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De man op de foto is duidelijk een Maori. Dat 
zie je aan zijn voor Maori’s zo kenmerkende 
tatoeage. Behalve met dit soort tatoeages 
verbind ik Maori’s met schelpen, zand en zee. 
Met blote voeten en los over het lichaam 
vallende kleding. Maar bij deze man ziet dat er 
anders uit. Ik zie een ondernemer. Wit over-
hemd, blauw pak, mooie das. Zijn krant heeft 
hij een beetje naar me toe gedraaid zodat ik 
kan zien dat hij het managementkatern leest. 
Hij drinkt er een kopje koffie bij en een glaas-
je jus d’orange. Hij kijkt me aan. Beetje ver-
strooid . Soms lijkt hij langs me heen te kijken. 
Dat past wel bij de foto. Als hij me strak zou 
aankijken, zou er iets geforceerds in zitten. Iets 
uitdagends: kijk mij eens met m’n krant en m’n 
blauwe pak. Maar er zit niets geforceerds in de 
foto. Niets uitdagends. Waarom bleef ik er dan 
aan haken?   

Steeds kwam dezelfde vraag bij me terug. 
Was de man op de foto ‘echt’? Ondernemer? 
Of was hij een ‘gewone’ Maori die zich alleen 
voor de foto als succesvol zakenman had aan-
gekleed? Was hij authentiek, of zat hij in een 
decor? De vraag verwarde me. Waarom stelde 
ik iedere keer die vraag naar ‘echtheid’? Ik 
kwam er niet uit, maar begreep wel dat het tijd 
was voor zelfonderzoek.
Ik heb er in mijn hele leven nog nooit één in 
het echt ontmoet. Toch kan ik me een Maori 
maar moeilijk voorstellen gekleed als westers 
ondernemer met pak en das. Met het zakenka-
tern van de krant. Met koffie op het terras. Dat 
ik dat niet kan, komt door een vooroordeel. 
Dat vooroordeel heeft te maken met cultuur. 
Maar ook met huidskleur. Als je niet oppast, 
loopt zo’n vooroordeel zomaar over in racis-
me. De vraag naar ‘echt’ of  ‘niet echt’ bij deze 
foto deugt niet. Ik moet mijn denken verande-
ren. Met dank aan de foto.

Jan Greven
1 P. Steur & G. Hartfield, Dedicated by blood. Random House 
Usa Inc 2003.

Foto Patricia Steur, ‘Kingi’ 20021



Aan tafel!

Het is geen verplichting, maar de laatste jaren reikt de 
Protestantse Kerk in Nederland een jaarthema aan waar-
mee lokale protestantse gemeenten op een manier die 
bij hen past aan de slag kunnen gaan. Voor 2022/2023 
is dat ‘Aan tafel!’ In Blaricum hebben we gekozen voor: 
‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk.’ In de herfst zal een 
aantal kerkdiensten worden gethematiseerd aan de hand 
van ‘tafelverhalen’ uit het Oude en het Nieuwe Testa-
ment. 

Aan tafel komen mensen samen. Er wordt niet alleen 
gegeten en gedronken. De verhalen van de dag worden 
gedeeld. Het is niet verwonderlijk dat het samen eten, 
antropologisch gesproken, vanouds ook een rituele 
functie heeft gekregen. Niet alleen de lichamelijke mens 
wordt aan tafel gevoed. Waar werkelijk samen gegeten 
wordt, komt ook de geest aan bod. Lief en leed worden 
gedeeld. Verdriet wordt gedeeld en verwerkt. Plannen en 
afspraken worden gemaakt. Het leven wordt genoten. De 
eenheid wordt gevoed. De mens wordt gesterkt en kan 
er, als het goed is, daarna weer beter tegen.
Iedereen weet, zo gaat het in de praktijk lang niet altijd. 
Velen eten het grootste deel van hun leven alleen. Ook 
zijn er in deze wereld karige tafels. En we weten dat aan 
tafel maar al te snel confl icten ontstaan. 

Een van de lastigste Bijbelteksten bij het Avondmaal 
is vaak geweest 1 Korintiërs 11,29: ‘…wie eet en drinkt 
maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer 
gaat, roept zijn veroordeling over zich af.’ Velen hebben 
hierin aanleiding tot Avondmaalsmijding gevonden. 
Liever dan zich een oordeel te eten en te drinken, bleven 
zij thuis. Dat kan de bedoeling van de apostel niet zijn 
geweest. Dat brood en wijn aan ons van Godswege 
geschonken worden, voordat wij kunnen uitdelen, is 
een symbool van ontvangen in plaats van verwerven. Zo 
worden wij bemoedigd en aan het denken gezet als het 
gaat om vrijmoedigheid en vrijgevigheid. Niet met een 
zwaarmoedige benadering of de angst te kort te komen, 

maar vanuit een oprechte dankbaarheid doen wij recht 
aan de Tafel van de Heer.

Het uitnodigende van dit mooie jaarthema is dat we 
worden uitgedaagd om actief te zoeken naar vormen 
om de viering in de liturgie door te vertalen in concrete 
momenten van gastvrijheid. Zoals we in Het Achterom in 
Blaricum al heel vaak hebben ervaren, is juist de maaltijd 
een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten. De 
mooiste gesprekken ontstaan spontaan bij een heerlijke 
maaltijd en een goed glas wijn.

De Bijbel staat vol met krachtige verhalen in dit verband. 
Abraham en Sara richten een maaltijd aan voor mys-
terieuze gasten. God blijkt hen te hebben bezocht. In 
tabernakel en tempel stond de tafel met twaalf wekelijks 
nieuwe ongezuurde ‘toonbroden’ (beter vertaald: brood 
van aanwezigheid, Exodus 25,30), die Gods verbonden-
heid met zijn volk symboliseerden. In Exodus 24 zien 
Mozes en de oudsten van Israël God en, staat er, zij aten 
en dronken. Ook in Jesaja 55 gaat het over de maal-
tijd waartoe God de zijnen nodigt. In Spreuken 9 is het 
Vrouwe Wijsheid die ieder die naar haar gaven verlangt, 
uitnodigt aan tafel. Psalm 23 spreekt van een rijke tafel 
waartoe een mens zich genodigd kan voelen, zelfs voor 
het oog van de vijand: ‘U zalft mijn hoofd met olie, mijn 
beker vloeit over.’ Aan tafel bij een Farizeeër is het Jezus 
die door een vrouw wordt gezalfd.

Het vieren van de Tafel in de kerk is niet bedoeld als een 
zwaar of ingewikkeld ritueel, bestemd om perfect uit 
te voeren. Er mag een zekere spontaniteit mee gepaard 
gaan en zelfs vrolijkheid. Wij mogen vieren dat ons, 
ondanks onze fouten, nieuwe kansen worden gegeven, 
zonder ophouden. Wij leren het anderen en onszelf te 
vergeven. Mensen worden toegerust tot een leven in 
balans in Gods licht.

Jurjen Zeilstra
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Boeken

Een jonge Joodse jongen en een moslimmeisje ontmoe-
ten elkaar in het park. Al snel ontdekken ze dat ze een 
grote liefde voor de sterren en sterrenbeelden delen. 
Allebei dromen ze ervan op een dag wetenschapper of 
astronaut te worden en de oneindigheid van het heelal 
te verkennen. Maar hun vriendschap komt onder druk te 
staan wanneer de vaders van de kinderen hen verbieden 
nog langer met elkaar om te gaan. 

De sterren is een verhaal over het dromen over en delen 
van dat wat groter is dan wij zijn, om zo geloofsverschil-
len te overstijgen.

Jacques Goldstyn, De sterren. Veltman Uitgevers 2021. 
€ 14,99. Vanaf 5 jaar.

Jacques Goldstyn is een auteur en illustrator uit Montreal. 
Zijn vader leerde hem tekenen en hij was niet te stoppen. 
Hij ging geologie studeren, maar het illustreren bleef lok-
ken. Jacques houdt van rennen, in bomen klimmen en het 
verzamelen van gekke stenen.

Van bezinningswandelingen 
en retraites tot samenkom-
sten in de kroeg: ruimzinnige 
pioniers verzinnen talloze 
nieuwe vormen om met 
geloof aan de slag te gaan. 
Waarom is het belangrijk om 
steeds weer iets nieuws uit 
te proberen? Wat drijft deze 
pioniers en hoe verhouden ze 
zich tot de traditionele vor-
men van kerk-zijn? Ruimzinnig 
pionieren schetst een beeld 

van mensen die vanuit hun geloof iets nieuws beginnen, 
creatief omgaan met wat er al is en anderen uitdagen om 
woorden te zoeken voor datgene wat misschien niet te 
beschrijven valt. Deze mensen pionieren. 
Wat voor invloed heeft pionieren op het eigen geloof? 
Hoe verandert het pionieren het beeld van de kerk? 
Wat hebben pioniers nodig om dit te doen en waar gaan 
ze beginnen? Deze en andere vragen komen aan bod. 
Praktijkverhalen kleuren het boek verder in. Ruimzinnig 
pionieren is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar 
nieuwe vormen, die vastlopen in de traditie of overstro-
men van creativiteit. En natuurlijk voor iedereen die 
benieuwd is naar pionieren en die zich afvraagt of het 
iets voor hem of haar is.

Jeannet van Doorn, René van der Rijst, Berthe van Soest, 
Erik Jan Tillema, Ruimzinnig pionieren. Praktijkverhalen.
Uitgeverij Van Warven 2022. € 17,95.

In zijn nieuwe boek  Hoe 
mijn God veranderde vertelt 
theoloog Martien Brink-
man hoe zijn godsbeeld in 
vijftig jaar veranderde. Hij 
schreef daarmee zijn spiri-
tuele biografi e. Tegelijk is 
het een kleine theologie-
geschiedenis vol ontmoe-
ting, debat en refl ectie. 
De auteur stelt daarbij 
intrigerende vragen: 
Waarop is godsgeloof 
gebaseerd? Welk mens-

beeld is daarvoor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar 
een mens of een op aarde rondwandelende God? En hoe 
kleurt onze cultuur, onze achtergrond ons begrip van de 
Bijbel en andersom? Een spannend boek voor ieder die 
geïnteresseerd is in de ontwikkeling van godsgeloof.

Martien E. Brinkman, Hoe mijn God veranderde. Een reis-
verslag. KokBoekencentrum 2022. Paperback: € 17,50. 
E-book: € 14,99.

Dr. M.E. Brinkman is emeritus hoogleraar theologie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam en was vele jaren 
verbonden aan het Centrum voor Interculturele theologie, 
Interreligieuze dialoog, Missiologie en Oecumenica (IIMO) 
te Utrecht. 

Alice van Kalsbeek
pioniers en hoe verhouden ze 

Ruimzinnig 

In zijn nieuwe boek  
mijn God veranderde
theoloog Martien Brink-
man hoe zijn godsbeeld in 
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Collecterooster Blaricum

11-09 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden 
vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit 
defi nitief de rug toe te keren. Met een intensief begelei-
dingsprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans om 
in een Exodushuis of thuis te werken aan succesvolle 
re-integratie en een zinvolle toekomst.

18-09 PAX
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels 
ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en 
geweld raken mensen overal ter wereld. Vrede is geen 
vanzelfsprekendheid, maar een gezamenlijk project 
waar élke dag aan moet worden gebouwd.PAX gaat voor-
op in de strijd voor vrede en gelooft dat de toekomst 
begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en 
oprechte ontmoetingen.

25-09 Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van 
meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In 
meer dan 150 landen wordt actie gevoerd voor gerech-
tigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. 
Amnesty pleit voor het afschaff en van de doodstraf, 
komt op voor vrijheid van meningsuiting en voor de 
rechten van migranten en vluchtelingen. Zie ook de 
Schrijfactie op pagina 5.

02-10 Stichting Child

De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en 
een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de 
Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit 
voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar 
onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onder-
wijs, fi nancieel te ondersteunen.  

College van Diakenen van de PGB

Delen - wereldwijd dichtbij 

Collecterooster Laren-Eemnes

11-09 Diaconie - Hulpvragen dichtbij
Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Een 
steuntje in de rug is vaak zeer welkom om tijdelijke pro-
blemen op te lossen. Met uw bijdrage kan de diaconie 
dit noodzakelijke en dankbare werk in Laren en Eemnes 
blijven doen.

18-09 Gooise Voedselbank
Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoede-
grens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen 
met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. 
Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we 
voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor 
mens en milieu. 

25-09 Kerk in Actie - Colombia  

De burgeroorlog in Colombia duurde vijftig jaar. Dat 
kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn 
er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te 
gaan voor echte vrede is bereikt. Op dit moment leeft 
tien procent van de bevolking nog steeds in extreme ar-
moede. Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken 
hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten 
voor vrede in hun land en thuis. Dat begint door de 
harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen 
aangrijpende Bijbelverhalen over vrede en verzoening. 

02-10 Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. 
Deze kinderen kunnen om fi nanciële redenen niet mee-
doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, want nu 
meedoen is straks meetellen!

College van Diakenen van de PGLE
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Schrijfactie
Bahrein – Academicus in hongerstaking krijgt geen 
medische zorg 
Activist en academicus Abdul-Jalil Al-Singace uit Bah-
rein is al een jaar in hongerstaking omdat het boek 
dat hij had geschreven door gevangenisautoriteiten 
werd ingenomen. 
Al-Singace heeft een levenslange celstraf gekregen 
vanwege zijn vreedzame betrokkenheid bij de 
anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011.

Iran – Politiek activist mag geen contact met de 
buitenwereld
Politiek activist Abbas Vahedian kan sinds 5 mei geen 
contact meer krijgen met zijn familie of advocaat. De 
gevangenisautoriteiten zeggen dat hij wordt gestraft 
vanwege het ‘verstoren van de orde in de gevange-
nis’ omdat hij zich uitsprak tegen de verschrikkelijke 
gevangenisomstandigheden. 

Abbas Vahedian heeft bijna een jaar in een eenzame 
cel op de grond moeten slapen. Hij krijgt geen frisse 
lucht of daglicht. De autoriteiten weigeren hem de 
toegang tot medische zorg.

U kunt de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl

Donderdag 27 oktober:  Krijn Poppe, landbouweconoom. 
Onderwerp:  Wek geen valse verwachtingen over de land-
bouwtransitie.

Donderdag 24 november:  Dorien Pessers, hoogleraar 
Rechtstheorie.
Onderwerp:  De geloofsartikelen van de rechtsstaat.

Donderdag 15 december: Tony van der Togt,  senior 
research fellow bij Clingendael 
Onderwerp:  Achtergrond van de oorlog in Oekraïne.

De avonden beginnen om 20.00 uur, in de Dorpskerk te Bla-
ricum. Inloop met koffi  e en thee vanaf 19.45 uur. Na afl oop 
kan een glas worden gedronken. De toegang is gratis. Wel 
staat er een ‘koffi  ebus’, waar een bijdrage ter bestrijding van 
de kosten in kan worden gedaan.

Donderdag 29 september: Hans Hogerzeil,  emeritus 
hoogleraar Global Health in Groningen en ex-directeur 
bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Onderwerp:  Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Hoe je persoonlijke opvattingen als 
christen in de praktijk kan brengen in een internationale 
VN-organisatie.

Hans Hogerzeil heeft 
zijn hele leven gewerkt 
in de medische 
ontwikkelingshulp. 
Eerst vijf jaar als 
protestants zendingsarts 
in India en Ghana en 
daarna bijna dertig jaar 
voor het Essentiële 
Geneesmiddelenprogram-
ma van de WHO. Hij zal een 
kort overzicht geven van 
internationale problemen 

met de toegankelijkheid van essentiële geneesmiddelen 
voor iedereen. Daarna presenteert hij concrete gevallen 
van samenwerking van de VN met kerkelijke organisaties 
en geeft enkele persoonlijke voorbeelden van ethische 
dilemma’s uit de praktijk. Er zal veel tijd zijn voor 
discussie.

Kerkcafé Dorpskerk Blaricum
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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

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 kinderneven-
dienst 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.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Van het 
consistorie

Bij de diensten

Zondag 11 september verwelkomen 
we onze oud-predikant ds. Marnix 
van der Sijs uit Hilversum, die als 
ambulant predikant diverse kerken in 
de buurt van dienst was. We zijn blij 
hem bij ons te mogen ontvangen.
Zondag 18 september is de Startzon-
dag. Ds. Jurjen Zeilstra gaat voor.  
Zondag 25 september gaat onze pre-
dikant, ds. Jurjen Zeilstra, voor.  
Zondag 2 oktober verwelkomen we 
ds. Hilde Honderd uit Bussum, die 
steengoede preken, meestal geba-
seerd op het dagelijks leven, voor ons 
in petto heeft.

Namens het consistorie wens ik allen 
die betrokken zijn bij deze diensten 
een gezegende voorbereiding!

Anne-Marie de Fouw

Toelichting op de diensten

Startzondag 18 september 2022

In het heilige van de tempel van Je-
ruzalem stond tegenover de zevenar-
mige kandelaar een tafel met twaalf 
broden. Deze broden werden iedere 
week ververst. Zij stonden symbool 
voor Gods aanwezigheid in al zijn 
goede gaven voor de twaalf stammen 
van Israël. Het thema van de Protes-
tantse Kerk in Nederland het komend 
jaar luidt: Aan tafel! Wij hebben 
daarvan gemaakt ‘Blaricum aan Tafel 
in de Dorpskerk’. Vandaag de eerste 
themaviering: Gods aanwezigheid 
vieren.

In deze dienst zal Jan den Dunnen 
worden bevestigd als ouderling-kerk-
rentmeester en wordt Richard Vos 
in de bediening van cantor ingeleid. 
Na afl oop van de dienst is er bij het 
Achterom niet alleen gelegenheid 
deze mensen de hand te drukken en 
koffi  e te drinken, maar u bent daar 
ook uitgenodigd voor een feestelijke 
en muzikaal opgeluisterde lunch.

Schriftlezingen: Exodus 25, 23-30; 
Psalm 100 en Lucas 1, 46-55.
Liederen: Psalm 84: 1, 2 en 6; Gezang 
257; Bundel Tussentijds 155; Lied 
100a; Lied 157a; Lied 670 en Lied 
362.

Zondag 25 september 2022

Er zijn in de evangeliën twee roe-
pingsverhalen van een tollenaar die 
sprekend op elkaar lijken. In het Lucas-
evangelie gaat het om Levi. Bij 
Matteüs is het Matteüs. De radicale 
wending die volgt op het woord van 
Jezus heeft velen verbaasd en ge-
fascineerd. Maar er was ook direct 
al kritiek. Het thema in deze tweede 
dienst in de serie ‘Blaricum aan Tafel in 
de Dorpskerk’ is: Volg mij.

Schiftlezingen: Jesaja 55; Hebreeën 9, 
1-10 en Lucas 5, 27-32.
Liederen: Psalm 42: 1, 2 en 7; Lied 
301c; Lied 713; Lied 382; Lied 840; 
Lied 339f; Lied 531 en Lied 763.

Jurjen Zeilstra

Kinderdienst
Het plan is om in het seizoen 
2022/2023 in de Dorpskerk weer een 
maandelijkse kinderdienst te starten. 
Wij hopen dat, wanneer de data ruim 
van te voren bekend zijn, het ook 
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makkelijker zal zijn om als gezin naar 
de kerk te komen. De kinderen zijn 
er dan aan het begin van de dienst 
tien minuten bij en mogen, nadat de 
predikant even met hen heeft ge-
sproken, de kerkzaal verlaten voor 
hun eigen bijeenkomst onder leiding 
van Beatrijs Bulder, Jantien Oldenziel 
en anderen (jantien@jbcr.eu,
beatrijsbulder@hotmail.com). Aan 
het eind van de dienst komen ze 
weer terug. De beoogde data komend 
najaar zijn:

18 september, Startzondag
  6 november
27 november, Eerste Advent
25 december, Kerstfeest

Ook door het opzetten van een spe-
ciale kinderdienst-app hopen we de 
communicatie te bevorderen. Als je 
immers weet dat er ook andere gezin-
nen zullen komen, wordt het aantrek-
kelijker om te gaan.

Na een lange warme zomer staat nu 
het begin van een nieuw seizoen in 
de Dorpskerk voor de deur. Ik heb 
er zin in. Tijdens de zomermaanden 
was er gelegenheid om een en ander 
goed voor te bereiden. U kunt over de 
te verwachten activiteiten lezen, niet 
alleen in dit nummer van Onderweg, 
maar ook in het nieuwe jaarboekje 
van de Dorpskerk. Dit zal rond de 
Startzondag worden verspreid. Behal-
ve de wijkindeling van het pastoraat 
vindt u hierin informatie over tal van 
activiteiten. Van gemeenteleden met 
een functie is achterin een overzicht-
je opgenomen. Ook werd er door 
Jan van Vembde een boekje ‘Gezich-
ten van de Dorpskerk’ vervaardigd, 
waarin portretten van kerkgangers 
met hun naam zijn opgenomen, zodat 
we elkaar nog beter kunnen leren 
kennen. Mocht u uzelf missen, meldt 
u zich dan bij hem voor de volgende 
editie. Tot ziens in de Dorpskerk!

Hun God de mijne?
Najaar 2022 zou ik graag wat ik noem 
een leerhuis geven in de Dorpskerk 

met de titel ‘Hun God de mijne?’ 
In 2014 verscheen van de hand van 
prof. dr. Martien Brinkman het boek 
‘Hun God de mijne? Over de God van 
Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, 
Martinus Nijhoff  en Ida Gerhardt’. En 
misschien wel over de God van u en 
mij. Op een fascinerende en verrij-
kende wijze bespreekt Brinkman een 
aantal van hun mooiste gedichten.

Het is niet per se nodig, maar wel 
aangeraden aan deelnemers van het 
leerhuis om dit mooie boek aan te 
schaff en. Kosten € 17,50 (bij de boek-
handel of bol.com, of tweedehands 
- nog goedkoper). 

Martien Brinkman (1950) is emeritus 
hoogleraar theologie aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam en was vele 
jaren verbonden aan het Centrum 
voor Interculturele theologie, Interre-
ligieuze dialoog, Missiologie en Oe-
cumenica (IIMO) te Utrecht. In 2018 
was hij copromotor bij mijn promotie 
in de religiegeschiedenis. Van hem 
verschenen onder andere ‘Het drama 
van de menselijke vrijheid’ (2000), 
‘De niet-westerse Jezus’ (2007), 
‘Jezus Incognito’ (2012), ‘Dichtbij het 
onuitsprekelijke’ (2018) en ‘Hoe mijn 
God veranderde’ (2022). 
Zie ook pagina 3.

De bijeenkomsten zijn steeds op 
dinsdagochtend van 10.00-12.00 
uur. Meldt u zich aan bij ds. Zeilstra, 
het liefst per mail: zeilstar@xs4all.nl.
Of telefonisch: 035 624 7449. De 
data zijn: 27 september, 11 oktober, 
25 oktober, 8 november en 22 novem-
ber. Bij deze laatste bijeenkomst is 
de auteur van ons boek, prof. Martien 
Brinkman, zelf uitgenodigd voor een 
lezing en het beantwoorden van uw 
vragen.

Reis naar Israël
ongeveer 29 mei – 8 juni 2023

Hebt u interesse in een reis naar 
Israël en Palestina met ds. Jurjen 
Zeilstra? We zijn in overleg met het 
reisbureau Promised Land om in de 
periode na Pinksteren 2023 een reis 
te organiseren. Er wordt bewust op 

gelet dat deze reis zowel voor men-
sen die al eerder in Israël waren als 
voor mensen die voor het eerst gaan 
interessant zal worden. Als doelgroep 
denken we vooral aan leden van de 
Dorpskerk, maar wanneer daarmee 
de reis niet vol komt, zijn ook leden 
van de Rooms-Katholieke Parochie 
St. Vitus, leden van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes en andere 
belangstellenden welkom. Geeft u 
zich voorlopig vrijblijvend op bij 
ds. Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl. In 
december wordt een defi nitieve deel-
nemerslijst vastgesteld. 

Gespreksgroepen
in de Dorpskerk
Er zijn momenteel drie gespreksgroe-
pen. Ze komen in beginsel eenmaal 
per maand bijeen en worden geleid 
door ds. Jurjen Zeilstra. Er worden, in 
overleg met de deelnemers, uiteen-
lopende onderwerpen besproken. Als 
u belangstelling hebt, kunt u zich nog 
aanmelden. Stuurt u een mail aan 
ds. Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl of bel: 
035 624 7449.

Groep 30+
De naam van deze groep mag creatief 
worden gelezen. Er is geen scherpe 
leeftijdsgrens. De groep komt door-
gaans bij een van de leden thuis 
bijeen, ’s avonds van 19.30-21.15 
uur. Het is een relatief jonge groep 
die ervan houdt uitdagende vragen te 
stellen. 

Groep Blaricum Bijvanck
Ook deze groep komt bijeen bij men-
sen thuis. De meeste leden wonen 
in De Bijvanck. De groep bestaat al 
geruime tijd en de onderlinge betrok-
kenheid is groot. Meestal wordt het 
vertrekpunt van gesprek in de bijbel 
gevonden, maar dat is in overleg met 
de deelnemers en kan ook anders. 
Het is ook een heel gezellige groep. 
We komen eens in de maand bijeen, 
op woensdagmorgen van 10.00-
12.00 uur.

Gespreksgroep Oude Dorp
Deze groep is afgelopen zomer 
opnieuw opgericht en komt bijeen in 

 Van de 
 predikant
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Het Achterom, in principe op donder-
dagavond van 19.45-21.30 uur. De 
eerste bijeenkomst na de zomer is 
op 6 oktober. Ook in deze groep kan 
van alles aan de orde komen, waarbij 
zowel de bijbel als de actualiteit ter 
sprake komt.

ds. J.A. Zeilstra

Wij gedenken

Adriana Maria Schouwenaar-van Loo
Op 29 juni is in zorgcentrum De Oude 
Pastorie in Huizen, waar zij de laatste 
fase van haar leven liefdevol werd 
verzorgd, Ariane Schouwenaar op 
81-jarige leeftijd overleden. Zij werd 
geboren op 12 juni 1941. Al op 16-ja-
rige leeftijd kreeg ze verkering met 
Bram, die de liefde van haar leven 
zou worden. Zij kregen drie kinderen: 
Petra, Robbert en Pim. Van de klein-
kinderen hebben ze genoten. 

Als vrijwilliger zette Ariane zich 
onder andere in voor de administra-
tie van De Beukelaar en bij de Eerste 
Hulppost in het ziekenhuis. Het was 
een groot verdriet toen Bram plotse-
ling overleed in 2009. Nooit zou het 
leven nog dezelfde glans herkrijgen. 
Het was een zegen dat ze nog mocht 
meemaken overgrootmoeder te 
worden. Op 5 juli hebben we in de 
Dorpskerk afscheid genomen van Ari-
ane en haar leven toevertrouwd aan 
een eeuwige God vol ontferming.

Henriëtte Elisabeth Rote-de Raad
Op 21 juli 2022 is Elly Rote-de Raad 

overleden op 89-jarige leeftijd. Ze 
werd in Eindhoven geboren. Jaren-
lang heeft ze met haar man Jim, die 
in de houthandel werkte, aan de 
Holleweg gewoond. Ze waren de 
vader en moeder van Elsbeth en van 
Albert-Jan, die in 2002 jong gestor-
ven is. Dat was een groot verdriet. 

Elly heeft altijd een bijzondere 
belangstelling voor jonge kinderen 
gehad. Ze heeft genoten van haar 
werk als logopediste. De laatste jaren 
leidde ze, na het overlijden van Jim, 
een teruggetrokken leven. Elly was 
een gevoelige vrouw, ontvankelijk 
voor beelden in de natuur, de vogels 
en de dieren, de seizoenen. Ze was 
iemand met een rijke fantasie. Op 
de kaart die haar overlijden bekend 
maakte staat: ‘En God gaf haar het 
leven.’ Dit mag de waarheid zijn van 
niet alleen het begin, maar ook van 
het eind van het leven van Elly.

ds. J.A. Zeilstra

Bloemengroeten
In de afgelopen periode zijn de 
bloemen uit de kerk met onze har-
telijke groeten en/of wensen voor 
een spoedig herstel gebracht naar 
de dames Til Smit, Aliëtte van der 
Wal, Janny Schreiber, mevrouw Pierik 
en de heren Patrick Boshuizen, Rob 
Hoogendoorn en Ruud Vooijs.

Indien u iemand weet voor een bloe-
mengroet, 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 onze 70-plus
senioren

Seniorenuitje 2022 in het teken van 
water - Op 22 september 2022 om 
9.00 uur vertrekt de touringcar naar 
Lemmer, de poort van Fryslân om het 
grootste nog functionerende stoom-
gemaal, het Ir. D. F. Woudagemaal, te 
bezoeken. Dit Unesco Werelderfgoed 
vertelt een actueel verhaal over kli-
maatverandering en waterbeheer. 
Hierna zetten we koers naar water-
stad Sneek, de op twee na grootste 
stad van Friesland. Als we de binnen-
stad van Sneek inrijden zien we de 
Waterpoort met zijn twee torens, en 
daarnaast fontein Fortuna. De Sneek-
week, Grutte Pier en Beerenburg, er 
zijn nogal wat zaken waar deze Elf-
stedenstad bekend om staat. 
Onze lunch gebruiken we in de 
historische binnenstad. Daarna is er 
tijd Sneek te ontdekken, op eigen 
houtje óf met de groep. Wij zorgen 
voor een stadsplattegrond. Denkt u 
hierbij eens aan de Martinikerk. Frie-
se kerken zijn vaak sober van inrich-
ting, maar deze is dankzij de on-Fries 
mooie versieringen absoluut de 
moeite waard. Neem ook uw muse-
umkaart mee voor het Fries Scheep-
vaartmuseum, want de geschiedenis 
van Sneek, de Friese scheepvaart 
en het Skûtsjesilen vindt u daar! Of 
dwaal door de binnenstad. 

Cie. Kruispunt hoopt op een zegenrij-
ke dag voor iedereen. 
Heeft u nog een vraag, stelt u deze 
dan aan Bep, Tiny, Sabine of 
Anne-Marie (06 2123 0727).

 In de zomerperiode verkeert de kerk 
gebruikelijker wijze in wat rustiger 
vaarwater. Daar is in 2022 maar in 
beperkte mate sprake van geweest. 
Om te beginnen ging de uitbreiding 
van de colleges door, met name van 
het College van Kerkrentmeesters. 
De heer Jan den Dunnen heeft zich 
bereid verklaard om de gelederen 

Uit de
gemeente

▲ Foto Bram Veerman

▲ Foto Aly van Vembde

Van de 
Kerkenraad
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Collecteverantwoording

Juni 2022
collecte  met

 plus  uplift
 donaties

KiA Zuid-Afrika 284,50   600,00
Hosp. Kajan  177,00   550,00
Exodus 165,00   500,00
St. Epafras 160,00   500,00

TOTAAL 786,50 2150,00

Juli 2022
collecte  met

 plus  uplift
 donaties

Stap Verder  173,00    550,00
KiA India 198,00    400,00
St. Child 142.15    450,00
Hospice Kajan 204,60    850,00
St. Vrolijkheid  120,50    400,00

TOTAAL 838,25 2.650,00

College van
Diakenen

van het college te komen versterken. 
Daarmee is het weer op volle sterk-
te. Het aantreden van de heer Den 
Dunnen is inmiddels tijdens twee 
achtereenvolgende zondagsdiensten 
afgekondigd en de gemeente is er, de 
kerkorde volgend, op gewezen dat er 
tegen de bevestiging tot uiterlijk 17 
september 2022 bij de scriba bezwa-
ren kunnen worden aangetekend. 
Naar verwachting zal de heer Den 
Dunnen tijdens de zondagsdienst op 
18 september worden bevestigd. 

Overigens vindt rond dezelfde dienst 
de startzondag plaats. Er wordt aan 
een interessante invulling van deze 
dag gewerkt. Neemt u 18 september 
dus vast in uw agenda op. Nadere 
informatie volgt. En over interessante 
invullingen gesproken: op vrijdag 28 
oktober zullen de  vrijwilligers van 
de Dorpskerk in het zonnetje worden 
gezet. Ook voor hen staat er iets bij-
zonders op het programma. De vele 
betrokkenen doen er goed aan om 
ook deze datum alvast te noteren. 

Natuurlijk kunnen hier de zaterdagen 
van de afgelopen maand juli niet 
ontbreken. Op deze dagen werden er 
in en vanaf de tuin van het Achterom 
diverse evenementen georganiseerd 
voor de in Blaricum neergestreken 
vluchtelingen uit de Oekraïne. 
Ook de Vituskerk droeg een steentje 
bij door de opbrengst van de eerder 
dit jaar georganiseerde oecumeni-
sche viering ter beschikking van de 
Oekraïners te stellen.

Er was een high tea, een fi etstocht, 
een pannenkoekenfestijn en een 
knallende barbecueparty tot slot. 

Met het vorderen van de maand werd 
de deelname – niet meer uitsluitend 
uit Blaricum – steeds groter, wat wel 
aantoont dat de inspanningen rond 
de organisatie werden gewaardeerd. 
Er werden banden gesmeed, er 
ontstonden onvergetelijke herinne-
ringen en de Oekraïners konden de 
zorgen in verband met hun thuissitu-
atie even vergeten. 

Zo beginnen we aan het laatste 
kwartaal van 2022. Daarin zult u meer 
horen over het jaarthema voor het 
seizoen 2022/2023. Zie pagina 2 en 6. 

Bas Reitsma, voorzitter

▲ Foto Anne-Marie de Fouw
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College van
Kerkrentmeesters

Collectebonnen

Wanneer u collectebonnen wilt be-
stellen doet u dit door een bedrag in 
veelvoud van € 20 over te maken op 
bankrekening 
NL45 RABO 0308401239 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum,
onder vermelding van uw adres, 
zodat ze ook afgeleverd kunnen 
worden.

Collecteverantwoording

Juli 2022
Onderhoud kerkhof      €    82,10
Eredienst      €  114,05
Communicatie     €    89,00
Pastoraat     €  130,05
Cie. Kruispunt     €  189,60

Augustus
Eredienst       €    82,10
Koffi  edrinken       €    88,05
Communicatie       €    80,55

Alle gevers hartelijk dank.

Komende collectes

September
11  Kerkelijke gebouwen
18  Cantorij
25  Koffi  edrinken

Oktober
2    Pastoraat eigen gemeente
9    Eredienst

Met hartelijke groet,
namens het College 
van Kerkrent–meesters,

Henk Aertsen, voorzitter

Voor het seizoen 2022/2023 hebben we een klein, maar fi jn programma 
‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ voor vier zondagmiddagen kunnen samen-
stellen. Telkens zal een mooie combinatie klinken van teksten, gedichten 
en muziek. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met als 
richtbedrag 10-15 euro per persoon. Legt u de volgende middagen vast in uw 
agenda.
                                                                                        
Zondag 9 oktober 2022, 15.00 uur 
Jos van der Kooy bespeelt het orgel en 
Jurjen Zeilstra en Aliëtte van der Wal 
lezen gedichten van Gerrit Achterberg, 
Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff  en 
Ida Gerhardt. 
Jos van der Kooy (1951) is sinds 1967 
in binnen- en buitenland actief als 
kerk- en concertorganist. Hij is een 
vermaard improvisator. Als organist is 
hij verbonden aan de Raad van State 
in Den Haag en de Arminiuskerk in 
Rotterdam. Hij doceert aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag.

Zondag 20 november 2022, 15.00 uur
Carel ter Linden draagt gedichten voor die hij zelf geschreven heeft, waarbij 
Mirjam Karres piano speelt. Theoloog Carel ter Linden was als predikant onder 
andere verbonden aan de Kloosterkerk te Den Haag. Hij schreef een aantal 
boeken, waaronder ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’ uit 2013. Ter Linden publi-
ceert ook gedichten, over uiteenlopende onderwerpen, zoals in ‘Om een zin’ 
uit 2008. Vooral uit deze bundel wordt deze middag voorgedragen. 
Pianiste Mirjam Karres treedt regelmatig op met het Scarbo Pianistencollectief.

Zondag 29 januari 2023, 15.00 uur 
Vandaag hebben we in de Dorpskerk het Cuypers Ensemble te gast.
Jurjen Zeilstra en leden van het ensemble dragen daarbij teksten voor. Het 
Cuypers Ensemble is een jeugdstrijkorkest met leden tussen de 10 en de 17 
jaar. Kwaliteit én plezier staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder 
leiding van Liora Ish-Hurwitz en heeft als thuisbasis het Muziekcentrum van de 
Omroep te Hilversum.

Zondag 12 maart 2023, 15.00 uur
Voor de Veertigdagentijd hebben we de Bach Cantorij Baarn onder leiding van 
Boudewijn Jansen bereid gevonden een selectie uit de Johannes Passion van 
Bach uit te voeren. Dit zal een programma zijn van circa een uur met in ieder 
geval het openingskoor en het slotkoraal. 
Historicus en publicist Chris van der Heijden zorgt voor gesproken toelichting 
en refl ectie op de onderdelen.

Tekst en muziek 
in de Dorpskerk
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2 oktober 2022 gaat ds. J.A. Zeilstra 
uit Blaricum (consulent voor onze 
gemeente) voor.

Hoe kunnen horen en roepen tot 
inzien en volgen worden? Daarover 
gaat het verhaal van Bartimeüs. Dit 
verhaal staat niet in de bijbel als een 
toververhaal over een blinde die op 
onverklaarbare wijze plotseling kan 
zien. Het is een verhaal over vasthou-
dendheid en leren inzien. Bijbelver-
halen kunnen helpen, niet alleen om 
waar te nemen, maar ook en vooral 
om in te zien hoe we verder kunnen 
komen als het moeilijk is.

Thema: Met andere ogen
Schriftlezingen: Numeri 13,1-14,4; 
Romeinen 8, 24b-26 en Marcus 10, 
46-52.
Liederen: Psalm 105: 1, 2, 17 en 18; 
Lied 301a; Lied 655; Lied 756; Lied 
534 en Lied 827.

Bloemengroet  

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

Fam. Van Viegen - Laren
Mevrouw Van Fulpen - Laren
Linda van Gelder - Eemnes
Fam. Van Horssen - Laren
Kees en Nel Hamelink - Laren

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, 06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com
Paula Cnossen, 06 4546 2229
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: 06-
33779484 Contactpersoon voor godly play is: 
Marjolijne Yska. Telefoonnummer: 06-12624880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Uit de
gemeente

De heer Van der Vliet - Laren
Mevrouw Van der Gaag - Laren
Mevrouw Ploeg - Laren
Mevrouw De Groot-Nieman - Laren
Fam. Bakhuys - Laren
Mevrouw Santbrink-Douma - Laren
Gabriëlle en Frank Makker - Eemnes
Henny Heijns - Eemnes
Fam. Van Hooff  - Eemnes
De heer Van Tuyll van Serooskerken 
- Zeist
De heer Szabang - Laren
Mevrouw Bos - 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

Lekkerkerk

Op 29 september gaat Lekkerkerk 
weer van start. We gaan om 18.00 uur 
aan tafel. De kosten bedragen 
€ 5, contant te voldoen.

Opgeven voor de maaltijd van 
september kan tot 26 september bij 
Tonny Geel, 035 531 5708. Of op de 
lijst achterin de kerk.
Als u zich hebt opgegeven en onver-
hoopt toch niet kunt komen, wilt u 
dat dan doorgeven.

Paula van Hamond, 
namens alle Lekkerkerkers

Bij de diensten

▲ Foto Rineke Ooykaas
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Van de 
Kerkenraad

Op dinsdag 2 augustus was de 
‘high-tea’ in Grand Café Eemland, 
georganiseerd door het kerstcomité. 
Een aangename bijeenkomst, weer 
mogelijk na twee moeizame corona-
jaren! 
Bij die gelegenheid kon ik wel 
iets over mijzelf vertellen en over 
ervaringen in onze Vinkeveense tijd. 
Graag deel ik een bijzondere erva-
ring nu met u.

De IJsbeer (ijssalon) op de Heul in 
Vinkeveen is (was, nu helaas ge-
sloten) een geliefd plekje. Met een 
heerlijk ijsje in de hand kijken naar 
het opgaan van de brug voor pas-
serende bootjes in alle soorten en 
maten. Ooit stond ik daar met onze 
kinderen, en zag ik het volgende  
gebeuren, een geinig voorbeeld van 
wat ‘genade’ zou kunnen zijn.

Er stonden drie jongetjes van 
ongeveer 8, 9 jaar voor de balie. Ze 
wilden elk een hoorntje met twee 
bolletjes (een euro per stuk, inclusief 

Genade en/of gein?
spikkels). De eerste twee gingen 
snel naar buiten, maar het derde jo-
chie bleef staan. ‘Dat is dan 6 euro’, 
zei Joyce, de ijsjesverkoopster. Het 
duurde even. Er bleek maar 5 euro 
in de beurs te zitten. Wat nu?, dacht 
ik. Joyce en ik keken elkaar aan. 
‘Nou ja, vooruit, nu 5 euro, maar 
de volgende keer wel genoeg geld 
meenemen hoor!’ Mooi opgelost, 
en anders had ik die euro wel willen 
betalen. 
Toen bleef het kind nog staan. 
Waarom? ‘Is er iets?’, vroeg Joyce. 
Met een klein stemmetje zei hij: ‘Ik 
wilde eigenlijk ook spikkels’. Hij had 
al vermoed dat 5 euro wel eens te 
weinig zou kunnen zijn, en had zijn 
voorkeur dus maar aangepast. Maar 
nu, deze aarzeling … een wens kan 
wel eens groter zijn … Toen schonk 
Joyce hem ook nog de spikkels, 
overvloed na tekort. De ene mens 
gunt een kleiner mens een voor-
deel. Ik zag er iets van ‘genade’ in, 
iets krijgen waar je geen recht op 
hebt maar wat je wel waard bent. 

Even een aards voorbeeld van 
hemels gunnen. Geinig. Geestig ook 
wel.
In de zomertijd heb ik al enkele 
gemeenteleden kunnen bezoeken, 
nu de zomervakantie erop zit en het 
werken, de scholen en ‘het gewone 
leven’ weer aanvangen, hoop ik we-
kelijks weer onder u te zijn. 

Een hartelijke groet, nu vanuit Breu-
kelen (Keizerskroon 5, 3621 RS),

ds. Bram-W illem Aarnoutse

De vakantieperiode is voorbij en het 
nieuwe seizoen staat voor de deur. 
Per 1 september start het koor weer 
met de repetities. Voorlopig onder 
leiding van dirigent Job de Bruijn. 
De eerstvolgende keer dat het koor 
medewerking zal verlenen is op de 
startzondag, 18 september. Elders in 
het blad kunt u meer lezen over het 
programma van de startzondag.

Het was verheugend om te zien 
dat ook in de zomermaanden op 
zondagochtend velen van u samen 
kwamen in de Johanneskerk om 
te vieren en elkaar te ontmoeten. 
De onderlinge betrokkenheid en 
aandacht voor elkaar in de dienst en 
ook na de dienst, tijdens het koffi  e-
drinken, was hartverwarmend. Dank 
aan de gastpredikanten voor hun 
inzet, gebeden, overwegingen en 
liederen. 

Vrijwilligers van Open Johanneskerk 
hebben de afgelopen weken op 
zaterdagmiddag gemiddeld 45 be-
zoekers mogen ontvangen. Een groot 
succes! Dinsdag 23 augustus jl. is 
door burgemeester Nanning Mol en 
ondergetekende bij de Johanneskerk 
een tableau onthuld met informatie 
over dit oudste gebouw van Laren 
en zaterdagmiddag 10 september,  
Open Monumentendag, zal een boek 
over de geschiedenis van de Johan-
neskerk feestelijk gepresenteerd 
worden. Zie ook pagina 14.

Tot slot, de eerstkomende kerken-
raadsvergadering is op dinsdag 27 
september. Dan zullen de geestelijk 
verzorgers met een zending vanuit 
de PGLE vertellen over hun werk-
zaamheden in het afgelopen jaar. 
Namens de kerkenraad wens ik u 
en uw dierbaren alle goeds en tot 
ziens!
Met hartelijke groet,
Mart Sakkers

Startzondag, 18 september
Op zondag 18 
september 
houden we de 
welbekende 
startzondag. 
Het jaarthema van de PKN is ‘Aan 
tafel’ en dit thema hebben wij ook 
gekozen voor de startzondag. 

Ontbijt en Voedselbank 
Het thema nodigt ons uit om letter-
lijk aan tafel te gaan en daarom start 
deze zondag om 09.00 uur met een 
gezamenlijk ontbijt. U hoeft daar niet 
voor te zorgen, wij regelen broodjes 
en krentenbollen. Aan tafel kan ook 
betekenen dat u andere mensen mee 
laat delen. Daarom houden we even-
eens die dag een inzameling voor de 
Voedselbank. De welbekende kratten 
zullen in de kerk aanwezig zijn. De 
Voedselbank heeft behoefte aan de 
volgende artikelen: thee, pasta, blik-
jes vis, zonnebloemolie, wasmiddel 
en tandpasta. 
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Bedankt

De diaconie heeft in het voorjaar een 
collecte gehouden ten behoeve van 
Voedselbank Gooi en Omstreken. Met 
de opbrengst werden de afgelopen 
maanden voor het uitgiftepunt Laren 
diverse verse producten aangeschaft, 
onder andere  melk, eieren, kaas en 
groente. Een welkome aanvulling!

De Voedselbank dankt dan ook alle gevers voor de grote ondersteuning 
van hun werk.

Marjo de Jager

College van
Diakenen

Kerkdienst en zingen met Job 
Na het ontbijt zal er een korte viering 
gehouden worden. Groot en klein is 
daarbij welkom. Voorganger die dag 
is ons gemeentelid Casper van Dorp. 
De kinderen en jongeren zullen na 
de kerkdienst een eigen programma 
volgen. Na de viering willen we ge-
zamenlijk een half uur zingen onder 
leiding van Job de Bruijn. U heeft 
vast wel een lied dat u graag zingt. U 
kunt uw voorkeurslied melden aan 
ondergetekende via bvdillen@ziggo.nl
of telefonisch op 06 1635 2526. Uit 
de ingeleverde liederen maken wij 
dan een keuze. We sluiten het geheel 
af met een drankje.

Programma 
09.00 uur: Ontbijten aan tafel
10.00 uur: Viering voor iedereen
10.45 uur: Bedanken vrijwilligers  
 die gestopt zijn
11.00 uur: koffi  e- / theepauze
11.30 uur: Zingen met Job
12.00 uur: Afsluiting met een glaasje

Namens de Commissie Startzondag,
Betty van Dillen

 Collecteverantwoording

Mei-Juni
24-04 Voedselbank       469,55 
               overgemaakt       575,00
01-05 Vlucht. Werk       261,70
08-05 KiA Nigeria       500,60
15-05 KiA De Glind       843,73
22-05 PAX Kinderhulp         204,00
29-05 Inl. huis Wording     268,85
05-06 KiA Zuid-Afrika        550,85
12-06 SchuldHulpMaatjes 
               Eemnes 358,90
19-06 Hulpvragen ichtbij  458,44
26-06 Binnenl. Diaconaat  220,10

De diaconie heeft besloten om 
vanaf 1 mei altijd minimaal € 350 
over te maken aan het collectedoel, 
ook als de collecte minder heeft 
opgebracht.

 Jan van Hamond

Tableau Johanneskerk onthuld

Op dinsdagmiddag 23 augustus 2022 hebben burgemeester Nanning Mol 
(links op de foto) en de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) Mart Sakkers, een informatiepaneel ont-
huld aan de Naarderstraat bij de Johanneskerk. Karel Hagen, bouwheerder, 
gaf een toelichting.
Het tableau vertelt de geschiedenis van deze 500-jarige kerk. Daar de 
Johanneskerk niet altijd open is, kunnen passanten het verhaal over het 
oudste gebouw van Laren, tevens cultureel erfgoed, toch tot zich nemen.
‘Opnieuw een verrijking van de informatie over ons dorp’, aldus de burge-
meester.

Douwe de Joode
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Presentatie Jubileumboek

Op zaterdagmiddag 10 september, Open Monumentendag, wordt het 
historische werk De Johanneskerk te Laren, 1521-2021  in de Johanneskerk 
gepresenteerd. Het is onder redactie van prof. dr. Jan de Bruijn en dr. Henk 
Michielse tot stand gekomen. Vanwege corona bleven vele archieven die 
geraadpleegd moesten worden lange tijd gesloten. Toch is het de historici 
gelukt om het boek, samen met zeven andere deskundige auteurs op de 
deelterreinen, te voltooien.

Het programma voor deze middag is in grote lijnen als volgt:

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffi  e of thee. 

15.00 uur Welkom door Jan de Bruijn, die een toelichting over het 
ontstaan en de inhoud van het boek geeft. Daarna een inleiding van Henk 
Michielse over katholiek en protestant in Laren.

circa 15.45 uur overhandiging van het boek aan vertegenwoordigers van 
de Gemeente Laren, de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en de 
Parochie Sint Jan – Goede Herder. 

Muzikale omlijsting:
Tjalling Roosjen (orgel); Cees van der Poel (orgel); The lemon Sharks 
(Johan Olof, viool; Bart Soeters, basgitaar; Joris Holtackers, toetsen en 
percussie).

Aansluitend wordt het glas geheven en is er gelegenheid elkaar informeel 
te ontmoeten en een boek aan te schaff en.

De presentatie en overhandiging van het boek is georganiseerd door de Jubileumcommissie 
Johanneskerk500 en door de Werkgroep Winterprogramma van de Protestantse Gemeente 
Laren-Eemnes. Indien u de overhandiging wilt bijwonen, laat u dit dan vÓÓr 7 september 
weten aan Ytta Stulp, yttastulp@gmail.com. U hoort dan van haar of dit mogelijk is, daar de 
ruimte beperkt is.

Een aardig historisch beeld siert de omslag. Helaas is de schilder onbekend.

Prof. dr. Jan de Bruijn & dr. Henk 
Michielse (red.), De Johanneskerk 
te Laren, 1521-2021, Uitgeverij 
Verloren, Hilversum 2022.

Het boek behandelt vooral onder-
werpen waarover op grond van 
historisch onderzoek iets nieuws 
te vertellen valt. Het geeft geen 
historisch overzicht van de ge-
schiedenis van de Johanneskerk.
Er zijn twee delen. In het eerste, 
chronologisch opgebouwde, deel 
wordt ingegaan op de historische 
context waarin de kerk functi-
oneerde, met name op de ver-
houding tussen katholieken en 
protestanten in Laren. 

In het tweede deel staan specifi e-
ke thema’s centraal die verband 
houden met de geschiedenis 
van het kerkgebouw zelf. Een 
belangrijke primeur is de vondst 
van de oudste afbeelding van 
de kerk van Jacob van Ruisdael 
(1628-1682), die al in september 
2021 bij de jubileumviering kon 
worden getoond. 

Verder komen onder meer aan 
de orde de raadselachtige ver-
dwijning van het (priester)koor, 
de recente verwerving van het 
achttiende-eeuwse Titz-orgel, 
het eigenzinnige optreden van 
de Larense hoteleigenaar Jan 
Hamdorff  als kerkvoogd en de ge-
heimen van het ‘Johannes-beeld’. 
In het artikel over het beeld staat 
Johannes de Evangelist centraal, 
sinds 2003 de naamgever van de 
kerk. 

Niet vergeten mag worden dat de 
kerk in de eerste zestig jaar van 
haar bestaan St. Janskapel heette, 
naar Johannes de Doper, die in de 
traditie van Laren een bijzondere 
plaats inneemt. In de laatste bij-
drage van het boek wordt het lied 
over deze ‘beschermheilige van 
Laren’ in een cultuur-historische 
context geplaatst.

Douwe de Joode
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Jeugdfl its

Bladeren en wortels

Op een zomeravond fl uisterden de bladeren:
Wij zorgen voor schaduw op het gras. We kleden de 
bomen aan met groen. Zonder ons zou een boom 
maar kaal zijn. Vermoeide wandelaars en dieren zijn 
dankbaar voor onze schaduw. Kinderen spelen graag 
onder ons bladerdak. ’s Nachts vinden de zangvogels 
bij ons bescherming. Wij verstoppen de nesten van 
de moedervogels. En….
Zo waren de bladeren bezig. Ze voelden zich belang-
rijk. 

Wat jullie zeggen is waar. Maar jullie mogen ons niet 
vergeten, zeiden stemmen van onder de grond.
Wie zijn jullie? vroegen de bladeren. 
Wij zitten diep in de grond, ver weg van jullie. Wij 
zijn de wortels. Wij voeden de stam en zorgen ervoor 
dat jullie kunnen groeien. Jullie schoonheid hebben 
jullie aan ons te danken. Wij zijn niet zo mooi als 
jullie, maar wij sterven niet af. Als een boom stevig 
staat, dan is dat aan ons te danken. Als wij zouden 
sterven, dan zou ook de boom sterven en jullie zou-
den met hem mee sterven.

De bladeren dachten daar diep over na en zeiden: 
Onvoorstelbaar dat iets wat je niet ziet, zo belangrijk 
kan zijn. 

Naar: Chantal Leterme, Een parel voor elke dag. 

Uitgeverij Averbode , 2012.

Godly Play

Wil je je kind iets meegeven van de Bijbelverhalen? Wij 
bieden Godly Play aan. Een speelse manier om kennis te 
maken met de verhalen. Godly Play geeft de vrijheid om je 
eigen verhaal te ontdekken in de verhalen van de Bijbel.

Zondag 2 oktober: Godly Play voor gezinnen
Eén keer per maand is er Godly Play in de Ontmoetings-
kerk, op de andere zondagen is er kinderdienst voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Omdat Godly Play lang 
niet voor iedereen bekend is, is er zondag 2 oktober Godly 
Play voor gezinnen. Zo kunnen ouders/grootouders ook 
meemaken wat er gebeurt bij Godly Play.

Wat is Godly Play?
Bij Godly Play beginnen we meteen met de kinderen in 
onze eigen ruimte. Daar horen we een verhaal. Een ver-
haal dat je niet alleen hoort maar ook ziet, voelt en soms 
ook proeft of ruikt. Daarna gaan we met elkaar in gesprek 
over het verhaal. Een gesprek vanuit verwondering. Er is 
geen goed of fout. We vragen ons af wat je het mooiste 
vindt of wat het belangrijkste zou kunnen zijn.

Na het praten kiezen we zelf hoe we aan het werk willen 
gaan met het verhaal. De een wil kleien, de ander spelen 
met het materiaal van het verhaal en weer een ander 
bouwt iets met Kapla. Keuze te over.
Als afsluiting komen we terug in de kring, we eten en drin-
ken iets met elkaar en soms bidden we of zingen een lied. 
Dan gaan we met elkaar naar de kerkzaal waar we samen 
met de andere mensen de zegen ontvangen.

Iedereen is welkom om te komen, of je nu vaak bij ons in 
de kerk komt of voor het eerst de drempel van de kerk 
overgaat.   

Ineke en Marjolijne Yska
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De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.
nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk 
zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app 
downloaden. 

Zondag  11 september 2022
De Dorpskerk  10.00 uur ds. M. van der Sijs
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. M. Sillevis Smitt
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs
     
Zondag 18 september 2022
De Dorpskerk  10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur  ds. C. van Dorp 
Theodotion  10.30 uur  pastor G. van Kesteren
      Afscheidsviering
Stichtse Hof  10.45 uur  ds. M. Randt
  
Zondag 25 september 2022
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J.A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur drs. E. Idema

Zondag 2 oktober 2022
De Dorpskerk  10.00 uur ds. H. Honderd
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. J.A. Zeilstra
Stichtse Hof  10.45 uur pastor I. Duursma

Kinderdiensten PGLE 
11 september: Godly play
18 september: kinderdienst
25 september: kinderdienst
2 oktober: Godlay play voor kinderen en (groot)ouders

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

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

Correctie 
B. Veerman, S. Visser

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

Opmaak en druk
Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

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

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren 
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor 
om kopij in te korten bij ruimtegebrek 
en om aangeboden berichten niet te 
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie 
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
08 wo 21-09 za 08-10
09 wo 26-10 za 12-11
10 wo 30-11 za 17-12

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

       WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022  

Kerkdiensten

▲ Foto Rineke Ooykaas
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