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De aanbidding van het Kindeke Maria, 
gehuld in een koningsblauwe mantel, 
knielt voor het Kindeke dat op een punt 
van haar mantel ligt. Haar handen houdt 
ze vol ontzag uitgestrekt naar de kleine 
Jezus, die gouden stralen uitstraalt. 
Uit de hemel dalen stralen neer op het 
Kindeke (we zien ze nog net achter de 
engel uit de hemel komen).

Jozef, traditiegetrouw afgebeeld als een 
oude man, houdt een kaars in zijn hand 
en met zijn andere hand schermt hij het 
vlammetje af.

Os en ezel ontbreken niet in dit tafereel 
in de stal, die er allesbehalve armoedig 
uitziet: van het schamel dak is niets te 
zien en aan de achterkant hangt een 
tapijt van geweven brokaat, dat in de 
middeleeuwen alleen de allerrijksten 
zich konden veroorloven. Drie herders 
kijken toe van achter een muurtje; 
de linker en rechter herder houden 
hun herdersstaf tegen de schouder, 
de middelste neemt zijn hoed af ter 
begroeting en zijn herdersfluit ligt in 
zijn andere hand op het muurtje.

De engel houdt haar handen gevouwen 
in aanbidding. Op de achtergrond 
een middeleeuwse stad met links 
een burcht. De omlijsting van het 
geheel bestaat uit twee pilaren met 
een booggewelf. Daarop rusten twee 
kindengelen die hoorns des overvloeds 
vasthouden. De drie kindengelen in het 
voetstuk belichamen de hoop.

Henk Aertsen
▲ Oxford, Bodleian Library, MS Douce 72, fol. 30. Herkomst: Normandië, rond 1500.



Het vleesgeworden Woord

Met Kerst is een klassieke lezing Johannes 1,1-14, het voorwoord van het 
vierde evangelie. Het eindigt met ‘Het woord is vlees geworden’ (in de Nieuwe 
Bijbelvertaling: ‘…is mens geworden’). Het vertelt over het licht dat schijnt in 
het duister, in het donker van deze wereld. De duisternis reageert vijandig op 
het licht, wil de vlam doven, het licht grijpen, maar krijgt het niet te pakken. 
Daarmee schetst de evangelist in één zin het verhaal van Kerst tot Golgotha 
en Pasen: kwade krachten die in de wereld dit gezicht van God niet willen 
zien, dit levende Woord dood willen hebben; wat hun mislukt. Omdat dit licht 
sterker is dan alle duisternis, Goddank.

Johannes 1,3 bevat een bijzondere gedachte. Het Woord dat in Jezus Christus 
mens werd, daardoor is alles ontstaan. Niets van wat er is, is zonder dit Woord 
ontstaan. Je kunt dat als volgt uitleggen: ook de volken die Christus niet 
kennen, danken hun bestaan aan dit Woord waardoor alles is gemaakt. Het kan 
daarom zijn dat zij ook trekken van Christus vertonen, zonder dat zij dat zelf 
met Hem in verband brengen. Dat zij bezig zijn met mensen genezen, zoals we 
dat bij Christus zien. Dat zij dankbaar zijn voor wat de Schepper geeft, zoals 
Christus zijn Vader voor alles dankte waar geleerde mensen aan voorbijgaan 
maar wat gewone mensen wel opvalt. Dat zij zich herkennen – en dat deden 

▲ Scripture Cross in Clonmacnoise, Ierland

In het begin was het Woord, het 

Woord was bij God en het Woord 

was God. Het was in het begin bij 

God. Alles is erdoor ontstaan en 

zonder dit is niets ontstaan van 

wat bestaat. (Johannes 1, 1-3)

(Zie ook pagina 12.)

de vroegere Kelten toen zij tot het 
christendom overgingen - in de 
woorden van de goede Herder: Ik heb 
ook nog andere schapen, die niet van 
deze stal zijn.

Daar zijn apostelen als St. Patrick en 
Willibrord altijd van uitgegaan. Ze 
brachten hun boodschap van Christus 
niet op een toon van: wat jullie tot nu 
toe deden is fout, dat moet allemaal 
weg. Nee, wat op Christus leek, wat 
zo’n volk al had begrepen, daar sloten 
ze op aan. O zeker, ze corrigeerden 
ook. Geen koppensnellerij meer 
onder de Ieren van toen, geen 
slavenhandel. Maar hun liefde voor 
de natuur, hun geneeswijzen, of de 
toenmalige gelijke rechten voor 
vrouwen: prima, houden zo. Geen 
totaal ander verhaal dus. Mensen 
helpen ontdekken hoe en waar Hij in 
hun bestaan al aanwezig is, misschien 
onder andere namen, maar toch. 
Dat hoefde alleen maar bevestigd 
te worden in Christus, de Levende, 
zo in een context geplaatst die iets 
toevoegde; het werd met vreugde 
begroet. Omgekeerd voegden de 
Kelten ook iets toe: hun windroos 
(een cirkel met windstreken, 
horizontaal in een steen gekerfd) 
zetten ze rechtop. Ze verrijkten het 
christelijke kruis met een cirkel, ter 
ere van Christus als de zon, het Licht 
der Wereld.

Zo kunnen ook wij omgaan met 
andersdenkende mensen: zoeken 
naar herkenningspunten en van 
daaruit elkaar verrijken.

Gert Landman
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Gezichten rondom het Kind van de Vrede

Zo komt de stal van Bethlehem 
aan die os en die ezel. Die komen 
rechtstreeks bij de profeten 
vandaan. En zij gaan de mensen 
voor in levenswijsheid. Zij wijzen 
ook ons vandaag de weg naar de 
binnenkamer van ons leven.

In zijn mooie schilderij van de 
aanbidding van het Christuskind 
bracht Bernardino Luini, die leefde 
in een tijd van gewelddadige 
godsdienstoorlogen, de 
binnenwereld en de buitenwereld 
bijeen. Zo vertolkt hij dit geheim, 
terwijl binnen de os en de ezel de 
achtergrond vormen bij liefdevolle 
gezichten van Jozef, Maria en een 
herder, verschijnt buiten in het veld 
de hemelse engel aan de herders. Hij 
verkondigt de vrede van God voor de 
wereld.

Ik versta dit schilderij als een 
uitnodiging zelfbewust te leven, 
als mensen die weten van een 
binnenkamer én een buitenwereld, 
van een mysterie en rust, en van 
uitgaan en daden stellen van 
vertrouwen in gerechtigheid, kortom 
van een Godgegeven balans. Laat 
het geweld van de wereld je niet 
verbazen. Telkens als je daarmee 
wordt geconfronteerd, denk dan 
aan de liefdemacht van Christus, 
herkenbaar in het kleinste kind. 

Kerstfeest is geen familiefeestje, 
waarbij je met je rug naar de wereld 
kunt gaan staan. Het is een moment 
van inkeer, inspiratie, opnieuw 
wegen en taxeren wat van waarde is, 
in je eigen leven en dat van anderen. 
En met die waarden gebaseerd op 
vrede en recht de wereld ingaan, 
morgen en alle dagen van het 
komende jaar, dat opnieuw en 
ondanks alles, bestemd is een jaar 
des heren te zijn, voor mensen als 
kinderen van God.

Jurjen Zeilstra

▲ Aanbidding van het Christuskind en aankondiging aan de herders, olie op paneel 
overgebracht op canvas, 1520/1525, Bernardino Luini (1475 of 1482-1532), 

New Orleans Museum of Art.

In een stal vinden wij een kind. Bij gebrek aan een wiegje ligt het in een 
voederbak voor dieren. Hoe kan dit sprookje het antwoord zijn op onze 
vragen? Een kwetsbaar kind wordt omringd door vragende, verwonderde 
gezichten. Het zijn niet alleen de gezichten van Maria en Jozef, de herders en 
de dieren. Het zijn ook de gezichten van u en van mij, ja van ons allemaal die 
naar vrede verlangen. Beseffen wij het geheim dat wij in dit beeld van de stal 
aanschouwen? De profeten van Israël zetten ons op het spoor. Eén van hen, 
Jesaja, schreef ooit:

Een rund herkent zijn meester, 
een ezel kent zijn voederbak, 
maar Israël mist elk inzicht, 
mijn volk leeft in onwetendheid. (Jesaja 1,3)
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Oud en nieuw

Soms krijg je zonder ernaar te zoeken parels in je schoot 
geworpen, kom je iemand tegen die je hart verwarmt, 
lees je een tekst die je ondersteboven schopt, hoor je 
een countertenor die je sprakeloos achterlaat, stuit je op 
een kunstwerk dat je raakt.

Tijdens een fietstocht op het Noordduitse eiland 
Rügen deze zomer dook opeens een kerkje op in 
een gehucht. Op zich niets bijzonders. Maar al aan 
de buitenkant was zichtbaar dat dit niet zomaar een 
kerk was, deze Dorfkirche van Landow. Het bleek het 
oudste ‘Fachwerkgebaüde’ van het Oostzeegebied te 
zijn. Gebouwd in 1312, omgeven door een muur van 
bakstenen in 1542. Nog her en der gerepareerd tot 1959, 
maar daarna was er vanwege geldgebrek niets meer 
gerestaureerd en sinds 1982 stond de kerk op instorten. 
Dankzij privé-initiatieven konden vanaf de 90’er 
jaren stapsgewijs de allernoodzakelijkste restauraties 
plaatsvinden. Het resultaat is verbluffend.

Breuken en barsten, scheuren en gaten zijn in deze 
kerk niet weggepoetst, maar tot kunst verheven. De in 
stukken gevallen preekstoel is in stukken tentoongesteld 
en roept juist door die gebrokenheid zoveel op. De pijn 
van het breken (waarom moest het zover komen), maar 
ook de vragen: wie stonden er toen hij nog heel was? 
Wat vertelden ze? Konden ze er staan toen dit gebied 
een deel van de DDR was? In het houten gewelf van de 
kerk ontbreken planken, op de resterende zijn nieuwe 
schilderingen aangebracht. Juist door die openingen 
kijk je naar wat ernaast is: zijn het engelenfiguren? 
Cherubijnen? Adelaarsvleugels? Tussen dat alles door 
hangen zwevende figuren verspreid over de kerk die deel 
uit maken van een tentoonstelling. Doorsnee-stoelen 
staan klaar voor een concert of kerkdienst.

Het is een bijzonder geheel, dat mij een gevoel van 
bevrijding gaf: het hoeft niet allemaal perfect te zijn! 
Ook wat oud en bijna vergaan is mag gezien worden. Is 
mooi. Kan raken. Oud en nieuw kunnen verrassend goed 
samengaan. Dingen hoeven niet perfect te zijn. Ik hoef 
niet perfect te zijn. Die spiegel hield de Dorfkirche van 
Landow me voor.

We sluiten een jaar af waarvan we de meeste dingen 
misschien achter ons willen laten, vergeten zelfs, omdat 
ze zo onvoorstelbaar erg waren, zo weinig perspectief 
voor de toekomst boden, ons soms het gevoel gaven 
dat we op onze grondvesten stonden te schudden. We 
hebben behoefte aan iets nieuws, een nieuw begin. De 
Dorfkirche van Landow laat zien dat we niet alles hoeven 
achter te laten om iets nieuws te beginnen.

We nemen de brokstukken van het afgelopen jaar mee 
naar 2023, maar krijgen er hopelijk nieuwe elementen 
bij die samen verrassende resultaten kunnen opleveren.

VREDE en ALLE GOEDS!

Alice van Kalsbeek



Collecterooster Blaricum

18-12 Voedselbank 
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpak-
ketten en door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij 
weer op eigen benen kunnen staan. 

24-12 en 25-12 KiA – Griekenland 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis in 
gammele boten Griekenland bereiken, worden onderge-
bracht in tenten; ze zijn blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie met de 
campagne ‘Geef licht’ opnieuw aandacht voor vluchte-
lingenkinderen in Griekenland.

01-01 Stap Verder 
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de So-
ciëteit 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 scho-
ling van kinderen.

08-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven 
met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. 
Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en waar 
bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan 
een ieders persoonlijke situatie.

15-01 Voedselbank
Zie 18-12.

College van Diakenen van de PGB

Delen - wereldwijd dichtbij 

Collecterooster Laren-Eemnes

18-12 Solidaridad – Peru

Meer dan 5100 meter boven zeeniveau, tussen harde wind 
en vallende sneeuw, vinden we de ‘pallaqueras’, voorna-
melijk vrouwelijke mijnwerkers die een traditionele manier 
van mijnbouw hanteren. Het leven van de pallaqueras is 
hard: 70 procent van hen verdient minder dan het Peru-
aanse minimumloon. Ze verkopen alleen op de zwarte 
markt. In hun strijd voor erkenning van het onmisbare werk 
van de pallaqueras richtten enkele leiders met hulp van 
Solidaridad een nationaal netwerk op. Eerste doel is de 
pallaqueras op te leiden om zichzelf zichtbaar te maken en 
hun deelname aan ambachtelijke en kleinschalige mijn-
bouw aan te moedigen. Het nationale netwerk verenigt 
de stemmen van de pallaqueras en versterkt daarmee hun 
positie aan de onderhandelingstafel.

24-12 Diaconie – Hulp dichtbij 
De diaconie helpt discreet mensen in nood. Een steuntje 
in de rug is vaak zeer welkom om tijdelijke problemen 
op te lossen.

25 -12 Kerk in Actie – Griekenland 
Zie eerste kolom.

01-01 Diaconie – Hulp dichtbij 
Zie 24-12.

08-01 Exodus 
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden 
bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief 
de rug toe te keren. Ze krijgen de kans om te werken aan 
een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

15-01 Caring Unites – Nepal 
In Nepal kan 35 procent van de kinderen, veelal meisjes, 
door armoede niet naar school. Caring Unites doet wat 
nodig is om de drempels naar onderwijs te verlagen, 
waaronder het betalen van schoolgelden en uniformen 
en zorgen dat een kind een warme winterjas heeft.
College van Diakenen van de PGLE Nederland tot ver over 
onze landsgrenzen.

College van Diakenen van de PGLE
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren
Koster: Y. Sollman, 06-1339 9929

Contactpersonen 
Vanwege de vacature voor een predikant zijn er 
twee contactpersonen aangesteld:
Betty van Dillen, scriba 
Geuzenhof 7, 1403 LV Bussum 
06-1635 2526 , scriba@pglaren-eemnes.nl 
Sylvia Kuperus, assessor 
Wally Moesweg 18,1251 AT Laren 
06-2036 6275,  sylviakuperus@ziggo.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06-2321 1508
Paula Cnossen, 06-4546 2229

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: 06-
33779484 Contactpersoon voor godly play is: 
Marjolijne Yska. Telefoonnummer: 06-12624880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

In memoriam
Stijnie Blok-Bogaard

Op 1 november is in Theodotion 
overleden Stijntje Blok-Bogaard, 
die vroeger in Eemnes op de Binder 
woonde. Ze was 101 jaar oud, bijna 
102. Geboren in Woerden, met haar 
Gijs getrouwd (hij was militair; ze 
schilderde hem in zijn uniform). Ze 
kregen vier kinderen, waarvan er 
één jong stierf. Haar oudste zoon 
overleed eerder dan zij, dat vond ze 
erg.
Vanwege het werk van haar man 
verhuisde het gezin naar Gouda, 
’s-Hertogenbosch, Steenwijk en 
daarna naar Laren.
Ze was zeer zelfstandig. Ze runde 
een Jamin-filiaal en later een 
banketbakkersafdeling van V&D. 
Na de pensionering van haar man 
ging ze terug naar Woerden om haar 
neef te helpen in zijn bakkerij. Daar 
schilderde ze ook stadsgezichten. 
Na haar eigen pensionering gingen 
ze terug hierheen en woonden ze in 
Eemnes.

De laatste jaren kwam de 
burgemeester trouw op haar 
verjaardag; zij had dan een 
bespreeklijstje klaarliggen over 
niet goed verlichte straten of 

stoepranden waar ze met haar 
scootmobiel tegenaan reed. Alles 
wat volgens haar niet in orde was, 
daar sprak ze bestuurders op aan, tot 
Joop den Uyl aan toe; en ook in de 
kerk. Zo maakte ze in 1975 in Laren 
een voorganger mee die zei dat 
engelen niet bestonden. Bijna had 
ze haar kerklidmaatschap opgezegd. 
Over deze kwestie correspondeerde 
ze met de schrijver Gerard Reve, zelf 
rooms-katholiek. In zijn kerk was het 
engel in, engel uit, aldus zijn brief 
aan haar; en de protestantse traditie 
zocht te veel letterlijke antwoorden 
op te letterlijke vragen; daar deed je 
de openbaring geen recht mee.

In de uitvaartdienst hebben we 
dan ook gelezen over engelen, 
uit Genesis 28 (de Jakobsladder) 
en Lukas 16: Lazarus die door 
engelen omhoog wordt gedragen 
in Abrahams schoot, waar het 
eeuwenoude uitvaartslied ‘In 
Paradisum’ op gebaseerd is. Een 
Nederlandse versie daarvan is 
tijdens deze dienst voor haar 
gezongen. De kinderen en 
kleinkinderen vertelden over haar 
gastvrijheid en monterheid; ze 
hadden haar nooit boos gezien. Elke 
dag was een geschenk van God, 
vertelde ze hun, dus daar moest je 
altijd iets goeds mee doen. En dat 
deed ze, uitbundig. Na de dienst 
gingen we naar het crematorium, 
omdat het graf van haar man maar 
voor één persoon was. Haar urn zal 
op zijn graf een plek krijgen.

Wij gedenken een markante vrouw. 
Moge God allen nabij zijn die haar 
zullen missen.

Gert Landman

Uit de
gemeente

▲ Foto Rineke Ooykaas
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Van de 
Kerkenraad

Bloemengroet

▲  Foto Rineke Ooykaas

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

De heer Van Renselaar - Laren
Mevrouw Hubeek - Laren
Anke de Bruijn - Eemnes
De heer Rieske - Laren
Mevrouw Roukema - Laren
De heer Talsma - Laren
Ds. Bram-Willem Aarnoutse - 
Breukelen
Anna Blok - Eemnes
De heer Pieket Weeserik - Eemnes
Mevrouw Van Veelen - 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

Reis naar Ierland 2023 
In het komende jaar organiseren 
mijn vrouw en ik een reis naar het 
Keltische Ierland. Het land waar 
ooit de apostel Willibrord vandaan 
kwam om in onze Lage Landen het 
evangelie te brengen. Deze tocht 
voor moderne pelgrims (die we al 
meermalen hebben geleid) gaat 
langs oude hoogkruisen met hun 
verhaal, prehistorische grafheuvels 
en prachtige landschappen. We 
bezoeken ook een middeleeuws 
retraiteoord in de noordelijke 
provincie Donegal. 

De komende reis is van 15 t/m 22 
mei 2023 en wordt gefaciliteerd 
door reisorganisatie Beter Uit. Het 
programma is te vinden op hun 
website:

www.beter-uit.nl/ierland (en 
dan dubbelklikken op de foto 
van de grafheuvel). De reis is 
niet uitsluitend voor mensen uit 
Laren en Eemnes, uit het hele land 
kunnen reisgenoten meegaan.

Voor belangstellenden worden 
twee informatiemiddagen 
gehouden in het nieuwe jaar: op 
zaterdag 7 januari om 14.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. En voor 
wie dan niet kan is er ook nog een 
gelegenheid op zaterdag 14 januari 
om 11.00 uur in De Bilt.

Als u één van deze bijeenkomsten 
wilt bijwonen, geeft u zich dan op 
bij truus.kreeft@hetnet.nl of 
06 2032 4601.

Welkom!

Gert Landman en Truus Kreeft 

Dit bericht van de kerkenraad is 
alweer het laatste van het jaar 
2022, een jaar waarin veel is 
gebeurd. We hebben afscheid 
genomen van ds. De Bruijn als 
predikant. Gelukkig mogen we hem 
en Anke regelmatig ontmoeten 
als kerkgangers. We hebben ook 

gemerkt dat we met elkaar de weg 
naar de kerk blijven vinden en dat 
is bijzonder fijn.

De woning aan de Kerklaan 39 staat 
op het moment dat ik dit schrijf 
(eind november) leeg. De woning 
is ingemeten en heeft energielabel 
G (erg laag) gekregen, hetgeen we 
hadden verwacht. De kerkenraad 
heeft besloten de woning weer 
commercieel te verhuren voor een 
periode van twee jaar.

Er kwam een verzoek binnen 
van de redactie van Onderweg 
om het kerkblad in kleur uit te 
brengen. Dat wil zeggen met een 
kleurenomslag, zoals nu gebeurt 
met de kerst- en paaseditie. 
Een kleurenomslag spreekt veel 
meer aan en geeft het blad een 
mooier aanzicht. Aangezien 
het binnen het budget van de 
werkgroep communicatie past, is 
de kerkenraad akkoord gegaan met 
het verzoek.

Zoals reeds gemeld, heeft het 
College van Kerkrentmeesters 
besloten om in verband met 
de stijgende energiekosten de 
verwarming van de kerk lager 
te zetten. Zorg dus voor warme 
kleding of houd uw jas aan. Aan de 
diverse werkgroepen is gevraagd 
om zoveel mogelijk bij iemand 
thuis te vergaderen, zodat de 
verwarming niet aangezet hoeft te 
worden voor een bijeenkomst van 
een uurtje.

Er is een nieuw initiatief opgezet 
door de 30+ groep genaamd 
De Ontmoeting. Elke eerste 
vrijdagochtend van de maand 
kunnen jonge mensen van binnen of 
buiten de (kerkelijke) gemeente in 
de Ontmoetingskerk bijeenkomen 
om elkaar te ontmoeten en elkaar 
beter te leren kennen. De kerk is 
open vanaf 08.30 uur.

Op zondag 22 januari wordt 
er in de Sint Jansbasiliek een 
oecumenische viering gehouden. 
Voorgangers daarin zijn ds. Zeilstra 
en pastoor Van der Peet. In de 

▲  Foto Rineke Ooykaas
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Ontmoetingskerk is er dan geen 
dienst.

Rest mij nog om u allen namens de 
kerkenraad heel goede kerstdagen 
toe te wensen. En we spreken 
de hoop uit dat 2023 ons veel 
goeds zal brengen, zowel voor u 
persoonlijk als voor de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes.

Betty van Dillen, scriba

Collecteverantwoording 

Oktober 

02-10  St Leergeld  242,50 
09-10  Hulp dichtbij  460,20 
16-10  KiA- Indonesië  210,85 
23-10  Exodus  236,75 
30-10 Edukans-Bolivia  285,60

De diaconie vult de collectes zo nodig 
aan tot € 350.

Jan van Hamond

Stijgende energiekosten 
Net als iedereen heeft ook de 
Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes te maken met stijgende 
energiekosten. We zijn al sinds 
lange tijd aangesloten bij het 
inkoopcollectief ‘Energie voor 
kerken’. Er is voor het jaar 2023 
weer opnieuw ingekocht. Wij vallen 
onder kleinverbruikers. De kosten 
voor 2021 waren een kleine €18.000 
per jaar. Volgens de informatie die 
ons tot nu toe heeft bereikt, moeten 
we rekening gaan houden met een 
verviervoudiging ten opzichte van 
2022. Daar het oude kerkgebouwen 
zijn, waarvan de toekomst op 
middellange termijn niet duidelijk 
is, kunnen er geen ingrijpende, 
energiebesparende aanpassingen 

worden gedaan. Het enige dat we nu 
kunnen doen is proberen het verbruik 
te verminderen door de temperatuur 
naar 18 graden terug te brengen en 
alleen daar licht aan te doen waar we 
zijn. Dit kan betekenen dat het wat 
kouder in de gebouwen wordt, maar 
daar kunnen we ons op kleden.

Renee Kuperus

Lichtjesavond in JK

College van
Diakenen

De werkgroep Open Johanneskerk 
heeft in overleg met de Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk 500, 
besloten dat ‘Het feest van licht’ 
tijdens de jaarlijkse lichtjesavond ook 
in de Johanneskerk zal plaatsvinden. 
Duizenden lampjes verlichten op 
vrijdagavond 16 december het 
dorp. De straatverlichting in het 
centrum gaat uit en om 19.00 
uur start de Lichtjesparade met 
verlichte ruiters en rijtuigen vanaf 
Singer. Voor de kinderen is er een 
lampionnenoptocht.

De deuren van de Johanneskerk 
staan die avond open, een koor 
onder leiding van ds. Job de Bruijn 
zingt daar van 17.30 tot 20.00 uur 
kerstliederen.
Op zaterdag 17, vrijdag 23 en vrijdag 
30 december is de Johanneskerk 
ook open en wel van 14.00-17.00 
uur. Op deze drie dagen worden er 
kerstgroepen uit de interessante en 
omvangrijke verzameling van Ina 
Snaterse geëxposeerd.

Douwe de Joode 

College van
Kerkrentmeesters

Antwoord 

Soms ben ik bang dat u niet blijft, 
dat uw voeten leegbloeden op lege 
wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen 
zoveel verraad, zoveel weerspannigheid

in mensen en dingen niet bestand zijn, 
dat u zeggen zult: ik had beter 
moeten weten, mensen waarheid leren 
is waanzin, leugen hun vaderland.

Moet ik u dan nu, in de kribbe, 
waarschuwen? Zeggen: doe het niet,
doe het anders, laat uw moeder vergeten

wat de engel sprak? Uw eigen stilte 
 – nacht, sterren, adem – zingt uw lied 
van antwoord: zelfs op aarde vrede.

Gabriël Smit (1920-1981)

Foto Erik Schinkelshoek  
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Maria 

de jaren klimmen 
zij wordt oud 
met een hart nog 
boordevol verhalen 
verhalen
die zij koestert 
als haar grote schat 
was het gisteren 
of vandaag
die stem, dat licht
de engel 
de woorden, die hij sprak 
was het écht wel zo lang terug
dit verhaal, dat nooit vervaagt? 

mij geschiede naar Uw woord 
ze buigt haar hoofd 
net zoals toen 
want nog altijd 
leeft zij in verwondering
zij 
Maria 
de begenadigde 
en uitverkorene 
Gods 

Oeke Kruythof 
(www.redactieservice.nl) 

Laat de liefde

Zondag 6 november was het dan eindelijk zover: de bundel Laat de liefde je 
dragen. 33 liederen voor het dagelijks leven kon officieel namens de gemeente 
worden overhandigd aan de maker ervan: Job de Bruijn; die vervolgens 
exemplaren aanbood aan de burgemeesters van Laren en Eemnes: Nanning 
Mol en Roland van Benthem.

De presentatie, afgetrapt door Olle met de Dromenrap, werd niet omlijst door 
het zingen van liederen uit de bundel, nee, zingen vormde de hoofdmoot. 
Koorzang, samenzang en solozang in verschillende samenstellingen wisselden 
elkaar af, begeleid door orgel, piano, klarinet en dwarsfluit.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin veel mensen konden 
kennismaken met de liederen van Job. En met ‘de openheid en warmte’ van 
onze gemeente, zoals iemand van buiten de gemeente me vertelde. Ook dat 
mag wel eens gezegd worden.

De bundel was al direct uitverkocht, maar is herdrukt. U kunt hem kopen 
bij de Larense Boekhandel of bij Internetboekhandel Scrinium. Bestellen 
via de website: https://www.scrinium.nl (betaling via IDeal) of via e-mail: 
info@scrinium.nl. De bundel kost € 15,00. Verzend- en verwerkingskosten 
bedragen € 4,50. 

Alice van Kalsbeek
Foto Erik Schinkelshoek 
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 - 531 56 81 

Koster 
R. Hoogendoorn, 06 - 2223 1078 

Predikant 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 - 624 7449, zeilstar@xs4all.nl 

Scriba 
H. Oort, 035 - 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersoon Veilige Kerk 
Ds. P. Barnard, 06 - 1345 1757 
petra.c.barnard@planet.nl

Website 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of 
 NL71 INGB 0000 1446 30 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL15 RABO 0117 0243 68 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. M. Goote-de Bergh, 06 - 2267 9402, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 - 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter:  
E.W. van Someren Gréve, 035 - 538 7243,
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche of kinderneven-
dienst tijdens de kerkdiensten, maar kinderen 
zijn van harte welkom in de kerkdiensten van 
de Dorpskerk. Dit geldt ook voor de middelbare 
scholieren. Contact: consistoriepgb@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Van het 
consistorie

Bij de diensten

18 december, vierde Advent
Voorganger is ds. R. van den Beld

Vreemdgaan voor de goede zaak.
Wie zegt dat de bijbel een 
wereldvreemd boek is, moet de 
verhalen over de moeders van Jezus 
in Matteüs nog maar eens indrinken. 
Vreemdgaan staat daarbij een paar 
keer centraal. Maar, en dat maakt 
de bijbel zo fascinerend, het staat 
er niet vanwege smeuïge sensatie. 
Integendeel, het staat in het teken van 
gerechtigheid! De lezingen van zondag 
18 december gaan vooral over Juda 
en Tamar. Tamar is een vrouw die het 
er niet bij laat zitten dat ze ongewenst 
niet zwanger kan worden. We lezen 
Genesis 38, 24-30 en Matteüs 1, 
1-17. Een geschiedenis vol huiver 
én ontroering, die ons dichterbij de 
betekenis van Kerst brengt.

24 december, 21.30 uur
Kerstnachtviering met Lessons and 
Carols

De cantorij van de Dorpskerk 
onder leiding van Richard Vos zal 
ons meenemen in de betoverende 
kerstliederenschat van de kerk. Vele 
klassieke liederen geven toegang 
tot het kerstgeheim. De lezingen 
waarmee we de zang afwisselen, 
behoren tot de mooiste en meest 
troostrijke uit de bijbel. 
Thema: De lofzang van de engelen in 
deze wereld. 
Schiftlezingen: Jesaja 9, 1-6 en Lucas 
1-2.  
Liederen: Lied 498; Lied 448; Lied 
443; Lied 483; Lied 505; Lied 496; 
Lied 487; Lied 338h; Lied 471; Lied 
485 en Lied 481.

25 december, Kerstfeest

▲ Madonna van het dorp - Marc Chagall

De een ziet een eenvoudig meisje uit 
Nazareth, de ander de koningin van 
de hemel. Er zijn heel verschillende 
manieren om naar Maria te kijken en 
allemaal hebben ze iets fascinerends. 
Vele stemmen uit tal van verhalen 
klinken mee. In Maria’s pure 
ontvankelijkheid mogen we allemaal 
iets herkennen van de houding die de 
inwoning van het goddelijke mogelijk 
maakt. Zij gaat als liefdevolle moeder 
van Jezus ons voor in het leven met 
het Godsgeheim. 
Thema: Moeders van Jezus: Maria 
Schiftlezingen: Ezechiël 37, 15-28;  
Hebreeën 1, 1-4 en Matteüs 1. 
Liederen: Lied 477; Psalm 2: 1 en 2; 
Lied 301 e; Lied 481; Psalm 2: 3 en 4; 
Lied 473; Lied 476 en Lied 478

Iedereen is welkom! Er is in deze 
viering een kinderdienst. Muzikale 
medewerking op de dwarsfluit wordt 
verleend door Tineke Bakker.▲ Natale - Giotto, fresco

▲ Juda en Tamar - Marc Chagall
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31 december, 19.30 uur, Oudjaar

De kerk heeft Jezus Christus vaak 
exclusief voor zichzelf geclaimd, 
waardoor anderen buiten kwamen 
te staan. Maar wie de zegen die 
verborgen ligt in de naam van 
Jezus beseft, ontdekt de inclusieve 
reddende macht van God, die zich 
uitstrekt naar alle mensen, ja naar 
heel Gods schepping. Dat mag voor 
ons een bemoediging zijn, ook in 
deze tijd van de vele meningen en 
kerkverlating. Ook zonder de kerk is 
er redding in de naam van Jezus.
Thema: De zegen van de naam van 
Jezus Christus in de tijd.
Schriftlezingen: Numeri 6, 22-27; 
Handelingen 4, 8-12 en Lucas 2,21.
Liederen: Psalm 92: 1, 2, 7 en 8; Lied 
301c; Lied 413; Lied 418; Lied 510: 
1, 4 en 5; Lied 339a; Lied 511 en Lied 
513.

1 januari 2023, Nieuwjaarsdag
Op de eerste zondag van 2023 gaat 
ons gemeentelid drs. J. Greven bij ons 
voor. Bedachtzame overdenkingen 
kun je zijn preken noemen.
Voor, tijdens en na de dienst wensen 
wij elkaar veel heil en zegen.

Zondag 8 januari 2023
We gedenken de Doop van de Heer. 
Onze voorganger is ds. Petra Barnard 
met weer een fijne preek in het 
vooruitzicht.

Kana-zondag 15 januari 2023 
Het wonder door Jezus verricht 

tijdens de Bruiloft te Kana kan niet 
goed worden begrepen als een 
incident waarbij de natuurwetten 
omwille van het bijna mislukte feest 
van een willekeurig stel even worden 
opgeheven. Alles in dit verhaal is 
zwaar geladen symboliek. Een 
vastlopende godsdienst wordt 
van zichzelf gered wanneer Jezus 
Christus optreedt. De blijdschap gaat 
het winnen van frustratie en van 
dwang. Dat is voor iedere man, voor 
iedere vrouw een boodschap van 
bevrijding. Wij vieren in deze dienst 
de Maaltijd van de Heer.

Thema: Vreugde om recht uit geloof.
Schriftlezingen: Jesaja 62, 1-5; 
Romeinen 4, 1-12 en Johannes 2, ▲  Levi - Marc Chagall

Foto's Beatrijs Bulders

1-11. Liederen: Psalm 66: 1, 2, 6 en 
7; Lied 526: 1 en 3; Lied 176: 1, 3 en 
6; Lied 653: 1, 5 en 7; Lied 339f; Lied 
525; Lied 762: 1, 5 en 6; Lied 408a; 
Lied 793. 

Namens het Consistorie,
Jurjen Zeilstra.

▲ Bruiloft te Kana - Giotto, fresco

Kinderdiensten 
Op 27 november, eerste advent, 
hebben de kinderen een kaars 
versierd. De jongsten met een 
tekening, glitters en stickers; de 
oudsten met dunne paraffineplakken 
die geknipt of uitgestoken op de 
kaars geplakt konden worden. Wat was 
iedereen geconcentreerd en enthousiast bezig! Op de foto’s zie je een 
paar prachtige resultaten. 

De volgende keer is 25 december, eerste kerstdag. Komen jullie dan ook 
de kerstboom in de kerk bewonderen en het geboortefeest van Jezus 
meevieren? In het nieuwe jaar staan de volgende data gepland: 
15 januari, 19 februari, 12 maart en 2 april (Palmpasen). 

Meer informatie volgt in de app. Ben je nog niet toegevoegd in de 
groepsapp en wil je dat wel, neem dan even contact op met Jantien of 
Beatrijs: jantien@jbcr.eu; beatrijsbulder@hotmail.com 

Met vriendelijke groeten, 
Beatrijs Bulder 
06 2427 3358
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Uit de
gemeente

Met een groep tieners wordt in 
december een nieuwe groep gestart 
die eens in de maand bijeenkomt 
op mijn studeerkamer. Dat is op 
maandagavond, 19.30-20.30 uur. 
We hopen op boeiende gesprekken 
en van tijd tot tijd een excursie of 
een andere interessante activiteit. 
Mochten er nog tieners zijn die zich
willen aansluiten, jullie zijn van harte 
welkom!

Het is voor het eerst sinds lang dat 
er weer vrijmoedig mag worden 
uitgenodigd om kerstvieringen bij te 
wonen. Immers, de afgelopen jaren 
mocht bij elkaar komen in groepen 
en zingen slechts mondjesmaat. Een 
paar keer stond ik alleen te zingen 
en dat valt altijd tegen. Geniet ervan 
elkaar in vrijheid te ontmoeten.
Ik ben me ervan bewust dat er juist 
rond deze dagen ook momenten zijn 
van eenzaamheid. Weet u zich echter 
ook dan verbonden in die lichtkring 
waarvan het Koninkrijk van God de 
Bijbelse belofte concreet gestalte wil 
geven.

Ik wil iedereen gezegende 
feestdagen wensen en een nieuw 
jaar 2023 waarin het goede dat God 
geeft herkenbaar is in een glans op 
uw leven.

Jurjen Zeilstra

Reis naar Israël 
Hebt u interesse in een reis naar 
Israël en Palestina met ds. Zeilstra? 
We zijn in overleg met het reisbureau 
Promised Land om in de periode na 
Pinksteren 2023 (ongeveer 29 mei –  
8 juni 2023) een reis te organiseren. 
Er wordt bewust op gelet dat deze 
reis zowel voor mensen die al eerder 
in Israël waren als voor mensen die 
voor het eerst gaan interessant zal 
worden. Als doelgroep denken we 
aan leden van de Dorpskerk, maar 
ook leden van de Rooms-Katholieke 
Parochie Sint Vitus, leden van de 
Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes en andere belangstellenden 
zijn welkom.

 Van de 
 predikant

Geeft u zich voorlopig vrijblijvend 
op bij ds. Zeilstra. In januari wordt 
een definitieve deelnemerslijst 
vastgesteld. zeilstar@xs4all.nl

Leerhuis Keltische 
Spiritualiteit
In het oude Ierland, Schotland, 
Wales en Bretagne vinden we 
sporen van Keltische spiritualiteit 
die christelijk kunnen zijn, maar ook 
nog oudere wortels hebben. Toen 
het christendom kwam (niet vanuit 
Rome), heeft dit hiervan niet alleen 
losse elementen, maar ook een 
bepaalde bestaande intensiteit in 
zich opgenomen. In de onmiddellijke 
nabijheid van wat genoemd is, ‘the 
green desert’ bouwden kluizenaars 
en kloosterlingen hun onderkomen, 
richtten hun ‘high crosses’ op en 
illustreerden zij hun magnifieke 
manuscripten. We gaan teksten 
lezen, liederen beluisteren, gebeden 
horen en kijken naar prachtige 
documentaires. De bijeenkomsten 
vinden plaats, van 10.00 tot 12.00 
uur, in Het Achterom op 17 en 31 
januari, 14 februari, 7 en 21 maart. 
Voor een reader met teksten wordt 
gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. 
Jurjen Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl 
Zie ook pagina 3 en 7.

Aan Tafel in de Dorpskerk
Op 24 januari 2023 gaan we 
letterlijk aan tafel in de Dorpskerk, 
een gezellige activiteit gericht op 
onderlinge ontmoeting. Meldt u 
zich aan voor een ‘eenvoudig, doch 
voedzaam maal’ bij Wil Vooijs, 
w.c.vooijs@gmail.com, 
06 3833 9036.

Jurjen Zeilstra

Bloemengroeten 
In de afgelopen periode zijn de 
bloemen uit de kerk met onze 
felicitaties of wensen voor een 
spoedig herstel en hartelijke groeten 
gebracht naar het echtpaar Dekker, 
Aart Potuit, Magda Dekker, Lidy van de 
Witte, mevrouw Hubert, Ramon de Wit.

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,
Het college van diakenen

Cie. Kruispunt
Activiteiten voor onze 70-plus 
senioren

Cie. Kruispunt organiseert vrijdag 23 
december van 10.30-13.00 uur in ‘t 
Achterom voor de 70-plussenioren
‘Kerstpunt door Kruispunt’ .
Een kerstlichtje, kerstgedichtje, 
kerstgedachte, kerstgebakje en 
kerstverhaal voor ons allemaal! We 
wensen u en elkaar een gezegend 
Kerstfeest! Op 6 en 20 januari 2023: 
Koffiepunt-ochtenden van 10.00-
12.00 uur, ook in ’t Achterom. Noteert 
u alvast Uitje in de buurt: donderdag 
26 januari met een bezoek aan 
Museum Catharijneconvent in Utrecht 
voor een muzikale reis van ‘kracht en 
hoop’ (gospelmuziek).

Info/aanmelden bij Cie. Kruispunt. 
Bep Boekenstein, 06 5310 1347 
Sabine van Dijk, 035 693 7258 
Anne-Marie de Fouw 06 2123 0727 
of Tiny de Wit 06 2789 3104.

Met een allerhartelijkste groet,
Bep, Tiny, Sabine, Anne-Marie

▲ Foto Bram Veerman
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met het pleidooi om meer steun voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Op de eerste zondag van advent 
was de dienst weer goed bezocht. Er 
waren – zoals tegenwoordig één keer 
per maand gebruikelijk – ook kinderen 
aanwezig. Bij de overledenen van 
het afgelopen jaar werd stil gestaan 
in een gedachtenisdienst op 20 
november. De graven van hen die 
op het kerkhof van de Dorpskerk 
rusten werden, evenals het kerkhof 
zelf, onlangs bladvrij gemaakt 
door een aantal vrijwilligers uit 
de gemeente. Dergelijke acties 
bieden tevens de mogelijkheid tot 
een andere vorm van verbinding. 
Verbinding is overigens, naast een 
steuntje voor het geheugen ook het 
doel van het onlangs uitgegeven 
boekje ‘Gezichten van de Dorpskerk’, 
waarin – uiteraard met toestemming 
van de betrokkenen – door Jan van 
Vembde gemaakte portretfoto’s zijn 
opgenomen, met de namen.

Binnenkort beginnen wij een nieuw 
jaar, waarin er weer veel op de 
agenda staat. Ik verheug me erop u 
daar in 2023 namens de kerkenraad 
over te berichten. 

Namens de kerkenraad wens ik u een 
zinvolle Kerst en een voorspoedig 
2023.

Bas Reitsma, voorzitter

Calamiteitenprotocol
Zoals elk openbaar toegankelijk 
gebouw heeft ook onze kerk een 
calamiteitenprotocol, waarin het 
handelen in noodgevallen staat 
omschreven. Dit protocol is recent 
vernieuwd. In het kader van die 
vernieuwing nam kerkrentmeester 
Jan den Dunnen op 28 november 
een spiksplinternieuwe rolstoel in 
ontvangst, die door Medipoint aan 
de Dorpskerk cadeau is gedaan. Een 
cadeau dat met heel veel dank is 
ontvangen.

▲ Foto Anne-Marie de Fouw

AED
Wanneer u in het bezit bent van 
een geldig AED-certificaat of EHBO-
diploma, regelmatig de Dorpskerk 
bezoekt en deel wilt uitmaken van ons 
AED-team, meldt u dan aan bij Jan van 
Vembde, 035 525 4819.

Collecteverantwoording

Oktober
Doel Collectes  Met
 en via uplift
 bank 

St. Child 153,00 500,00
Voedselbank 299,00 1200,00
KiA Javaanse 176,00  350,00
boeren
C’est la Vie Huis 201,35 850,00
Stap Verder 273,00 850,00

TOTAAL 1102,35 3750,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma, penningmeester diaconie

Hieronder treft u alweer het laatste 
verslag in 2022, een jaar waarin 
er veel op de rails gezet en ook 
gerealiseerd werd. Zo vond inmiddels 
de tweede uitvoering plaats van 
een nieuw initiatief onder de titel 
Tekst en Muziek in de Dorpskerk. 
In de vorige uitgave van dit blad 
werd daar al over geschreven. Op 
20 november droeg Carel ter Linden 
zelfgeschreven gedichten voor, die 
werden afgewisseld door het klassieke 
pianospel van Mirjam Karres. Het werd 
een bijzondere middag.

In deze tijd van het jaar zet de 
kerk zich nog meer in voor minder 
draagkrachtigen en vluchtelingen. 
Naast regelmatige collectes 
voor de Voedselbank wordt de 
gemeenteleden in de adventstijd 
de mogelijkheid geboden om door 
de Voedselbank gewenste artikelen 
te doneren. Voor dat doel zijn in de 
kerk kratten neergezet. De kratten 
worden regelmatig bij de Voedselbank 
afgeleverd. Verder wordt aansluiting 
gezocht bij een kaartenactie van 
Kerk in Actie. In de kerk liggen 
kaarten gereed die geïnteresseerde 
gemeenteleden naar de politieke 
partij van hun keuze kunnen sturen College van

Diakenen

Van de 
Kerkenraad

Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 

Das Röslein, das ich meine, davon 
Isaias sagt, ist Maria die reine, die 
uns das Blümlein bracht. Aus Gottes 
ewgem Rat hat sie ein Kind geboren 
und blieb ein reine Magd 

(Speyerer Gesangbuch, 1599)

Foto Bram Veerman
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Collecteverantwoording

Oktober
Verlichting/Verwarming  € 128,00

November
Gebouwen  € 122,01
Cantorij kerkhof  € 251,35
Pastoraat  € 98,90

In de maand november werd via de 
bank € 50 ontvangen.

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Collecterooster

18-12 Eredienst
Het in stand houden van de Eredienst 
is op deze zondag het collectedoel.

24-12 Pastoraat eigen gemeente
Een van de facetten van pastorale 
zorg betreft het algemeen 
functioneren van de gemeente, zoals 
de prediking, de kinder-, huwelijks-, 
begrafenis- of doopdienst. Pastoraat 
vindt plaats binnen de gemeente, 
zowel door predikant als door 
ouderlingen en door gemeenteleden 
onderling.

25-12 Eredienst
Zie 18-12.

31-12 Algemene kerkelijke doelen
De oudejaarscollecte is bestemd voor 
het bovenplaatselijke kerkenwerk als 
bezinning op pastorale, theologische, 
liturgische en oecumenische 
vraagstukken, de ontwikkeling 
van catechisatiemateriaal en de 
toerusting van ambtsdragers.

01-01 Nieuwjaarscollecte
Een goed begin is het halve werk. 
Geef daarom met gulle hand. Het 
collectedoel zullen we later bekend 
maken.

08-01 Verlichting en verwarming 
We zitten midden in de wintertijd. 
De verwarming moet de kerk eerder 

verwarmen en het licht moet eerder 
aan. Dit brengt met de gestegen 
energieprijzen veel extra kosten met 
zich mee.

15-01 Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn 
prachtige oude monumenten die 
regelmatig onderhoud nodig hebben. 
Wij vragen daar uw financiële steun 
voor.

Henk Aertsen, voorzitter

Begroting 2023
Op 8 november jl. heeft het College 
van Kerkrentmeesters de opgestelde 
conceptbegroting 2023 akkoord 
bevonden. Op 17 november jl. heeft 
ook de Kerkenraad de begroting 
goedgekeurd en verbindend 
verklaard. Zoals gebruikelijk ligt 
deze bij de administrateur voor de 
gemeenteleden ter inzage. Mocht u 
belangstellend zijn, spreek me aan in 
onze kerk, bel me op 035 533 6405 

of mail me op ddefouw@solconmail.nl 
en we maken een afspraak.
De begroting van 2022 sloot, 
zonder beleggingsresultaat, op een 
negatief saldo van € 46.150. De 
begroting van 2023 komt uit op een 
negatief resultaat van € 64.000. 
De daling van het resultaat wordt 
voor een groot deel veroorzaakt 
door de verdrievoudiging van de 
energiekosten voor onze kerk, wat
€ 14.000 extra kosten met zich 
meebrengt.

De kerkenraad heeft inmiddels 
besloten om de temperatuur tijdens 
de diensten en bijeenkomsten te 
matigen om het energieverbruik 
te beperken. Daarnaast is in de 
cijfers een indexstijging van 10% 
opgenomen en zijn de kosten tegen 
het licht gehouden, waardoor er 
begrotingstechnisch bezuinigingen 
konden worden doorgevoerd.
De aangevraagde budgetten zijn 
hierdoor echter niet getroffen.

College van
Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2023
In de periode 14 t/m 28 januari 
2023 
vindt weer de landelijke actie 
Kerkbalans plaats. Het motto is: 
Geef vandaag voor de kerk van 
morgen. Als u nu bijdraagt, kan 
de kerk voortbestaan

Wilt u dit jaar al profiteren van 
extra belastingaftrek dan is er de 
mogelijkheid om voor of op 31 
december 2022 al uw vrijwillige 
bijdragen voor 2023 over te 
maken. 

Zie de voorwaarden op: 
www.belastingdienst/giften. 
U kunt ook contact met mij 
opnemen. Ik informeer u graag.

Met hartelijke groet,
René de Fouw, administrateur
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De kerstnar 
Max Bollinger

In het Oosten leefde tweeduizend jaar geleden een 
jonge nar. Zoals elke nar verlangde hij ernaar wijs te 
worden. Hij hield van de sterren en werd niet moe naar 
ze te kijken. En zo gebeurde het dat in dezelfde nacht 
waarin Jezus geboren werd, niet alleen de koningen 
Kaspar, Melchior en Balthazar de nieuwe koning 
ontdekten, maar ook de nar. ‘Die ster is helderder dan 
alle andere,’ dacht hij. ‘Het is een koningsster, een 
nieuwe koning is geboren. Ik wil hem mijn diensten 
aanbieden, want elke koning heeft ook een nar nodig. Ik 
ga hem zoeken. De ster zal mij de weg wijzen.’

Lang dacht hij erover na wat hij voor de koning zou 
meebrengen, maar behalve zijn narrenkap, zijn 
klokkenspel en zijn bloem bezat hij niets wat hem lief 
was. Zo ging hij op weg, de narrenkap op het hoofd, het 
klokkenspel in de ene en de bloem in de andere hand. In 
de eerste nacht bracht de ster hem bij een hut. Daar zag 
hij een kind dat verlamd was. Het huilde, omdat het niet 
met de andere kinderen kon spelen.’Och’, dacht de nar, 
‘ik geef het kind mijn narrenkap. Die heeft hem meer 
nodig dan een koning’. Het kind zette de narrenkap op 
het hoofd en lachte van vreugde. Dat was voor de nar 
dank genoeg.

In de tweede nacht bracht de ster hem bij een paleis. 
Daar zag hij een kind dat blind was. Het huilde, omdat 
het niet met de andere kinderen kon spelen. ‘Och’, 
dacht de nar, ‘ik geef het kind mijn klokkenspel. Die 
heeft het meer nodig dan een koning. Het kind liet het 
klokkenspel klinken en lachte van vreugde. Dat was voor 
de nar dank genoeg.

In de derde nacht bracht de ster hem bij een kasteel. 
Daar zag hij een kind dat doof was. Het huilde, omdat 
het niet met de andere kinderen kon spelen. Och, dacht 
de nar, ik geef het kind mijn bloem. Die heeft de bloem 
meer nodig dan een koning. Het kind keek naar de 
bloem en lachte van vreugde. Dat was voor de nar dank 
genoeg.

Nu heb ik niets meer wat ik voor de nieuwe koning kan 
meebrengen. Het is maar beter dat ik terugga, dacht hij. 
Maar toen de nar omhoog keek naar de hemel, stond de 
ster stil en scheen nog helderder dan tevoren. Hij vond 
de weg naar een stal midden op het veld. Voor de stal 
ontmoette hij drie koningen en een groep herders. Ook 
zij zochten de nieuwe koning.
Die lag in een kribbe, was een kind, arm en naakt. Maria, 
die een schone doek over het stro wilde leggen, keek 
hulpzoekend om zich heen. Ze wist niet waar ze het 
kind even neer kon leggen. Jozef voederde de ezel en 
alle anderen hadden hun handen vol met geschenken. 
De drie koningen met goud, wierook en mirre, de 
herders met wol, melk en brood. 
Alleen de nar stond daar met lege handen. Vol 
vertrouwen legde Maria het kind in zijn armen. Hij 
had de koning gevonden die hij wilde dienen. En hij 
wist ook dat hij zijn narrenkap, zijn klokkenspel en 
zijn bloem weggegeven had voor dit kind dat hem 
nu met zijn glimlach de wijsheid schonk waarnaar hij 
verlangde.

Jeugdflits

Wijs jij de wijzen de weg naar de stal?
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WOENSDAG 4 JANUARI 2023

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

Zondag 18 december 2022 
De Dorpskerk   10.00 uur  ds. R. van den Beld 
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. J.A. Zeilstra 
     Maaltijd van de Heer 
Theodotion   10.30 uur  pastor W. Huis in ’t Veld 

Kerstavond, zaterdag 24 december 2022
De Dorpskerk   21.30 uur  ds. J.A. Zeilstra 
     Lessons and Carols 
Ontmoetingskerk  22.00 uur  ds. R. van den Beld 

Kerst, zondag 25 december 2022 
De Dorpskerk   10.00 uur  ds. J.A. Zeilstra 
Ontmoetingskerk  10.00 uur  drs. E. Idema
Stichtse Hof   10.45 uur  ds. M. Randt 
Theodotion   10.30 uur  drs. F. Peuscher-Damstra 

Oudjaar, 31 december 2022 
De Dorpskerk   19.30 uur  ds. J.A. Zeilstra 
Ontmoetingskerk  Geen dienst 

Zondag 1 januari 2023 
De Dorpskerk   10.00 uur  ds. J. Greven 
Ontmoetingskerk  11.00 uur  Dienst door gemeenteleden 

Zondag 8 januari 2023 
De Dorpskerk   10.00 uur  ds. P. Barnard 
     Doop van de Heer 
Ontmoetingskerk  10.00 uur  drs. E. Idema 
Stichtse Hof   10.45 uur  pastor N. Smit 
Theodotion   10.30 uur  drs. F. Peuscher-Damstra 

Zondag 15 januari 2023
De Dorpskerk   10.00 uur  ds. J.A. Zeilstra 
     Maaltijd van de Heer 
Ontmoetingskerk  10.00 uur  ds. C. van Dorp 
Theodotion   10.30 uur  pastor W. Huis in ‘t Veld

Kerkdiensten

▲ Foto Rineke Ooykaas
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