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Op de drempel van het nieuwe jaar Anno Domini 2023 
en in een tijd van een veranderend klimaat – Kerst is 
steevast warmer dan Pasen – is het aangenaam vast te 
houden aan de gebruiken en rituelen waarmee we ons 
samenleven vormgeven. Er verandert immers zoveel om 
je heen. Johan Huizinga sprak over ‘de tijd’ als ‘sociaal 
construct’. Wij scheppen ons een orde in het bestaan met 
al onze religieuze en culture feesten.

Het is ook een Bijbelse opdracht: Vier de feesten!  
(Nahum 2,1 NBV). De liturgische hoogtijdagen geven 
uitdrukking aan de diepe verwondering om het bestaan 
en aan de dankbaarheid mensenkind te zijn. Zij – Kerst, 
Pasen, Pinksteren en meer – herinneren ons er aan dat 
we als mens naar Gods beeld geschapen zijn, ‘imago 
Dei’. Dat is een onmisbare toegevoegde betekenis, want 
zegt Charles Taylor, deze religieuze inhoud is hét unieke 
argument dat ons ervan weerhouden zal een ander mens 
te doden. Helaas wenst niet iedereen in deze wereld 

 ▲ Oude tekening met de namen van de twaalf maanden - Januari (louwmaand), februari (sprokkelmaand), maart (lentemaand), 
april (grasmaand), mei (bloeimaand), juni (zomermaand), juli (hooimaand), augustus (oogstmaand), september (herfstmaand), 

oktober (wijnmaand), november (slachtmaand), december (wintermaand).

enige vorm van transcendentie te respecteren. Het zou 
de wereld anders wel goed doen.
De vermaning om op een goede manier om te gaan met 
de tijd die je gegeven wordt, komt op vele plaatsen in de 
Bijbelse geschriften voorbij. Denk aan het overbekende 
Prediker 3. Mijzelf spreekt Psalm 90,12 aan, uit de 
Psalm die aan Mozes is toegeschreven: ‘Leer ons zo 
onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.’ Voor 
de toekomende tijd in het nieuwe jaar wens ik u deze 
zegenbede toe.

God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

Willem Barnard (Liedboek, 827:2)

Ds. Bram-Willem Aarnoutse, ambulant predikant PGLE



Collecterooster Blaricum

22-01 Oecumenische dienst Laren Sint Jansbasiliek

29-01 Inloophuis Wording 
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen 
die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is 
geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook 
terecht als je maar weinig contact hebt met medemen-
sen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt 
afblazen.

05-02 Nederlandse Christelijke blinden- en slechtzienden
Belangenvereniging Deze vereniging behartigt de belan-
gen en het welzijn van visueel beperkte mensen, vaak in 
samenwerking met andere verenigingen en instellingen 
op dat gebied.

12-02 Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië 

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van 
Ethiopië steeds vaker getroff en door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedsel-
hulp. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de 
Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. De 
Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon 
doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aan te passen aan 
de nieuwe situatie door andere landbouwmethoden 
te gebruiken. Ook wordt gezocht naar andere bronnen 
van inkomsten, bijvoorbeeld een eigen bedrijf, zodat ze 
minder kwetsbaar zijn voor mislukte oogsten.

19-02 Hospice Huizen 
Zie tweede kolom.

College van Diakenen van de PGB

Delen - wereldwijd dichtbij 

Collecterooster Laren-Eemnes

22-01 Oecumenische dienst Laren Sint Jansbasiliek

29-01 Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland 
Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland (VW-
WMN) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in 
de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met 
behulp van honderden vrijwilligers worden bewoners 
van asielzoekerscentra en statushouders ondersteund.

05-02 Kerk in Actie - Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de Association for 
Women's Awareness and Rural Development (AWARD), 
die jongeren helpt met vakopleidingen en het opzetten 
van een eigen bedrijf of bij het voorbereiden op een 
universitaire studie. AWARD brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waar-
door het onderlinge begrip toeneemt.

12-02 Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië 
Zie eerste kolom.

19-02 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 zorg-
verleners - bijna zoals thuis.

College van Diakenen van de PGLE
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Het boek van alle boeken maakt deel uit van een groter werk dat begon met 
De ondergang van Kasj en waarvan dit het negende, en helaas het laatste deel is. 
Calasso stierf in 2021.

Onthechting en belofte vormen voor Roberto Calasso de kern van de Bijbel, de 
grondtekst van onze westerse samenleving, waarlijk het boek van alle boeken. 
Calasso herleest de verhalen en werpt er een nieuw en verontrustend licht op. 
Het zijn verhalen over genade en schuld, over uitverkiezing en verdoeming, over 
willekeur en machteloosheid, over overmoed en nederigheid.

Dit boek begint eeuwen voor onze jaartelling en eindigt na ons. Het verhaalt over 
een man, genaamd Saul, die koning wordt nadat zijn vader hem eropuit heeft 
gestuurd om een paar verloren ezels te zoeken. Over de koningin van een ver 
Afrikaans rijk die drie jaar lang met haar talrijke gevolg op reis gaat om de koning 
van Jeruzalem te ontmoeten en hem een paar vragen te stellen. En over een man 
met de naam Abraham die een goddelijke stem hoort zeggen: 'Ga weg van je land, 
van je familie en van je vaders huis, naar het land dat Ik je zal tonen'.

Roberto Calasso, Het boek van alle boeken. 
Wereldbibliotheek 2022. € 49,99.

Nicolaas Matsier (gereformeerd opgevoed, vanaf zijn 15e ongelovig) werd op 
latere leeftijd nieuwsgierig. Hoe leest die Bijbel eigenlijk, als je niet gelooft, of 
niet meer gelooft, maar dat gigantische boek toch eens een keer onbevangen tot 
je wilt nemen als de grote literatuur die de Bijbel nu eenmaal is? Matsier wijdde 
twee boeken aan het Oude en het Nieuwe Testament die eerder verschenen bij 
Uitgeverij De Bezige Bij. Op initiatief van Uitgeverij THOTH voegde hij ze samen 
onder de titel ‘Mooi boek die Bijbel!’ De tekst werd aangepast en geactualiseerd 
en bovendien voorzien van honderd afbeeldingen afkomstig uit het Rijksmuseum. 
Met dit boek bewijst Nicolaas Matsier dat het mogelijk is de bijbel met groot 
plezier te lezen. 'Matsier leest dat boek met de nauwgezette blik van de 
ongelovige, lichtvoetig en ernstig tegelijk, ook als het om zaken gaat die iedereen 
denkt te weten.' (Cyrille Off ermans in De Groene)

Mooi boek die Bijbel! Het oude Testament en het Nieuwe zoals gelezen door Nicolaas Matsier. 
Uitgeverij THOTH 2022. € 29,95.

Uri, een Israëlische soldaat, zit in de cel omdat hij bij de oude Palestijn Hilmi was. 
Onder een citroenboom luisterde hij naar de ‘fantastische’ verhalen uit diens 
Arabische dorp, over de vrouwen met wie Hilmi een gedwongen huwelijk moest 
aangaan, over de koppige zoon, de nog koppiger dorpsezel en de onbarmhartige 
bezetters. Toen Uri’s commandant zei dat al het contact met Palestijnen verboden 
is, ook al zijn ze zoals Hilmi halfblind en mesjogge, kieperde Uri de soep over diens 
broek en bleef hij Hilmi opzoeken. Omdat hij begreep dat in Hilmi’s verhalen meer 
waarheid zat dan in het legernieuws en alles wat zijn vriend Katzman bij elkaar 
fabuleerde. Alsof Katzman daarmee wilde zeggen: ‘Als ik al niet te vertrouwen 
ben, dan een Arabier al helemaal niet!’  In De glimlach van het lam weet David 
Grossman ons met zijn precieze blik te fascineren voor de verborgen kanten van 
de menselijke ziel. Alsof hij met Hilmi wilde zeggen: ‘Kijk, zo zitten wij in elkaar!’

David Grossman, De glimlach van het lam. 
Uitgeverij Cossee 2022. € 26,99.

Boeken

Alice van Kalsbeek
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Epifanie in religie en literatuur

Epifanie is de aanduiding die in de kerk wordt gebruikt 
voor de weken na de Kersttijd. Het woord is afgeleid 
van het Griekse werkwoord 'epifainoo', dat verschijnen 
betekent. Oorspronkelijk was dit het grote feest 
waarop de verschijning van Christus werd gevierd. 
Kerst was daarbij het voorafje. Klassieke lezingen zijn: 
De doop van Jezus in de Jordaan en De bruiloft te Kana 
en het loopt uit op roepingsverhalen. Telkens heeft 
het optreden van Jezus in het openbaar een radicale 
wending tot gevolg.

Maar ook buiten bijbel en liturgie is ‘epifanie’ 
belangrijk. Dat zien we met name in de literatuur. 
Een ‘epifanisch’ moment kan in een gedicht een 
kortstondige gebeurtenis zijn waarop iemand een 
helder inzicht ontvangt, vaak aan de hand van een 
schijnbaar gewoon voorval. Goden verschijnen 
bij Homerus aan stervelingen vaak in een aardse 
gedaante. Zo inspireert de godin Athene Odysseus 
ook zonder als godin te verschijnen. Zij neemt dan 
bijvoorbeeld de gestalte aan van een vriend of een 
man uit het volk. Bijbelse verschijningen van het 
goddelijke gaan vaak gepaard met aarzeling en wat 
genoemd wordt, ‘de vreze des Heren’. Maria schrikt 
als een engel aan haar verschijnt en haar aanspreekt 
(Lucas 1,29). Zij is de enige niet. Een bepalend 
referentiekader is de verschijning aan Israël bij de 
Sinaï. In Exodus 19,8 wordt Israël pas echt een volk, 
door eensgezind ‘ja’ te zeggen tegen God.

De schok van bewustwording
Epifanie is voor de sterveling een schokkende 
ervaring. Een inzicht was misschien lang rijpend, maar 
ineens breekt het door. Plotseling gaat iemand een 
licht op. Epifanie gaat over verbeeldingskracht en 
uitnodiging tot deelname in een proces, dat wil zeggen 
betrokkenheid. Geloof door voorouders doorgegeven, 
wordt geactiveerd en gaat een vernieuwende rol 
spelen. Maar ook de natuur kan op overweldigende 
wijze als bezield worden ervaren. Vele mystici hebben 
dergelijke momenten beschreven.
In de dichtkunst kan het epifanische gaan om een 
moment van lyriek. De dichter voelt zich in het hart 
getroff en door schoonheid en kan niet anders dan 
trachten, hoe onbeholpen ook, deze ‘blikseminslag’ in 
woorden vast te leggen.

Epifanie in de literatuur
De jonge Herman Gorter (1864-1927) is met zijn ‘Mei’, 
een naturalistisch gedicht dat van impressies aan 
elkaar hangt, een duidelijk voorbeeld van een dichter 
die zich door epifanieën laat inspireren. Hij schrijft aan 
een vriend: ‘Ik weet haast niets dan ieder ogenblik.’ 
Zo’n leven in fragmentatie kent naast hoogtepunten 
ook diepe dalen. Immers, het moment van openbaring 

is per defi nitie kort. De dichter wordt in de ziel geraakt. 
Een schijnbaar heel gewoon gegeven als een bloem 
of een zonsopgang, wordt intens ervaren en leidt, 
gesublimeerd en associatief, tot een diep inzicht. 
De schrijver zoekt naar taal die in staat stelt om dit 
moment te delen, ook al weet hij of zij dat dit, wat 
betreft de essentie, niet kan.

▲  Roeping van de leerlingen – Duccio (1311)

Omgesmeed
Hier ligt een raakpunt met het symbolisme in de 
schilderkunst. Beide putten qua beeldtaal in religie, 
spiritualiteit en sacraliteit. James Joyce (1882-1941) 
spreekt over epiphanies en de sensatie te beseff en dat 
er een goddelijke eenheid is in alles wat bestaat. Ook 
in moderne, geseculariseerde vormen van epifanie 
word je plotsklaps iets gewaar dat al het andere in een 
ander daglicht zet. Ook dichters die niet christelijk 
zijn kunnen wel degelijk mystieke ervaringen hebben, 
bijvoorbeeld Vasalis (1909-1998) in haar gedicht 
‘Onweer in het moeras’: Mijn hart werd plots’ling wit 
en heet, / ’t was of ik zelf werd omgesmeed. / Ik heb 
het angstig ondergaan / ik kwam er sterk en nieuw 
vandaan. De betekenis van de gewaarwording van 
het goddelijke verschuift. Er is dan geen aanwijsbare 
godheid die zich manifesteert, maar de omringende 
werkelijkheid openbaart zich als goddelijk dan wel 
transcendent geladen.

Jurjen Zeilstra

Meer lezen? J.D.F. van Halsema, Epifanie. Ogenblikken van 
verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde 
rond 1900. Historische Uitgeverij 2006.
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Joseph and the amazing technicolor dreamcoat 

12 februari 2023, 14.30 uur en 16.30 uur
Ontmoetingskerk, Laren

Andrew Loydd Webber, bekend van onder meer Jesus Christ Superstar en Evita, schreef ook de musical 
‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’. Dit prachtige, humoristische en ontroerende muziekstuk, 
gebaseerd op het Bijbelverhaal, vertelt van Jacob en zijn kinderen. Een herkenbaar verhaal over 
familieverhoudingen waarin van alles verkeerd gaat. Een verhaal over jaloezie en over dromen die in duigen 
vallen. Tegelijkertijd staat Joseph met zijn kleurrijke regenboogmantel ook voor de droom dat het op een 
wonderlijke manier weer goed zal komen.

De musical is Engelstalig. We geven met korte Nederlandstalige spreekteksten telkens aan wat er gebeurt, 
zodat iedereen alles kan volgen. We projecteren beamerbeelden. En last but not least: kinderen beelden op 
een aantal plaatsen in de musical uit wat er gebeurt. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

MEDEWERKERS 

Begeleidingsband: 
Berthold Schaap, slagwerk; Nienke van Beek, basgitaar; 
Mirjam de Bruijn, piano; Jan de Waard, klarinet. 
Zingende vertellers:
Hanna de Bruijn en Nadine Doorn; 
Jozef: Kaspar Jungerling; Farao: Yvette van Lingen. 
Zangers: broers en zussen van Josef Koor 
Toneeladviezen: Simonet Schoon 
Muzikale adviezen: Margo Post 
Organisatie: Alice Katers 
Muzikale leiding: Job de Bruijn

De deuren van de kerk gaan open om 14.00 uur en 16.00 uur.
De toegang is vrij. Na afl oop houden we een collecte ter bestrijding van de kosten.

Alice Katers en Job de Bruijn

Winter
programma

een aantal plaatsen in de musical uit wat er gebeurt. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

De toegang is vrij. Na afl oop houden we een collecte ter bestrijding van de kosten.

Preek van de Leek 

5 februari 2023, 16.30 uur, 
Johanneskerk, Laren 

Overal in het land vindt het plaats: de Preek van 
de Leek. Ook in de Johanneskerk wordt drie keer 
op een zondagmiddag een dienst gehouden 
waarin een gast een toespraak houdt. Een dienst 
betekent: een lezing, liederen, stilte, gebeden, 
het aansteken van kaarsen en natuurlijk De Preek. 
We vragen onze gasten of ze vanuit hun eigen 
beleving willen reageren op een Bijbelverhaal. Ze 
mogen zelf liederen en een muziekstuk kiezen.

Op 5 februari komt Nanning Mol, 
burgemeester van Laren.

Op 12 maart is Jan Rudolph de Lorm, directeur van 
Singer Museum, onze gast. Als derde zal Roland van 
Benthem, burgemeester van Eemnes, op 26 maart 
voorgaan.

Na afl oop is er gelegenheid na te praten. 
Daarbij schenken we een glas.

Ytta Stulp, namens de werkgroep Winterprogramma
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‘Levensdans’ 

29 januari 2023, 15.00 uur, 
Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum

In het programma ‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ 
2022/2023 is op zondagmiddag 29 januari de beurt 
aan het Cuypers Ensemble uit Hilversum. Het thema 
is: Levensdans. Het programma duurt bij elkaar 
ongeveer anderhalf uur. 

Gespeeld worden onder andere stukken van Corelli, 
Holst, Bach en Brahms. Jurjen Zeilstra en leden van 
het ensemble dragen daarbij gedichten voor.

Het Cuypers Ensemble is een jeugdstrijkorkest met 
leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én plezier 
staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder 
leiding van Liora ish-Hurwitz en heeft als thuisbasis 
het Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum.

De toegang is vrij, met een deurcollecte. Na afl oop is 
er iets te drinken bij de nadere ontmoeting.

Tekst en muziek 
in de Dorpskerk

Oecumenische viering 

22 januari 2023, 11.00 uur, Sint Jansbasiliek

Op de tweede zondag van de Week van gebed voor 
eenheid van christenen wordt in de Sint Jansbasiliek 
een oecumenische viering gehouden van de 
gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen. Bij deze 
bijzondere viering gaan voor pastoor Nico van der 
Peet van de Rooms-Katholieke Parochie van Laren 
en ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse 
Gemeente Blaricum. Thema van de viering is ‘Doe 
goed, zoek recht’.

Muzikale medewerking wordt verleend door het 
koor van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
onder leiding van Job de Bruijn. 

Na afl oop van de viering is er koffi  e en limonade en 
is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U 
wordt van harte uitgenodigd voor deze viering!

Willy Joosen-van der Swaan, 
secretaris Stuurgroep Oecumene BEL 

‘Heel de wereld is mijn vaderland’
26 januari 2023, 20.00 u, 
Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum

Dr. Jurjen Zeilstra, historicus en theoloog, spreekt over 
Desiderius Erasmus Roterodamus (1469-1536).
Erasmus was een gepassioneerd taalwetenschapper op 
een cruciaal moment in de geschiedenis, dat door de 
toepassing van de boekdrukkunst alleen te vergelijken is 
met de doorbraak van het internet. Grote bewondering 
had hij voor Hiëronymus (kerkvader, overleden 420), die 
de Bijbel in het Latijn vertaalde en voor Lorenzo di Valla 
(humanist, 1405 of 1407-1457), die valse documenten 
wist te ontmaskeren. 

Erasmus publiceerde een enorm compendium 
van spreekwoorden en gezegden en ontwikkelde 
revolutionaire onderwijsmethoden. Zijn ‘Lof der Zotheid’ 
was de bekendste satire van zijn tijd en is nooit uit druk 
gegaan. Maar zijn belangrijkste werk was de publicatie 
van de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament. In 
zijn polemiek met kerkhervormer Luther staat de bijbels 
humanist Erasmus pal voor de individuele vrijheid van 
de mensen die in zijn zoektocht naar God een eigen 
verantwoordelijkheid draagt.

Koffi  e en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na afl oop 
(rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.
In februari is er weer Kerkcafé: dan op een dinsdagavond, 
21 februari. Dr. Edith Plantier houdt dan een inleiding 
over bijna-doodervaringen.

Kerkcafé Dorpskerk 
Blaricum
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

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

Koster
R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

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

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

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

Website
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters
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. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd. 
Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com 
en Jantien: jantien@jbcr.eu. 

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

22 januari 
In Jesaja 1,17 lezen wij: ‘Leer goed te 
doen; zoek het recht, houd tirannen 
in toom, kom op voor wezen, sta 
weduwen bij’. In de Week van gebed 
voor eenheid van christenen komen 
wij met onze medechristenen uit de 
Sint Vitus, uit Eemnes en uit Laren 
bijeen in de Sint Jansbasiliek in 
Laren.

Voorgangers zijn pastoor Nico van 
der Peet en dominee Jurjen Zeilstra. 
Het thema werd dit jaar aangereikt 
door kerken uit Minnesota in de 
Verenigde Staten. Medewerking 
wordt verleend door het koor van de 
Ontmoetingskerk onder leiding van 
Job de Bruijn.

Thema: Doe goed, zoek recht.
Schriftlezingen: Efeziërs 2, 13-22 en 
Matteüs 25, 31-40.
Liederen: Lied 280; Lied 792; Lied 
985; Lied 1005 en Lied 72a.

29 januari
Deze zondag gaat ds. Hilde Honderd 
uit Bussum bij ons voor. Ze heeft een 
boodschap voor ons.

5 februari
Voorganger is ds. Jurjen Zeilstra.
Hoe hebben wij het terugdeinzen 
te verstaan dat we zien bij Petrus, 
vol ontzag bij het teken van de 
wonderbare visvangst? Het heilige 
fascineert, maar het doet mensen 
zich ook onwaardig voelen. Of 
hebben wij dit besef al vrijwel geheel 
verloren in een cultuur die van 
wonderen niet meer wil weten?

Kunnen kinderen ons dit weer leren?

Thema: De wonderbare visvangst.
Schriftlezingen: Jesaja 6, 1-8; 1 
Korintiërs 15, 1-11 en Lucas 5, 1-11.
Liederen: Psalm 138: 1 en 2; Lied 
301d; Lied 882: 1, 4 en 5; Lied 985; 
Lied 532; Lied 531 en Lied 827.

12 februari
Deze zondag luisteren we naar 
programmamaker en dominee Casper 
van Dorp uit Laren.

19 februari
We begroeten ds. Friso Mout uit 
Baarn. Hij is docent levensbeschou-
welijke vorming aan de pabo en 
freelance trainer op het gebied van 
geloofsopvoeding, schoolidentiteit 
en kerk en jeugd. Maar waarover 
preekt hij bij ons? Kom en luister 
mee.

Het consistorie wenst allen een 
gezegende voorbereiding toe.

Anne-Marie de Fouw

Voor zover nog niet in het nieuwe jaar 
in den lijve ontmoet, wil ik iedereen 
een gezegend 2023 toewensen. Ik 
weet dat er mensen zijn die zozeer 
onder de indruk zijn van onopgeloste 
problemen, dat ze zich geblokkeerd 
voelen om de toekomst onbevangen 
tegemoet te treden. Ik herken dat 
wel. Met name de grootschaligheid 
van processen, kan je een gevoel van 

 Van de 
 predikant
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machteloosheid geven. Ondertussen, 
laten we beseff en dat het gevoel 
onder druk te staan niet nieuw 
is. Door de eeuwen heen hebben 
mensen geleden ten gevolge van 
rampen, oorlogen, epidemieën, 
onderdrukking en dwingelandij. Ook 
op microschaal is er een wet van 
behoud van ellende, waarop de enige 
waardevolle reactie is: de moed niet 
verliezen en elkaar helpen waar 
mogelijk. Tegelijkertijd mogen wij 
genieten van de mooie dingen in het 
leven, de veerkracht van de natuur 
en de hartelijkheid van liefdevolle 
ontmoetingen. Er is schoonheid, ook 
al is er ook gevaar. Laten we leven, als 
een vioolspeler op het dak.

Kerkbalans 2023
Denkt u in januari aan de Kerkbalans? 
Dat is de nationaal aangestuurde 
actie ter ondersteuning van de lokale 
kerken. Door bij te dragen helpt u 
concreet om de Dorpskerk in stand 
te houden. Dan gaat het niet alleen 
om de kerkdiensten. De Dorpskerk 
is zoveel meer. Het is een gastvrije 
plaats om te vieren, te gedenken 
en te geloven. Hier worden mensen 
uitgezonden om anderen nabij te zijn 
in voor- en tegenspoed. Pastorale 
zorg is een belangrijke kerntaak. 
Gastvrijheid staat voorop. Maar de 
kerk is ook een huiskamer voor het 
dorp, om even op adem te komen. 
‘Kom allen bij mij,’ zegt Jezus. ‘Ik 
zal jullie rust geven.’ (Matteüs 
11,28) Ons jaarthema 2022/2023 is: 
Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk.

Reis naar Israël en Palestina
Zoals eerder aangekondigd hoop ik 
in de periode 29 mei–8 juni 2023 
een reis naar Israël te leiden. Tot 
nu toe heeft zich een twintigtal 
mensen voorlopig aangemeld. Er is 
nog plaats. Hebt u interesse? Geeft u 
zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. 
Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl.

Leerhuis Keltische spiritualiteit
Wat betreft het leerhuis Keltische 
spiritualiteit is bij verschijning van 
dit blad de eerste bijeenkomst 
al geweest. Maar u kunt zich nog 
aansluiten. De bijeenkomsten 
vinden plaats in Het Achterom op 

spiritualiteit is bij verschijning van 

Kinderdienst 
De feestdagen zijn weer over, maar 
de herinneringen blijven. Wat was 
het gezellig op eerste kerstdag 
met elkaar in de kinderdienst! 
We hebben prachtige engeltjes 
geknutseld. Hebben die bij jullie in 
de kerstboom gehangen? 
Alle kinderen hebben iets lekkers 
en een Protestantse Gemeente 
Blaricum boekje gekregen. Fijn dat 
jullie er waren.
Inmiddels is het 2023 en wij 
wensen jullie en alle families een 
gezegend, vrolijk en mooi nieuw 
jaar toe. De eerste kinderdienst in 
dit jaar is ook al achter de rug. Dit keer hebben we over het vieren van het 
avondmaal gesproken. De volgende kinderdiensten zijn op 19 februari, 19 
maart en 2 april (Palmpasen). Komen jullie dan ook weer? 

Wij vormen ondertussen al een goede kern, maar jullie mogen altijd een 
vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag zelfs. Meer informatie volgt 
via de ouders van de kinderen in de kinderdienst-app. 

Wil jij ook deze informatie krijgen, meld je dan bij jantien@jbcr.eu 
of beatrijsbulder@hotmail.com. 

Met vriendelijke groeten, 
Beatrijs Bulder (06 2427 3358)

▲ Foto Beatrijs Bulder

14 februari, 7 maart en 21 maart. 
Voor een reader met teksten wordt 
gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. 
Jurjen Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl.

Tienergespreksgroep
De tienergespreksgroep van de 
Dorpskerk komt eens in de maand 
bijeen op maandagavond, 19.30-
20.30 uur. De eerste bijeenkomst in 
het nieuwe jaar is op 23 januari op 
de studeerkamer, Lindenheuvel 6, 
Hilversum. We bespreken van alles 
en nog wat, actueel, over de Bijbel, 
kunst, geschiedenis en cultuur. Meld 
je aan bij ds. Jurjen Zeilstra: 
zeilstar@xs4all.nl.

Groot huisbezoeken 2023
Leden van de Dorpskerk zijn de 
komende maanden hartelijk welkom 
om in hun eigen wijk op een van 
de onderstaande avonden een 
groot huisbezoek bij te wonen. In 
iedere wijk worden uitnodigingen 

verspreid. Op zo’n avond, gezellig 
bij iemand thuis in de huiskamer, zal 
ds. Jurjen Zeilstra kort een actueel 
onderwerp inleiden. Het accent ligt 
op ontmoeting. De wijkindeling staat 
in de jaargids op de pagina’s 26-30. 
U bent hartelijk welkom! Meldt u zich 
aan bij uw eigen wijkouderling. Data: 
Wijk 1 (Wil Vooijs): 7 februari 
Wijk 2 (Anne-Marie de Fouw): 21 maart 
Wijk 3 (Aliëtte van de Wal): 19 april 
Wijk 4 (Jantien Oldenziel): 11 mei. 
Save the date!

Blaricum aan Tafel: 
Stevige kost
In het kader van ons jaarthema willen 
we nu ook graag letterlijk met elkaar 
aan tafel gaan en elkaar ontmoeten 
bij een eenvoudige, doch voedzame 
maaltijd. De eerste twee maaltijden 
staan gepland op dinsdag 24 
januari en dinsdag 21 februari, in de 
consistoriekamer van de kerk. Inloop 
vanaf 17.30 uur, aan tafel om 18.00 
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College van
Diakenen

uur. De maaltijden worden afgerond 
met koffi  e tegen 20.00 uur. Niets 
verplicht, maar er ligt naast het bord 
een boeiende gespreksvraag op
tafel: Stevige kost dus. Aanmelden 
bij Wil Vooijs: 06 38339036 of 
w.c.vooijs@gmail.com.

Jurjen Zeilstra

Wij gedenken Margaretha 
van Eijsden

Op 90-jarige leeftijd is, op 9 decem-
ber, in de woning die zij deelde met 
haar zoon Pieter Schreur in Huizen, 
Margaretha van Eijsden overleden. Zij 
groeide op in Haarlem in een gezin 
met vier kinderen. Na haar lyceumtijd 
deed ze administratief werk, eerst 
voor het Polygoonjournaal, later voor 
de gemeente Haarlem. Met haar man 
Henk kreeg zij twee zonen, Bert en 
Pieter. Na de scheiding is Margreet 
bij Pieter in Huizen blijven wonen 
en haar man bij Bert in Eemnes. 
Eerst zorgde Margreet voor Pieter, 
later zorgde hij voor haar. Ze hebben 
prachtige buitenlandse reizen ge-
maakt, maar toen dat niet meer ging, 
kon Margreet ook van kleine tochtjes 
zeer genieten. Ze was een gelovig 
mens die op God vertrouwde.
De afscheidsdienst heeft plaats 
gevonden op maandag 19 december 
in de Dorpskerk, waarna de crematie 
was in Laren.
Wij hebben onze zuster toevertrouwd 
aan Gods ontferming.

ds. J.A. Zeilstra

in de Dorpskerk, waarna de crematie 

Bloemengroeten

▲  Foto Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de 
bloemen uit de kerk met onze 
felicitaties en/of wensen voor een 
spoedig herstel en hartelijke groeten 
gebracht naar mevrouw Toby Mulder, 
het echtpaar Van Exel, Gerrit Imhoff , 
Wiesje van Hornsveld en Henny 
Redeker.

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-plussenioren

Ooit bij een workshop van Edith 
Casteleijn geweest? Dan weet je dat 
een tentoonstelling waarvoor onder 
andere aan haar advies is gevraagd 
over de facetten van Gospelmuziek, 
bijzonder moet zijn. Reden voor de 
cie. Kruispunt het ‘uitje in de buurt’ 
van donderdag 26 januari 2023 naar 
Museum Catharijne Convent te laten 
gaan voor de tentoonstelling ‘Gospel. 
Muzikale reis van kracht en hoop’. 
Een reis langs het onderbelichte 
verhaal van een muziekgenre en 
lifestyle. Met artiesten als Mahalia 

Jackson en Aretha Franklin, maar 
ook met Martin Luther King en Elvis 
Presley. Gospel leeft! En niemand 
leeft gospel zoals de geweldige 
zangeres én co-curator Shirma Rouse. 
Bijzondere historische video- en 
audiofragmenten, interviews en 
concerten van de meest iconische 
gospelartiesten aller tijden worden 
getoond. ‘Het is vrijwel onmogelijk 
om niet dansend door de statige 
kloostergangen van het Utrechtse 
museum te lopen!’ aldus de NRC.

We gaan het beleven! We vertrekken 
om 13.15 uur vanaf het Oranjeweitje 
per auto. De kaartjes zijn 
gereserveerd, aanmelden bij 
Anne-Marie de Fouw, 06 2123 0727.

En natuurlijk zijn er de koffi  e-
ochtenden. Op de eerste en derde 
vrijdag van de maand van 10.00-
12.00 uur bent u welkom in ’t 
Achterom.

Veel zegen bij uw werk voor de kerk! 

Tiny, Bep, Sabine en Anne-Marie.

Collecteverantwoording

November 2022
Doel Collectes/  Incl. 
 bank uplift

Inloophuis 
Wording 265,00 800,00
Hospice 
Huizen 300,65  1250,00
De Cocon 340,15 1400,00
Colombia 328,20 700,00

Totaal 1234,00 4150,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, 
penningmeester diaconie

Uit de
gemeente

▲ Foto Bram Veerman
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Onze eerste bijdrage in het nieuwe 
jaar begint met een terugblik op 
de laatste maand van het oude. 
En daarin gebeurde veel. Nu is dat 
gebruikelijk aan het eind van het 
jaar, maar in 2022 was duidelijk een 
nieuw elan merkbaar, aangewakkerd
door onze predikant Jurjen Zeilstra. 
De kerstavonddienst op 24 december 
en de kerstdienst op 25 december 
werden zeer druk bezocht. Dankzij 
de inzet van de koster en een aantal 
vrijwilligers uit de gemeente was de 
kerk feestelijk versierd. Opvallend 
was bij beide diensten de - deels 
actieve - deelname van de jeugd. Hun 
betrokkenheid was al merkbaar bij de 
maandelijkse diensten met kinderen 
eerder in 2022; die weerspiegelt het 
beleid dat gericht is op verjonging. 
Dit zal in 2023 worden bestendigd en 
waar mogelijk uitgebouwd.

Over nieuw leven inblazen 
gesproken: ook de actie rond de 
adventsdagen om de Voedselbank 
te ondersteunen werd na een aantal 
jaren van tanende belangstelling 
uit onze gemeente een succes. We 
konden negen propvolle kratten met 
gewenste artikelen afl everen.
Minder resultaat had de 
oproep in Onderweg om een 
vertrouwenspersoon uit de diaconie 
namen door te geven van mensen 
die in een fi nancieel krappe 
situatie verkeren, zodat zij rond de 
kerstdagen een steuntje in de rug 
konden krijgen. Een beperkt aantal 
mensen kon de kerk een dergelijk 
steuntje wel aanbieden.

Naast al die seizoensgebonden activi-
teiten vonden er ook andere evene-
menten plaats, waarbij de Dorpskerk 
gastvrijheid bood. Op 15 december 
lichtte de historicus Tony van der 
Tocht in een goed gevulde kerk de 
achtergronden van de oorlog in de 
Oekraïne toe en op 16 en 17 decem-
ber vonden er ‘consnerten’ plaats, 
waarbij de concerten voorafgegaan 
werden door een bij de kerk aange-
boden erwtensoepmaaltijd.

Wij hopen en verwachten dat de 
Dorpskerk zijn centrale, gastvrije en 
inspirerende rol in 2023 zal kunnen 
voortzetten en wensen u een zeer 
voorspoedig nieuw jaar!

Bas Reitsma, voorzitter

Collecteverantwoording

December
Verlichting/Verwarming  € 99,65 
Onderhoud gebouwen  € 112,60
Eredienst  € 368,47
Algemeen kerkenwerk  € 182,41

Via de Rabobank werd deze maand 
een totaalbedrag van € 80 voor de 
verschillende collectes ontvangen. 
De QR-code, die in de tweede helft 
van december is geïntroduceerd,werd 
inmiddels door een achttal personen 
gebruikt. Hiermee werd in totaal 
€ 100 extra voor de verschillende 
collectes ontvangen.

Alle gevers onze zeer hartelijk dank.

Collecterooster

22-01 Oecumenische dienst Sint 
Jansbasiliek

29-01 Pastoraat eigen gemeente
Wist u dat de contactpersonen 
aan onze 80-plus gemeenteleden 
met hun verjaardag een 
aardigheidje brengen namens ons 
allemaal? Vandaag collecteren de 
kerkrentmeesters hiervoor. Van harte 
aanbevolen!

05-02 Communicatiemiddelen
Voor de website van de Dorpskerk 
verzorgt Margot Cornelis wekelijks 
een update en maakt Harry van 
Schaik menige foto. Maar wist u dat 
de website binnenkort een complete 
update krijgt? Om deze onkosten te 
bestrijden wordt gecollecteerd.

12-02 Eredienst
Voor de instandhouding van de 
Eredienst en de eens per maand 

Van de 
Kerkenraad

College van
Kerkrentmeesters

gehouden Kinderdienst is deze 
collecte.

19-02 Verlichting en Verwarming
Ondanks dat we tegenwoordig 
onze jassen aanhouden tijdens de 
kerkdiensten en de verwarming 
een paar graden lager afgesteld is, 
zijn er extra kosten voor de hogere 
energieprijzen te betalen.

In de komende periode vindt de 
landelijke actie Kerkbalans met als 
motto ‘Geef vandaag voor de Kerk 
van morgen’ plaats. De kerkenraad 
heeft in de begroting een bedrag 
van € 72.000 opgenomen als 
vrijwillige bijdrage, laten we er met 
elkaar voor zorgen dat we dit bedrag 
zullen evenaren (een bedrag dat we 
ook in 2022 mochten ontvangen). 
Mede door onze nieuwe dominee 
Jurjen Zeilstra worden tal van 
nieuwe initiatieven ontplooid, denkt 
u aan: weer kinderen in de kerk; 
gesprekskringen – ook voor onze 
tieners; leerhuizen; muziek op de 
zondagmiddag; maaltijdavonden; 
groot huisbezoek. En dat er nog 
steeds voldoende contactpersonen 
kunnen worden gevonden is echt 
bijzonder in deze tijd, kortom: 
we groeien met elkaar verder 
als gemeente van Christus! Uw 
wijkcontactpersoon zal ook dit jaar 
op pad gaan om u de Kerkbalans-
envelop te overhandigen. Laten we 
op elkaar kunnen blijven rekenen! 
‘Geef vandaag voor de Kerk van 
morgen!’

Met hartelijke groet,
René de Fouw, administrateur

Informatie over het programma 
‘Tekst en Muziek in de 
Dorpskerk in het 
seizoen 2022-2023’ 
vindt u op pagina 6.
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Contactpersonen 
Vanwege de vacature voor een predikant zijn er 
twee contactpersonen aangesteld:
Betty van Dillen, scriba 
Geuzenhof 7, 1403 LV Bussum 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
Wally Moesweg 18,1251 AT Laren 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

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, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
J.N. Swaan, Soestdijkerstraatweg 65 
1213 VS Hilversum, 035 538 9172
Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO0157319237, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
Patrijzenhof 70, 3755 ET Eemnes, 
ruuduit53@ziggo.nl  035 531 1424 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
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
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Geert-Jan Sollman, 06 3377 9484 
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

Zondag 22 januari is er een 
oecumenische dienst in de Sint 
Jansbasiliek. Zie ook pagina 6. 

Op 29 januari gaat Casper van 
Dorp voor. Hij is inmiddels geen 
onbekende voorganger meer in onze 
gemeente.

Ambulant predikant Gert Landman 
ontvangen we 5 februari. Die 
zondag vieren we de maaltijd 
van de Heer en verleent het koor 
o.l.v. Job de Bruijn medewerking. 
Voor de kinderen is er Godly Play. 
Gemeenteleden zullen de dienst van 
12 februari verzorgen. 

Op 19 februari is Véronique 
Lindenberg voorganger.

Alice van Kalsbeek

In memoriam 
Sijtze Talsma

Op 28 december 2022 is in Gooizicht 
overleden Sijtze Talsma, in de leeftijd 
van 99 jaar. Hij was eerder getrouwd 
met Jop Talsma-Slotema. Na haar 
dood in 2003 was hij erg alleen. 
Tijdens een gemeentereis leerde hij 
een weduwe kennen, Trees Trel-
Wessels; het klikte en ze trouwden in 
2005. Op Zevenenderdrift 6b hebben 
ze ruim zeventien jaren hun leven 
gedeeld. 

Gedurende het afgelopen jaar stond 
Sijtze steeds wankeler op zijn benen. 
Begin november viel hij tweemaal 
op een parkeerplaats in Eemnes en 
brak zijn heup. Na operatie genas de 
wond moeizaam. Hij mocht kort naar 
huis, naar zijn geliefde Trees, maar 
met een wondinfectie moest hij toch 
weer terug, naar Tergooi en door naar 
Gooizicht. Daar leek het de goede 
kant op te gaan, totdat hij corona 
kreeg; dat kon zijn lichaam niet meer 
aan. Hij stierf tussen Kerst en Oud en 
Nieuw.

Trees was van huis uit rooms-
katholiek; ze waren getrouwd 
in de Thomaskerk te Huizen in 
een oecumenische dienst. Haar 
achterstand in Bijbelkennis haalde 
Trees in met Bijbelstudie; sindsdien 
schreef ze in Onderweg stukjes 
over teksten waar protestanten aan 
voorbij lezen. Ook Sijtze kon nog 
van haar leren. Hij was opgegroeid 
met een erg letterlijke bijbeluitleg, 

Uit de
gemeenteBij de diensten

▲ IJsbloemen – Rineke Ooykaas
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Van de 
Kerkenraad

die hem soms in de weg zat. Hij 
kwam uit Friesland, zijn vader 
nam het gezin mee naar (toen 
nog) Nederlands-Indië. Als oudste 
zoon was Sijtze in 1939 toe aan de 
HTS, maar die bestond daar niet, 
dus kwam hij alleen terug om die 
opleiding in Leeuwarden te volgen. 
Hij zag zijn ouders met hun jongere 
kinderen pas na de oorlog terug. 
Van zijn 16e tot zijn 21e had hij zich 
moeten redden zonder hen, wonend 
bij zijn soms wat barse oom. Dankzij 
het leger kon hij na de oorlog weer 
terug naar Indonesië, om daar zijn 
ouders te zoeken en te vinden. Daar 
maakte hij ook met het vliegen 
kennis, iets wat hem zo beviel dat 
hij, terug in Nederland, piloot werd. 
Later zijn zowel zijn zoon als zijn 
kleinzoon hem daarin gevolgd.

Sijtze was gezagvoerder. Ook als 
hij niet vloog. In een autoritair en 
hard milieu groot geworden, ging 
hij ervan uit dat zijn wil wet was. 
Dit leidde soms tot confl icten, die 
ook niet altijd meteen opgelost 
werden. Tegelijk was hij hulpvaardig. 
Hij zette zich jaren in voor het 
kindertehuis in Friersdale in Zuid-
Afrika, de Stichting Mensenkinderen 
en vele andere goede doelen. Hij 
kwam spontaan te hulp als hij 
iemand ergens mee zag tobben, 
al was het maar met een auto die 
aangeduwd moest worden (zoals 
tijdens een reis in Ierland). ‘Als je 
dit aan de geringste mens hebt 
gedaan, heb je het Mij gedaan; kom 
maar binnen’, zegt bij zijn komst 
de Mensenzoon tegen ‘de schapen’ 
(Matteüs 25:40). Die tekst hebben 
we gelezen bij zijn uitvaart. Sijtze 
kende ook het vervolg, over ‘de 
bokken’ die niet binnen mogen 
omdat ze niet hebben gezien dat 
anderen hun hulp nodig hebben. Hij 
zag het.

Zijn wij niet allebei, zowel schaap 
als bok? Mensen helpen en ook 
laten zitten? Daarom gaat dit niet 
over een scheiding tussen mensen 
maar in mensen: het bokkige eindigt 
bij de dood, dat begraven we. Wat 

naar Gods wil was, dat mag mee 
naar de eeuwigheid, gedragen op 
adelaarsvleugels (Deuteronomium 
32:11, met het bijbehorende lied 
‘Die mij droeg’). Zo hebben we op 3 
januari jl. Sijtze uitgezwaaid, in de 
Ontmoetingskerk en op de Larense 
begraafplaats. 

Moge God Trees, zijn en haar 
kinderen nabij zijn, en ieder die deze 
bijzondere mens missen zal.

Gert Landman 

Bloemengroet

▲ Foto Rineke Ooykaas

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

Mevrouw de Jong-van den Bosse - 
Laren
Mevrouw Bekenkamp - Laren
Mevrouw Bitter - Laren
Mevrouw Koopmans - Eemnes
Liesbeth Lemckert - Eemnes
Rieke Swaan - Hilversum
Fam. Overzee - Eemnes
Mevrouw Groot - Eemnes
Fam. Moolenaar - Eemnes
David Heijns - Baarn
Gerrie Beekman - Eemnes.

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

De winterzonnewende ligt al enkele 
weken achter ons. Het licht keert 
weer terug. Januari is de periode 
waarin ook het allerprilste begin 
van leven begint terug te keren. De 
toverhazelaar, het sneeuwklokje 
en het herderstasje kunnen we 
in de natuur bloeiend aantreff en. 
Opnieuw beginnen, met hernieuwde 
levenskracht, kenmerkt het leven in 
de natuur in deze periode.

Nu de beoogde nieuwe predikant 
zich in december op het laatste mo-
ment teruggetrokken heeft, staat de 
beroepingscommissie voor de uitda-
ging opnieuw te beginnen met haar 
zoektocht naar een predikant die 
past bij onze geloofsgemeenschap. 
De kerkenraad waardeert het vele en 
goede werk dat de beroepingscom-
missie tot nu toe gedaan heeft en 
wenst haar leden sterkte en wijsheid 
toe met het vervolg van het beroe-
pingswerk. Naast het raadplegen van 
een advieslijst van het mobiliteits-
bureau met namen van predikanten/
proponenten die voor een beroep in 
aanmerking zouden kunnen komen, 
ontvangt de beroepingscommissie 
ook graag namen van predikanten 
van gemeenteleden. 

Als u suggesties hebt, kunt u die 
doorgeven aan Ytta Stulp: 
yttastulp@gmail.com, 06 58985556.

Vanwege de kerstvakantie is de 
kerkenraad in december niet bijeen-
gekomen. De eerste vergadering van 
de kerkenraad in het nieuwe jaar is 
op dinsdag 24 januari. Ik hoop u in 
de Onderweg van februari daarover 
meer te kunnen berichten.

Namens de kerkenraad wens ik u een 
gelukkig en gezond 2023.

Mart Sakkers, voorzitter
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College van
Diakenen

Door goede machten trouw 
en stil omgeven
behoed, getroost zo 
wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn 
liefsten, leven 
en met u ingaan in het nieuwe 
jaar. 
In goede machten liefderijk 
geborgen 
verwachten wij getroost wat 
komen mag.

Dietrich Bonhoeff er

Collecteverantwoording

November 2022
06-11  Diac. vakantiewerk  409,15
13-11  St. Friersdale  279,85 
20-11  Kerstpakketten  982,05 
27-11  KiA Colombia  287,70

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

Jan van Hamond

Tijdelijke woonruimte
Onze kerk beschikt over een gestof-
feerde tussenwoning in Eemnes. 
Deze woning wordt, zo mogelijk met 
een diaconale bestemming, tijde-
lijk verhuurd voor een periode van 
circa één jaar. Medio januari komt de 
woning vrij.

Weet of bent u iemand die hiervoor 
in aanmerking komt of belangstelling 
heeft? Neem dan contact op met 
Ruud Ham, voorzitter van de 
diaconie: ruuduit53@gmail.com
06 1652 0571.

Ruud Ham

Vacature koster
Per 1 januari 2023 is Yvette Sollman-
Zeegers als koster bij ons vertrokken 
Na bijna twee jaar in vaste dienst 
gewerkt te hebben binnen onze 
gemeente heeft Yvette besloten haar 
bakens te verzetten en weer verder 
te gaan binnen haar professie. Wat 
je mag verwachten van een koster: 
betrokkenheid bij de gemeente, 
accuraat, vriendelijk, goede contacten 
met begrafenisondernemingen, 
een goede beheerder van de 
kerkgebouwen en al die dingen die je 
niet zo snel zou verwachten, dit alles 
had Yvette. We zijn haar daar heel 
dankbaar voor!

Het zal weer een uitdaging zijn om 
een persoon in vaste dienst te vinden 
voor 20 uur per week, die al deze 
eigenschappen in zich heeft. Mocht 
u iemand weten waarvan u denkt 
dat die past in deze betaalde baan, 
geef het dan graag door aan het 
secretariaat van het 
College van Kerkrentmeesters: 
b.kroon.hofman@gmail.com of 
bel voor verdere informatie met 
Renee Kuperus: 06 5395 3458. Wij 
zullen deze vacature de komende 
maand ook op andere plaatsen gaan 
uitzetten.

Wel zijn we erg gelukkig met het 
team van zeven hulpkosters die 
bereid zijn de taak rondom de 
kerkdiensten op zich te nemen. Zo 
zie je maar hoe fi jn het is dat we een 
actief meewerkende gemeente zijn.

Renee Kuperus 

Nieuwjaarswens

En wéér een jaar voorbij! 

Hoe zinnig is de wens 

die ieder jaar weer als cliché 

bij ons wordt aangekaart? 

Een slinger vol verlangen 

die liefelijk onze deurpost 

vult, 

terwijl de vrede, het klimaat 

en de gelijkheid om ons heen 

door onwil zijn gevangen.

Een stap vooruit in het 

nieuwe jaar: 

‘Verleg je eigen grenzen’. 

Verbetering begint bij doen 

en niet alleen bij wensen. 

Gerard Wortel

Foto Rineke Ooykaas

Tijdelijke woonruimte

06 1652 0571

voor circa 1 jaar

▲ Yvette in actie – foto Rineke Ooykaas
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Beelden in de buurt

De Larense beeldhouwer Herold 
van den Berg maakte dit ‘Monu-
ment voor verdraagzaamheid’ dat 
in het plantsoen aan de Burge-
meester van Nispen van Sevenaer- 
straat in Laren staat. Een beel-
dengroep van drie aaibare, jolige 
ogende fi guren die moet gaan 
aanzetten tot lief zijn voor elkaar.

Initiatiefnemers voor het monu-
ment waren Ineke Hilhorst en Timo 
Smit. Hun initiatief wordt breed 
gedragen in de Larense gemeen-
schap. Een aantal inwoners vormt 
een ‘Tafel voor Verdraagzaamheid’ 
met de bedoeling initiatieven te 
ontplooien en te begeleiden. Op 
die manier wordt het Monument 
voor Verdraagzaamheid een ‘le-
vend kunstwerk’.

Alice van Kalsbeek

SLEUTELMANNETJE

In het stadspark in Huizen staat nabij de kruising 
Gemeenlandslaan-’t Merk het tweedimensionale beeld van 
een man in roestig staal. Hij lijkt te staan op stelten die 
omgeven zijn met een honderden oude sleutels. Het beeld, 
een geschenk van Amnesty International, vraagt aandacht voor 
mensenrechten in de hele wereld.

‘Sleutels kunnen deuren afsluiten, maar ook openen, kunnen 
gevangen houden of bevrijden, kunnen vrijheden inperken 
of openstellen’ was wat kunstenaar Rob Logister wilde 
verbeelden. ‘De mens in het beeld probeert zich uit zijn 
inperkingen los te trekken.’
Het winterse beeld benadrukt nog meer de soms barre 
omstandigheden waaronder mensenrechtenactivisten in 
gevangenschap verkeren.

Tekst en foto: Bram Veerman

Foto Rineke Ooykaas

Ziet u een beeld in uw buurt dat u ons wilt laten zien? 
Stuur een foto naar de redactie: avankalsbeek@ziggo.nl

MONUMENT VOOR VERDRAAGZAAMHEID
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Jeugdfl its

Niet zo heel ver hiervandaan, op een plek waar je 
eigenlijk eens naartoe moet gaan, ligt het stadje 
Overwegel. Het is een aardig stadje, met brede lanen 
en smalle stegen, met drukke wegen en rustige paden. 
Er is één mevrouw die er de weg weet als geen ander. 
Dat is mevrouw Franca, de postbezorger van Overwegel. 
Elke dag is zij op pad met brieven en pakketjes. Ze kent 
alle straten, alle stoepen, alle pleinen van de stad. Het 
is denk ik nog nooit gebeurd dat ze een adres niet kon 
vinden. Ze is nog nooit verdwaald en weet altijd waar ze 
naartoe moet.
Maar op een dag krijgt ze een kaart die zelfs voor haar 
moeilijk te bezorgen is. Het is een grote, witte kaart. 
Op de ene kant staat: BEDANKT VOOR ALLES. En op 
de andere kant staat … niets. Geen naam, geen adres, 
helemaal niets. Waar moet ze hem nu bezorgen?

Mevrouw Franca probeert het bij de 
juff rouw van de school. ‘Zou deze kaart 
misschien voor jou kunnen zijn?’ De 
juff rouw schudt haar hoofd. ‘Het kan best 
dat iemand mij wil bedanken,’ zegt ze. 
‘Maar voor alles? Nee, dat denk ik niet.’

Peinzend loopt mevrouw Franca verder. 
Zou het voor een moeder zijn? Een vader? 
Maar daar zijn er zoveel van in Overwegel. 
Ik probeer het bij boer Harm, bedenkt ze. 
Hij zorgt voor groente en melk en vlees. 
Misschien wil iemand hem daarvoor 
bedanken? Maar boer Harm schudt zijn 
hoofd. ‘Het zou aardig zijn als iemand mij 
zou bedanken,’ zegt hij. ‘Er komt heel wat 
van mijn land. Maar alles? Nee, dat lijkt me 
toch niet.’

Mevrouw Franca neemt de kaart maar weer mee. Ze 
loopt over rustige paadjes en drukke wegen. Dan komt 
ze langs het ziekenhuis. Zou daar misschien iemand zijn 
die je voor alles kunt bedanken? Even later zit ze in de 
spreekkamer van de dokter. Ze vertelt wat haar probleem 
is en legt de kaart op tafel. De dokter pakt de kaart, denkt 
even na en legt hem terug. ‘Ik ben bang dat ik je niet kan 
helpen,’ zegt ze.

Daar loopt mevrouw Franca weer, met een kaart die 
ze niet kan bezorgen. Wat moet ze nou doen? Ze gaat 
zitten op een bankje op het plein en kijkt in de verte. 
En dan bedenkt ze iets. Daar, midden op het plein staat 
een bord waar posters opgehangen worden. Iedereen in 
Overwegel komt er weleens langs. Mevrouw Franca staat 
op en loopt naar het bord.

Sinds die dag hangt er in Overwegel een kaart op het 
bord op het plein. Iedereen die er langs komt en denkt 
dat de kaart voor hem bedoeld is, kan hem lezen. En 
wie niet denkt dat de kaart voor hem bedoeld is, kan 
bedenken voor wie hij wel bedoeld is. Je zou er eigenlijk 
eens naartoe moeten gaan, naar dat aardige stadje 
Overwegel.

Erik Idema (Uit: Kind op zondag)

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

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

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

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

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

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

Nr  Kopij  Verspreiding 
02 wo 08-02  za 25-02
03 wo 15-03  za 02-04
04 wo 26-04 za 13-05

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

WOENSDAG 8 FEBRUARI 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 22 januari 2023
De Dorpskerk                   Geen dienst. Zie pagina 6.
Ontmoetingskerk                  Geen dienst. Zie pagina 6.                                                        
Stichtse Hof  10.45 uur ds. C. Flobbe
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs

Zondag 29 januari 2023
De Dorpskerk  10.00 uur ds. H. Honderd
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. C. van Dorp   
Theodotion  10.30 uur pastor W. Huis in ‘t Veld 
  
Vrijdag 3 februari 2023
Johanneshove  10.30 uur pastor C. Geraets

Zondag 5 februari 2023
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. G. Landman
Stichtse Hof  10.45 uur pastor C. Geraets
Theodotion  10.30 uur pastor W. Huis in ‘t Veld

Zondag 12 februari 2023
De Dorpskerk  10.00 uur ds. C. van Dorp 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Gemeenteleden 
Theodotion  10.30 uur ds. R. Buijs

Vrijdag 17 februari 2023
Johanneshove    ds. M. Randt

Zondag 19 februari 2023 
De Dorpskerk  10.00 uur ds. F. Mout
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. V. Lindenberg
Stichtse Hof  10.45 uur ds. M. Randt
Theodotion  10.30 uur pastor W. Huis in ‘t Veld

Kerkdiensten

▲ Wintertuin - Rineke Ooykaas
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