lied 280; Lied 301c; Lied
747: 1, 4 en 5; Lied 807; Lied 339a;
Lied 718; Lied 387; Lied 408a en Lied
362.
Zondag 26 juni

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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Bestaat het dat iemand al te rechtvaardig is? Boeiend om deze gedachte juist in de Bijbel aan te treﬀen.
De heilzame relativering die hier
door de Prediker wordt betracht kan
ons behoeden voor fanatisme en
zelfoverschatting. Maar wie van ons
heeft daar nog last van?
Thema: Houd het ene vast en laat het
andere niet los.
Schriftlezingen: Prediker 7; Jacobus
3, 16-18 en Lucas 6, 46-49.
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Liederen uit het Liedboek: Lied 1001;
Lied 339f; Lied 846: 1, 2, 4 en 6; Lied
313: 1, 3, 4 en 5.
Zondag 3 juli
Al te driftig plannen maken wordt
door Prediker niet verstandig gevonden. Dat wil niet zeggen dat intensief
van het leven genieten wordt afgeraden. Integendeel, juist door je beperkingen eerlijk vast te stellen, ontstaat
er een bewustzijn van dingen die
er werkelijk toe doen. Dit is niet de
houding van ‘pluk de dag’ en ‘na ons
de zondvloed’, maar het dankbaar onderkennen van de waarde van iedere
goede dag die je gegeven wordt en
het nuchtere vertrouwen dat God er
voor je zal zijn in de toekomst.
Thema: De toekomst in Gods hand.
Schriftlezingen: Prediker 9; Jacobus
4, 13-17 en Lucas 21, 29-33.
Liederen uit het Liedboek: Lied 275;
Lied 301c; Lied 305; Lied 339e; Lied
823: 1, 4 en 5; Lied 175.
Zondag 10 juli

In het boek Prediker is het de dood
die het hele leven onder spanning
zet. Sommigen hebben Prediker hier
zien blijven steken in de macht van
de dood. Ik word juist geraakt door de
liefde die doorklinkt in het op het
universum betrokken verdriet om de
dood van een dierbaar mens. ‘Zet alle
klokken stil…’ Hou als de dood er is
even allemaal je grote mond. Dit is de
laatste dienst in de kleine cyclus rond
de lezingen uit het boek Prediker.
Thema: Wanneer het lied van de
vogels versterft.
Protestantse Gemeente Blaricum
Schriftlezingen: Prediker 11,7 –
12,14; Jacobus 1, 17-18 en Lucas 11,
33-36.
Liederen uit het Liedboek: Lied 274;
Lied 301d; Lied 720; Lied 339c; Lied
607 en Lied 978.
Jurjen Zeilstra

Van de
predikant
Nu de zomer weer aanbreekt, en
dat gebeurt zelfs met een zekere
uitbundigheid in de natuur, besef ik
opnieuw hoe heerlijk het is dat we
weer spontaan en vrij de wereld in
kunnen gaan zonder steeds op besmettingsgevaren te hoeven letten.
Tegelijk moet ik er aan denken dat dit
nog altijd echt niet voor mensen uit
alle landen is weggelegd en dat het
gevaar kan terugkomen. Een extra gevoel van vervreemding blijft door de
bizarre situatie in Oekraïne die, met
alle geweld en zinloosheid daaraan
verbonden, maar voortbestaat. Mijn
hart gaat uit naar de vluchtelingen.
Laten we ze helpen waar we maar
kunnen. In en bij het Achterom willen
vrijwilligers deze zomer gezellige en
gastvrije momenten voor ze creëren.
Aan kerkdiensten in de zomertijd
geef ik altijd graag een zelfgekozen
thema mee. Van 19 juni tot en met
10 juli zal ik vier keer preken over
minder bekende hoofdstukken uit het
boek Prediker. In zijn observatie van
deze wonderlijke, maar ook bizarre
wereld, staat de Prediker, al leefde hij
honderden jaren voor Christus, helemaal niet zover van ons af. Zowel de
relativering van alles waar mensen zo
hard achteraan lopen, als zijn oproep
te blijven genieten waar het ons in
alle kwetsbaarheid gegeven is, spreken mij zeer aan. Iedereen wens ik,
ondanks alles wat er in deze wereld
niet deugt, een mooie zomer!

Foto's Harry van Schaik

Cato werd door haar ouders Daan en Jacobine van Exel-van Dijk ten doop gehouden, Akie door vader Pieter Ottevanger en moeder Jojanneke Goedhart.
In de feestelijke dienst betrok onze predikant de aanwezige nichtjes en neefjes, vriendjes en vriendinnetjes bij alles wat er gebeurde. Na de dienst werden
de ouders door de gemeenteleden veel geluk toegewenst.

Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente
Zondag 8 mei was een bijzondere
dag, want hoe zelden wordt in onze
gemeente nog een kind gedoopt?
En deze zondag waren het er twee!
Dat onze predikant Jurjen Zeilstra
zichtbaar blij was met de keuze van
de ouders was dan ook niet verwonderlijk.

Zondag 15 mei hielden we de jaarlijkse oecumenische viering met de
Vitus-parochie. Ds. Jurjen Zeilstra en
kapelaan Andrea Geria leidden deze
viering die in het teken stond van de

heiligverklaring van Titus Brandsma,
juist op deze zondag. Na de viering
was er gelegenheid om met onze
katholieke dorpsgenoten in gesprek
te gaan.
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Fijn was het ook om na de dienst
van zondag 22 mei, waarin ds. Jan
Greven voorging, in de tuin van ’t
Achterom van gedachten te kunnen
wisselen over de vraag in de preek:
Heb je iets aan je geloof bij de
waslijst aan zorgen en spanningen
die de wereld momenteel met zich
meedraagt? Oorlog in Oekraïne,
angst voor ziekten terwijl we net uit
de pandemie zijn, de recessie. Zitten
we bij de pakken neer óf….
Jan Greven haalde aan dat in het
evangelie van Lucas acht keer
gesproken wordt over ‘Wees niet
bang!’ Bijvoorbeeld waar de engel
spreekt tegen de moeder wier dochter overleden was. Als we zeggen:
de liefde van de moeder is sterker
dan de dood van een kind dan kom
je als je Jezus volgt, iets hemels
tegen. Laten we dus vooral blijven
uitwisselen wat onze gedachten zijn,
genietende in de zon in de tuin van
het Achterom!
Onder de Zegen van onze Heer
verwelkomen we een aantal nieuwe
vrijwilligers: Diederik Westerhuis bij
de ontvangstcommissie, Francisca
Heijnen en Adriënne Zeilstra bij het
koﬃeschenkteam, Wim Heijnen en
Tjeerd Hoekstra bij de terrasdienst
én maar liefst twee nieuwe wijkcontactpersonen: Beatrijs Bulder voor
de Blaricummermeent (ze vervangt
Tiny de Wit); Marianne Ende neemt
eind juni de wijk Eemnes van Anne-Marie over; Anne-Marie neemt de
wijk Dorp West 2 over van Elly André
de la Port. Dank aan allen die onderdeel willen zijn van het ‘Werk voor
de Kerk’!
Wellicht heeft u deze zomer contact
met Oekraïens- of Russischsprekende vluchtelingen in ons dorp.
Misschien hebben ze behoefte aan
woorden van bemoediging in de
eigen taal. Trans World Radio heeft
veel audio en websites beschikbaar.
Kijk op www.twr.nl/ua voor een
overzicht.
Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw
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Bloemengroeten

agenda! Meer informatie volgt in het
zomernummer van Onderweg.
Graag tot ziens!
Tiny, Bep, Sabine en Anne-Marie
(06-21230727)

Van de
Kerkenraad
Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten gebracht naar Petra Barnard,
Hendrika Veerman, Truus Tims en
Zwany Molenaar.
Indien u iemand weet voor een bloemengroet, neemt u dan contact op
met één van de ouderlingen of
stuur een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
Het College van Diakenen

Cie. Kruispunt
activiteiten voor 70-plussers

In de maanden juni, juli en augustus
bent u op de 1e, 2e en 3e vrijdag van
de maand van 10.00-12.00 uur welkom in ’t Achterom voor het ‘koﬃepunt’. Bij mooi weer in de tuin!
Het ‘uitje in de buurt’ is er ook in de
zomermaanden. De data zijn: 30 juni,
28 juli en 25 augustus. We vertrekken
om 13.00 uur vanaf het Oranjeweitje.
Vergeet uw museumkaart niet!
We hebben veel ideeën voor nieuwe
activiteiten met Cie. Kruispunt ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Ook
dit jaar zijn we van plan een seniorenuitje te organiseren!
Het wordt speciaal! Houd donderdag 22 september alvast vrij in uw
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Al weer een half jaar is ds. Jurjen Zeilstra als predikant verbonden aan de
Protestantse Gemeente te Blaricum.
In deze periode heeft hij zich in zeer
brede zin ingezet voor de Dorpskerk,
niet alleen in kerkdiensten en pastoraat, maar bijvoorbeeld ook door het
geven van lezingen. Zo sprak hij op
twee avonden van het Kerkcafé over
het thema ‘De wereld en ik’, waarbij
hij de benadering daarvan door Friedrich Nietzsche en Hanna Arendt toelichtte. De derde en laatste lezing van
dit thema zal worden gehouden op
23 juni en zal gaan over een andere
grote denker, Emmanuel Levinas. Op
13 mei sprak ds. Zeilstra ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus
Brandsma onder de titel ‘Mystiek en
verzet’ over diens leven.
Er wordt onder zijn leiding druk gewerkt aan de oprichting van nieuwe
gespreksgroepen. Overwogen wordt
verder om de rond de ervaringen van
ds. Zeilstra bij de 12e Comenius Conferentie in Hongarije (zie pagina 2 en
3) een gemeenteavond te organiseren. Ook wordt het idee uitgewerkt
om in de Dorpskerk vanaf het najaar
driemaandelijks muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek te
organiseren.
Helaas is besloten om wegens gebrek
aan deelname de diensten in de
Torenhof te beëindigen. De diensten
in de Dorpskerk werden de laaste tijd
daarentegen drukker bezocht dan
voorheen.
Als u een voorbede in het voorbedenboek wilt schrijven wilt u dan vooraf
bij de betrokkene informeren of deze
daar toestemming voor geeft? Graag
leesbaar opschrijven. U kunt ds. Zeilstra ook van tevoren per e-mail over
het voorbedenverzoek informeren.
Bas Reitsma, voorzitter

College van
Diakenen

Hemelvaartswandeling 2022

Collecteverantwoording
Maart / April 2022
collecte
plus
donaties
40-dagenactie 1904,00
Hospice Huizen
207,00
St. De Vrolijkheid 302,80
KIA Libanon
271,90
St. De Hoop
221,90

met
uplift

7650,00
850,00
950,00
550,00
700,00

College van
Kerkrentmeesters
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. Graag onder
vermelding van uw adres!

Giften
Naast de giften die we in de vorige
Onderweg meldden, ontvingen wij
nog een gift van € 200 ten behoeve
van het kerkhof.

Kerkbalans 2022
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden die een bijdrage hebben toegezegd. Eind mei was de stand
€ 70.500. Daarvan is ruim 75% reeds
ontvangen.

Collecteverantwoording
Mei 2022
Koﬃe e.d. na de dienst
€ 74,38
Pastoraat
€ 218,20
Beeld en Geluid
€ 197,06
Eredienst
€ 107,40
Via de bank kwam in mei € 40 binnen.
Alle gevers onze hartelijke dank.
Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra

Foto Bram Veerman

Wat een prachtige ochtend was het
donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag!
Even voor zeven uur verzamelden zich
twaalf gemeenteleden bij het pand
Achterom voor een dauwtrapwandeling. De tocht ging via het dorp en de
Blaricumse enggronden richting de
Woensberg. Dit stukje Blaricum is nauwelijks veranderd en nog even landelijk als vroeger. De vogels begeleidden
ons overal, want het was volop lente.
Bij het Huizerhoogt aangekomen
staken we over naar de Paviljoenweg
en liepen langs bospaden richting de
Tafelberghei.
Onderweg even een rustpunt en
tijd voor een passend gedicht over
Hemelvaart (zie kader). Op de bekende hoogte met de bankjes stonden
we wat langer stil. Wat een prachtig
uitzicht over de heide.
Ons thema deze ochtend was ‘naastenliefde’. Een van de wandelaars
had daar gedicht en een persoonlijk
verhaal over. Het ging over de angst

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn
stralen, wek Gij God
zo ook mij!
Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!

en de zorgen over de oorlog in Oekraine. Maar ook over de betrokkenheid,
solidariteit en naastenliefde die veel
mensen – jong en oud - juist nu tonen!
Vervolgens wandelden we naar de
schaapskooi in de hoop de kleine lammeren te kunnen zien. En inderdaad,
juist toen we aan kwamen lopen,
opende de herder de deuren van de
schaapskooi en kwam de hele kudde
naar buiten. Wat een timing!
Inmiddels was onze wandeling al
aardig gevorderd en werden enkele
wandelaars al wat vermoeid. Dus tijd
voor de terugtocht. Via de Bierweg
wandelden we richting het dorp en
bereikten zo weer pand Achterom.
Binnen konden we met z’n twaalven
rond de grote tafel gezeten genieten
van een heerlijk ontbijt. Veel was er
om over na te praten. Het was een
mooie en gedenkwaardige start van
deze Hemelvaartsdag 2022.
Anneke van ‘t Hull

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten;
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon
mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries
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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.

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

Zondag 19 juni 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof
Theodotion

Redactie
10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur
10.30 uur

Maandag 20 juni 2022
Johanneshove
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. R. van den Beld
ds. C. Flobbe
pastor G. van Kesteren

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotograﬁe

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

ds. C. Flobbe

Zondag 26 juni 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. V. Lindenburg
pastor F. Peuscher-Damstra

Zondag 3 juli 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. J. Greven
pastor G. van Kesteren

Zondag 10 juli 2022
De Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Stichtse Hof
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur
10.30 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. H. van Beelen
ds. M. Randt
ds. R. Buijs

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
06
07
08

Kopij
wo 29-06
wo 24-08
wo 21-09

Verspreiding
zo 17-07
zo 11-09
zo 09-10

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