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www.pglaren-eemnes.nl
U vindt hier ook de links naar onze Facebook pagina en YouTube.

Enkele praktische zaken

 Bij het begin van een avond staan koffie en thee voor u klaar.
 Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.
 Bij de uitgang is er gelegenheid bij te dragen in de kosten. U kunt ook digitaal 
 bijdragen. PGLE heeft een ANBI-status: RSIN 814484220. 
 Actuele informatie treft u aan
 • op www.pglaren-eemnes.nl
 • op de facebookpagina protestanten laren-eemnes
 • in de Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Laren–Eemnes
 • in het kerkblad Onderweg.
 Op verzoek attenderen we u per @mail op het eerstvolgende programma
 onderdeel. U kunt dit kenbaar maken op het adres 
 winterprogramma@pglaren-eemnes.nl
	Om het karakter van de bijeenkomsten niet te verstoren, worden alleen de 
 kerkdiensten uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De website, Facebook en onze Nieuwsbrief informeren u over actuele aanpassingen. 

De Werkgroep Winterprogramma PGLE: 
Herman Docter, Casper van Dorp, Anne van Everdingen, Mary Mulder, Ytta Stulp
Externe publiciteit: Douwe de Joode
Fotografie: Co Swaan en Martin Noordzij
Vormgeving brochure: Ruud Ham

Colofon: Bijlage bij Onderweg jaargang 38, nr. 7
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Ten geleide
In haar Winterprogramma organiseert de Protestantse Gemeente Laren–Eemnes 
jaarlijks een scala aan activiteiten. Zij mag zich verheugen in een groeiende 
belangstelling, ook uit de regio.
COVID-19 beïnvloedde ook deze activiteit. Wij bleven plannen maken. Dat was geen 
sinecure. In onzekere tijden krimpt de planningshorizon. Daarom zijn nog niet alle data 
vastgelegd.

Het programma voor het seizoen 2022-2023 in beeld:

Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Johanneskerk, 
Naarderstraat 5, 
Laren

Datum Leiding Onderwerp             

za 10/9/2022 Jan de Bruijn De Johanneskerk te Laren 
  1521-2021 4
wo 28/9/2022 Thomas Quartier Mijn leven en werken in het 
  klooster 5
do 6/10/2022 Job de Bruijn Info-avond musical Joseph and… 6
di 11/10/2022 Jaap van Duijn 150 jaar Mondriaan 7
di 1/11/2022 Paul Schenderling Hoe handel ik eerlijk 8
do 3/11 - 24/11/2022 Job de Bruijn Repetities musical Joseph and… 6
do jan. en feb. 2023 Job de Bruijn Repetities musical Joseph and… 6
di 10/1/2023 Ricus Dullaert Leven in twee werelden 9
zondag feb. 2023 Job de Bruijn Uitvoeren musical Joseph and… 6
3 zondagmiddagen feb-apr. 2023 Preek van de leek 10
begin februari 2023  40-dagenkalender 11
zo 14/5/2023 Bach Cantorij Baarn Cantatedienst 12

De website, Facebook en onze Nieuwsbrief informeren u over actuele aanpassingen. 

pagina
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De Johanneskerk te Laren, 1521-2021
Op zaterdag 10 september verschijnt het historische werk De Johanneskerk te Laren, 
1521-2021. Het is onder redactie van prof. dr. Jan de Bruijn en dr. Henk Michielse de 
afgelopen twee jaar tot stand gebracht. Vanwege corona bleven vele archieven lange 
tijd gesloten. Toch is het beide historici gelukt om het boek, samen met zeven andere 
deskundige auteurs op de deelterreinen, een jaar na de officiële jubileumdatum tot 
stand te brengen en te presenteren.

Het is op dit moment niet duidelijk of het mogelijk is de presentatie bij te wonen. 
Raadpleeg hiervoor onze website.

Toelichting op de inhoud
In het eerste, chronologisch opgebouwde deel wordt ingegaan op de historische 
context waarin de kerk functioneerde, met name op de verhouding tussen katholieken 
en protestanten in Laren. In het tweede deel staan specifieke thema’s centraal. 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 verdwijning 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 geheimen van het Johannes-beeld. In een artikel staat Johannes de Evangelist 
centraal, sinds 2003 de naamgever van de kerk. Het boek wordt besloten met een 
bijdrage, waarin het lied over Johannes de Doper, ‘beschermheilige van Laren’, in een 
cultuur-historische 
context wordt 
geplaatst.

De uitgever 
is Verloren te 
Hilversum.
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Woensdag 28 september 2022, 19.30 – 21.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Mijn leven en werken in het klooster
Thomas Quartier, Theoloog des Vaderlands

Thomas Quartier is 
de allereerste monnik 
die zich Theoloog des 
Vaderlands mag noe-
men. Hij is in Duitsland 
geboren, studeerde 
theologie en filosofie in 
Nijmegen en hij woont 
sinds anderhalf jaar 
in een klooster in het 
Belgische Leuven.

Naast theoloog is hij 
ook schrijver, muzikant 
en hoogleraar, maar 
bovenal ambassadeur 
van het kloosterleven. 
Eind vorig jaar werd hij verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Hij werpt in die hoeda-
nigheid gevraagd en ongevraagd een blik op de actualiteiten.

Welke rol ziet hij voor zich als Theoloog des Vaderlands? Is dat te realiseren naast zijn 
vele werkzaamheden en zijn kloosterleven?

Prof. dr. Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de Abdij Keizersberg in Leuven. 
Hij doceert aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de KU Leuven en Sant’ Anselmo 
in Rome en is medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij publiceerde veel over 
liturgische spiritualiteit en kloosterleven, onder andere bij Berne Media: Anders leven 
(2015), Liturgische spiritualiteit (2016), Kiemcellen - Van klooster naar wereld (2016) en 
Zinzoekers - Dialogen over religie tussen oost en west (2018), met Paul van der Velde.
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Start: donderdag 6 oktober 2022, 19.00 – 20.00 uur
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat, de musical
Andrew Lloyd Webber componeerde niet alleen de wereldberoemde muziekstukken 
zoals Jesus Christ Superstar, Evita en the Phantom of the Opera. Rond 1970 schrijft hij, 
samen met tekstschrijver Tim Rice ook Joseph and the Amazing Technicolor Dream-
coat. Het is een musical voor schoolkoor, gebaseerd op het overbekende Bijbelverhaal 
over Jozef en zijn broers.
Joseph is een prachtig stuk geworden: speels, humoristisch, licht en muzikaal. Het 
verhaal over een familie met de nodige conflicten die uit de hand lopen is herkenbaar 
voor velen van ons. De musical kan indringend zijn, zoals in het lied: Close every door. 
Maar ook hoopvol: Any dream will do hoor je op het slot. Blijf dromen en blijf hopen!
Joseph is een zang- en toneelstuk, met een klein beetje toneel. Het leuke van dit mu-
ziekstuk is ook: het is heel speel- en zingbaar. Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaan 
we proberen het samen uit te voeren.

Wie zijn nodig?
Zes tot acht kinderen - Vier zangsolisten – Koorzangers - Instrumentalisten

Informatie
Op donderdag 6 oktober 2022 houden we een informatieavond in de Ontmoetings-
kerk.
Tijd: 19.00 - 20.00 uur. We vertellen iets, we laten wat horen en we gaan even samen 
zingen. 

Repeteren
In november 2022 repeteren we vier keer, op donderdag van 19.00 - 20.00 uur. Vanaf 
januari tot begin februari 2023 repeteren we wekelijks op dezelfde tijd.

Uitvoering
We gaan Joseph op een zondagmiddag in de maand februari uitvoeren.

Organisatie
Alice Katers, Veldweg 6, Eemnes, lakaters17@gmail.com, telefoon 06-11315517

Muzikale leiding
Job de Bruijn, j.g.debruijn@ziggo.nl, telefoon 035- 8873301
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Dinsdag 11 oktober 2022, 19.30 – 21.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Mondriaan (1872-1944) 
Eén van de tien belangrijkste schilders van Nederland

Jaap van Duijn

Door zijn geestkracht gedreven werd hij 
van een doorsnee Haagse School schilder 
uit de 19e eeuw de grote vernieuwer van 
de schilderkunst in de 20e eeuw.
We volgen zijn leven, zijn werk, het ont-
staan van de Stijl, zijn vijfjarig verblijf in 
Laren en de spirituele verdieping, die het 
mogelijk maakte dat Mondriaan zijn hele 
leven bleef evolueren. Zelfs na zijn dood 
kreeg hij vele navolgers, die doorgingen, 
waar hij was gebleven.
In kort bestek leert u hem kennen als 
kunstschilder en als dandy en maakt u 
kennis met zijn zeer gevarieerde werk in 
verschillende stijlen, ook na de periode 
van de Stijl. We komen tijdens zijn leven 
vele relaties met dames tegen, maar hij 
trouwt nooit. Interessant detail is dat zijn 
eerste abstracte werk is ontstaan in Laren 
en de theosofie ook hier opgedaan, heeft hem zijn leven lang niet losgelaten.
In het winterprogramma past de gepassioneerde Mondriaan als geen ander. Door zijn 
leven en werk komen we de drie woorden ‘Zin, Ziel en Zaligheid’ in volle betekenis 
meer dan eens tegen.
U raakt bekend met de opvolgers van Mondriaan in de latere kunstvormen.
De lezing zal opgeluisterd worden met beelden uit zijn verschillende levensfasen.

Jaap van Duijn is voorzitter van de Stichting Gifted Art.
www.giftedart.nl / www.mondriaanroute.nl
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Dinsdag 1 november 2022, 19.30 – 22.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Hoe handel ik eerlijk
Paul Schenderling

Econoom Paul Schenderling, adviseur bij overheden over sociale en ecologische 
vraagstukken, heeft de bakens in zijn leven verzet om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Dat 
vergt pijnlijke keuzes. “Maar het moet.”

Hij staat nog altijd op de site van filosoof 
en politicoloog Govert Buijs als een 
van diens promovendi op het onder-
zoeksthema Markt, Liefde & Menselijke 
Bloei aan de Vrije Universiteit: econoom 
Paul Schenderling (33) uit Amersfoort. 
“Maar ik ben ermee gestopt. En ik ben uit 
de redactie gestapt van Christen Demo-
cratische Verkenningen, een tijdschrift 
van het CDA. En ik werk nu geen vijf 
dagen in de week meer als consultant, 
maar drie. Genoeg om van te leven.”

Begin dit jaar publiceerden Schender-
ling en zijn collega-econoom Matthias 
Olthaar het boek Hoe handel ik eerlijk 
waarin ze berekenden wat de prijs is 
voor de welvaart van rijk Nederland.

Hij geeft veel lezingen, over de vreug-
de van genoeg, voor maatschappelijke 
organisaties en politieke partijen. In zijn 
lezingen bespreekt Paul aan de hand van 
kleine en grote verhalen wat er nodig 
is om rechtvaardig te handelen binnen 

onze economie. Hij legt op een heldere en eenvoudige manier uit hoe onze huidige 
economie in elkaar zit. Vervolgens geeft hij concrete en praktische adviezen hoe we 
eerlijker en duurzamer kunnen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.
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Dinsdag 10 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Leven in twee werelden
Ricus Dullaert

Ricus Dullaert is pastor en antiquair; hij woont vier maanden van het jaar in Amster-
dam, waar hij een bekende antiekhandel heeft. Daarnaast werkt hij al 26 jaar met men-
sen die door de aidsepidemie zijn getroffen. Van 1990-2000 was hij de eerste drugspas-
tor van Nederland en werkte hij voor druggebruikers op de Amsterdamse Wallen. In 
2001 vertrok hij naar 
Zuid-Afrika om, aan-
gesteld door Cordaid, 
de strijd tegen aids 
daar voort te zetten. 
In Zuid-Afrika zijn 
zes miljoen mensen 
HIV-positief en is HIV 
een van de grootste 
problemen waar het 
land mee worstelt. 
Daar werkte hij voor 
de aidsremmerskliniek 
en het hospice van 
het Nazareth House, 
een klooster in Johan-
nesburg. Ricus leidt 
in Nazareth House de supportgroepen voor HIV-positieve vluchtelingen, daarnaast be-
zoekt hij wekelijks alle hospicepatiënten. Sinds 2009 werkt Ricus ook voor de Stichting 
HomePlan in Breda als landcoördinator voor Zuidelijk Afrika. 

Zijn opmerkelijke loopbaan roept vragen op, zoals
- Hoe gaat dat samen: werken onder de allerarmsten in Zuid-Afrika en antiekhandelaar 
zijn op topniveau? 
- Wat is zijn innerlijke motivatie, tegen welke problemen is hij aangelopen?
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3 zondagmiddagen in feb-apr. 2023, 
16.30 - 17.30 uur
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Preek van de leek
De formule is niet onbekend: overal in het land worden diensten gehouden waarin 
leken een preek houden. We gaan er in het voorjaar van 2023 ook in Laren en Eemnes 
mee beginnen.
We houden drie keer op een zondagmiddag in februari, maart en april, een dienst in de 
Johanneskerk waarin de gast de preek houdt.
Deze gastsprekers kunnen van binnen of van buiten de kerk komen. Wat ze wel of niet 
geloven is aan hen zelf. We vragen hun of ze vanuit hun eigen beleving willen reageren 
op een Bijbelverhaal. Ze mogen zelf liederen en een muziekstuk kiezen. 
De gasten gaan voor in een dienst. Dat betekent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, 
het aansteken van kaarsen en natuurlijk de preek van de leek. De diensten worden 
zorgvuldig voorbereid. Een predikant zal hiertoe voorgesprekken hebben.
Na afloop is er een glas bij nagesprek en ontmoeting.
We verheugen ons er op dat bijzondere dorpsgenoten bereid zijn om een preek van de 
leek te houden.

Als eerste komt Nanning Mol, burgemeester van Laren.
Daarna is Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Singer Laren, onze gast.
Als derde zal Roland van Benthem, burgemeester van Eemnes, een preek houden.
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Veertigdagenkalender 2023
Wegwijzer van Aswoensdag tot Pasen

In 2023 zal weer voor de veertigdagentijd, de periode die loopt van Aswoensdag (22 
februari 2023) tot en met Eerste Paasdag (9 april), een kalender worden gemaakt. Een 
kalender met voor iedere dag een gedicht of een tekst om over na te denken of van te 
leren. Ook de kinderen krijgen aandacht.

De kalender kost € 5,- .
De kerkenraad biedt de gemeenteleden van Laren-Eemnes per woonadres één 
exemplaar gratis aan.

Onderweg, de website en de Nieuwsbrief informeren u nader over de mogelijkheden 
van bestellen.

Verschijning: begin februari 2023



Zondag 14 mei 2023, 10.30 – 11.45 uur
Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren

Cantatedienst
Op zondag 14 mei zal tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk het Himmelfahrtsorato-
rium Lobet Gott in seinen Reichen (BWV 11) van Johann Sebastian Bach worden uitge-
voerd. De eerste uitvoering van dit oratorium vond plaats op Hemelvaartsdag 19 mei 
1735.
Het werk heeft de structuur en stijl van een cantate, maar de tekst heeft, conform een 
oratorium, een doorlopende verhaallijn.

De opbouw van het oratorium is:
Koor Lobet Gott in seinen Reichen
Recitatief (tenor) Der Herr Jesus hub seine Hände auf
Recitatief (bas) Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah
Aria (alt) Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben
Recitatief (tenor) Und ward aufgehoben zusehens
Koraal Nun lieget alles unter dir
Recitatief (tenor, bas) Und da sie ihm nachsahen
Recitatief (alt) Ach ja! So komme bald zurück
Recitatief (tenor) Sie aber beteten ihn an
Aria (sopraan) Jesu, deine Gnadenblicke
Koraal Wann soll es doch geschehen

Dit oratorium wordt ten gehore gebracht binnen de kerkdienst met de gebruikelijke 
onderdelen en ingeleid met een korte preek. 
 
Uitvoerenden  Bach Cantorij Baarn en een begeleidingsorkest o.l.v. 
 Wouter Verhage
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