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Herfst
Ik houd van de herfst, de natuur die tot rust komt. Bij
de geuren van stervende bladeren voel ik me thuis.
Het is alsof het eindelijk mag: tot rust komen. Al die
opgewonden drukte, die nooit ophoudende stroom van
activiteiten, die weerstand tegen de kwetsbaarheid
waarin wij ons verloren lijken te hebben, ergens komt er
een moment, dan is het genoeg. Voltooiing, ruimte voor
contemplatie, mijmeren over wat was, mooi en grauw,
zwoegen en plezier, het mag er allemaal zijn, in een
levensecht reliëf.

Ik open ’t raam en laat het najaar binnen,
Het onuitsprekelijke, het van weleer
En van altijd. Als ik één ding begeer
Is het: dit tot het laatste te beminnen.
(De gelatene (fragment), uit:
J.C. Bloem, Verzamelde gedichten, 1965)

Zou het kunnen dat heel die wirwar van globale opwarming, oorlogen, corona en inflatie, tenslotte ook een soort
collectieve geestelijke herfst veroorzaakt? Een najaar in
de wereldeconomie, een kostbare relativering, een herfsttij, niet der middeleeuwen, maar van een over het paard
getild globaal circus, aangedreven door artiesten die hun
eigen kunsten niet langer beheersen. Hunkeren wij niet
allemaal, diep van binnen, naar een kern van inhoud, een
bezinnen op wat er werkelijk toe doet, een herontdekken
van oude wijsheden, door velen afgeschreven als in een
roes? Wij leven in een bezeten wereld en we weten het.
Opgejaagd doen ontelbare mensen dagelijks datgene
waarvan ze ongelukkig worden.
Begrijp me niet verkeerd. Ik gun iedereen geluk en een
lang, actief en zinvol leven. Iedereen zou, als het aan mij
zou liggen, waardevol werk moeten kunnen verrichten
dat past bij hem of haar, zonder dat het tot overbelasting
leidt. Ik gun het iedereen om alle mooie plaatsen van
de wereld te zien, zonder de boel te bederven. Ik kan
genieten van de lente en zit heel graag in de zon, tijdens
lange zomeravonden, met een goed glas wijn. Ik hoop van
harte dat wij elkaar zullen kunnen blijven ontmoeten en
ook in het pas aangebroken seizoen weer schitterende
bijeenkomsten zullen kunnen blijven organiseren, binnen
en buiten de kerk.
Maar ik kan de herfst met zijn rottende bladeren en
stinkende zwammen niet missen. Immers, hier wordt
afgeremd en bijgestuurd, om ruimte te maken, om tot
ontvankelijkheid te inspireren. Het is de natuur die ons
het leert. Een neerdwarrelend blad maakt mij bewust van
voorbije dagen en vergleden tijden, stemt me melancholiek, tempert mijn ambities, en doet me glimlachen als
het om de toekomst gaat.

M.C. Escher - Drie werelden

Jurjen Zeilstra

Gastvrijheid
Er zijn nogal wat stereotypen over Nederlanders en
gastvrijheid: je kunt alleen bij ze aankloppen als je een
afspraak hebt; kom niet toevallig langs om zes uur ’s
avonds want dan eten ze; en steeds weer dat verhaal over
het ene koekje bij de koﬃe. Ik heb me daar altijd tegen
verzet; stereotypen kunnen immers makkelijk overgaan
in vooroordelen, zoals ‘Nederlanders zijn niet gastvrij’. Ik
zette daar tegenover: bij ons thuis eten we niet om zes
uur; wij zetten een schaal koekjes op tafel en je mag pakken wat je wilt; en iedereen kan bij ons aanschuiven als hij
toevallig tijdens de maaltijd aankomt. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat ik tijdens ons verblijf in Zambia
en mijn periodes in Indonesië geconfronteerd werd met
vormen van gastvrijheid die me bijna deden geloven in
die stereotypering. Ik ervoer daar dat bijeenkomsten en
ontmoetingen altijd vergezeld gaan van eten. Veel eten.
Dat mensen altijd tijd hebben voor gasten, blij zijn als je
op bezoek komt, ook zonder afspraak. En hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Is het erg dat wij op een andere manier gastvrij zijn, als
dat al zo is? Misschien wel niet. Onbegrensde gastvrijheid
kent ook nadelen. Je kunt je soms overvoerd voelen door
uitgebreide maaltijden die je worden voorgezet of door
uitnodigingen voor gezellige verjaardagen. Gastvrijheid is
meer dan het verzorgen van een maaltijd, het gaat ook om
aandacht. Het verhaal van Martha en Maria (Lucas 10) illustreert dat mooi: Martha volgt de regels van de grenzeloze
gastvrijheid door te zorgen dat het Jezus en zijn leerlingen

aan niets ontbreekt, Maria geeft haar gast aandacht door
naar hem te luisteren. Jezus spreekt daar zijn waardering
voor uit. Gastvrijheid is door de hele Bijbel heen geweven,
van Genesis tot Openbaring. We zien het als eerste heel
duidelijk in Genesis 18 bij Abraham en Sara. Ze ontvangen
drie vreemdelingen in hun tent. Die worden met open
armen ontvangen en het beste van het beste wordt klaargemaakt.
Gastvrijheid hoort ook bij het hart van het Evangelie.
Het Griekse woord voor gastvrijheid is philoxenia wat
letterlijk vertaald wordt met ‘liefde voor een vreemdeling of goeddoen aan een vreemdeling.’ Liefde dus voor
iemand die je niet kent. En de lat ligt hoog. Het is niet
alleen een opdracht om gastvrij te zijn, maar we moeten
het ook nog eens zonder mopperen doen (1 Petrus 4,9):
‘Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren’. Een Bijbelse opdracht die vraagt om een open hart en een open
huis. ‘Waar het hart open is, volgt de deur vanzelf.’ Dat
niet iedereen dat in gelijke mate kan realiseren, spreekt
vanzelf. Als je je kinderen geen ontbijt kunt geven, is er
geen plaats voor een gast aan tafel. Als je berooid uit een
ander land komt, ben je de gedoodverfde gast.
In dit licht gezien is de omgang van ons land met ‘vreemdelingen die aan de poort kloppen’ op zijn minst beschamend. Marieke Lucas Rijneveld verwoordde dat op
indringende wijze in het gedicht ‘Mussenvlucht’.
Alice van Kalsbeek

▲ Gavin Turk – L’âge d’or, Rotterdam
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Mussenvlucht
© De Volkskrant

Als de nacht enkel een dak is voor degenen die nooit
een hand boven het hoofd gehouden is, als je eenmaal
begrijpt dat het woord nooddruft uit een gebed het gebrek
betekent aan bed en brood, aan heb-me-lief: niemand
weet hoe een vluchtauto eruitziet totdat je er een bestuurt.
Als je hoopt dat de oorlog ver weg is, maar het een
parasiet blijkt die zonder toestemming in je meereist,
en je ligt, je ligt het wachten uit. Soms verschijnt er een
belofte aan de horizon, toch volgt er altijd zonsondergang
waardoor het donker weer komt, duisternis die steevast
een bivakmuts draagt: je herkent zijn ogen van verre,
al weet je dat niemand het donker erbij lapt, inschikkelijkheid
is het eerste woord dat je hier leert – je bent een logé
zonder toilettas, maar met een hoofd vol nachtmerries.
Als de dag als laaghangend fruit voor je hangt en er wordt
gezegd dat je er niet van mag eten, als je altijd in de wacht
wordt gezet, als men je haat enkel omdat men zelf bang is
gehaat te worden, ze je een gelukzoeker noemen,
terwijl je, als je mocht kiezen, heus de voorspoed elders
zou zoeken, want ieder paradijs is een luchtkasteel
voor hen die uit hun geboorteland wegmoeten.
Als je alles kwijt bent wat je dierbaar is: huis, haard,
waardigheid, kind. Als je bij aankomst al ziet
dat men de armen niet open maar op elkaar
geklemd houdt, en je weet dat er niet veel nodig is
voor een thuis, enkel iemand die je warm begroet,
die zegt: weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen
te boven. En die je dan van vleugels voorziet.

Marieke Lucas
Rijneveld

Marieke Lucas Rijneveld

(De Volkskrant, 1 september 2022.
Marieke Lucas Rijneveld schreef dit
gedicht naar aanleiding van de situatie
in Ter Apel.)

▲ Hans Jouta, Mussenvlucht
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

09-10 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat ze
weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden we samen armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt
het milieu minder belast.

09-10 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.

16-10 Kerk in Actie - Indonesië

16-10 Kerk in Actie - Indonesië
Zie eerste kolom.
23-10 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden
vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit
deﬁnitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om
in een Exodus-huis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van
Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te
ondernemen en coöperaties op te zetten. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.
23-10 C’est la Vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen
met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor
de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis
sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning
geboden in de laatste fase van het leven.
30-10 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders
worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van
kinderen.

30-10 Edukans - Bolivia

Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika. Er wordt
veel fastfood gegeten, terwijl het land ooit juist een
rijke eetcultuur had. Dankzij het door Edukans ondersteunde project Manq’a leren kansarme jongeren koken
volgens gezonde, traditionele recepten.
Na hun opleiding kunnen ze aan de slag in de gastronomische sector of ze beginnen een eigen zaak. Zo krijgen
ze een kans om iets van hun toekomst te maken en wordt
gezond voedsel voor steeds meer mensen beschikbaar!

06-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die
dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact
hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens
wat stoom wilt afblazen.

06-11 Binnenlands diaconaat - Vakantieweken
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare
waarde voor de 2.700 mensen die jaarlijks meegaan. Zij
vinden er warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn het grotendeels ouderen en mensen die enige
zorg of begeleiding nodig hebben die meegaan in deze
vakantieweken.

College van Diakenen van de PGB

College van Diakenen van de PGLE
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Verantwoording Interkerkelijke 40-dagenactie 2022

Voor 2022 heeft de interkerkelijke
40-dagenactie Laren-BlaricumEemnes uw steun gevraagd en ook
weer ruimhartig gekregen voor een
ambitieus ontwikkelingsproject in
Nepal onder het motto: Moeder en
kind, onze zorg.

Sailung is een dorp dat onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband
van acht dorpen in het noordoosten van Nepal. Het gebied beslaat 100 km2
en telt ruim 13.000 inwoners. Mede door uw steun heeft de Stichting Ton
Memorial School Sailung hier een schoolgebouw gerealiseerd.
Het ontwikkelingscomité van het dorp heeft gevraagd of de stichting ook
kan ondersteunen in de uitbreiding van het medische (nood) steunpunt
met zes kamers voor medische en bevallingsondersteuning en tijdelijke
opname, en voor het verblijf van de medische staf. Het doel is om 24 uur
per etmaal medische zorg aan te bieden voor de circa 3.000 inwoners
van Sailung en directe omgeving. De lokale overheid staat borg voor het
medisch personeel, de salarissen en alle exploitatiekosten.
Door uw gulle bijdragen hebben wij de stichting nu een bedrag van
€ 25.000 kunnen toezeggen. Op onze toezegging ontvingen wij de volgende
reactie van een blij verraste Jan Post (uit Blaricum afkomstig en vrijwilliger
bij de stichting): ‘Misschien ook mooi om te melden dat we al een
principetoezegging hebben van Wilde Ganzen om onze vervolgprojecten te
ondersteunen met een bonus van 50%. De donatie van de Interkerkelijke
40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes van € 25.000 wordt daarmee tot
€ 37.500 verhoogd. Wat een superstart!’
Ook hebben wij via de Stichting Caring Unites in Nepal de alleenstaande
moeder van Nishan en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij het
schoolgeld vier jaar hebben gesponsord, in het afgelopen coronajaar nog
ﬁnancieel kunnen ondersteunen.
Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op
onze website:

Laat de liefde je dragen bevat
liederen voor het dagelijks
leven. In de bundel tref je teksten, melodieën en begeleidingen aan. Natuurlijk zijn liederen om te zingen. De teksten
kun je ook gewoon lezen, voor
jezelf of voor een ander, in
samenkomsten of thuis, bij een
zieke, als je een kind naar bed
brengt, als je aan tafel zit, als je
woorden zoekt ter bezinning.
De liederen sluiten aan bij
onze levenservaringen. De
teksten bevatten geen dogmatische stelligheden. Iemand
noemde ze open en bewogen.
Ik heb ze geschreven voor
iedereen: voor mensen die
kunnen geloven, maar ook voor
al diegenen die niet veel zeker
weten. De liederen zijn kleine
handreikingen.
Op zondag 6 november, 11.30
uur wordt de liedbundel gepresenteerd in de Ontmoetingskerk. We laten liederen horen
en we gaan samen zingen.
De bundel is gedrukt in een
kleine oplage. Op zondag 6 november kunt u een exemplaar
aanschaﬀen.
Job de Bruijn

www.40-dagenaktie.nl

NL72 RABO 0334 9515 93
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Winter
programma
Zangers en musici gezocht voor
musical Joseph
De bedoeling is om de musical ‘Joseph and the amazing
technicolor dreamcoat’ (Andrew Lloyd Webber) in
februari volgend jaar uit te voeren. Jong en oud zijn
welkom! Voor de bezetting zijn nodig zes tot acht
kinderen - vier zangsolisten – meerdere koorzangers –
meerdere instrumentalisten.
Op donderdag 6 oktober 2022 is er een informatieavond
in de Ontmoetingskerk in Laren. Tijd: 19.00 - 20.00 uur.
Algehele leiding: Alice Katers, Veldweg 6, Eemnes,
lakaters17@gmail.com, 06-11315517. Muzikale leiding:
Job de Bruijn, j.g.debruijn@ziggo.nl, 035- 887330.

Kerkcafé Dorpskerk
Blaricum
Wek geen valse verwachtingen
over de landbouwtransitie
Het stikstofdebat laat zien dat de problematiek van
de landbouw in Nederland groot is. Hoe kunnen we
gezond, veilig en betaalbaar voedsel produceren?
Welke ruimte laten we daarbij aan de natuur? Krijn
Poppe (landbouweconoom) zal deze problematiek
nader belichten en oplossingsrichtingen ter discussie stellen.
Donderdag 27 oktober 2022, aanvang: 20.00 uur
Plaats: Dorpskerk in Blaricum
De toegang is gratis. Wel staat er een ‘koﬃebus’,
voor een bijdrage ter bestrijding van de kosten.

Mondriaan (1872-1944)
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 en zijn werk.

LANG ZAL HIJ LEVEN
‘Lang zal hij leven’ is een theaterstuk dat draait om
een familiegesprek over euthanasie bij dementie.
Tijdens het stuk wordt het publiek actief betrokken
bij de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Een
interactief drama in het midden van een maatschappelijk debat.
In een voorstelling van zestig minuten volgen we
Dirk-Jan (80 jaar, vergevorderde dementie) en zijn
naaste familie. Ze vieren zijn 80e verjaardag en zingen ‘Lang zal hij leven’. Maar niet iedereen zingt dit
van hart emee. Had Dirk-Jan niet zelf in een wilsverklaring gezegd dat hij dit nooit zou willen?
Deze productie is het resultaat van samenwerking
tussen het Moral Compass Project van de Protestantse
Theologische Universiteit en Nachtzon Media
(uitvoerend producent is Casper van Dorp).

Dinsdag 11 oktober 2022, 19,30-21.00 uur
Spreker: Jaap van Duijn
Plaats: Johanneskerk, Laren

De voorstelling wordt gespeeld in het
Blaricums Theater (Huizerweg 13, Blaricum)
op maandag 17 oktober om 16.30 en 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Henk Aertsen

Hoe handel ik eerlijk
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’.
Dinsdag 1 november 2022, 19.30 -21.00 uur
Plaats: Johanneskerk, Laren
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Van het
consistorie

Protestantse
Gemeente
Blaricum

Bij de diensten
Zondag 9 oktober 2022

▲ Spittende man en vrouw -

De Dorpskerk

Vincent van Gogh

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

Zondag 30 oktober

▲ Christus in het huis van Simon -

Dirck Bouts (1420-1475).

Aan tafel kunnen in de bijbel
wonderlijke dingen gebeuren, zoals
het zalven van een van de gasten.
Degene die dat overkomt wordt
toegewijd en toegerust, dat wil
zeggen in zijn kracht gezet als een
geschenk van Godswege. Niet dat het
zalven heilig maakt of onaantastbaar,
maar er wordt erkenning in
uitgedrukt van de onlosmakelijke
nabijheid van Gods Geest.
Thema van deze dienst in het kader
van het jaarthema ‘Blaricum aan Tafel
in de Dorpskerk’ is: Met liefde gezalfd.
Schriftlezingen: Spreuken 9, 1-18;
Psalm 23; Lucas 7, 36-50.
Liederen: Psalm 92: 1, 2, 3 en 7; Lied
301c; Lied 903: 1, 2 en 6; Lied 846:
1, 4, 5 en 6; Lied 563; Lied 23a; Lied
970.
Aan deze dienst wordt medewerking
verleend door de cantorij, onder
leiding van onze nieuwe cantor
Richard Vos.
Komt allen luisteren!
Zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. De ons welbekende
ds. René van den Beld leidt de dienst.
Op 23 oktober zal ds. Petra Barnard
bij ons voorgaan in plaats van
ds. Fred Flantua, die een val maakte
tijdens zijn vakantie. We wensen
hem van harte beterschap. En Petra
verwelkomen we van harte.

Menselijke inspanning is vaak
beleefd als zwoegen en zweten en
vechten voor het bestaan. Dat is
arbeid. Een karige maaltijd en de
hoogst noodzakelijke middelen van
levensonderhoud is alles wat je mag
verwachten. Voor vele miljoenen ziet
het leven er zo uit. Is dit ten slotte
ook in Gods Koninkrijk ons lot? Of
is er meer en mogen mensen meer
verwachten, ook de armen der aarde?
Thema: Waar het Koninkrijk om
vraagt.
Schriftlezingen: Genesis 3, 1-19;
Handelingen 2, 41-47 en Lucas 17,
7-10.
Liederen: Psalm 90: 1 en 8; Lied 301e;
Lied 869: 1, 2 en 3; Lied 845; Lied
365; Lied 944 en Lied 816.
Zondag 6 november 2022

▲ De boerenbruiloft -

Pieter Breughel de Jongere

Sommige woorden van Jezus zijn zo
vreemd dat zij de eerste hoorders
als volkomen onbegrijpelijk in de
oren geklonken zullen hebben. Wat
moet je met een heer die zijn slaven
aan tafel bedient? Bijna niemand
kan dat destijds begrepen hebben,
en dat gold al helemaal wanneer het
een beeldspraak was die betrekking
had op het goddelijke. Maar wij, die
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gewend zijn aan dergelijke woorden,
kunnen wij het bevatten?
Thema: Een heer die zijn slaven dient.
Schriftlezingen: Exodus 24, 9-11;
Galaten 2,12 en Lucas 12, 35-40 en
14, 7-11.
Liederen: Psalm 67; Lied 301c; Lied
370; Lied 990; Lied 453 en Lied 880.
Voor deze dienst zijn speciaal uitgenodigd ouders met jonge kinderen.
Er is een kinderdienst.
Het Consistorie wenst u een
gezegende herfst.

Kinderdienst
Het plan om in het seizoen
2022/2023 in de Dorpskerk weer
een maandelijkse kinderdienst te
houden is op 18 september gestart.
Wij hopen dat, als ruim van tevoren
bekend is wanneer er kinderdiensten
zijn, het ook aantrekkelijk wordt 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 gesproken, de kerkzaal
verlaten voor hun eigen bijeenkomst
onder leiding van Beatrijs Bulder,
Jantien Oldenziel en anderen
(jantien@jbcr.eu / beatrijsbulder@
hotmail.com).
Met het opzetten van een speciale
kinderdienstapp hopen we de
communicatie te bevorderen. De
beoogde data dit najaar zijn:
6 november
27 november, Eerste Advent
25 december, Kerstfeest

Van de
predikant
Van 30 augustus tot 8 september
vond in Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken
plaats. Zo’n bijeenkomst eindigt altijd
met een ‘message’. Het thema van
Karlsruhe was: De liefde van Christus
beweegt de wereld tot verzoening en
eenheid. De slotverklaring is te lang
om hier te publiceren. Het is een
oproep om samen te handelen, een
uitnodiging tot beweging (1), ellende
te willen zien (2), de gevolgen van de
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klimaatcrisis in termen van onrecht
te onderkennen (3), de hoop vast te
houden dat het anders kan (4), de
liefde van Christus te beleven als basis voor het antwoord (5), te belijden
dat ook wij zelf tekort schieten en de
verzoening als een beweging naar
God en elkaar toe actief te zoeken (6),
en om berouw, verzoening en gerechtigheid te zien als startpunt van een
gezamenlijke pelgrimsreis (7-13).
Tijdens de Startzondag 18 september heb ik in de Dorpskerk gedankt
en gebeden: ‘God, wij danken U dat
4000 heel verschillende mensen uit
120 landen en uit 352 kerken elkaar
hebben willen ontmoeten in uw licht
en zich samen hebben willen zien
als de gestalte van een veelkleurig
Godsvolk onderweg, representanten
van miljoenen. Ook wij horen daarbij.
Geef Heer, dat deze beweging, die
steeds zo kwetsbaar begint, uitmondt
in uw rijk van vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping, vandaag,
de toekomst tegemoet.’
De integrale slotverklaring is te lezen
op: www.raadvankerken.nl.

uur (inloop), 19.30 uur (aanvang)
onder leiding van ds. Zeilstra.
Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente
Bloemengroeten

▲ Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de
bloemen uit de kerk met onze
felicitaties en/of wensen voor een
spoedig herstel en hartelijke groeten
gebracht naar de heer Bosma, Anneke
van ’t Hull en Elly Recourt.
Indien u iemand weet voor een
bloemengroet, neemt u dan contact
op met één van de ouderlingen of
stuur een mailtje naar diaconie@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Met vriendelijke groet,
College van Diakenen

Zie ook pagina 15.

Hun God de mijne?
De volgende bijeenkomsten van het
leerhuis over dichters onder leiding
van ds. Zeilstra, over het boek van
Martien Brinkman ‘Hun God de mijne?’
vinden plaats in Het Achterom op
dinsdag 11 oktober (Marsman),
dinsdag 25 oktober (Nijhoﬀ),
dinsdag 8 november (Gerhardt).
Aanvang: 10.00 uur.

Commissie Pastoraat
Allen die actief zijn in pastoraat en
contact vanuit de Dorpskerk zijn
welkom bij de toerustingsavond
over diepgang in het gesprek.
Die zal worden gehouden op
donderdagavond 13 oktober, 19.15
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Vertrouwenspersoon
De PKN heeft gemeenten verzocht
een vertrouwenspersoon aan
te stellen. Daaraan is door de
kerkenraad gehoor gegeven en
vervolgens ben ik gevraagd mij
daarvoor beschikbaar te stellen. Ik
heb mij bereid verklaard om die rol te
vervullen.
De Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes heeft twee
vertrouwenspersonen: Rieke Swaan
en Paula Cnossen. Alle drie hebben
wij al geheimhoudingsplicht
vanwege (eerder) beklede ambten.
We zijn een ochtend bij elkaar gaan
zitten om samen te bespreken hoe
we elkaar kunnen helpen. Dat contact
is heel positief verlopen. We hebben
afgesproken om elkaar, indien nodig,

als aanspreekpunt te gebruiken.
Ook leek het ons prettig voor
gemeenteleden om in voorkomende
gevallen een vertrouwenspersoon
van een van de andere gemeenten
aan te spreken.
Het zou kunnen dat je bang bent dat
je ‘eigen’ vertrouwenspersoon te weinig ‘neutraal’ is. Dan kun je naar een
van de collega’s stappen. Het eerste
onderwerp waar iedereen vandaag
aan denkt is een situatie van seksueel misbruik, maar het kan ook een
andere ervaring waar u zich onveilig
voelde, zijn.
Wat kunnen wij voor iemand doen?
We kunnen zaken meestal niet echt
‘oplossen’. Wel kunnen we naast
iemand staan en helpen om het
probleem helder te krijgen en de weg
te wijzen als er vervolgstappen nodig
zijn: moet dat binnen of buiten de
kerk? Moet er misschien zelfs aangifte
worden gedaan?
Petra Barnard
Schapendrift 5
1261 HK Blaricum
035 538 6264
06 1345 1757
petra.c.barnard@planet.nl
Rieke Swaan
06 232 11508
riekeswaan@hotmail.com

en 21 oktober van 10.00 -12.00 uur
in het Achterom. Het uitje in de buurt
is op donderdag 27 oktober.
Heeft u nog een vraag, stelt u deze
dan aan Cie. Kruispunt
(06-21230727).

bijzonder tintje doordat er twee
personen aantraden die gaan
bijdragen aan de activiteiten van de
kerk: Jan den Dunnen, die bevestigd
werd als ouderling-kerkrentmeester
en Richard Vos, die in de bediening
van cantor werd ingeleid.

Hartelijke groeten van
Bep, Tiny, Sabine en Anne-Marie

Van de
Kerkenraad
Op het moment van het schrijven van
dit verslag regent het pijpenstelen.
Het is duidelijk: de zomer is voorbij
en een nieuw seizoen is begonnen,
ook in de Dorpskerk. Het werd
ingeluid met een goed bezochte
startzondag, die in het teken stond
van het thema ‘Blaricum aan Tafel
in de Dorpskerk’. Dit thema sluit
aan bij het door de PKN gekozen
thema voor 2022/2023 ‘Aan tafel!’
Het onbestendige weer liet het
niet toe na de dienst in de tuin van
het Achterom aan tafel te gaan. De
muzikaal omlijste lunch in de kerk
zelf was er echter zeker niet minder
geanimeerd om. Dit ook al omdat
er sinds enige jaren weer kinderen
ronddarden, waarvoor eerder een
kinderdienst was georganiseerd.

Paula Cnossen
06 4546 2229
paulacnossen@gmail.com

Jan den Dunnen

Richard Vos

Deze versterking van de gelederen
is zeer welkom op een moment dat
de gemeente fors in beweging is
en er van alles op de rails staat: van
gespreksgroepen voor jong en oud
via zondagmiddagen met woord en
muziek tot een reis naar Israël medio
2023. Om het overzicht voor de
gemeenteleden te vergemakkelijken
werd er na de dienst een jaarboekje
gepresenteerd waarin alle informatie
is samengebracht over wie en wat
in de Dorpskerk. De bedoeling is om
dit boekje binnen zeer afzienbare
tijd te laten volgen door een
‘smoelenboekje’ van gemeenteleden
met het doel de onderlinge band nog
verder te bevorderen.
Bas Reitsma, voorzitter

College van
Kerkrentmeesters

Cie. Kruispunt
activiteiten voor onze 70-plus
senioren

Collectebonnen
▲ Kinderkerk

Cie. Kruispunt zal over het
Seniorenuitje op 22 september in
het volgende kerkblad verhalen.
Komende maand ontvangen wij u
gaarne bij de koﬃeochtenden op 7

Foto Jan van Vembde

Verder werden er kaarten verkocht,
gemaakt door Annelet Wegener, met
de opbrengst waarvan teken- en
schildermateriaal voor de in Blaricum
verblijvende Oekraïners zal worden
gekocht.
De dienst van de startzondag onder
leiding van onze predikant
ds. Jurjen Zeilstra kreeg een extra

U kunt nog steeds collectebonnen
bestellen.
U doet 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,
dit o.v.v. uw adres, zodat ze ook
afgeleverd kunnen worden.
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Collecterooster

Vrijwilligersbedankavond

09-10 Eredienst
De Eredienst is één van de
belangrijkste onderdelen in onze
gemeente.

Vrijdag 28 oktober vindt er een
vrijwilligersavond plaats voor allen
die zich als vrijwilliger voor de
kerk inzetten.
Vanaf 19.30 uur: inloop met koﬃe;
20.00 uur opening en welkom door
de voorzitter van de kerkenraad en
aansluitend het programma ‘Vertel
me eens wat over vriendschap’
van René van den Beld. We kennen
hem als interim-predikant.

16-10 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente
op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen en rond onze
kerkgemeenschap. Dit gebeurt via
ons kerkblad Onderweg, via onze
website en via nieuwsbrieven.
23-10 Orgelfonds
De Dorpskerk heeft een prachtig
Flentrop-orgel dat goed onderhouden
moet worden. In de afgelopen jaren
is er groot onderhoud geweest en
nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten
daarvan zijn enorm. Een aanvulling
van het orgelfonds is daarom zeer
noodzakelijk.
30-10 Verlichting en verwarming
De wintertijd breekt aan, het wordt
kouder. Dus de verwarming een
graadje hoger en het licht eerder aan.
Al met al brengt dit extra kosten met
zich mee.
06-11 Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig
onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak. Wij vragen
uw ﬁnanciële steun daarvoor.
13-11 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de
muzikale invulling en ondersteuning
van de erediensten en stelt zich de
beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun
zeker waard.

18 september

Foto Jan van Vembde

Namens het College van
Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter
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VERTEL ME EENS WAT OVER
VRIENDSCHAP
Verteller: René van den Beld

Tekst en muziek
in de Dorpskerk
Voor het seizoen 2022/2023
hebben we een klein, maar
ﬁjn programma ‘Tekst en
muziek in de Dorpskerk’ voor
vier zondagmiddagen kunnen
samenstellen. Telkens zal een
mooie combinatie klinken van
teksten, gedichten en muziek. Bij
de uitgang zal om een vrijwillige
bijdragen worden gevraagd met
als richtbedrag 10-15 euro per
persoon. Het programma begint
op zondag 9 oktober.
Zondag 9 oktober, 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.

René schrijft over het programma:
‘In de tijd van maximale communicatie met behulp van sociale
media, waarin Facebook het summum lijkt, is de vraag naar vriendschap des te indringender. Hoeveel
vrienden heeft een mens? Wat zijn
de kenmerken van vriendschap?
Hoe wordt het woord vervuild en
misbruikt?’
‘In dit programma wil ik als een
ouder wordende padzoeker op
pad gaan naar de betekenis van
de vriendschap. In mijn bagage
sluimert mijn eigen levenservaring
en de lectuur die ik zoal tegengekomen ben onderweg. Ik nodig u
uit met mij het pad van de vriendschap te verkennen. Verder dan
“Akela, ik doe mijn best” kom ik
ook niet, zult u merken.’
Het belooft een boeiende avond te
worden.
Henk Aertsen
Illustratie: Bert Alkemade Vriendschap zonder uitleg
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Zondag 20 november, 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 publiceert ook gedichten,
over uiteenlopende onderwerpen. Vooral uit de bundel in ‘Om
een zin’ uit 2008 wordt deze
middag voorgedragen. Mirjam
Karres treedt regelmatig op met
het Scarbo pianistencollectief.

Zondag 29 januari 2023, 15.00
uur
Het Cuypers Ensemble. Jurjen
Zeilstra en leden van het ensemble dragen daarbij teksten voor.
Jurjen Zeilstra

Bij de diensten

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

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929
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:
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18, 1251 AT laren,
06 5395 3458 r.kuperus @kuperus.nl
Penningmeester:
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65,
1213 VS Hilversum, 035-538 9172
Bank:
NL39RABO 0334 9395 77
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, 06-1339 9929
Collectebonnen:
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO 0157 3192 37, t.n.v. PGLE,
o.v.v. Collectebonnen

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

Kerkelijk Bureau

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

Kinderdienst

Contactpersoon voor de oppasdienst is
Joke Duurland. Telefoonnummer: 06-46448086
Contactpersoon voor de kinderdienst is
Geert-Jan Sollman. Telefoonnummer: 0633779484 Contactpersoon voor godly play is:
Marjolijne Yska. Telefoonnummer: 06-12624880

Op 9 oktober gaat prof. B. de Gaay
Fortman voor. Hij is voor het eerst
in onze gemeente. Het koor, onder
leiding van Job de Bruijn, verleent
medewerking.
Zondag 16 oktober is ds. J.A. Zeilstra
onze gastpredikant. Hij stuurde deze
toelichting op de dienst: ‘Er zijn in de
evangeliën twee roepingsverhalen
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 gefascineerd.
Maar er was ook direct al kritiek. Het
thema in deze dienst in het kader van
het PKN-jaarthema ‘Aan tafel!’ 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.’
Op 23 oktober verwelkomen we ds.
S. de Vries, een bekende voorganger
in onze gemeente, en op 30 oktober
dr. F. L. Bakker. Hij is predikant en
deskundige op het gebied van
Indonesië en Suriname. Vorig jaar
verscheen zijn boek ‘Het verdriet van
de zending: de stem van kinderen in
Nederland.’
Zondag 6 november is ds. G. Landman,
intussen geen onbekende meer, onze
voorganger. In die dienst worden
Ruud Ham en Bert Harenberg als
diaken bevestigd.

de kerk wilt met een kind van 0-4
jaar en u hebt oppas nodig, bel dan
naar mij of stuur een berichtje via
sms of whatsapp; uiterlijk zaterdags
12.00 uur, dan heb ik tijd om oppas te
regelen.
Mocht het zo zijn dat de oppasdienst
goed bezocht wordt door de kinderen
dan draaien we de constructie met
heel veel liefde weer terug.
Hebt u nog vragen, neem dan gerust
contact op.
Joke Duurland
06 4644 8086
jduurland1982@gmail.com

Uit de
gemeente
In memoriam Rita Janse
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid
zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. Neem
mijn juk op je en leer van mij, want
ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.’ (Evangelie volgens
Matteüs 11, 28–30.)

Alice van Kalsbeek

Oppasdienst
Beste ouders en opa’s en oma’s van
de kinderen die naar de oppasdienst
gaan,
de oppasdienst gaat veranderen. De
laatste tijd zijn er weinig kinderen in
de leeftijd van 0-4 jaar in de kerk. De
oppasdienst is dan niet nodig. Vanaf
zondag 25 september zorgen we voor
oppas op aanvraag. Als u graag naar

Foto Rineke Ooykaas
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Je blijft iemand op wie wordt gewacht
~ Rutger Kopland
In de nacht van 26 op 27 augustus
overleed in het Tergooi Ziekenhuis
Rita (Hendrika) Janse – van Dijk, in de
leeftijd van 67 jaar. Echtgenote van
Piet, moeder van Jolanda en Anita,
oma van Juna en Alexander. Een
geheel onverwacht sterven. Thuisgekomen uit Drenthe, waar ze en paar
dagen was geweest, werd Rita niet
goed. Opname in het ziekenhuis was
nodig en waar thuis gedacht werd
aan een paar dagen verblijf ging het
plots een heel andere richting op.
We begrijpen het grote verdriet, nu
Rita zomaar gestorven is en de leegte
daar is. Je vraagt je af, wat waren
onze laatste woorden, de laatste blik
in de ogen toen we elkaar nog zagen?
Niemand had kunnen vermoeden dat
het zomaar de laatste keer zou kunnen zijn. Hoe diep kwetsbaar is het
leven van een mens op aarde.
Rita groeide op in Hilversum. Ergens
een keer had ze Piet gezien, in de
winkel. Er begon iets van liefde te
branden. Ze trouwden en kregen
twee dochters, Jolanda en Anita. Rita
zorgde steeds voor het gezin, het
huishouden, de aandacht. Later werkte ze ook in de thuiszorg. Er waren
vreugdevolle momenten en soms
ook heel verdrietige. En dan werd de
draad van het leven weer opgepakt.
Soms gaf muziek de kracht om weer
verder te gaan, de Rolling Stones en
the Beatles … ‘Let it be’.
Het afscheid in de Aula op de Algemene Begraafplaats te Laren was intiem
en waardig. Jolanda en Anita deelden
hun herinneringen met ons. We zochten en vonden troost in het evangeliewoord van Matteüs 18, in het besef
dat in de toekomende tijd het verdriet
en het gemis zwaarder zullen gaan
voelen. Mogen Piet, Jolanda en Anita,
de steun ervaren van de gemeente
van Laren-Eemnes. Houd elkaar vast.

Voedzame woorden
In meer dan één bezoekwijk
maak ik gesprekskringen voor
ouderen mee. Daar vloeien
huisbezoeken uit voort, zo
begin ik al aardig wat mensen te
kennen. In de gesprekskringen
verzorg ik de inleidingen,
waarvan ik er hier een weergeef.
De belangrijkste vraag is: wat
voedt jou?
Wie Christus wil dienen, kan
iets halen uit de orde voor
de bevestiging in het ambt
(Dienstboek deel II). Tot
aanstaande predikanten (p.
244) of tot ouderlingen of
diakenen (p. 259) wordt daar
gezegd: Aanvaard uw dienst met
blijdschap, voed uzelf met het
Woord van God, volhard in het
gebed en vertrouw op de kracht
van de heilige Geest.
Jezelf voeden, dat komt uit 1
Timoteüs 4,6. Bij het vervullen
van een ambt (het thema van
de hele brief) gaat het erom,
een goede dienaar van Christus
Jezus te zijn, gevoed door (NBV)
de woorden van het geloof en
van de goede leer, die Timoteüs
zelf is gaan volgen. In de
Naardense bijbel staat: die zich
voedt met. Je kunt ook vertalen:
het geloof waarin je bent
opgevoed. Daarin hoor je het
gevoed worden ook. ‘Gevoed
worden’ of ‘zich voeden’ uit de
recente vertalingen zijn helder.
De vertaling uit 1951 had ‘wèl
onderlegd in de woorden des
geloofs en de goede leer’. Dat
klinkt heel wat verstandelijker.
Dan heb ik liever de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV) of de
Naardense Bijbel!
Waarmee voed je jezelf als je
Christus wilt dienen? Volgens
de NBV ‘de woorden van het

Bram-Willem Aarnoutse
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geloof en de juiste leer’. Dat
is nu weer jammer, want hier
staat hetzelfde woord als bij
‘goede dienaar’, dat gezond,
sterk, mooi, schoon, geschikt,
goed, voortreﬀelijk betekent.
Bij ‘juiste leer’ zie ik een
keurmeester voor me, die met
een zuinig mondje kijkt of het
wel klopt. Terwijl ‘goede leer’
(of ‘schone onderwijzing’)
meer de verrukking laat voelen
over al het goede dat ons is
overgeleverd, tot ons heil (vgl.
de gezonde / heilzame leer uit 1
Timoteüs 1,10).
Jezelf voeden, dat doe je met
iets dat smaakt en je goed doet.
Zoals de mens van Psalm 1, die
vreugde vindt in de lering van
de Eeuwige, en zich daar dag
en nacht in verdiept. Omdat het
zo mooi en goed is, zo kostbaar.
Maar ook omdat je in je dienst
aan God en mensen niet alsmaar
aan het geven kunt zijn, zonder
dat je zelf ook ontvangt. Van
al dat geven zou je doodmoe
worden. Nee, er moet evenwicht
zijn tussen geven en ontvangen,
tussen uitdelen en bijtanken,
tussen er zijn voor anderen en
zelf op adem komen. Dat is het
grote belang van jezelf voeden
met de heilzame woorden van
God.
Gert Landman

Bloemengroet

College van
Kerkrentmeesters

▲ Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
De heer Van der Zouw – Laren
De heer Bleij – Laren
De heer Kok en mevrouw Flim – Laren
Fam. Heil – Amstelveen
Anita Janse en Maarten Hazeu –
Eemnes
De heer Keulemans – Laren
De heer Janse – Eemnes
Mevrouw De Bok - 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

De volgende lekkerkerk maaltijd is
op 27 oktober. De prijs is €5, contant
te voldoen. We gaan om 18.00 uur aan
tafel. Opgeven voor de maaltijd kan tot
24 oktober bij Tonny Geel (035 531
5708) of op de lijst achterin de kerk.
Als u zich hebt opgegeven en onverhoopt toch niet kunt komen, wilt u
dat dan ook doorgeven?

Terwijl velen van ons zich nog in de
vakantiemodus bevinden, worden
er al voorbereidingen getroﬀen voor
de Actie Kerkbalans, die in januari
2023 van start gaat. Mij is, als kersverse voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters (CvK), gevraagd hier
op deze plaats iets over te zeggen.
Wat is het ﬁjn dat we als kerkgemeenschap in vrijheid met elkaar
kunnen leven en zeggen wat we
op ons hart hebben zonder dat we
hiervoor bestraft of vervolgd worden.
Gezien het grote aantal vrijwilligers
dat de PGLE heeft, mag ik zeggen
dat wij een echte gemeenschap zijn
die betrokken bij elkaar is. Zeker in
de tijd dat we geen vaste predikant
hebben, is dat erg belangrijk.
Ik zou geen goede voorzitter van
het CvK zijn als ik daar niet ook een
ﬁnanciële noot aan zou toevoegen:
we kunnen dit alleen blijven doen als
onze inkomsten en uitgaven elkaar
dekken.
Als ik even kijk naar de laatste drie
jaar, dan hebben we meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Gelukkig hebben schenkingen dat leed
verzacht. Voor het komende jaar
zullen we onderzoeken of er kosten
teruggebracht kunnen worden en of

we meer inkomsten uit ons vermogen kunnen halen. De belangrijkste
inkomsten zijn en blijven echter de
vaste vrijwillige bijdragen.
Het CvK doet een beroep u allen om
te onderzoeken in hoeverre er nog
ruimte zit in uw vaste vrijwillige
bijdrage, zodat onze mooie kerkgemeenschap ook ﬁnancieel gezond
de toekomst ingaat. We hopen dat u
deze overweging in gedachten heeft,
als u uw toezegging voor 2023 doet.
Renee Kuperus,
voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters

College van
Diakenen
Collecteverantwoording
Juli, Augustus
03-07
10-07
17-07
24-07
31-07
07-08
14-08
21-08
28-08

KiA India
Voedselbank
afdracht
Solar Cooking
Timon
Hulp Dichtbij
Light for the world
KiA Egypte
Hospice Kajan
PIT Pro Rege

482,15
529,90
650,00
263,65
226,75
239,50
273,61
353,55
203,85
218,50

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

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers
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Van de
Kerkenraad
Op het moment dat ik dit schrijf is de startzondag net
geweest. We hebben tijdens die zondag vele vrijwilligers
bedankt die de afgelopen periode (een van) hun taken
hebben neergelegd. Dit jaar waren dat er ruim twintig!
Veel mensen vroegen zich af of er nog wel vrijwilligers
in de kerk overbleven. Gelukkig kan ik melden dat onze
kerk rijk gezegend is met heel veel vrijwilligers! Toch
we zijn wel al een tijd op zoek naar iemand die wijkouderling in de wijk Laren-Oost wil worden. Die functie is
jarenlang door Loes Gorter vervuld. Momenteel is zij nog
wel coördinator in de wijk. Ook als u niet in Laren woont,
kunt u daar wijkouderling worden. Mocht u er meer over
willen weten, neem dan contact op met Loes of met mij.
Het is voornamelijk een pastorale taak, mooi en dankbaar werk om te doen.
In de dienst van 6 november a.s. zal Gert Landman voorgaan. In deze dienst zullen Ruud Ham en Bert Harenberg
bevestigd worden als diaken. Beiden zijn het afgelopen
jaar diaconaal medewerker geweest, omdat hun ambtstermijn erop zat. Ze hebben in het afgelopen jaar wel de
kerkenraadsvergaderingen bijgewoond, maar hadden
geen stemrecht in de kerkenraad. Ze hebben aangegeven
weer oﬃcieel zitting te willen nemen in de kerkenraad
en daar zijn we heel blij mee.
Op 6 november zal er na de dienst een bijeenkomst zijn
waarin de liedbundel met liederen van Job gepresenteerd
wordt. Deze liedbundel is nog een afscheidscadeau van
de gemeente, maar liep door diverse oorzaken vertraging

▲ Afscheid van ‘de kinderdienst’ (Jonna) op de startzondag

▲ Ontbijt op de startzondag.

op. De liedbundel bevat 33 liederen die Job heeft geschreven, waarvan we er vele de afgelopen tijd al hebben
gezongen. Een enkel lied is nieuw. De presentatie zal
natuurlijk met muziek en zang omgeven worden. Via de
nieuwsbrieven zult u op de hoogte worden gehouden.
Zie ook pagina 5.
In de kerkenraadsvergadering van september hebben
wij ons jaarlijks contact met de geestelijk verzorgers uit
de Stichtse Hof, Monica Randt en Theodotion, Rita Buijs.
Ook Heleen van Beelen is daarbij aanwezig, aangezien ze
vanuit onze gemeente is uitgezonden voor geestelijk werk
in de thuissituatie. Het is altijd zinvol om te horen waar de
geestelijk verzorgers mee bezig zijn en te weten waarmee
de PGLE hun van dienst kan zijn.

▲ Rineke Ooykaas, Erik Schinkelshoek en Tonny Geel ontvangen –
met vele anderen – bloemen als dank voor het werk als vrijwilliger.
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We zijn blij dat velen van u de kerk trouw blijven bezoeken. Dank daarvoor! Mocht er iets spelen in uw leven,
aarzel dan niet om iemand van de kerk aan te spreken. De
ouderlingen en contactpersonen kunnen u verder helpen.
Ook bij de diaconie kunt u terecht. Laten we naar elkaar
blijven omzien!
Hartelijke groet, Betty van Dillen
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Uitgelicht
De 11e assemblee van
de wereldraad van kerken
Van 30 augustus tot en met 8
september vond in het Duitse
Karlsruhe de 11e assemblee van de
Wereldraad van Kerken plaats. Een
zeer diverse groep van 4000 mensen
uit 120 landen kwam samen om te
vieren, te vergaderen en geloof,
hoop en liefde te delen. Marjolijne
Yska was een van hen. Ze vertelt
over haar ervaringen.

Als kind groeide ik op met het belang
van oecumene. En toen een paar
maanden geleden het gesprek bij
mijn ouders thuis over de assemblee
van de Wereldraad van Kerken ging,
begreep ik dat dit iets bijzonders
was. Mijn vader wilde er graag heen
en mijn moeder en ik gingen mee.
Wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb!
Wij zijn drie dagen als gasten aanwezig geweest. Een paar dingen maakte
indruk op mij en daar zal ik iets over
vertellen.
Ontmoetingen
Omdat er kerkleiders van over de
hele wereld aanwezig waren gingen we bij aankomst eerst door de
security. Het was een mooi plaatje
wat je dan ziet. Orthodoxe priesters
en bisschoppen in hun traditionele
kledij, westerse bisschoppen in paarse overhemden met een wit boordje,
tulbanden, noem maar op. Samen
aten we met elkaar, en voor dat eten
stond iedereen in de rij, zaten we
allemaal op de zelfde houten bankjes. Zo ontstonden er tijdens het eten
mooie gesprekken.
Beleid
Het trof mij hoe zorgvuldig er gesproken wordt en hoe beslissingen genomen worden. De Wereldraad werkt

met een consensussysteem. Met een
oranje kaart konden de vertegenwoordigers van de meer dan driehonderd deelnemende kerken aangeven
dat ze het met een document eens
waren. Met een blauwe kaart werd er
aangegeven dat je vindt dat er verder
over gesproken moet worden. Als het
aantal mensen dat met een blauwe kaart stemt een minderheid is,
worden zij uitgenodigd of zich bij de
meerderheid neer te leggen of bij de
microfoon hun standpunt toe te lichten en dit wordt dan in de verslaglegging opgenomen. Onderwerpen waar
het over ging waren onder andere
de klimaatcrisis, de situatie in Israël
en Palestina en de oorlog in Oekraine. Dit laatste was best spannend
omdat zowel vertegenwoordigers van
de Russisch orthodoxe kerk als de
orthodoxe kerk van Oekraïne aanwezig waren. Toch is er een document
aangenomen waarin enerzijds de
oorlog veroordeeld wordt, en anderzijds dialoog mogelijk blijft.
Vieringen
Elke dag begon met een viering. En
viering waarbij elementen uit verschillende kerkelijke stromingen
werden gebruikt en er gezongen
werd in allerlei talen. ‘s Avonds was
er een viering waarbij de liturgie van
één stroming werd gevolgd. Best wel
bijzonder om een orthodoxe viering
mee te maken. Op de laatste dag was
er een grote slotviering. Nog één keer
kwamen alle aanwezigen bij elkaar in

de grote ‘prayertent’. Samen zingen, dansen en bidden; ik vond het
indrukwekkend.

Tot slot
Het blijft me vooral bij hoe bijzonder het is dat zulke wijze mensen
de wereldwijde kerk richting geven.
En daarbij maakt het niet uit waar je
vandaan komt, tot welke kerk je behoort, of je jong bent of oud. Ik hoop
dat als over acht jaar de volgende
assemblee komt, er meer aandacht
voor zal zijn in Nederland. Want dit is
belangrijk.

Om de ervaring van de assemblee
te delen met alle lidmaten van de
352 lidkerken en oecumenische
partners, heeft de Wereldraad een
boodschap opgesteld. De titel van
deze boodschap luidt 'De liefde
van Christus spoort ons aan - Een
oproep om samen te handelen',
ontleend aan 2 Korintiërs 5: 14.
Zie ook pagina 8.

Marjolijne Yska
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Kerkdiensten
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.

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

Zondag 9 oktober 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur

Redactie

Zondag 16 oktober 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

ds. J.A. Zeilstra
prof. B. de Gaay Fortman
ds. R. Buijs-Ballast

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

ds. R. van den Beld
ds. J.A. Zeilstra
ds. C. Flobbe
pastor W. Huis in ‘t Veld

Fotograﬁe

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

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Zondag 23 oktober 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur

ds. P. Barnard
ds. S. de Vries
ds. R. Buijs-Ballast

Bezorging / Abonnementen

Zondag 30 oktober 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur
Stichtse Hof
10.45 uur

ds. J.A. Zeilstra
dr. F. L. Bakker
drs. F. Peuscher-Damstra
pastor J. Tunnissen

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

Zondag 6 november 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur

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

Kopij insturen
ds. J.A. Zeilstra
ds. G. Landman
pastor W. Huis in ‘t Veld

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
08
09
10

Kopij
wo 21-09
wo 26-10
wo 30-11

Verspreiding
za 08-10
za 12-11
za 17-12

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
WOENSDAG 26 OKTOBER 2022
Foto Rineke Ooykaas
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