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Advent 2022
Kerstfeest kunnen vieren, niet als ‘een doekje voor het
bloeden’ en bij wijze van romantische ontsnapping aan
de realiteit, of als familieverplichting, maar als relevant
en actueel van betekenis in deze tijd, dat vraagt om
bewustwording. Advent is die bewustwording.

Dit jaar wordt de laatste lijn in het oecumenisch
leesrooster aanbevolen voor Advent. Deze vrouwen
worden, naast Maria, door hun levensverhaal als
moeders van Jezus gezien. Op al die manieren leren
wij anders te kijken, niet alleen naar elkaar, óók naar de
wereld, én naar onszelf.

Van de vroegmiddeleeuwse kerk hebben wij een traditie
geërfd waarbij mensen elkaar, juist in de donkerste
dagen van het jaar, opzoeken rondom schaars licht.
Mensen wilden niet alleen uitzien naar het natuurlijk
lengen der dagen, maar ook in Gods licht, aan het begin
van de winter de waarde van het kwetsbare leven
vieren. Zo is rond 500 na Christus de verbinding tussen
het feest van het licht en de viering van de geboorte
van Christus op een van de kortste dagen van het jaar
ontstaan. Niets minder dan het binnenbreken van Gods
Koninkrijk van vrede en recht in de wereld van de
mensen, belichaamd in het Christuskind, was geschikt
als vorm voor dat feest, het Kerstfeest. Mensen komen
bijeen rondom een teer mensenkind als woonplaats van
God. In ieder van ons huist een goddelijke vonk.
Dit mag vandaag een onwaarschijnlijk en misschien
wel ongeloofwaardig verhaal zijn, het is nooit een
gemakkelijke boodschap geweest. Altijd waren er wrede
dictators en onverzoenlijke tegenstellingen. Altijd
waren er mensen die als dingen werden misbruikt.
Altijd waren onschuldigen het kind van de rekening die
anderen weigerden te betalen. Het Kind van God is hun
tot troost. Het brengt hun vrede. Het roept alle mensen
tot gerechtigheid.
Ontvankelijkheid is waar het om gaat. Verschillende
Bijbelse motieven van aanzegging, inkeer, bezinning en
betrokkenheid vragen daarbij in de voorbereidingstijd
van het Kerstfeest - dat is Advent -onze aandacht
in de kerk. Dat is bijvoorbeeld de boodschap in de
aankondiging aan Maria en de prediking van Johannes
de Doper. Maar er zijn ook andere Bijbelse lijnen naar
de geboorte van Christus, zoals de toeleiding tot het
koningschap van David of de vrouwen in de stamboom
van Jezus: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar.

Vandaag kunnen wij zulke moeders van Jezus zien in de
vrouwen van Teheran, oud en jong, die hunkeren naar
ontplooiingsmogelijkheden. De verscheurdheid van
de wereld is herkenbaar in de opdeling, zelfs van wat
ooit het Heilige Land werd genoemd. In een wereld vol
muren zoeken mensen geborgenheid. Advent zet ons
aan tot denken en voelen in een hemels perspectief.
Jurjen Zeilstra

Hij sluit alle tijden in
Dit lied stond in het oude Liedboek voor de kerken, het
rode van 1973, waarmee een hele generatie groot is
geworden. Het lied stamt uit de jaren ’50.
Waarom ik er nu aandacht voor vraag? Komend jaar
verschijnt een monumentale uitgave van alle liederen
van Willem Barnard (1920-2010) in drie dikke
delen, getiteld In wind en vuur (presentatie zondag
23 april 2023). Een ambitieus project waaraan tien
jaar gewerkt is door dertig specialisten: exegeten,
dichters, liturgiewetenschappers, hymnologen. Van
ieder lied is de beste tekst opgenomen, die ook wordt
verantwoord: waarom nu juist deze en niet een van de
andere tekstvarianten. Alle melodieën die het lied heeft
meegekregen passeren de revue. En ieder lied wordt
vergezeld van uitvoerig commentaar.
Hij sluit alle tijden in hoort thuis op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, de zondag die soms als
Eeuwigheidszondag wordt aangemerkt, in het Duits
Totensonntag, waarop de overleden gemeenteleden
worden herdacht. Maar meteen op voorhand: dat is niet
hoe Willem Barnard over deze zondag dacht. Voor de
overledenen kun je beter op (de zondag het dichtst bij)
Allerheiligen of Allerzielen een kaarsje branden, vond
hij. En hij had ook een heel andere opvatting van het
kerkelijk jaar: als dat al ergens eindigt, dan na Epifanie,
zodat in de voorbereidingstijd van Pasen een nieuw
begin kan worden gemaakt.

Die op de troon zat zeide:
nieuw maak ik alle ding,
hemel en aarde beide,
wat nu ten einde ging.
Al wat er moest vervallen
stierf in der tijden kring,
ik maak de dingen alle
blinkend van zegening.
De woorden zijn waarachtig
die hij gesproken heeft,
want God de Heer almachtig,
oorsprong van al wat leeft,
de eerste en de laatste,
einde en nieuw begin,
hij, God, sluit alle plaatsen
en alle tijden in.
Wie dorst heeft laat hij drinken,
de bron des levens welt,
nu zal in ’t niet verzinken
aanzien en macht en geld,
want springende fonteinen
wachten wie overwon:
de zingenden, de reinen,
God is hun pure bron.
God zal hun vader wezen
en zij der waarheid kind,
maar wie hem niet wil vrezen
een poel van leugen vindt.
Daarom wilt u bekeren,
dat gij niet zult vergaan
doch staan voor God de Here –
een kind, een erfgenaam.

Openbaring 21,8 maakt melding van verdorvenen,
moordenaars en hoereerders. Barnard merkte daarbij op
dat zo’n Bijbels rijtje ‘zich moeilijk zingen laat’. Hij vatte
deze groep samen met ‘wie hem niet wil vrezen’. Ze
belanden in de Bijbel in de poel van vuur, in het lied in
‘een poel van leugen’. Is dat een afzwakking? Ze zijn niet
gedoemd om eeuwig te branden. Het dreigement is een
oproep tot bekering: ‘Daarom wilt u bekeren’.
Als u het oude Liedboek nog hebt – daar vindt u het als
gezang 112 – ziet u meteen dat de laatste regel verschilt.
Daar staat ‘als zoon en erfgenaam’. Maar dat kan niet
meer. Alle liederen in de verzamelbundel zijn zoveel
mogelijk inclusief, dus zo dat ze optimaal te zingen zijn
door mannen en vrouwen.
In het najaar wordt dikwijls uit de Openbaring van
Johannes gelezen. In dit lied volgt Barnard Openbaring
21,4-8. De laatste strofe is hier het interessantst.
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Elk van de vier strofen werkt toe naar een mystiek geaard
slot – maar de slotstrofe op zichzelf is niet de climax,
veeleer een afdaling naar de weerbarstige werkelijkheid.
‘Ik maak de dingen alle/ blinkend van zegening’, luidt het
slot van strofe 1. Volgens middeleeuwse joodse mystiek is er een vonk van goddelijk licht en leven waar te
nemen in alle wezens en dingen. Hier in dit eindvisioen
zijn alle dingen ‘nieuw’, en – Barnards idioom – blinkend
gezegend. Zelfs de hemel moet ‘vervallen’ en sterven ‘in
der tijden kring’ voor hij kan blinken van zegening.
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Strofe 2 bezingt God als Alfa en Omega, begin en
einde, de ‘oorsprong van al wat leeft’, want ‘hij, God,
sluit alle plaatsen en alle tijden in’: in God zijn alle
tijden geborgen (Augustinus), bij hem is alles tegelijk
aanwezig.
Strofe 3 eindigt: ‘God is hun pure bron’. God
als wellende bron, fontein van het leven, is een
geliefkoosd beeld van Barnard. Het spoort met hoe
Guido de Brès in 1561 de aanhef van de Confessio
Belgica (Nederlandse geloofsbelijdenis) formuleerde:
God is goed, en een zeer overvloedige bron van al
het goede. ‘Want God is overstelpend goed’, dicht
Barnard in Psalm 100.
De symboliek van de doop in ‘Wie dorst heeft laat
hij drinken,/ de bron des levens welt’ (strofe 3) en
Barnards toevoeging ‘Daarom wilt u bekeren’ (strofe
4) maken het lied ook geschikt voor de Adventstijd
als Johannes de Doper ons tot inkeer roept. De
metafoor van gedoopt worden als drinken (Psalm
42,2) wordt meermaals gevonden in vroegchristelijke
literatuur, bijvoorbeeld: ‘En ik dronk en werd dronken
van het levende water dat niet sterft’ (Oden van
Salomo 11,7 – tweede eeuw).
Barnard schrijft zelf over dit lied,
dat hij het gedacht heeft voor
‘De zondag van de kentering.’
Zo spreek ik liever dan met de
ingeburgerde term ‘de laatste
zondag van het kerkelijk jaar’.
Klaas Touwen

▼

Dennis J. Coenraad –
Willem Barnard

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.

Op zondag 20 november 2022, 15.00 uur, zijn
Carel ter Linden en Mirjam Karres onze gasten.
Carel draagt gedichten voor die hij zelf geschreven heeft, waarbij Mirjam piano speelt. Theoloog
Carel ter Linden schreef een aantal boeken en
publiceert ook gedichten, over uiteenlopende
onderwerpen, zoals in ‘Om een zin’ uit 2008.
Vooral uit deze bundel zal hij deze middag voordragen. Mirjam Karres, treedt regelmatig op met
het Scarbo pianistencollectief.
Na aﬂoop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een hapje en een drankje. Bij de uitgang zal om
een vrijwillige bijdrage worden gevraagd met als
richtbedrag €10-€15 per persoon.

Kerkcafé Dorpskerk Blaricum
Over de geloofsartikelen van de rechtsstaat
De rechtsstaat vindt zijn wortels in het christendom
en ontleent daaraan - tot op de dag van vandaag - zijn
geloofsartikelen. De rechtsstaat zal vrijheid, gelijkheid
en rechtvaardigheid brengen. Beloftes die zijn
neergelegd in de ‘heilige teksten’ van de rechtsstaat,
zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, in internationale Mensenrechtenverdragen en in
de grondwetten van de rechtsstaten.

Overheid en burgers worden geacht deze heilige teksten
te goeder trouw na te leven. Wat is de huidige stand van
zaken in het licht van deze beloftes van de rechtsstaat?
Dorien Pessers, hoogleraar rechtstheorie
Donderdag 24 november 2022, aanvang 20.00 uur
Dorpskerk in Blaricum
De toegang is gratis. Wel staat er een ‘koﬃebus’ voor een
bijdrage ter bestrijding van de kosten.
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Kan dat – koning zijn zonder glorie?
Binnenkort, op 20 november, vieren wij
gedachteniszondag. Wij herdenken dan samen in de
kerk onze overledenen. Hun namen worden genoemd,
kaarsen aangestoken en wij bidden dat het herdenken
van hun leven ons tot zegen mag zijn. Deze dag werd
voorheen ook wel gevierd op oudejaarsavond of tijdens
de Paasnacht, in onze kerk gebeurt het nu op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.

▲ Standbeeld Christus Koning - Lissabon

In de Rooms-Katholieke Kerk worden van oudsher de
overledenen herdacht op 2 november, Allerzielen. Dit
sluit aan op Allerheiligen en benadrukt daarmee de
zogenoemde ‘gemeenschap van de heiligen’. Levenden
en doden horen bij elkaar, als één volk, één koninkrijk.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt het
feest gevierd van Christus Koning. Van lang geleden
herinner ik mij het feestelijke gebeuren in de kerk en het
samen gezongen Christus Koninglied:
Aan U o koning der eeuwen
Aan U zij de zegekroon
Onsterfelijk schittert Uw glorie
Van alle haat en hoon
In de loop van de jaren groeide een heel ander beeld van
koning-zijn, waarin glorie plaatsmaakte voor nabijheid
en mededogen. Een nieuw Christus Koninglied werd
gezongen, geïnspireerd op psalm 72:
Voor kleine mensen is hij bereikbaar
Hij geeft hoop aan rechtelozen
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis
Wat dat betekent werd mij duidelijk op vakantie in het
Midden-Oosten. Je ziet er de overblijfselen van tempels
en grote erebogen ter ere van een of andere God. Of
koning. Prachtig, tot je hoort hoe dat gemaakt werd:
door slaven die, hangend aan schommeltjes, boven hun
hoofd al die versiering uithakten. In stof en brandende
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zon, urenlang, zonder eten of drinken. Bij bosjes vielen
ze naar beneden maar niemand die er om maalde.
Geen mens verwacht dat de koning zich om zo’n slaaf
bekommert, laat staan hem verzorgt en vrijlaat.
De Bijbel houdt ons een koning voor die dat wél doet:
Jezus. Hij is de heer die bereikbaar is voor zijn volk en
luistert naar hun hulpgeroep. Een koning zonder glorie
maar vol mededogen met mensen in nood. Hij troost
mensen die zich ongelukkig voelen, die hun liefste
missen, die eenzaam en afhankelijk zijn geworden;
zieken geeft hij kracht of zelfs genezing. Hij komt op
voor mensen zonder recht: asielzoekers, vluchtelingen;
voor iedereen die maatschappelijk niet meetelt. Zijn
koningschap heeft weinig glorie maar het brengt zegen
over de wereld, voor alle mensen, ook voor u en jou,
voor mij. Soms gebeurt het op een onverwachte tijd of
manier waardoor wij gaan twijfelen en toch, vertrouw er
maar op: de Bijbel toont ons een heer die niemand in de
steek laat, ook ons niet. Tegelijk moeten wij, als leden
van hetzelfde koninkrijk, zelf ook bereid zijn om een
helpende hand uit te steken waar dat nodig is. Om zo
elkaar tot zegen te zijn.
Tot het rijk van die koning zónder glorie maar mét
zegeningen horen levenden zowel als doden. Straks
is het gedachteniszondag, dan herdenken wij onze
overledenen. Wij hopen en bidden dat ook het
herdenken van hun leven ons tot zegen zal zijn.
Trees Talsma

Schrijfactie
Iran: Laat Edris Feqhi vrij!
Edris Feqhi is lid van een Koerdische oppositiepartij
in Iran. De Iraanse autoriteiten pakten hem in juli
2021 met grof geweld op. Zijn familie weet niet of
hij nog in leven is. Zeer waarschijnlijk wordt hij ergens
vastgehouden. Hij loopt ernstig risico op martelingen.
Schrijf voor 1 december 2022 naar het hoofd van de
rechterlijke macht van Iran.
Rusland: Hef schorsing advocaten op!
Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advocaten Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim
Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij hun werk
deden. Ze hielpen activisten op de door Rusland
bezette Krim die om politieke redenen waren aangeklaagd.
U kunt de voorbeeldbrieven downloaden via
www.amnesty.nl
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Boeken
Honderden katholieken verzamelen zich in schuren waar
vermomd rondtrekkende priesters de mis opdragen,
terwijl de dominees voor een vrijwel lege kerk staan.
Het derde hoofdstuk is geschreven door Jan de Bruijn en
behandelt de periode rond 1800. De katholieken willen
hun Johanneskerk terug, hetgeen niet lukt. In het vierde
hoofdstuk, ook van De Bruijn, leren we onder meer
Jan Hamdorﬀ kennen als kerkvoogd van de hervormde
gemeente. Voor vele Laarders een verrassende kant van
de handige zakenman. In het vijfde hoofdstuk gaan Henk
Michielse en Bep De Boer in op het verzuilde Laren van
de 20e eeuw.

Laren is bijzonder, niet alleen omdat het een mooi
dorp is, veel groen heeft en omringd wordt door hei en
bos, maar ook omdat het een in meerdere opzichten
interessante geschiedenis heeft. Het dit jaar (2022)
verschenen De Johanneskerk te Laren 1521-2021,
geredigeerd door Jan de Bruijn en Henk Michielse
(Uitgeverij Verloren) beschrijft een deel van die
geschiedenis, regelmatig uitstijgend boven het lokale.
Als in de tweede helft van de 16e eeuw de Noordelijke
Nederlanden zich losmaken van Spanje, wordt de
Nederduits Gereformeerde kerk al snel de oﬃciële kerk
en is het katholicisme verboden. Het protestantisme
wordt de ideologie van de opstandelingen. Katholiek
zijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog riekt naar heulen met
de - eveneens katholieke - Spaanse vijand. Dit verandert
pas als in 1795, met hulp van Franse troepen, de
Bataafse republiek wordt uitgeroepen. In 1796 verliest
de gereformeerde kerk haar bevoorrechte positie.
Katholieken krijgen gelijke rechten, maar het duurt
nog vele jaren voordat katholieken ook werkelijk gelijk
worden behandeld.
Het verhaal van de positie van de katholieken in het
Nederland boven de rivieren is een fascinerend stuk
vaderlandse geschiedenis. Laren is altijd katholiek
gebleven en levert een interessante case study. Het
verhaal van de Johanneskerk is nauw verbonden met de
geschiedenis van de verhouding tussen katholieken en
protestanten in Laren; de helft van De Johanneskerk te
Laren 1521-2021 is daar dan ook aan gewijd.
Het boek begint met een hoofdstuk van Henk Michielse
over de kerstening van het Gooi. Dat eerste hoofdstuk
eindigt met het moment waarop de Johanneskerk in
1581 wordt overgedragen aan de gereformeerden. In
het tweede hoofdstuk behandelt Ruud Hehenkamp in
het bijzonder de 17e eeuw. De dominees, die overigens
niet in Laren woonden, hebben het dan niet makkelijk.

De Johanneskerk had een koor dat in de loop der
tijd verdwenen is. Herman Wesseling en Jan de
Bruijn vertellen in het zesde hoofdstuk over de
bouwgeschiedenis van de kerk. Hoofdstuk 7 van de hand
van Alexander de Bruin over de afbeeldingen die er van
de Johanneskerk bestaan, bevat een verrassing: er blijkt
een 17e-eeuwse tekening te zijn van de Johanneskerk
van niemand minder dan Jacob van Ruisdael. Het
achtste hoofdstuk - door Jan de Bruijn - heeft een
verrassende conclusie. Een in 1954 in de toren van de
kerk aangetroﬀen, nogal gehavend heiligenbeeld is zeer
waarschijnlijk niet een beeld van Johannes de Evangelist,
zoals algemeen werd aangenomen. De vraag van wie het
dan wel is, is open. Hoofdstuk 9 over de orgels in de kerk
is geschreven door Cees van der Poel en Rogér van Dijk.
Het laatste hoofdstuk van Wim Kloppenburg is gewijd
aan liederen over Johannes de Doper.

▲ Titz-orgel Johanneskerk

Foto Jaap Huttenga

Het boek bevat ettelijke mooie verhalen. Als u een
beschrijving wilt lezen van een duivelsbezwering in Laren
in 1588, dan verwijs ik u naar dit boek. Hetzelfde geldt
voor wie wil weten hoe het zit met de wat mysterieuze
begraafplaats voor zelfmoordenaars in Laren waarover
Gerard Koekkoek in het verleden heeft geschreven. En
waar stond de Larense schuilkerk? U vindt het allemaal in
De Johanneskerk te Laren 1521-2021.
Teun Koetsier
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Delen - wereldwijd dichtbij
Collecterooster Blaricum

Collecterooster Laren-Eemnes

13-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die
naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft,
kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door
familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

13-11 Stichting Friersdale-Eemnes

20-11 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen
die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een
drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet
of voor een gezellig praatje.
27-11 Kerk in Actie - Colombia

Stichting Friersdale-Eemnes, opgezet door pater Wijnand
van Wegen, werkt samen met de bevolking van Friersdale
aan een toekomst voor de kinderen in dit gebied. Door de
kinderen onderwijs aan te bieden, krijgen ze een kans om
zich te ontwikkelen en zo een betere toekomst tegemoet
te zien.
20-11 Diaconie - Kerstpakketten
Voor mensen die langdurig van een minimum moeten
rondkomen is een feestelijk kerstpakket een welkome
aanvulling op hun dagelijks bestaan. Onze kerk doet dit
werk zowel in Laren als in Eemnes, in samenwerking met
de gemeenten en andere kerken. In Eemnes moeten zo’n
4,5% van de huishoudens (180) rondkomen van een
inkomen op of onder het sociaal minimum; in Laren geldt
dat voor 6% van de huishoudens (300). In totaal maken
meer dan 800 kinderen deel uit van deze gezinnen.
27-11 Kerk in Actie - Colombia
Zie eerste kolom.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten
elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in
een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals
in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Stichting
De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder
om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.
04-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden
bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit deﬁnitief
de rug toe te keren.

04-12 Kerk in Actie – Libanon / Jordanië / Irak
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en
Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en
proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat er door de
economische crisis en de coronapandemie weinig werk
is. De hulp die Kerk in Actie biedt, is daarom verschoven
van noodhulp naar ondersteuning met opleidingen en
training, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Kerk
in Actie ondersteunt niet alleen Syrische vluchtelingen,
maar ook arme lokale families.

11-12 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab
kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met
professionele kunstenaars.

11-12 Dorcas
Dorcas biedt hulp als de nood aan de man is en redt
levens wanneer die worden bedreigd. Geeft kanslozen
betere vooruitzichten en biedt perspectief aan de allerarmsten. Dat gebeurt vanuit Nederland tot ver over onze
landsgrenzen.

College van Diakenen van de PGB

College van Diakenen van de PGLE
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Van het
consistorie

Protestantse
Gemeente
Blaricum

Bij de diensten
Zondag 13 november 2022

zo naar elkaar kunnen leren kijken
en vandaag een glimp van God in de
ander kunnen ontdekken? Kunnen
we ook zo onze dierbare doden zien?
Thema: Herkend bij het breken van
het brood.
Schriftlezingen: Genesis 18, 1-8;
Openbaring 3, 20-22 en Lucas 24,
13-35.

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 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.

▲ Emmaüs - Laura James

▲ Lazarus en de rijke - James Janknegt

Er is een zekere troost te vinden in
het feit dat, na al die ongelijkheid op
aarde, de dood zelf geen onderscheid
kent en rijk en arm gelijkelijk treft.
Het deﬁnitieve karakter daarvan
brengt de ware kloven aan het licht.
De kloof in het leven die arm en rijk
scheidde blijkt achteraf overbrugbaar
te zijn, wat voor de kloof na de dood
niet langer geldt. Dan is het: Gedane
zaken nemen geen keer. Waar moet
je dan te rade gaan? Bij Mozes en bij
de profeten.
Thema: Zij hebben Mozes en de
Profeten.
Schriftlezingen: Leviticus 26, 1-17;
1 Korintiërs 10, 14-22 en Lucas 16,
19-31.
Liederen: Psalm 146: 1, 2 en 3; Lied
301a; Lied 725; Psalm 146: 4 en 5;
Lied 390; Lied 385 en Lied 759.
Voleindingszondag 20 november
In vele verhalen binnen en buiten
de bijbel komt het voor dat er
onbekende gasten aankloppen,
vreemdelingen met mensen
meelopen op de weg, of dat er
iemand een beroep doet op je hulp.
Vaak is het pas later dat mensen
ontdekken dat ze een Godsgezant
aan tafel hebben gehad. Zouden wij

Wij gedenken in deze dienst de
namen van gemeenteleden die
het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden en vieren de Maaltijd van
de Heer in een lopende viering.
Liederen: Psalm 91: 1, 2 en 3; ZG
6,102; Lied 304; Lied 760; Lied 646;
Lied 647; Lied 730; Lied 762 en Lied
913: 1, 2 en 4.
Zondag 27 november, Eerste Advent

▲ David en Batseba - Marc Chagall

In Maria komen veel moederverhalen uit het Oude Testament
bijeen. De komende voorbereidingsProtestantse Gemeente Blaricum
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tijd op het Kerstfeest zal iedere zondag
het verhaal van een van deze vrouwen
centraal staan. Het overkoepelend
thema is: Moeders van Jezus. De
reputatie van de vrouwen om wie het
gaat was, om het voorzichtig te zeggen,
tijdens hun leven niet onbesproken.
Batseba kwam in overspel terecht, Ruth
was een heidense vluchteling, Rachab
was een prostituee op de muren van
Jericho, maar werd een held, en de
weduwe Tamar moest doen alsof ze
een hoer was om kinderen te krijgen.
Toch ziet de evangelist Matteüs deze
vrouwen als moeders van Jezus. Hun
strijd om het bestaan mondt uit in zijn
verkondiging van het Koninkrijk van
God. Vandaag het verhaal van Batseba.

terecht tot een van de parels van de
wereldliteratuur gerekend. Tegen de
achtergrond van honger, armoede en
vlucht is een oogstverhaal ontstaan
met grote spirituele betekenis.
Naar de wet had Boaz haar moeten
afwijzen. Zou het geholpen hebben
dat hij zelf een heidense moeder had
gehad?
Schriftlezingen: Ruth 1,19b – 2,12
en 4, 13-17; Leviticus 19, 32-34 en
Matteüs 13, 54-56.
Liederen: Lied 432b; Psalm 80: 1, 2
en 3; Lied 301e; Lied 299j; Lied 787;
Lied 339a; Lied 816 en Lied 439.
Zondag 11 december, Derde Advent

Tijdens deze dienst is er kinderdienst
in de Dorpskerk. Ook tieners zijn
zeer welkom deze Eerste Advent!
Na aﬂoop van de dienst zijn jullie
uitgenodigd in de consistoriekamer
voor een korte kennismaking en
verkennend gesprekje met Aliëtte
van der Wal en ds. Jurjen Zeilstra.
Schiftlezingen: 2 Samuël 11, 1-27;
Psalm 51, 1-15 en Matteüs 21, 1-9.
Liederen: Lied 432a; Psalm 25: 1, 2 en
3; Lied 301e; Psalm 51:1; Lied 435;
Lied 339f en Lied 438.

We onderzoeken de wortels van de
stamboom van Jezus steeds dieper.
Spannend vond ik als kind het
verhaal van de verspieders die op
de muren van Jericho door Rachab
werden verstopt onder bundels vlas
op het dak van haar huis. Dat Rachab
een hoer was en daarom ook zo’n
mooi rood koord in huis had, vertelde
onze juf er niet bij. Ook deze dappere
vrouw is een van de moeders van
Jezus.
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Kinderdienst
Op zondag 27 november (Eerste
Advent) is er weer een kinderdienst
in de Dorpskerk gepland.
De kinderen zijn er 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. Aan het eind
van de dienst komen ze weer terug.
Voor de communicatie tussen
ouders onderling is er de speciale
kinderdienst appgroep.
Op 25 december, Kerstfeest, is de
eerstvolgende kinderdienst.

Van de
predikant
▲ Rachab - Marc Chagall

Ruth kwam op een heel bijzondere
wijze in Israël terecht. Het verhaal
waarin de Bijbel dat vertelt, wordt

Namens het Consistorie,
Jurjen Zeilstra

Contact:
jantien@jbcr.eu en
beatrijsbulder@hotmail.com

Zondag 4 december, Tweede Advent

▲ Boaz en Ruth - Marc Chagall

Liederen: Lied 432c; Psalm 85; Lied
738; Lied 450; Lied 448; Lied 453;
Lied 408a en Lied 418.

Aan deze dienst, waarin wij de
Maaltijd van de Heer in een kring
zullen vieren, wordt medewerking
verleend door de cantorij
onder leiding van Richard Vos.
Schriftlezingen: Jozua 2, 1-24;
Filippenzen 4, 4-5 en Matteüs 12,
46-50.
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Na één jaar als predikant in Blaricum
vond ik het tijd voor een kleine
balans. Bewust heb ik een tijdje
zitten mijmeren over het afgelopen
jaar. Ik heb het reuze naar mijn zin,
ga met plezier voor in de diensten,
ﬁets het hele Gooi door en word
overal vriendelijk ontvangen. In de
gespreksgroepen zijn veel boeiende
momenten. Toch weet ik dat ik
nog lang niet iedereen ken en ik
probeer draagvlak te exploreren
voor eventuele nieuwe activiteiten,
misschien wel met jongeren.
Mocht u iemand zijn die ik nog niet
persoonlijk heb gesproken, of vindt
u het gewoon prettig wanneer ik een
keer langskom, wilt u iets vragen of
zeggen, stuur mij een mail of bel me
op:
zeilstar@xs4all.nl 035 624 7449.
Ik maak graag een afspraak.
Jurjen Zeilstra

Uit de
gemeente
Bloemengroeten
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 Jan den Dunnen,
Rob van Dijk, Richard Vos, Anneke
Kielstra, familie Deutekom, mevrouw
Dingemans en Piet Oldenziel.

het Oranjeweitje. Graag vóór 22
november aanmelden.
Met een allerhartelijkste groet,
Bep, Tiny, Sabine, Anne-Marie

Seniorenuitje 2022
Via het weidse landschap van
Flevo- en Noordoostpolder ging ons
uitje met onze jonge senioren - ook
dominee Jurjen was erbij! - naar
het Ir. D.F. Wouda Gemaal (Unesco
Werelderfgoed), het grootste nog
werkende stoomgemaal ter wereld. In
het restaurant met een panoramisch
uitzicht over het IJsselmeer werd van
koﬃe met Oranjekoek gesmuld, en
dat kon ook suikervrij! Na een ﬁlm
in de bioscoopzaal over de werking
van het gemaal werden we in een
snelle en een wat langzamere groep
rondgeleid.

▲ Foto Bram Veerman

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

Cie. Kruispunt
Activiteiten voor onze 70-plus
senioren

Cie. Kruispunt organiseert op 18
november en 2 december van 10.00
-12.00 uur ‘Koﬃepunt-ochtenden’
voor 70-plussenioren. Om de
vreugde van het Kerstfeest over te
brengen aan onze geliefde ouderen
en zieken, die niet meer de deur uit
kunnen, maken we donderdag 15
december kerststukjes. Wilt u zich
tijdig aanmelden?
Op 24 november gaat ons ‘uitje
in de buurt’ naar Vaarderhoogt
in Soest. Vertrek 14.00 uur van

De Friese wateren vormen een soort
web van kanalen, sloten en meren,
die allemaal met elkaar in verbinding
staan. Het gemaal gaat aan als het
water in de boezem te hoog komt
te staan, bijvoorbeeld na hevige
regenval, iets wat ons tot die 22e
september nog niet ten deel was
gevallen. Maar goed, dan stroomt
het achterland niet over! Onze
ervaren rondleiders boden ons zeer
veel informatie en Jan van Vembde
maakte aardig wat foto’s, waar we in
de winter iets mee gaan doen.
Vervolgens stapten we in de
touringcar van Mike en bracht hij ons
langs de Waterpoort naar het centrum,
waar het jaarthema ‘Blaricum aan
tafel met de Dorpskerk’ gevierd werd
in Proeﬂokaal Sneek, met bijzondere
soepjes, broodjes, bladerdeeghapjes,
salades (én frites in plaats van de
gebruikelijke kroket!). Onder leiding
van Sabine en Bep volgde een
wandeling door de binnenstad naar
het Fries Scheepvaartmuseum, waar
Tiny en Anne-Marie drukdoende
waren met de Museumkaarten, een
uitkomst voor ons budget! In dit
museum is, behalve veel scheepvaart
gerelateerde kunst en voorwerpen,
mooi zilverwerk te bewonderen,
onder andere een scala aan
avondmaalsbekers.

▲ Foto Sabine van Dijk

Na een zonnig terrasje of het scoren
van een toefzakje Dumkes gingen we
op huis aan. Door gesprekken met
zoveel bekenden van de Dorpskerk
vloog de dag om: een gezegende dag!
Cie. Kruispunt

College van
Diakenen
Hulp
De term inﬂatie krijgt pas echt een
lelijk gezicht als de maandrekening
voor gas en elektra fors verhoogd
wordt. Nog zuiniger omgaan met
licht en verwarming helpt niet meer
als maandelijks opeens een veel
hoger bedrag wordt afgeschreven.
Veel huishoudens komen daardoor
in grote problemen. De diaconie
is zich hiervan bewust en wil
graag diegenen die hierdoor in
moeilijkheden komen helpen. Dit
gebeurt vertrouwelijk. In dringende
gevallen kan contact worden
opgenomen met:
Machteld de Hoop-Bergsma
035 694 3327
dehoop-bergsma@ziggo.nl.
We hopen dat de te nemen
maatregelen van de overheid dit leed
voor een ieder kunnen voorkomen.
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Collecteverantwoording
Doel

Collectes
en via
bank

Met
uplift

Augustus
Cocon
KiA Egypte
De Hoop
Voedselbank

609,53
626,50
605,98
651,03

2.500,00
1.900,00
1.850,00
2.650,00

September
PAX
KiA Pakistan
Exodus
AmnestyInternational

247,60
757,50
112,50
247,50

1.150,00
2.050,00
350,00
750,00

1.365,00

4.300,00

TOTAAL

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma,
penningmeester diaconie

Van de
Kerkenraad
De Dorpskerk stond de afgelopen
periode, meer nog dan anders, in het
teken van de expressie op velerlei
gebied.
Het begon op zondag 9 oktober
met de eerste uitvoering van het
programma ‘Tekst en muziek in
de Dorpskerk’. Jos van der Kooy
bespeelde het orgel en Jurjen
Zeilstra en Aliëtte van der Wal lazen
gedichten van Gerrit Achterberg,
Hendrik Marsman, Martinus Nijhoﬀ
en Ida Gerhardt voor.
Op 17 oktober volgde een uitvoering
van de theatergroep van en met
Casper van Dorp in Theater Blaricum,
die door veel leden van de Dorpskerk
werd bezocht. De groep behandelde
het thema dementie en euthanasie,
waarbij ook het publiek actief
werd betrokken, dat zich onderling
engageerde in pittige discussies.
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Tien dagen later was er weer een
avond van het Kerkcafé: Krijn Poppe,
landbouweconoom, sprak onder de
titel ‘Wek geen valse verwachtingen
over de landbouwtransitie’ over dit
zeer actuele thema. Eveneens op
27 oktober vond er een uitstapje
voor onze 70-plussers plaats. Het
doel was ‘Zending over Grenzen’ in
Almere. Overigens vindt u details
over door onze kerk georganiseerde
activiteiten op de website (www.
protestantsegemeenteblaricum.nl)
Op 28 oktober vond vervolgens de
jaarlijkse vrijwilligersavond plaats.
Daarin werd de waardering voor
het werk van de vele vrijwilligers
en medewerkers tot uitdrukking
gebracht. Dit jaar gebeurde dat
met een conférence door René van
den Beld onder de titel ‘Vertel me
eens wat over vriendschap’. Aan de
conference ging een ontvangst met
koﬃe en een korte inleiding door de
voorzitter en de predikant vooraf.
De avond werd afgesloten met een
drankje en een hapje.

Bladharken op het kerkhof
bij de Dorpskerk

▲ Foto Bram Veerman

Zaterdagochtend 19 november gaan
we met elkaar het kerkhof bladvrij
maken. Elk jaar is dit een gezellige
bezigheid. In de pauze laten wij ons
trakteren op koﬃe of thee en gevulde
speculaas.
Komt u ook? Neem als het kan uw
eigen bladhark mee.
Wij beginnen om 9.00 uur, maar als
u iets later komt, bent u ook welkom.
Meestal kunnen we om ongeveer
11.00 uur het werk met voldoening
afronden.

Veel woord en muziek dus en dit zet
zich in de rest van het jaar voort. Noteert u alvast de gedachtenisdienst
van 20 november en de dienst met
‘Lessons and carols’ op kerstavond.
Zie ook bericht hieronder.

Vriendelijke groet en graag tot ziens
op 19 november.
Harry van Schaik, kerkhofbeheerder
06 1530 6861

Bas Reitsma, voorzitter

Augustus
Cantorij

College van
Kerkrentmeesters
Een graadje lager
Het zal u niet ontgaan zijn dat de
energietarieven enorm zijn gestegen.
Ook de Dorpskerk is daar niet aan
ontkomen en de maandelijkse
rekening is met 50% gestegen.
Daarom hebben wij in overleg met de
kerkenraad besloten de thermostaat
een graadje lager te zetten. Wij raden
u aan uw jas tijdens de dienst en
andere bijeenkomsten aan te houden,
een warme sjaal om te doen en zo
nodig een plaid mee te nemen. Dan
zit u er toch warmpjes bij.
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Collecteverantwoording

September
Orgelfonds
Onderh. gebouwen
Cantorij
Koﬃedrinken

78,65

147,00
79,00
171,30
155,70

Oktober
Pastoraat : Geen collecte gehouden
Eredienst
149,80
Communicatie
74,45
Orgelfonds
145,80
Per bank mochten wij in augustus
€ 50, in september € 95 en in oktober
€ 115 aan giften ontvangen.
Alle gevers onze hartelijke dank!

Collecterooster
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.
20-11 Kerkhof
Het onderhoud van ons kerkhof is op
deze laatste zondag van het kerkelijk
jaar zoals altijd de bestemming van
deze collecte.
27-11 Pastoraat eigen gemeente
Een van de facetten van pastorale
zorg betreft het algemeen
functioneren van de gemeente, zoals
de prediking, de kinderdienst, de
huwelijksdienst, de begrafenisdienst
of de doopdienst. Pastoraat vindt
plaats binnen de gemeente, zowel
door predikant, als door ouderlingen
en door gemeenteleden onderling.
Gemeentepastoraat is vaak nauw
verbonden aan diaconaat en
gemeenteopbouw.
04-12 Verlichting en verwarming
We zitten midden in de wintertijd.
De verwarming en het licht moeten
eerder aan. Dit brengt veel extra
kosten met zich mee, zeker nu de
energietarieven zo hoog zijn.
11-12 Instandhouding Kerkelijke
gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn
prachtige oude monumenten die
regelmatig onderhoud nodig hebben.
Dat onderhoud is een kostbare zaak,
waartoe een onderhoudsfonds in het
leven is geroepen. Wij vragen daar
uw ﬁnanciële steun voor.
18-12 Eredienst
De Eredienst is één van de
belangrijkste onderdelen in onze
gemeente. Daar geven we graag wat
extra voor.
Henk Aertsen, voorzitter

Jaarrekening 2021
Mede door de overgang naar een
nieuw college kon de jaarrekening
2021 pas vorige maand afgerond
worden. Deze ligt nu, zoals gebruikelijk, ter inzage voor gemeenteleden
bij mij. Mocht u belangstellend zijn,
spreek me aan in onze kerk, bel me
even op 035 533 6405, of mail me

▲ Foto Bram Veerman

op ddefouw@solconmail.nl en we
maken een beider passende afspraak.
Het afgelopen jaar (2021) bracht
een positief saldo van € 5.593 als
‘resultaat’. Hierbij moet aangetekend
worden dat er geen resultaat beleggingen is opgenomen. Begroot was
een negatief resultaat van € 1.995.
Voor 2022 wordt op dit moment,
mede door het kille beursklimaat, een
verlies van bijna € 60.000 verwacht.

Kerkbalans 2022 – 2023
Deze maand zullen gemeenteleden
van wie er nog toegezegde bedragen
openstaan, een herinnering
ontvangen, evenals gemeenteleden
die nog geen toezegging hebben
gedaan. Mocht het zo zijn dat u afziet
van uw toezegging, om welke reden
dan ook, dan verzoek ik u contact met
mij op te nemen.
Van 14 t/m 28 januari 2023 wordt de
nieuwe actie Kerkbalans gehouden
waarvan het motto is: ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’.
Wilt u dit jaar al proﬁteren van
extra belastingaftrek dan is er de
mogelijkheid om dit jaar, vóór 31
december, uw vrijwillige bijdrage
voor 2023 over te maken. Zie de
voorwaarden op:
www.belastingdienst/giften.

Solidariteitskas en Onderweg
Deze maand zullen ook de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas en
het abonnementsgeld voor Onderweg
2022 verzonden worden. De acceptgirokaarten worden overigens per 30
juni 2023 afgeschaft.
René de Fouw, administrateur

Tekst en muziek
in de Dorpskerk
De informatie over het
programma ’Tekst en Muziek
in de Dorpskerk’ in het seizoen
2022-2023 staat met ingang
van deze uitgave in het
algemene deel van Onderweg.

Dichtbij
Jij bent me niet ontvallen
ik draag jou in mij rond
zolang ik leef
heb jij in mijn binnenste een
mond
onvervreemdbaar
over grenzen
stem van jou
jij bent me niet ontvallen
ik draag jou altijd in mij rond
Oeke Kruythof

Bij vragen kunt u altijd contact met mij
opnemen.

(Bron: Redactieservice De Zalige Zalm)
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Uit de
gemeente

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

In memoriam
Henk van Garderen

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
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Hendrik Gerrit van Garderen woonde
op Remiseweg 16. Hij werd 90 jaar.
Op 6 oktober jl. werd hij niet meer
wakker. Tweemaal is hij weduwnaar
geworden. Eerst van Truus, met
wie hij drie zoons kreeg. Zij stierf
na twintig jaar huwelijk, toen de
kinderen nog tieners waren. En vijf
jaar geleden verloor hij Janine, met
wie hij 35 jaar heeft opgetrokken.
Veel mensen in Laren hebben haar
het langst gekend als maatje van
Henk. Na haar dood werd het stiller
op de Remiseweg.
Maar Henk had veel contacten
doordat hij op allerlei manieren
actief is geweest: via de kerk (hij
was onder andere koster van de
Johanneskerk); oecumenisch, via
de Basisgemeente; in de Larense
samenleving via Vluchtelingenwerk
en Repair Café en nog veel meer.
Henk was instrumentenmaker en
technisch tekenaar. Onder zijn huis
was een enorme kluskelder, met een
draaibank, elektrische apparaten,
gereedschappen en onderdelen voor
wat niet al. Wat er ook stuk ging,
bij Henk kon je ermee terecht. Hij
repareerde, maakte van alles weer
nieuw, vindingrijk en creatief.
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Hij hield van mensen. Toen ik hem
in een gesprekskring vroeg wat je
geloof voedde, was zijn antwoord:
‘Contact met mensen, bij een
gemeenschap horen.’ Ten tijde van
corona nodigde hij iedereen die
langsliep binnen voor koﬃe met een
stroopwafel. Toen in de pandemie
de kerkdiensten online waren, met
alleen de voorganger, zangers en
mensen voor beeld en geluid in de
kerk, kwam hij vaak ‘toevallig’ langs
en nam dan achterin plaats. Niemand
die hem wegstuurde. Hij wilde onder
de mensen zijn.
In de afscheidsdienst op 13 oktober
in de Ontmoetingskerk noemden
zijn zoons zijn vele reizen over de
hele wereld; zijn zelf onderhouden
motor, auto en zeilboot; zijn liefde
voor debat (hij ging overal met
je over in discussie, nam expres
tegendraadse standpunten in om je
wakker te schudden). Geloofsteksten
werden ook betwijfeld, al zong hij
ze graag in het koor; niet voor niets
zong dat koor o.l.v. Job de Bruijn bij
de uitvaart. Gelezen werd over de
Barmhartige Samaritaan, met Jezus’
conclusie ‘Ga heen, doe jij net zo’.
Daar ging het om: navolging van
Jezus, praktisch christendom. En,
met alle geloofstwijfels, elke avond
samen het Onze Vader bidden. Boven
de kaart staat: … vredig van ons
weggezeild.
Hij is begraven in het graf van Truus,
met de urnenwand vlakbij, waar je
Janine’s naam kunt lezen. Dat zijn
gedachtenis tot een zegen mag zijn.
Gert Landman

Jenny Neuman
Op 22 september jl. overleed
op bijna 96-jarige leeftijd Jenny
Neuman, weduwe van Frits Neuman.
Ze woonde aan het Oosterend in
Laren. Als ze de voordeurbel niet
hoorde, kon je gewoon achterom naar
binnen gaan. Nooit schrok ze als je
dan plotseling in de keuken of de
kamer stond. ‘Gezellig, kom verder!’
Jenny was een hartelijke,
ondernemende vrouw die haar
zelfstandigheid goed bewaakte.

Tot op hoge leeftijd ging ze met de
auto het centrum van Laren in om
haar boodschappen te doen.
Ze hield veel van kunst. Zelf maakte
ze mooie wandkleden en heeft
in allerlei galeries in het land
geëxposeerd.

Jarenlang hoorde Jenny bij de
leesgroep die was ontstaan vanuit
onze kerkelijke gemeente.
Ze was zeer belezen en kon vaak
historische achtergronden geven. Het
was heel aangenaam om haar in deze
kring mee te maken.
Jenny was lid van de Lutherse
kerk en hoorde bij de groep die
de BasisGemeente vormde. Vanaf
ongeveer 2008 kwam zij in de
Protestantse Gemeente LarenEemnes.
Geloven was voor Jenny rechtvaardig
en betrokken in het leven staan.
We gedenken haar met eerbied en
genegenheid.

daarvan benaderd met het verzoek
om een nadere kennismaking.
Sommige predikanten waren al
bezig met een beroep of functie
elders; anderen gaven te kennen
wel belangstelling te hebben, maar
niet te willen verhuizen. En weer
anderen leken bij nader inzien niet
de geschikte persoon. Er zijn veel
vacatures in gemeenten en een
tekort aan predikanten om die te
vervullen. Daarbij zijn we kritisch:
we willen echt een goede predikant!
Op dit moment zijn er gesprekken
met één predikant en daarnaast
hebben we opnieuw een lijst van
mogelijk beschikbare predikanten
opgevraagd bij het mobiliteitsbureau.
We gaan door met het zoeken naar
de juiste predikant. U hoort van ons
wanneer er nieuwe ontwikkelingen
zijn.
Namens de beroepingscommissie,
Ytta Stulp

Bloemengroet

Steeds vaker krijgen we vragen van
gemeenteleden naar de stand van
zaken van de beroepingsprocedure.
Daarom hier een kort bericht.
Van gemeenteleden hebben we
diverse namen aangereikt gekregen
en ook via het mobiliteitsbureau
van de PKN in Utrecht kregen we
een lijst van mogelijk beschikbare
predikanten. Van alle ons genoemde
namen hebben we intensief op
internet gezocht naar gegevens,
preken beluisterd, websites van
kerken bekeken, enzovoort. Wekelijks
stemden we af of we dachten dat
één van die predikanten zou passen
bij onze gemeente en het door de
gemeente opgestelde proﬁel.
Meerdere predikanten zijn op basis

De volgende Lekkerkerk-maaltijd
is op 24 november. De prijs is €5,
contant te voldoen.
We gaan om 18.00 uur aan tafel.
Opgeven voor de maaltijd kan tot 21
november bij Tonny Geel
(035 531 5708) of op de lijst achterin
de kerk.
Alvast voor in uw agenda: het
Lekkerkerk Kerstdiner is dit jaar op
15 december. U kunt zich hiervoor
opgeven vanaf 25 november. Als u
zich hebt opgegeven en onverhoopt
toch niet kunt komen, wilt u dat dan
ook doorgeven?
Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers

Rieke Swaan

Van de beroepingscommissie

de bloemengroet, kan zich wenden
tot: Rieke Swaan-Velthuijsen
Soestdijkerstraatweg 65
1213 VS Hilversum
035 538 9172
riekeswaan@hotmail.com

Van het kerstcomité
▲ Foto Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk als gebaar van
verbondenheid naar:
Fam. De Wilde – Laren
Fam. Talsma – Laren
Mevrouw Van Viegen – Laren
De heer Van de Water – Laren
Carlus van Maarschalkerweerd –
Eemnes
Krijn Haasnoot – Eemnes
Fam. Oosterman – Eemnes
Else Lambregts – Eemnes
Ellen van Aardenne – Eemnes
Bert en Joke Hermans – Eemnes
Jolien Leen – Eemnes
Wie iemand van binnen of buiten
de gemeente wil voordragen voor

Als bijlage bij deze Onderweg vindt
u weer een brief van het kerstcomité
waarin wij u vragen om een ﬁnanciële
bijdrage. Gelukkig hebben we dit
jaar weer het een en ander kunnen
organiseren voor onze doelgroep.
Allereerst in april een sobere
Paasviering in de Ontmoetingskerk.
In augustus hebben we een High
Tea gehad in Grand Café Eemland
in Eemnes. We zagen stralende
gezichten om ons heen en hoorden
dat men het een geslaagde middag
vond. Voor herhaling vatbaar.
Op dinsdag 13 december houden we
onze kerstviering. Ds. Landman zal
dit voorbereiden met medewerking
van het kerstcomité. Als zijn
werkzaamheden in Breukelen het
toelaten zal ds. Aarnoutse eveneens
aanwezig zijn.
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Op zaterdagmorgen 10 december a.s.
brengen we de jaarlijkse
kerstattenties rond. Rest mij u nog te
vragen of u onze brief wilt lezen en
wilt overwegen om een bijdrage over
te maken, zodat wij de activiteiten
voor onze oudere gemeenteleden
kunnen blijven organiseren.
Bij voorbaat danken wij u hartelijk
voor uw gift.

over hun werk in de tehuizen
dat soms complex, maar zeer
boeiend is. Gelukkig is er nu weer
regelmaat in hun werkzaamheden.
In de coronaperiode hebben zij hun
dankbare werk voor een kwetsbare
groep op creatieve manieren
ingevuld. Veel dank en waardering
daarvoor!

Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

NIEUW!
'De
Ontmoeting'
Speciaal voor de jonge
mensen uit onze (kerkelijke èn
burgerlijke) gemeente willen
we vanaf heden iedere eerste
vrijdagochtend van de maand in
de bovenzaal samenkomen om
elkaar te ontmoeten, om elkaar
beter te leren kennen en nieuwe
vriendschappen te ontwikkelen.
De eerstvolgende ‘Ontmoeting’
is op vrijdag 2 december van
10.00-12.00 uur.
Iedereen die zich jongvolwassen
voelt is welkom! Kinderen van
0-4 jaar mogen meekomen. Er is
geen oppas, maar wel speelgoed
aanwezig. We zien er naar
uit elkaar te ontmoeten in de
Ontmoetingskerk!
Renske van Dorp, ook namens
Jan Dirk van Baaren

Van de
Kerkenraad
Tijdens de kerkenraadsvergadering
van eind september stond ons
jaarlijks overleg met de geestelijke
verzorgers van de tehuizen weer op
de agenda. We hebben geluisterd
naar Rita Buijs van Theodotion,
Heleen van Beelen van Nusantara
en Monica Randt van de Stichtse
Hof. Alle drie hebben zij verteld

14

We gedenken dan de gemeenteleden
die in het afgelopen jaar zijn
overleden.
Inmiddels zijn we als
kerkgemeenschap alweer een poosje
zonder vaste predikant. Heel blij
zijn we dat er zo'n goede invulling is
verzorgd van gastpredikanten. Ook
blijft u wekelijks de Ontmoetingskerk
bezoeken. De naam van de kerk
zegt het al: Ontmoetingskerk; er
moet niks, u mag komen en blijft
zeer welkom. De twee ambulant
predikanten, de ouderlingen en de
contactpersonen kunnen u
helpen bij vragen. Aarzel niet om ze
aan te spreken.
Ik wens u een mooie herfsttijd toe
met veel gouden zonnestralen.
Sylvia Kuperus (assessor)

▲ Renee Kuperus

In deze vergadering is Karel Hagen
bedankt voor al zijn werkzaamheden
als voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters in de afgelopen
negen jaar. Renee Kuperus gaat deze
taak overnemen. Hij werd welkom
geheten.
Met het ingaan van de herfst,en
helemaal de wintertijd, wordt het
weer sneller donkerder en hebben
we allemaal meer behoefte aan licht.
Licht in je huis, licht om je heen en
licht in je hart. Op Lichtjesavond,
dit jaar op vrijdag 16 december,
doet de Johanneskerk weer haar
deuren open, en zal het koor met
veel plezier verschillende liederen
laten horen. De commissie Open
Johanneskerk denkt nog na of we op
meer momenten deze kerk kunnen
openstellen.
Hart van Laren organiseert dit
lichtjesgebeuren en zal er een
lichtjesmaand van maken. Mooi dat
we ons als kerk kunnen laten zien in
het midden van het dorp.
Op 20 november vindt de
Gedachteniszondag weer plaats. In
deze dienst gaat drs. J. Greven voor.
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Omgaan met verlies, gemis en verdriet, geluk
Het leven kan je heel wat brengen
aan vreugde en geluk, soms je ook
heel wat aandoen aan verdriet.
Het is de kunst om dat in balans te
houden en béide aan te kunnen.
Verdriet vraagt veel van je: moed,
lef, vertrouwen. Maar ook geluk
vraagt om sterke benen en diepe
wortels. Deze tijd van het jaar, de
herfst, geeft je als vanzelf veel
te denken. Terugkijken op een
warme, goede zomer, en de vrijheid
om van alles weer te kunnen
genieten na twee benauwde jaren.
Vooruitkijken naar wat de winter
zal brengen. Ook hier geldt: je hebt
moed nodig en lef en vertrouwen.
De vieringen van deze tijd
concentreren onze aandacht op
dankbaarheid en op de eindigheid
van het bestaan. De diepere laag
daaronder is het besef, mens te

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

zijn op aarde en zinnig om te gaan
met de tijd die je gegeven wordt. In
de jaren van jong zijn en groeien,
leren, werken en vruchtbaar zijn.
En dat eindigt niet in de jaren van
ouder worden. Iedere levensfase
gaat gepaard met nieuwe
uitdagingen en levenslessen. Wat
heb je geleerd en wat geef je door?
Wat laat je groeien en wat laat je
voorbijgaan? Niet alles hoeft altijd
meegenomen te worden naar de
toekomst. Het is de kunst voor
ieder mens om daar wijs te kiezen.
In deze periode lees ik voor mijzelf
graag uit Prediker hoofdstuk
3, maar ook eromheen. Om te
relativeren, of om allerlei nog eens
voorbij te laten komen en dan
soms te zeggen: ja, het was goed
om zó te leven, maar voor morgen
kan ik het niet (meer) gebruiken.
In het evangelie zegt Jezus – Lucas

9: 62, het is een kernachtig woord
–: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat
en achterom blijft kijken, is niet
geschikt voor het koninkrijk van
God.’ Sóms is het nodig stil te
staan, te reﬂecteren, terug te zien,
te rouwen en afscheid te nemen.
Zeker. Maar het is, om verder te
kúnnen gaan. Die weg gaat een
ieder en die weg is voor een ieder
anders. Laten we elkaar dat ook
gunnen in deze veeleisende tijd.
Laat daar ruimte voor zijn. Wellicht
helpt het volgende verhaal van
Manu Keirse je hierbij.

Bram-Wiem

Het verhaal van de drie bomen
Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevig
storm een tak waren kwijtgeraakt. De drie bomen waren
elk op een andere manier met hun verlies omgegaan.
Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken. Gisteren
heb ik ze toevallig teruggevonden en met hen gesproken.
De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en
zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te
groeien: ‘Nee, dat kan ik niet want ik mis een belangrijke
tak.’ Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw
stond van de andere bomen. De zon drong niet meer tot
hem door. De wonde was duidelijk zichtbaar en hij zag
er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom.
Hij was niet meer verder gegroeid.

De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat
hij snel had besloten om het verlies te vergeten. Hij
was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een
voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. Hij had zijn
greep op de aarde verloren. De plek van de wonde was
moeilijk terug te vinden. Deze zat verstopt achter een
heleboel vochtige bladeren en lag daar te rotten.
De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn
en de leegte van zijn lijf, en hij rouwde om zijn verlies.
Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te
groeien, had hij gezegd: ‘Dit jaar nog niet’. Toen de zon
het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging,
had hij gezegd: ‘Ja, zon, verwarm mij zodat ik mijn wonde
kan verwarmen. Mijn wonde heeft warmte nodig, opdat
ze weet dat ze erbij hoort.’ Toen de zon het derde jaar
weer terugkwam, sprak de boom: ‘Ja zon, laat mij groeien.
Ik weet dat er nog zoveel te groeien is.’
De derde boom was ook moeilijk te vinden, want ik had
niet verwacht dat hij zo groot en sterk zou zijn geworden.
Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide
wonde, die vol trots in het zonlicht werd gehouden.
(Uit: Vingerafdruk van verdriet, Manu Keirse)
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Ervaringen in Eemnes
Het is prettig u te leren kennen
in Eemnes, als ambulant
predikant. Soms gewoon voor een
kennismakingsgesprek, soms voor
een gedachtewisseling over het
verder gaan zonder geliefde. En
wanneer het nodig is, nabij te zijn
in dagen van afscheid. Dan is de
gespreksgroep ook een goed middel
om elkaar te zien en te horen.
Binnenkort weer op woensdag 16
november. De samenwerking met
Betty van Dillen en Jan de Waard,
ouderlingen, is prettig en wanneer
nodig ben ik ook aanwezig bij
vergaderingen zoals het Pastoraat.
Wat heeft de kerk als gemeenschap
toch veel te bieden in aandacht en
inspiratie, oog en oor. En wanneer u
denkt, ik zou wel eens willen praten
over de dingen die mij bezig houden,
dan kunt u mij ook bereiken: 0620024393. Doorgaans ben ik op
woensdag in Eemnes, dan kunnen we
elkaar ontmoeten.
Een hartelijke groet,
ds. Bram-Willem Aarnoutse

College van
Diakenen
Collecteverantwoording
September
04-09
11-09
18-09
25-09

KiA - Myanmar
Hulp dichtbij
Voedselbank
KiA – Colombia

207,20
349,54
1.430,75
237,45

In dit jaar is er door de diaconie
driemaal voor de Voedselbank Gooi
en Omstreken gecollecteerd. Op
24 april, 10 juli en 18 september
(startzondag). Toen werden er in de
Ontmoetingskerk ook producten
ingezameld, met een prachtige
hoeveelheid gevulde kratten als
gevolg. De opbrengst van de drie
collecten bedroeg in totaal
€ 2.430,20, waarvoor dank. Afgerond
en aangevuld door de diaconie is er
in totaal € 2.800 aan de Voedselbank
ter beschikking gesteld. Een geweldig
bedrag!
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Bij de besteding van het geld neemt
Marjo de Jager altijd contact op met
de Voedselbank aan welke producten
er op dat moment behoefte is. Zij
zorgt er ook altijd voor dat er verse
producten bij de Voedselbank
beschikbaar zijn, die ze veelal bij de
plaatselijke middenstand koopt.

Kersttocht Theodotion –
Wie helpt mee?

Jan van Hamond

Kerststallen

Met heel veel plezier volgen wij
de laatste jaren in Baarn een route
waarlangs vanaf 18 december
tot 6 januari kerststallen staan
opgesteld, gewoon bij huizen en
in tuinen, zichtbaar vanaf de weg.
Vorig jaar deden bijna driehonderd
gezinnen mee. De kerststallenroute
in Baarn kent een grote variatie:
antieke kerststallen, schilderijen,
kinderkerststallen, wandkleden,
enzovoort. Via een website is een
routebeschrijving te verkrijgen om
per ﬁets of lopend al het moois
bekijken.
We zouden dit heel graag ook
in Laren doen, om te beginnen
een kleine route. Bij ons op het
Hendrikalaantje 16 in Laren zal
in ieder geval een kinderkerststal
te bezichtigen zijn. Als u ook een
kerststal neerzet, laat het me weten
via kinderkerk@sintjanlaren.nl. Dan
kan ik ook een route maken die op te
vragen is.
Mieneke Bakker (06 1128 5813)
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Woensdag 14 december worden er
in verpleeghuis Theodotion twee
kersttochten gehouden. Eén in de
ochtend en één in de middag. We
lopen met de bewoners door het
huis en onderweg worden er diverse
kersttaferelen uitgespeeld. Zo starten
we met de oproep van een Romeinse
overste die iedereen oproept op weg
te gaan om zich in te schrijven en
komen we aan het eind uit bij de stal
met Jozef en Maria en ….
U kunt ons helpen bij de inrichting:
hebt u spullen met een MiddenOosten-‘look’ te leen? Te denken
valt aan wand- of vloerkleden,
voorwerpen. Hebt u kleding die
we mogen gebruiken voor herders,
wijzen? Kent u mensen die levende
have (schapen, ezel, geiten) hebben
en bereid zijn om deze een dag op
het terrein van Theodotion te laten
lopen?
En natuurlijk kunt u helpen bij
de tocht zelf, als vrijwilliger om
bewoners mee te nemen. Kunt u ons
op de een of andere manier helpen,
dan komen we graag met u in contact.
Rita Buijs,
geestelijk verzorger van Theodotion
r.buijs@amaris.nl
06 5018 9017

Fotowedstrijd
Ieder jaar roept de Werkgroep Communicatie vóór de zomervakantie de mensen op om foto’s te
maken rond een thema. Dit jaar was het thema ‘Vrijheid’. Er waren negen inzendingen. Op deze pagina
ziet u de prijswinnaars. De redactie feliciteert Elisa en Noor, Ineke, Margo.

Elisa Verhoef

Ineke Yska

Margo Post

2

1

Een van de kunstwerken bij het kerkje op
de Floriade 2022. Ik herkende er meteen
‘vrijheid’ in. Hoe langer ik ernaar keek en
kijk, hoe meer ik erin zie en erbij denk.
Bijvoorbeeld: vrijheid ondanks wat je tegenhoudt, ondanks of mèt wat je beperkt.
Vrijheid in verbinding, verantwoordelijk,
mooi en blij. ‘Vreugde’ heet het kunstwerk,
zag ik later. Misschien is dat ook wel juist
wat we willen bereiken met vrijheid. (iy)

Zonsondergang in Le Rozel aan de kust van Normandië.
Noor was daar aan het springen, wilde de zon aantikken
en voelde zich vrij!! Dankbaar en bijzonder om daar na
77 jaar in vrijheid te mogen zijn. (ev)

3

Deze foto, gemaakt tijdens de ‘Griekenlandreis’ van dit jaar, geeft weer dat we ‘vogelvrij’
op een rots konden staan en konden genieten
van een prachtig uitzicht! (mp)
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Herfstrequiem
Je dwarrelde
uit je boom

Jeugdﬂits
Godly Play

omlaag
en viel op
koud nat asfalt
ik raapte je op
en hield je
tegen het licht
en zag
hoe je geleefd had
uniek
met duizend aderen
verbonden met je boom
nu is het gedaan met je
maar
door dit moment
van verwondering
overleef je
in mij
Oeke Kruythof
(Bron: Redactieservice De Zalige Zalm)

Op 2 oktober was het voor de tweede keer Godly Play voor kinderen met hun
ouders of grootouders. Het was mooi om te zien dat we met elf kinderen en
negen volwassenen in de kring zaten. Het verhaal van de goede herder stond
centraal. Na aﬂoop kreeg ieder gezin een gouden doos met het verhaal mee
naar huis. Ook zat er een boekje met het verhaal en de ‘verwonderingsvragen’
bij. Zo kun je thuis op ieder moment nog eens terug komen bij het verhaal. En
kun je het als gezin ook over deze vragen hebben. Het zijn geen vragen die
bedoeld zijn als toets, het zijn vragen die uitnodigen om verhalen te vertellen
aan elkaar. Verhalen als waar je vandaan komt of waar jij je voeding vindt.
Wij hebben erg genoten van deze bijeenkomst. Het was leuk om te zien dat
sommige grootouders uit de kerk van deze gelegenheid gebruik maakten om
hun kleinkinderen mee te nemen naar de kerk.
Na deze bijzondere Godly Play gaan we bij Godly Play door met de
woestijnverhalen. Ineke vertelde over de beste manieren om te leven die we
van God gekregen hebben op de berg Sinaï. Daarna komt het verhaal van de
Ark en de tent.
Op de kalender die altijd bij Godly Play hangt, zien we dat advent en kerst
steeds dichterbij komen. In de volgende Onderweg lezen jullie hoe we dat
gaan vieren met elkaar.
Groetjes namens de kinderdienst,
Marjolijne Yska
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Maarten van Tours
Toen Maarten 18 jaar was, was hij oﬃcier in het grote
Romeinse leger. Het was het jaar 334, dus al heel lang
geleden. Toch weten we nog steeds iets wat hij gedaan
heeft.
Op een dag in de winter kwam hij aan in de Franse
stad Amiëns. Daar zag hij een arme man, die om hulp
smeekte. Een aalmoes alsjeblieft, help mij alsjeblieft!
Maarten stapte van zijn paard af. Geld heb ik niet, maar
misschien helpt dit om warm te worden. Hij pakte zijn
zwaard en sneed een groot stuk van zijn eigen mooie
warme soldatenmantel af. Hier, sla dat maar om je heen,
dan heb je het niet meer zo koud.

Met zijn halve mantel ging Maarten verder naar Amiëns.
De mensen die hem zagen, moesten om hem lachen. Ze
vonden het maar een raar gezicht, die soldaat met zijn
halve mantel. Maar er waren ook mensen die het aardig
en knap van hem vonden.
’s Nachts droomde Maarten iets heel bijzonders. Hij
droomde dat Jezus tussen de engelen stond. Om zijn
schouders lag een stuk mantel. ‘Kijk eens’, zei Jezus
tegen de engelen, ‘deze mantel heb ik van Maarten
gekregen omdat ik het zo koud had.’
Op veel plaatsen wordt op 11 november deze Maarten
herdacht met een lampionoptocht. Sint Maarten heet
dat feest. Waarom lampionnen? Sint Maarten was als
een licht in een donkere tijd, een licht voor de mensen
die het moeilijk hadden.
Ineke 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 13 november 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

ds. J.A. Zeilstra
ds. K. Touwen
ds. M. Randt
drs. F. Peuscher-Damstra

Redactie

Zondag 20 november 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur

ds. J.A. Zeilstra
ds. J. Greven
pastor W. Huis in ’t Veld

Zondag 27 november 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur
Zondag 4 december 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Theodotion
10.30 uur
Zondag 11 december 2022
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk
10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

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

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotograﬁe

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

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

ds. J.A. Zeilstra
ds. C. van Dorp
pastor C. Geraets
ds. R. Buijs-Ballast

ds. J.A. Zeilstra
drs. E. Idema
pastor W. Huis in ‘t Veld

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
ds. J.A. Zeilstra
H. Schram
pastor N. Smit
ds. I. Smedema

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
10
01
02

Kopij
wo 30-11
wo 04-01
wo 08-02

Verspreiding
za 17-12
za 21-01
za 25-02

De sluitingsdatum voor inzending van
kopij voor het eerstvolgende nummer
van Onderweg is:
Bron: Redactieservice De Zalige Zalm
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