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De liefde van Christus beweegt de wereld
Inspirerende lezingen en kerkdiensten zullen
worden afgewisseld door gebedsbijeenkomsten en discussiegroepen. Het komt er tijdens
zo’n grote conferentie op aan het gesprek
in de plenaire en kleinere bijeenkomsten te
betrekken op de actualiteit. De eenheid van
kerken waarnaar gestreefd wordt is niet zozeer een dogmatische of louter geloofsinhoudelijke eenheid, ook al blijft dit als het goed is
ook een gespreksthema.

Het thema van de elfde assemblee van de
Wereldraad van Kerken, die deze zomer van
31 augustus – 8 september in Karlsruhe wordt
gehouden, is: De liefde van Christus beweegt
de wereld tot verzoening en eenheid. Sinds
in 1948 de Wereldraad in Amsterdam werd
opgericht, is er om de zeven jaar een grote internationale ontmoeting met vertegenwoordigers van alle lidkerken. Ook andere partners
in de oecumene en niet aangesloten kerken
sturen afgevaardigden.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog raakte
de oprichting van een organisatie die werk
maakte van het streven naar eenheid velen
diep in het hart. Vandaag zal het moeite kosten opgemerkt te worden in een wereld vol
meningen. Wie van ons weet dat de functie
van secretaris-generaal tijdelijk wordt bekleed door de Roemeens-orthodoxe bisschop
Ioan Sauca, directeur van het oecumenisch
instituut te Bossey bij Genève? Ik heb het
opgezocht.

Veel meer zal het er om gaan in alle verscheidenheid de gemeenschappelijke aandacht
voor de actuele crises die de mensheid bezighouden te behartigen op een inspirerende en
bemoedigende wijze. Dat is een hele opgave
in een wereld in verwarring. Immers, we leven
in 2022 met een klimaatcrisis op ongekende
schaal, pandemie, oorlogsgeweld en grote
armoede vlak naast grote rijkdom. In die context iets te verwachten van zwakke kerken,
waarvan het ledental weliswaar wereldwijd
nog altijd groeiende is, maar die in juist de
welvarendste landen alleen maar kleiner
worden, dat is nogal wat. Ook bestaat er, zeker
in Westerse landen als Nederland, onder de
kleinere groep kerkgangers die er nog over
is, een zekere gelatenheid als het gaat om
een oecumenische beweging die nauwelijks
beweegt.
Toch spreekt die beweging mij aan, waarin
mensen blijven proberen het verlangen naar
eenheid in de kerk te verbinden met het zoeken naar wegen om de wonden van de wereld
te helen. Daarom hoop ik op een mooie conferentie. Ik lees in 2 Korintiërs 5, vanaf vers
14: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus…’
en verderop: ‘Daarom beoordelen we vanaf
nu niemand meer volgens de maatstaven
van deze wereld…’. Om in de praktijk te leren
leven met dit geloof, dat gebeurt niet alleen
in Karlsruhe. Dat kan in Laren, in Eemnes en in
Blaricum.
Jurjen Zeilstra

Christoﬀel
Een reusachtige oude man draagt een klein kind. Een
vader met zijn zoon? Een grootvader met zijn kleinkind?
Wie is deze man, die moet steunen op zijn stok maar
tegelijkertijd zowel kracht als bescherming uitstraalt?
Het is Christoﬀel, sinds eeuwen de schutspatroon van
schippers, pelgrims en reizigers. Christoﬀel wordt zowel
vereerd in de katholieke kerk als in de oosters-orthodoxe
kerken.

het uiterste inspannen om de overkant te bereiken. Daar
hoort hij dat het kind op zijn schouder Christus is, zwaar
van alle zonden van de wereld die hij op zich heeft genomen. Christus doopt Reprobus in de rivier met de naam
Christoforus, christusdrager.
In de veelgeprezen Netﬂixserie 'Borgen' zien we hoe de
zucht naar macht zich nestelt in politici. Birgitte Nyborg
was in eerdere seizoenen minister-president, wat haar
haar huwelijk kostte en de relatie met haar kinderen op
een dieptepunt bracht. In de recent verschenen aﬂeveringen is ze minister van Buitenlandse Zaken en zien
we hoe het verlangen naar macht zich zodanig meester
maakt van haar dat ze verandert. Maar er is een keerpunt.
Oude vriend en raadsman Bent en haar zoon brengen
haar tot inzicht: zo kan het niet verder. We kennen je niet
meer. Voor de kijker een verademing, want we willen
niet dat het slechte in de mens overwint. We willen een
happy end, of althans het zicht daarop.
Hoe anders is dat in het theaterstuk ‘The Damned’ dat
onlangs te zien was in het Amsterdamse bostheater. Het
stuk is een bewerking van een ﬁlm van Visconti (1989).
Het laat zien hoe tijdens de opkomst van het fascisme
in Duitsland een familie van staalfabrikanten te gronde
gaat door hebzucht en macht. En door zich te verbinden
met het nazisme. Alle theatrale middelen worden in het
stuk ingezet om die giftige alliantie te illustreren: emmers bloed, pek en veren, moord, verkrachting, doodskisten die klaar staan. Het enige personage met goede
bedoelingen eindigt ook daarin.

▲

Beeld van Christoﬀel in de Beeldentuin van de Heilige
Johannes de Doper in Hoofddorp (foto Rineke Ooykaas).

Volgens de legende van Jacobus de Voragine (12281298), Italiaanse katholieke theoloog, werkte de reus
Reprobus voor de keizer. Hij wilde de machtigste vorst
ter wereld dienen. Toen hij merkte dat de keizer bang
was voor de duivel stelde hij zich in dienst van de duivel.
De duivel was op zijn beurt bang voor God en dus wilde
Christoﬀel zich in dienst van God stellen. Een kluizenaar
die hij tegenkomt vertelt hem dat hij Christus kan dienen
als hij met zijn grote lichaam mensen over een gevaarlijke rivier draagt.

Preken over hel en verdoemenis verbleken bij de meedogenloze spiegel die regisseur Ivo van Hove ons voorhoudt. Geen happy end, integendeel: aan het eind wordt
ook op het publiek (als medeplichtige) een machinegeweer leeg gevuurd. En blijven wij ontredderd achter. Is
het dan zo erg gesteld met de mensheid? Met mij?
Drie verhalen die mij de afgelopen weken troﬀen. Ze
laten zien dat macht verleidelijk is en verwoestend kan
zijn. Maar ze tonen ook dat in de zoektocht naar meer
macht opeens het Christuskind kan opduiken. In welke
vorm dan ook. Dat kan een keerpunt zijn.
Als u op vakantie gaat: kijk uit naar de kluizenaar!
En voel u beschermd door Christoﬀel.
Alice van Kalsbeek

Op een avond brengt Christoﬀel een kind de rivier over.
Het wordt steeds zwaarder en zwaarder. Hij moet zich tot
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Een pelgrimslied in de lijn van psalm 84
Zo luidt de ondertitel die Sytze de Vries gegeven heeft
aan Lied 111 in zijn nieuwe bundel Op vleugels. Een pelgrimslied – voor u, voor jullie, voor mij, als we er straks
opuit trekken naar onbekende of bekende oorden, weg
van onze dagelijkse beslommeringen. En dit lied kunnen
we meenemen in onze bagage, en lezen als we ’s avonds
terugkijken op de dag. Een rustpunt, waar we ons veilig
en thuis bij kunnen voelen.

De eerste regel van dit lied, ‘In de weldaad van uw woorden’, is ontleend aan vers 12 van Psalm 84: ‘Zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan.’
En zo is het een pelgrimslied, we gaan op weg. Maar ook
zijn we door de weldaad van die woorden ‘kind aan huis’,
en door ‘de schaduw van uw vleugels’ voel ik me thuis.
Net als de vogels ben ik veilig in dat huis.

Psalm 84 – wie kent niet de woorden ‘Zelfs de mus vindt
een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen
neerlegt.’ Niet zo maar een huis of een nest, maar een bij
Gods altaren waar je je veilig en thuis kunt voelen. ‘Gelukkig wie wonen in uw huis.’ Deze woorden weerklinken
in het lied van Sytze de Vries:

▲ De zwaluw vindt een nest waarin ze haar jongen neerlegt.

Het centrale thema in dit lied is het zingen. Het klinkt in
de laatste vier regels van het eerste vers, in het tweede
vers en in de bede in het laatste vers: ‘U die troont op de
gezangen / woon ook in dit lied / waarmee ik U onbevangen / al mijn adem bied.’ De laatste vier regels van dit
vers, ‘Het verlangen naar uw heil en zegen … om met hart
en ziel en al mijn zinnen zingend voort te gaan’, gaan
terug op vers 3b van Psalm 84: ‘Mijn hart en mijn lijf
roepen om de levende God.’
Het tweede vers van dit lied is een parafrase van de
verzen 6 en 7 van Psalm 84: ‘Trekken zij door een dal van
dorheid, door hen [dat wil zeggen zij die hun toevlucht
bij God zoeken (vs. 6)] verandert het in een oase; rijke
zegen daalt als regen neer.’
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U te zoeken en te vinden
drijft mijn leven voort
over hoogten en door dalen,
zonder toevluchtsoord.
Van uw goedheid steeds te blijven zingen,
zelfs in de woestijn,
wordt dan tot een milde voorjaarsregen,
kan oase zijn.

Een pelgrimslied noemt Sytze de Vries zijn lied, het is
het lied van de pelgrim die op zoek is naar het huis van
God: ‘Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven
van de Heer’ (Psalm 84:3). En in dat huis troont God op
de gezangen. En wij, net als de vogels, mogen in dat huis
veilig bij God blijven zingen. Waar wij ook zijn, ‘over
hoogten en door dalen’ en zelfs ‘zonder toevluchtsoord’.
Henk Aertsen

U die troont op de gezangen,
woon ook in dit lied,
waarmee ik U onbevangen
al mijn adem bied.
Het verlangen naar uw heil en zegen
spoort mij steeds weer aan
om met hart en ziel en al mijn zinnen
zingend voort te gaan.
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Peter Sneep
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De steppe zal bloeien
Steeds als dat lied gezongen wordt, denk ik aan een
voorval tijdens een reis naar Israël dat mij altijd is bijgebleven.
Mijn man en ik waren naar Israël geweest, met de IRO
(Interkerkelijke Reisorganisatie). Het was een kleine
groep en we raakten al gauw met elkaar vertrouwd en
bevriend. Aan het eind van de reis besloten we over drie
jaar weer te gaan. Als vriendengroep, met een eigen programma, waarbij mijn man aandrong op een bezoek aan
de Sinaï. We kwamen een paar keer bij elkaar en prikten
een datum voor de laatste afspraak. Vijf dagen daarvóór
overleed mijn man, totaal onverwacht. Op de dag van de
afspraak werd hij begraven, mede door onze reisgenoot
de emeritus predikant.
De reis ging gewoon door en ze hebben mij meegenomen, maar het meeste ging aan me voorbij. Tot de dag
kwam van de tocht naar de Sinaï-woestijn; toen moest
ik kijken voor twee. We maakten een rondrit met de bus
en waren daarna vrij. De predikant wilde een stuk lopen
en vroeg of ik meeging. Samen liepen wij, zwijgend en
op hoop van zegen. Rond ons was de woestijn, dor en
onvruchtbaar, als een nutteloze ruimte. Precies zo voelde
op dat moment mijn eigen leven.
We liepen verder en opeens dook er een jochie voor ons
op dat ons, breed lachend, gebaarde met hem mee te
gaan. Hij liep vooruit maar stond af en toe stil, wroette
wat met zijn blote tenen tussen de stenen en wees: kijk
eens, kleine groene plantjes, met bloemetjes! Als hij ons
er niet op gewezen had zouden wij er zomaar voorbij
zijn gelopen. Ten slotte kwamen wij bij zijn huis: een
grote witte tent, waaruit een paar vrouwen ons lachend
en buigend tegemoet kwamen. We moesten mee naar
binnen en gaan zitten. Eén van de vrouwen sprak met een
oudere jongen met een witte hoofddoek en een lange
witte djellaba. Hij stond op en ging naar buiten, terwijl wij
dadels kregen aangeboden van de vrolijk, onverstaanbaar
kwebbelende vrouwen.
Na een poosje kwam de jongen terug, met in zijn armen
een bos groene takken, zó uit de woestijn gehaald. De
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Zomerconcerten in de Johanneskerk
Ook dit jaar wordt in de zomer in de Johanneskerk een
serie concerten gegeven rond de Eysbouts-beiaard in
de toren en het historische Titz-orgel in de kerk.

Dinsdag 12 juli
Klaas de Haan, beiaard en Tjalling Roosjen, orgel

Dinsdag 26 juli
Janno den Engelsman, beiaard en orgel

Dinsdag 9 augustus
Gijsbert Kok, beiaard en orgel

Dinsdag 23 augustus
Carminis Consort
Ineke Baksteen, sopraan; Margareth Iping,
mezzosopraan; Juun Voorhoeve, gamba en
barokgitaar; Tjalling Roosjen, klavecimbel en orgel
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij.
Collecte na aﬂoop.
Van harte welkom!
Inlichtingen: ja.mon@telfort.nl
vrouwen plukten meteen de groene blaadjes eraf en
verdwenen in een hoek van de tent. Even later kwamen
zij terug met dampende glazen thee. De thee was heet
en fris tegelijk en deed ons hele lijf tintelen. Toen we terugliepen naar de bus leek het alsof we nieuwe krachten
hadden opgedaan.
Ik heb later vaak teruggedacht aan deze middag, die ons
liet zien dat de woestijn écht kan bloeien. Dat geldt ook
voor ons leven. Soms lopen wij té gemakkelijk voorbij
aan die kleine bloeiende plantjes of aan takken met
groen blad die er óók zijn, daar moeten anderen ons dan
op wijzen. Waar leven woestijn wordt, juist dáár hebben
mensen elkaar het hardste nodig.
Trees Talsma-Wessels
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Delen - wereldwijd dichtbij

14-08 Kerk in Actie – Egypte

Collecterooster Blaricum
17-07 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de
kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum.
De stichting wil de kansen op ontplooiing en een goede
gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaroregio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk
door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en
waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, ﬁnancieel te
ondersteunen.
24-07 Stap Verder

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de
Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel:
minder armoede. In elk dorp werkt ze drie tot vijf jaar
lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Zo werken
kerk en samenleving samen onder het motto ‘Veranderen kan’.
21-08 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige
wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen. Stichting
De Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen
belangrijk kunnen zijn bij het herstel van een cliënt.

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. De stichting
verleent praktische hulp en geeft taallessen. Er is een
kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en
scholing van kinderen.

28-08 Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder
de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten
met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te
zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.
04-09 Kerk in Actie – Myanmar
Zie pagina 6.
College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

31-07 Hospice Kajan

17-07 Solar Cooking

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in
de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice
Kajan in Hilversum. 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.
07-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen
die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een
drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch
spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

In veel Afrikaanse landen wordt gekookt op een houtvuur.
Meestal zijn het de vrouwen en kinderen die het hout
verzamelen. Soms moeten ze daarvoor uren lopen, de
bossen hout op de rug of op het hoofd. De kosten voor
hout als brandstof bedragen vaak 30% van het inkomen.
Ook worden veel bomen gekapt ten behoeve van landbouwgrond. De gevolgen van het massale gebruik van
brandhout zijn desastreus voor het milieu, maar ook voor
de gezondheid van mensen. Integrated Solar Cooking is
een manier om gezonder te koken. Uitermate geschikt
voor gebruik in landen waar de zon vaak schijnt.
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24-07 Timon
Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)
volwassenenzorg, met name werkzaam in de provincie
Utrecht en de stadsregio's Rotterdam en Amsterdam.
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders
wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden.
31-07 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.
07-08 Light for the World
Iedere vijf seconden wordt ergens ter wereld iemand
blind. Vijfenzeventig procent had voorkomen kunnen
worden! Vaak kan dat met relatief eenvoudige middelen.
Light for the World zet zich in om vermijdbare blindheid
uit te bannen.
14-08 Kerk in Actie - Egypte
Zie pagina 5.
21-08 PIT Pro Rege
Koninklijke PIT Pro Rege voert de naam ‘Hulp voor Helden’ vanaf 2014. Militairen, veteranen én hun thuisfront
zijn helden, omdat ze staan voor onze vrede en veiligheid. Missies zijn soms zwaar. Het is van belang dat
militairen regelmatig worden bemoedigd en ook na hun
terugkeer steun en erkenning krijgen vanuit de samenleving.
28-08 Hospice Kajan
Zie pagina 5.
04-09 Kerk in Actie - Myanmar

Schrijfactie
Madagaskar – Anticorruptie-activist vast voor laster
Mensenrechtenactivist en leraar Jeannot Randriamanana kreeg op 17 maart 2022 een celstraf van twee
jaar. Hij was onterecht aangeklaagd voor laster en het
beledigen van parlementsleden.
Randriamanana had op sociale media een bericht
geplaatst dat lokale autoriteiten fondsen hadden
verduisterd die bedoeld waren voor de slachtoﬀers
van twee verwoestende orkanen.
Wat kun jij doen?
Schrijf voor 1 augustus 2022 naar de autoriteiten in
Madagaskar. Roep hen op Jeannot Randriamanana
onmiddellijk vrij te laten.
Venezuela - Activisten aangeklaagd voor laster
Marino Alvarado en Alfredo Infante publiceerden in
maart een rapport over mogelijke standrechtelijke
executies door politieagenten in de Venezolaanse
staat Carabobo. In plaats van dit grondig uit te zoeken klaagt de gouverneur van Carabobo hen nu aan
wegens laster. De gouverneur wordt zelf ook in het
rapport genoemd als eindverantwoordelijke voor het
politieoptreden.
Wat kun jij doen?
Schrijf voor 1 augustus 2022 naar gouverneur Rafael
Lavaca. Roep hem op de aanklacht tegen Alvarado en
Infante onmiddellijk in te trekken.
U kunt de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl

GOED NIEUWS: Egyptische journalist vrij
Journalist Mohamed Salah zat bijna 2,5 jaar vast in
een Egyptische gevangenis. Salah heeft geen rechtszaak gehad en is nooit oﬃcieel aangeklaagd.

Van de 54 miljoen inwoners van Myanmar heeft 4,6
procent een beperking. Door hun beperking hebben
ze nauwelijks toegang tot onderwijs, medische zorg en
werk. Kerk in actie ondersteunt niet alleen met zorg en
revalidatie, maar helpt mensen ook bij het vinden van
werk.
College van Diakenen van de PGLE
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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
17 juli verwelkomen wij van harte ds.
Tanja Viveen, geestelijk verzorger van
Naarderheem en Torenhof.
24 juli gaat onze ds. Petra Barnard
voor en
31 juli en 7 augustus onze predikant
Jurjen Zeilstra.
14 augustus verwelkomen we ds. Sytze de Vries. In zijn laatste zangbundel
‘Op vleugels’ staan nieuwe prachtige
kerkliederen die nog niet eerder in
zijn bundels verschenen. Leestip voor
deze zomer.
21 augustus gaat opnieuw ds. Evert
Jan van Katwijk uit Nederhorst den
Berg voor.
28 augustus vieren we het Avondmaal in een dienst met onze predikant Jurjen Zeilstra.
4 september gaat ds. Job de Bruijn,
ons allen bekend, voor.
Namens het consistorie wens ik allen
die betrokken zijn bij deze diensten
een gezegende voorbereiding!

▲ Tobit en Anna met het bokje, Rembrandt

Zondag 31 juli 2022
Vandaag beginnen we in de Dorpskerk
aan een kleine zomerserie van drie
diensten rond de apocriefe (deuterocanonieke) boeken Tobit, Makkabeeën
en het Thomasevangelie.
Waarom zou je goede dingen doen?
In het apocriefe boekje Tobit wordt de
ervaringswereld van ‘gewone’ men-

Thema: Makkabeeën, martelaars voor
God?
Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 6,1-6
en 7, 2 en 9; Filippenzen 1, 20-26;
Matteüs 16, 21-28.
Liederen: Psalm 79: 1, 4 en 5; Lied
301a; Lied 412: 1 en 2; Psalm 99: 1, 3,
7 en 8; Lied 750: 1, 2 en 8; Lied 339f;
Lied 941 en Lied 726: 1, 2 en 6.

Toelichting op de diensten

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.

Thema: De beloning van Tobit
Schriftlezingen: Tobit 1 en 2;
1 Timoteüs 6, 17-19 en Matteüs 25,
31-46.
Liederen: Psalm 146: 1, 4 en 5; Lied
301c; Lied 305; Lied 1007; Lied 843;
Lied 339a; Lied 845 en Lied 826.

Zondag 7 augustus 2022
Het tweede boek Makkabeeën is het
tweede apocriefe boek dat aan de
orde komt. Hier wordt beschreven
hoe de Joden zich hebben verzet
tegen de Seleucidenvorsten in de
tweede eeuw vóór Christus. In een
gewelddadige tijd houden geloofshelden zich vast aan hun tradities, ook als dit een zekere marteldood betekent. Het vertrouwen dat
God hen zou wreken en belonen was
groot. Wat vinden wij hiervan? De
Makkabeeën-verhalen hebben veel
invloed gehad op het Nieuwe Testament.

Anne-Marie de Fouw

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

sen beschreven. Tobit en zijn vrouw
Anna snappen er niets meer van. Ze
zijn altijd rechtvaardig geweest en
ze krijgen letterlijk stank voor dank.
Als Anna een geitje cadeau krijgt, kan
Tobit het niet geloven. Dit past niet
meer in zijn verzuurde wereldbeeld.
Maar Gods beloning maakt deel uit
van het leven zelf. Dat is de ironie
van Tobit.
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Zondag 28 augustus 2022

▲ Thomasevangelie

Het Thomasevangelie is een oeroude
tekst gebaseerd op uitspraken die
zijn toegeschreven aan Jezus. Het is
geen lopend verhaal (narratief), zoals
we dat gewend zijn in de canonieke
evangeliën, maar het betreft zogenaamde ‘logia’, min of meer losse
uitspraken. We kunnen ons goed
voorstellen dat rondom vergelijkbare
uitspraken ooit de Bijbelverhalen zijn
ontstaan. De dynamiek van Gods Koninkrijk gaat dwars door alles heen,
tegelijk is er een fundamentele rust
die gepaard gaat met vertrouwen. Dit
zijn woorden bestemd om mensen
aan het denken te zetten, over de
wereld, over zichzelf en over God.
Vandaag de derde en laatste dienst
waarin een van de apocriefe boeken
centraal zal staan. We vieren in deze
dienst de Maaltijd van de Heer.
Thema: Beweging en rust
Schriftlezingen: Ezechiël 1; Kolossenzen 2, 1-3 en Thomasevangelie 1-4;
29; 50-51; 58; 67; 70; 77; 83-84; 97
en 113.
Liederen: Psalm 139: 1, 2 en 3; Lied
405: 1 en 2; Lied 609; Lied 213; Lied
389; Lied 607.
Jurjen Zeilstra

Van de
predikant
Met veel plezier ben ik na mijn vakantie (eind mei-begin juni) weer aan
het werk gegaan.
Voor het Kerkcafé gaf ik een lezing
over het denken van Emmanuel
Levinas. Bij de voorbereiding merkte
ik telkens weer dat deze ﬁlosoof mij
meer dan menig andere boeiende
denker inspireert. De ‘ander die mij
aanziet’ kom ik immers dagelijks
tegen.
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Inmiddels komen ook gespreksgroepen meer op gang, wat in mijn werk
leidt tot belangrijke ontmoetingen.
Na de serie diensten over minder
bekende delen uit Prediker in juli, wil
ik vanaf 31 juli een aantal apocriefe
boeken centraal stellen. In de Statenvertaling uit 1637 waren ze wel
opgenomen, maar met een waarschuwing dat bij mogelijke tegenstrijdigheden de canonieke boeken altijd de
doorslag gaven. We gaan het zien.
Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente
Kerkwandeling

Op 20 juni wandelden we vanaf de
(gesloten) theetuin ‘Brave Hendrik’
over de Harderwijkerweg (Blaricum)
via het gemaal naar de vogelhut met
schitterend uitzicht op het Eemmeer
en windmolens.
Vervolgens was het klauteren over
de hekken op de Zomerdijk richting
Eemnes, waarbij we veel schapen
zagen, maar eigenlijk geen herder. En
tja, net als de schapen hebben wij bij
tijd en wijle ook een herder nodig om
ons op het goede spoor te houden!
Mooie wandeling gewenst!

Foto Bram Veerman

Met vriendelijke groet,
Het college van diakenen

Cie. Kruispunt
Activiteiten voor onze 70-plus
senioren
Op de laatste donderdagen van de
zomermaanden zijn de volgende
uitjes gepland:
Op 28 juli een bezoek aan Theehuis
Rhijnauwen in Bunnik. Bij mooi weer
maken we een wandeling van 1,3 of
5 km. Bij slecht weer wacht ons allen
een heerlijke pannenkoek! We vertrekken om 13.00 uur vanaf de kerk.
Op 25 augustus bezoeken we de
Larense Poﬀertjeskraam. Vertrek om
15.00 u vanaf de kerk.
U kunt zich aanmelden bij
Anne-Marie de Fouw, 06-21230727.

Anne-Marie de Fouw

Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze hartelijke
groeten en wensen voor een spoedig
herstel gebracht naar Toby Mulder,
Willem van Someren Gréve, Sylvia
Walch en Aly van Vembde.
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
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Op de 1e, 2e en 3e vrijdag van de
maand is er van 10.00-12.00 uur
een koﬃeochtend op het terras van
Achterom 1.
Seniorenuitje - Cie. Kruispunt is
verheugd te kunnen meedelen dat
er een seniorenuitje in het vat zit.
Dit jaar in het teken van water. Hoe
Bijbels is dit?
Bruggen, waterpoort, vis, Unesco
werelderfgoed, klimaatverandering
en waterbeheer. Zij hebben alles te

maken met twee mooie plaatsen in
Friesland.
Op 22 september 2022 vertrekken
we om 9.00 uur per touringcar vanaf
de Dorpskerk. We bezoeken eerst het
Wouda-gemaal in Lemmer en vervolgens de stad waarvan de Waterpoort
het symbool is: Sneek. Hier gaan we
de sfeer proeven! Gaat u gezellig
mee met ons? Voor deze dag vragen
wij een eigen bijdrage van € 25 per
persoon.
U kunt zich aanmelden bij
Tiny (06 2789 3104 of bij
Bep (06 5310 1347).

geslaagd om het niveau omhoog te
krijgen en te houden. Het was altijd
hard werken op de woensdagavonden in de Dorpskerk!

Dit geldt overigens ook voor de muzikale zondagmiddagen met tekst en
muziek, die vanaf het najaar driemaandelijks zullen worden gehouden
en waarover in dit blad eerder werd
bericht.

Graag tot ziens!
Tiny, Bep, Sabine en Anne-Marie

Afscheid van dirigent
Peter den Ouden
Op woensdagavond 29 juni kwamen
de leden van de Dorpskerk Cantorij
bijeen in de tuin van het pand Achterom om het zangseizoen af te sluiten
en tegelijk afscheid te nemen van
dirigent Peter den Ouden.
Na de moeilijke en onzekere coronatijd die achter ons ligt was er nu
eindelijk gelegenheid om samen
weer eens iets gezelligs te doen. We
besloten een BBQ-party te houden
buiten op het terras met uitzicht op
de prachtige tuin, nu vol bloeiende
bloemen. Het weer hielp gelukkig
mee. Het was een warme zomeravond.

Naast de gezelligheid was er deze
avond ook reden voor enige weemoedigheid, want we namen afscheid
van onze bijzondere dirigent Peter
den Ouden. Ruim vijf jaar heeft Peter
onze Cantorij geleid op zijn eigen karakteristieke wijze: streng, maar altijd
met de nodige humor. Onze groep
bestaat uit mensen met verschillende
muzikale achtergronden, geoefende
en mindere geoefende zangers en
zangeressen. Peter is er aardig in

De serie van drie lezingen die Jurjen
Zeilstra in het kader van het Kerkcafé
hield werd op 23 juni afgesloten. Dit
gebeurde met een lezing over een
derde grote denker, Emmanuel Levinas. Ook deze lezing werd met veel
enthousiasme ontvangen. De organisatie van het Kerkcafé werkt voor na
de zomer aan de volgende voordrachten, waarover tijdig nadere berichten
zullen volgen.

Dank je wel Peter, voor alle moeite en
inspanning die je aan onze Cantorij
hebt besteed. We zullen je missen.
We wensen je alle goeds bij de vele
muzikale activiteiten die je toch altijd
blijft ontplooien. En we weten dat
we je gelukkig nog regelmatig zullen
zien en horen als organist van onze
Dorpskerk.
Anneke van ‘t Hull

Van de
Kerkenraad
De colleges die onder de kerkenraad
functioneren zijn gelukkig weer
beter bezet. Hoewel er nog wordt
uitgekeken naar een derde ouderling-kerkrentmeester, heeft het College van Kerkrentmeesters met twee
ouderling-kerkrentmeesters en een
administrateur inmiddels wat meer
speelruimte. Ook de overige colleges
zijn naar behoren bezet, zij het dat er
door ziekte en andere afwezigheid af
en toe wat extra tandjes moeten worden bijgezet. De daartoe benodigde
ﬂexibiliteit is er.
Goed nieuws is er uit de cantorij. Die
gaat met ingang van 1 juli 2022 door
Richard Vos geleid worden. Peter den
Ouden gaat geleidelijk aan afbouwen, maar blijft voorlopig als tweede
organist eenmaal per maand bijdragen aan de eredienst.

Op kortere termijn zijn alle zaterdagen van de maand juli 2022 gereserveerd voor een uiteenlopend programma rond het diaconale pand aan
het Achterom 1 voor de in Blaricum
neergestreken vluchtelingen uit de
Oekraïne. Voor hen zullen activiteiten als een high tea, een ﬁetstocht,
pannenkoeken eten, een bonte middag en een barbecue worden georganiseerd.
Kortom: ook in de ‘stille’ zomertijd
blijft de gemeente in beweging!
Bas Reitsma, voorzitter

College van
Diakenen
Collecteverantwoording
Mei 2022
collecte
plus
donaties

met
uplift

Stap Verder
Stg. Leergeld
Stg. Vrolijkheid
Inlooph. Wording

160,40 500,00
331,20 1000,00
246,55 750,00
181,25 550,00

TOTAAL

919,40 2800,00
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College van
Kerkrentmeesters
Collectebonnen
Wanneer u collectebonnen wilt
bestellen kunt u dat doen 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.

Collecteverantwoording
Collecte oecumenische dienst
De op 15 mei jl. gehouden collecte
tijdens de Oecumenische dienst in
de Vituskerk in Blaricum heeft een
bedrag van € 404,55 opgebracht. Dit
bedrag is bestemd voor activiteiten
voor en met de Oekraïners in Blaricum. In de rubriek ‘Van de Kerkenraad’ leest u meer over de geplande
activiteiten.
Juni 2022
Pinksteren – Orgelfonds
Cantorij
Onderhoud kerk e.d.
Pastoraat

€ 179,75
€ 99,15
€ 120,15
€ 133,15

Van bloemen licht en genade
Ik wil een wereld scheppen
van enkel en alleen maar bloemen
en licht veel licht
vriendelijk en zacht
van over grenzen heen
van alle zonnestelsels samen
zodat ik zal verdrijven
de duisternis
de onontwarbaarheid
en ik op eigen vleugelslag
de zwaartekracht zal tarten
en zo zal vliegen naar
een verte zonder horizon
ultieme grenzeloze vrijheid
totdat de adem terugkeert
in mijn ziel
en ik herboren weer met
beide benen op de grond sta
moedig vol vertrouwen
dit zal ik dan genade noemen
dit en nog zoveel meer –
Oeke Kruythof (www.redactieservice.nl)
Foto Rineke Ooykaas

Alle gevers hartelijk dank.

Collecterooster
Juli
17 koﬃedrinken na de kerkdienst
24 pastoraat
31 Kruispunt
Augustus
07 eredienst
14 communicatie met de gemeente
21 koﬃedrinken na de kerkdienst
28 orgelfonds
September
04 pastoraat
11 cantorij
Met hartelijke groet,
Tjeerd Hoekstra
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Even voorstellen:
ds. Bram-Willem Aarnoutse

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

de geschiedenis van de Hollandse
Hervormde Kerk te Sint-Petersburg
(1713-1927) en ook twee jaar bij het
‘Molukken-project’. Overigens ben ik
afgestudeerd op een onderzoek naar
de methode van Bijbelinterpretatie
van de Franse protestantse ﬁlosoof
Paul Ricoeur.

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

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 035 538 9172
riekeswaan@hotmail.com
Paula Cnossen, 035 538 7784
paulacnossen@gmail.com

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

Via de mobiliteitspool van de PKN
mag ik in de komende vacante
periode de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes als ambulant predikant
van dienst zijn, voornamelijk in het
pastorale werk. Graag leer ik u in de
komende tijd kennen! Om samen
een stukje verder te wandelen op de
wegen van het leven.
Juist deze zomer maak ik de overstap
van de Protestantse Gemeente ‘De
Morgenster’ te Vinkeveen-Waverveen
(80%) naar de Pauluskerk-gemeente
te Breukelen (75%). Na zeventien
jaar in De Ronde Venen te hebben
gewoond en gewerkt, waar wij het als
gezin goed naar ons zin hebben gehad, breekt een nieuw avontuur aan.
Van onze drie kinderen is de oudste
het huis uit en zijn er nog twee thuis.
Mijn echtgenote is als geestelijk verzorger werkzaam in Careyn ‘Rosendael’ te Utrecht-Overvecht.
Hoe ziet mijn levensgeschiedenis
eruit? Geboren in november 1972 als
zoon van een Westlandse tuinder en
een onderwijzeres studeerde ik theologie in Kampen (1991-2000). De
laatste jaren daarvan was ik als student-assistent Kerkgeschiedenis betrokken bij het zogenaamde ‘Sint-Petersburgproject’, een onderzoek naar

Naast allerlei taken op het (inter)
kerkelijke en oecumenische erf ben
ik onder andere betrokken bij het
Vocaal Theologen Ensemble (net als
Gert Landman). De liederen van Taizé
en Iona spreken mij aan. Gedurende
2016-2018 heb ik me via een tweejarige cursus Contextueel Pastoraat nader geschoold in het pastorale werk.
Contextueel wil hier zeggen: je bent
als mens altijd op velerlei manieren verbonden met andere mensen,
familie, vrienden, generatiegenoten
maar ook tussen de generaties in. Op
welke manier krijgt deze loyaliteit
gestalte in jouw eigen bestaan?
Er is op dit moment ruimte voor een
aantal dagdelen pastoraal werk erbij.
Ik zie ernaar uit u te ontmoeten en
wens u allen een goede, ontspannen
zomertijd toe!
Ds. Bram-Willem (A.W.) Aarnoutse
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl
06 2002 4393

Foto Rineke Ooykaas
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Uit de
gemeente
Bloemengroet

14.30 – ca. 16.30 uur is er een High
Tea in Grand Café Eemland, Laarderweg 74 in Eemnes.
De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels rondgebracht. De aanmeldingen
stromen gelukkig ook al binnen. De
kosten voor deze middag bedragen
€ 10 per persoon; u kunt op de middag zelf contant betalen.
Ook als u geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u de middag bijwonen.
Neem dan contact op met Betty van
Dillen, 06 1635 2526 of via
bvdillen@ziggo.nl.

Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Alex Smidts en Margo Post - Ermelo
Mevrouw Fleurbaaij - Laren
Fam. Talsma - Laren
Mevrouw Vermeule - Laren
Mevrouw Posthouwer - Laren
Mevrouw Koopmans - Eemnes
Mevrouw Calis - Laren
Mevrouw Van Aardenne – 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

Zomermiddag met High tea
Het kerstcomité is heel blij dat het
na twee lange coronajaren weer een
zomermiddag kan organiseren.
Op dinsdagmiddag 2 augustus van

Wij zien uit naar uw komst en verwachten dat we er met elkaar een
ﬁjne middag van kunnen maken.
Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

Vakantiefotowedstrijd

Camera en mobiel paraat
Klik maar raak in bos en straat
Regels overal in ’t land?
Vrijheid heeft de overhand
Zie je vrijheid, leg het vast
Weet dat vrijheid allen past
Is je foto naar de zin
Zend hem voor september in
Waarnaartoe dat weet je wel
nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl
Drie prijzen zijn er weer te winnen
Neem de vrijheid, ga beginnen!
Werkgroep Communicatie

Van de
Kerkenraad
Naast dominee Landman is vanaf 1
juli ook Bram-Willem Aarnoutse voor
tien uur per week beschikbaar als
ambulant predikant. Beide predikan-

12

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 6 | juli 2022

ten zullen zich bezighouden met pastorale zaken. Een enkele keer zullen
ze tijdens diensten voorgaan. In het
pastoraal beraad is afgesproken dat
dominee Landman voornamelijk in Laren aan het werk zal gaan en dominee
Aarnoutse in Eemnes. We zijn blij dat
dominee Aarnoutse ons wil helpen bij
het pastoraat.
Als u behoefte heeft aan pastorale
hulp, kunt u zich het beste wenden tot
Betty van Dillen of Sylvia Kuperus. Zij
gaan dan op zoek naar de predikant
die op dat moment beschikbaar is.
Hun contactgegevens vindt u in het
colofon.
In de kerkenraadsvergadering van
juni is de jaarrekening 2021 van de
gemeente besproken en vastgesteld.
Ook de kascontrolecommissie heeft
zich over de jaarrekening gebogen.
We zijn blij dat ook dit werk zorgvuldig gebeurt en dat er mensen zijn die
zich op dit gebied willen inzetten.
In de zomerperiode is de Johanneskerk weer opengesteld op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Het is
heel ﬁjn dat een groep vrijwilligers
dit weer opgepakt heeft.
Vanaf zondag 17 juli worden ook
de kerkdiensten weer in de Johanneskerk gehouden. Meestal zijn dit
zes weken, echter dit jaar vijf keer.
Op zondag 21 augustus kunnen we
elkaar weer ontmoeten in de Ontmoetingskerk waar ds. G. Landman
voorgaat. We vieren dan Avondmaal.
Op 18 september wordt de startzondag gehouden. Casper van Dorp is
dan voorganger. Enkele gemeenteleden bereiden deze zondag voor. In de
volgende Onderweg zult u er meer
over lezen.
De zomer - voor sommigen een
periode van rust, ontspanning en
zon, genieten van Gods schitterende
schepping op bergen en in dalen.
Voor anderen juist een stille tijd, die
eenzaam kan zijn met weinig beweging of bezoek. Laten we vooral
naar elkaar blijven omzien, een
kaartje, een appje, een mail sturen
of een bezoekje brengen. Er zijn veel

mogelijkheden om elkaar te blíjven
ontmoeten.
We hebben elkaar nodig.
Ik wens u allen een prachtige zomer
toe.

Dankjewelconcert Johanneskerk500

Sylvia Kuperus, assessor

Vertrouwenscommissie
De kerkenraad heeft de intentie om
een zo veilig mogelijke kerk te creëren. We willen voorwaarden scheppen om dit voor elkaar te krijgen.
Een eerste stap naar een Veilige
Kerk is het aanstellen van vertrouwenspersonen. Paula Cnossen en
Rieke Swaan zijn bereid om die
functie te vervullen voor de PGLE. U
kunt hen benaderen als u in vertrouwen wilt spreken over iets waar u
mee te maken heeft (gehad) binnen
onze gemeente. Dat kan gaan over
ongepast of grensoverschrijdend
gedrag in alle vormen, niet alleen
op lichamelijk gebied. Als u zich
gekleineerd of onveilig voelt / heeft
gevoeld kunt u hen benaderen.
De contactgegevens staan in het
colofon.
De kerkenraad spreekt het vertrouwen uit dat Paula en Rieke hun
taak adequaat kunnen uitoefenen
en hoopt tegelijkertijd dat er geen
beroep op hen zal worden gedaan.
Betty van Dillen

Open Johanneskerk
Zaterdag 25 juni heeft, zoals in de
zomer gebruikelijk, de Johanneskerk
aan de Naarderstraat in Laren haar
deuren opengezet. Tot 11 september, Monumentendag, is de kerk iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur open voor allen die graag
deze 500- jarige van binnen willen
bekijken of een moment van rust
zoeken. Op de eerste middag van de
openstelling waren er al zo’n vijftig
bezoekers!
Douwe de Joode

Topdirigent en violist Jaap van
Zweden liet maandagavond 20
juni in de grote zaal van Singer op
indrukwekkende wijze de prachtige ‘Gran Partita’ van Wolfgang
Amadeus Mozart klinken. Het was
een cadeau van hem aan de Vrienden van de 500-jarige Johanneskerk.
De uitvoerende musici waren
leden van het Concertgebouworkest uit Amsterdam onder de naam
Camerata RCO. Antonio Salieri,

componist uit de tijd van Mozart
zei over de Gran Partita: ‘It seems
to me I was hearing the voice of
God.’ De staande ovaties na aﬂoop
van dit stuk wezen ook in die
richting.
Daarna werd het publiek werrast
door een optreden van de 95-jarige vader van Jaap van Zweden, Daniël, die samen met Micha Molthoﬀ
zigeunermuziek speelde. Ook voor
dit duo staande ovaties.
Douwe de Joode

Jeugdﬂits
12-plus
12 juni was alweer de laatste keer van
dit seizoen dat we bijeenkwamen als
12-plusgroep. Het afgelopen seizoen
hadden we deels via de meet contact,
maar gelukkig konden we ook een paar
keer in de kerk samenkomen. Voor
deze laatste keer waren we op het
terras van 't Bluk. Onder het genot van
een heerlijk ontbijt hebben we lekker
gekletst met elkaar over de plannen die we allemaal hebben voor de
zomermaanden. Eerst nog even ﬂink
aan het werk voor school, dan werken
en vakantie vieren. Leuk om te horen
welke plannen er bij iedereen waren
gemaakt.
We wensen iedereen een ﬁjne zomer
en tot september! Dan gaan we weer
verder met de 12-plusgroep. Iedere
tweede zondag van de maand tijdens
de kerkdienst komen we bij elkaar.
Groetjes, Leo en Linda
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes | nummer 6 | juli 2022
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Geldzorgen?
Mensen met een krappe beurs worden zwaar getroﬀen
door de stijging van energiekosten en de steeds hogere
bedragen op de kassabon van de supermarkt. De kans
dat je daardoor de eindjes niet meer aan elkaar kunt
knopen is sterk gestegen.

Deze vorm van ondersteuning is gratis. Het kost u alleen
de moed om een Maatje te zoeken. Maak gebruik van
deze mogelijkheid en wacht er niet te lang mee. Hoe
verder u in de schulden raakt, hoe moeilijker het wordt
om er weer uit te komen.

Misschien dreigt dat bij u ook te gaan gebeuren. U raakt
het overzicht over uw ﬁnanciën kwijt en maakt schulden. Misschien gaat u aan struisvogelpolitiek doen en
maakt brieven met aanmaningen niet meer open.

In de praktijk blijkt het zoeken van hulp bij ﬁnanciële
problemen voor veel mensen een te grote stap te zijn.
Kent u iemand in uw omgeving die ﬁnanciële zorgen
heeft maar de stap naar het zoeken van hulp niet aandurft, wees dan zo vriendelijk om de mogelijkheid van
een SchuldHulpMaatje onder zijn of haar aandacht te
brengen.

Dreigt u er zelf niet meer uit te komen dan kan een
zogeheten SchuldHulpMaatje deskundig en discreet
helpen. SchuldHulpMaatjes zijn vrijwilligers met een
gedegen training, die graag met mensen als u om de
tafel gaan zitten. Ze helpen met het in kaart brengen van
uw ﬁnanciële situatie en gaan samen met u op zoek naar
oplossingen. Ze weten bovendien de weg in het doolhof
van regels, toeslagen en dergelijke.
Ook in Eemnes zijn sinds 2020 SchuldHulpMaatjes
actief. Op dit moment zijn het er acht, ondersteund door
een tweetal coördinatoren. Zij kunnen voor u een discrete ondersteuner, vraagbaak, wegwijzer, bemiddelaar en
coach zijn.

Mandalacursus

Afgelopen seizoen hebben we een aantal graancirkelmandala’s gemaakt en komend seizoen gaan we daarmee
verder. We gaan vier graancirkelmandala’s maken en vier
mandala’s over de seizoenen, waarbij we de lotusvorm als
uitgangspunt nemen.

Kijk voor meer informatie
op www.uitdeschulden.nu/
schuldhulp-in-eemnes. Daar
vindt u onder de kop
‘Contact – Ik wil graag hulp’
een contactformulier.
U kunt ook mailen:
info@shmeemnes.nl of
bellen: 06-44225419
Klaas Stulp

We zijn erg blij dat we in september weer life kunnen
starten met een nieuwe cursus. Uitgangspunt van deze
cursus zijn geometrische mandala’s die ook vaak terug
te vinden zijn in graancirkels. Het zijn de oervormen die
overal in de natuur voorkomen. Ons hele universum is
gevormd volgens vaste geometrische waarden, waarvan
de gulden snede het bekendste is. Ook de ﬂower of life
is heel bekend. Het toont in feite de hand van God in de
schepping.
We willen er dit jaar een cursus van maken waarin iedereen zich kan vinden. Zowel de mensen die van intuïtief
tekenen houden als de mensen die het ﬁjn vinden om
vanuit een vorm te beginnen zijn welkom.
Het gaat er eigenlijk om dat je op zoek gaat naar je eigen
vorm. Vanuit een woord en een vorm gaan we aan de
gang waarbij ik ook technieken en kleurtechnieken uitleg.
Inspiratie genoeg.
Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij deze leuke groep
creatieve, inspirerende vrouwen, geef je dan op bij
Rosemarie Harenberg
0643530510
rosemarieharenberg@yahoo.co.uk
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Uitgelicht
Komen en gaan
Het zou een kennismakingsgesprek worden met Anja van
der Keijl en Erik Schinkelshoek, omdat ze enige tijd geleden
lid werden van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes,
maar bij een kennismaking bleef het niet.
Anja en Erik zijn voor velen geen onbekenden. Ze waren
al een paar jaar te zien bij activiteiten van onze gemeente, Erik regelmatig met zijn camera. Lang waren ze lid van
de Evangelische Gemeente Eemnes. Daar voelden ze zich
thuis. Anja (toen werkzaam in het onderwijs) zette zich
in voor School en kerk, Erik (toen werkzaam bij Philips,
later bij Ziggo) was lid van de Stuurgroep Oecumene. Ze
kijken heel positief op die periode terug.
Waarom dan toch de overstap naar de PGLE?
Anja: In een bepaalde periode hadden we een aantal
begrafenissen van ooms en tantes, met kerkdiensten
waarin predikanten voorgingen. We realiseerden ons
dat daarin meer diepgang was te vinden. Die behoefte
aan verdieping heeft ertoe geleid dat we om ons heen
gingen kijken.
Erik: Bij de PGLE kenden we al mensen. Wat ons aansprak was de openheid, de warmte waarmee we werden
ontvangen. Daarnaast de diensten van Job met veel
afwisseling en muziek. En ten slotte de verbinding tussen evangelie en actualiteit, de wereld. Het persoonlijke
overstijgend.

▲ Voor hun nieuwe huis in Deventer

Hier nam het kennismakingsgesprek een heel andere
wending.
Wat willen jullie de PGLE-gemeente meegeven?
Erik: We vonden het heel leuk in deze gemeente. Het is
een mooie verzameling mensen, met veel capaciteiten.
Koester dat. Jullie zijn sterk genoeg om te overleven.

Erik komt uit een Zuid-Hollands Protestants (orthodox)
milieu. Anja is van Remonstrantse afkomst. Vanwege het
beroep van haar vader woonde ze op verschillende plekken in de wereld. Bij de christelijke Studentenvereniging
Ichthus in Leiden ontmoetten ze elkaar. Daar werd de
basis gelegd voor een meer persoonlijke geloofsbeleving, die hen later bij de Evangelische Gemeente bracht.
En nu, op zoek naar verdieping, aangeland bij de PGLE.
Het verhaal van Anja en Erik laat een mooie waaier aan
religieuze bewegingen zien: orthodox, remonstrants,
evangelisch, vrijzinnig.
Jullie zijn actief bij verschillende organisaties.
Anja: Vooral bij de Stichting Hart voor Moldavië. De stichting werkt samen met twee partnerorganisaties in Moldavië aan projecten voor kinderen en ouderen. (Zie kader)
Sinds 1985 wonen Anja en Erik in Eemnes. Tijd voor
verandering, vonden ze, nu ze allebei gepensioneerd
zijn. Na de zomer gaan ze verhuizen naar Deventer. Daar
komen ze in ieder geval één bekende tegen … Ze gaan
een nieuw avontuur aan in een nieuw te bouwen wijk.

Anja en Erik, alle goeds in jullie nieuwe omgeving!
Alice van Kalsbeek

Moldavië is het armste land van Europa. Het ligt
ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië en telt 3.5
miljoen inwoners. De meeste mensen leven onder de
armoedegrens.
Hart voor Moldavië vraagt steun voor projecten
voor kinderen (naschoolse opvang, zomerkampen,
pleeggezinnen) en ouderen (dagopvang, tafeltje dekje,
thuiszorg). Wilt u meer weten? Kijk op:

hartvoormoldavië.nl
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Kerkdiensten
De diensten van de Protestantse Gemeente Laren-Eemens worden tot en met
zondag 14 augustus niet uitgezonden via de kerkomroep. Er is ook geen
beamerpresentatie: liedboeken meenemen!
Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263.
U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 17 juli 2022
De Dorpskerk
Johanneskerk
Theodotion

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

ds. T. Viveen
Dienst door gemeenteleden
pastor W. Huis in ’t Veld
Woord- en Communieviering

Correctie

Opmaak en druk

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur

ds. P. Barnard
ds. A. Groeneveld
drs. F. Peuscher-Damstra
pastor C. Geraets

Zondag 31 juli 2022
De Dorpskerk
Johanneskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. J. A. Zeilstra
ds. H.C. Dikker Hupkes

Zondag 7 augustus 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Johanneskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur

ds. J. A. Zeilstra
pastor E. Kok
ds. C. Flobbe

Zondag 14 augustus 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Johanneskerk
10.00 uur

ds. S. de Vries
de heer W. Bos

Zondag 21 augustus 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
10.45 uur

Zondag 28 augustus 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk

10.00 uur

Zondag 4 september 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur

ds. E. J. van Katwijk
ds. G. Landman
Avondmaal
pastor N. Smit

ds. J. A. Zeilstra
Avondmaal
mevrouw J. Ronday

ds. J. G. de Bruijn
[nog niet bekend]
pastor C. Geraets

Kinderdiensten PGLE
17 juli tot en met 28 augustus: geen kinderdienst, geen oppasdienst
4 september: kinderdienst; 11 september: godly play
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Redactie

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

Zondag 24 juli 2022
De Dorpskerk
Johanneskerk
Theodotion
Stichtse Hof

Stichtse Hof

Onderweg is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Blaricum
protestantsegemeenteblaricum.nl
en de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
pglaren-eemnes.nl
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B. Veerman, S. Visser

Fotograﬁe

R. Ooijkaas, H. van Schaik,
Erik Schinkelshoek, B. Veerman
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, ’t Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Vermeld in de onderwerpregel altijd voor
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke
rubriek. Instructies voor het aanleveren
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten bij ruimtegebrek
en om aangeboden berichten niet te
plaatsen.
Data waarop de kopij bij de redactie
binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:
Nr
07
08
09

Kopij
wo 24-08
wo 21-09
wo 26-10

Verspreiding
za 10-09
za 08-10
za 12-11

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022

