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Puer natus est
Een kind is ons geboren
De bladzijde uit dit groot-formaat
liedboek (62,5 x 43 cm, uitzonderlijk
groot voor die tijd: dat is het A2formaat oftewel vier A4-tjes twee aan
twee naast en boven elkaar) met de introïtus van de mis op Eerste Kerstdag:
Puer natus est, naar Jesaja 9: 6. In de
hoofdletter P van Puer is het kerstgebeuren afgebeeld: op de voorgrond
Maria, Jozef en het Kindeke, niet in
een kribbe maar op een kussen, links
kijken os en ezel toe, en op de achtergrond rechtsboven een herder met vijf
schapen en drie engelen die een tekstrol vasthouden met de woorden Gloria in excelsis.
Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis:
cuius imperium super humerum eius;
et uocabitur nomen ….
Een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders
en zijn naam zal genoemd worden …
Henk Aertsen

Bamberg, Staatsbibliothek, MS Lit. 19, fol.30v (ca. 1500)
Deel 1 van het Koorboek van het Clarissenklooster te Bamberg
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De redactie van Onderweg wenst
u allen gezegende kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2018.
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Bij de zondagen
COLOFON
ONDERWEG is een uitgave van de:
Protestantse Gemeente Blaricum
en de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Wij zijn op internet te vinden bij:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pglaren-eemnes.nl

De redactie behoudt zich het recht voor:
− kopij in te korten bij ruimtegebrek
− aangeboden berichten zonder opgaaf
van redenen niet te plaatsen.

Zondag 31 december
Epifanie
Lezen:
Jesaja 61, 10-62, 3
Lucas 2, 33-40
Het verhaal van Jezus gaat verder. Jozef en Maria nemen hem mee naar de
tempel. Daar komen zij Simeon en
Anna tegen die allebei heel blij zijn
met het kind. Eindelijk is daar de
Messias die hen door God beloofd is
en waar zij al zolang op wachten.

BEZORGING / ABONNEMENTEN:
Protestantse Gemeente Blaricum
G.W. Imhoff,
Kauw 15, Blaricum,  5250278
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
J.W. Lemckert, Zomertaling 43
3755 GN Eemnes,  6267252
e-mail:
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Zondag 7 januari
1ste zo. na Epifanie
Lezen:
Jesaja 55, 1 -11
Marcus 1, 1-11
Doop is de verzekering van God voor
het leven.
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Zondag 24 december
4e zondag van Advent
Lezen:
2 Samuël 7, 4-16
Lucas 1, 26-38
De engel Gabriel bezoekt Maria. Bij
God is er een nieuw begin mogelijk.

Kopij
2018
do 04-01
do 08-02
do 08-03
do 05-04

Verspreiding
za
vr
za
za

Zondag 14 januari
2de zo. na Epifanie
Lezen:
Jesaja 62, 1–5
Joh. 2, (1. 29) 1 – 11
“Kom en zie” is een uitnodiging aan
hen die belangstelling hebben om met
Jezus verder te gaan.

Vandaag lezen wij
December
zo 24 Titus 1:1-16
ma 25 Titus 2:1-15
di 26 Titus 3:1-14
wo 27 Jeremia 32:1-15
do 28 Jeremia 32:16-25
vr 29 Jeremia 32:26-44
za 30 Jeremia 33:1-11
zo 31
ma
di
wo
do
vr
za

1
2
3
4
5
6

Jeremia 33:12-26
Januari
Psalm 1
Habakuk 1:1-11
Habakuk 1:12–2:4
Habakuk 2:5-20
Habakuk 3:1-19
Romeinen 1:1-15

zo 7
ma 8
di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13

Romeinen 1:16-32
Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12

zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
vr 19
za 20

Romeinen 4:13-25
Psalm 66
Spreuken 16:1-15
Spreuken 16:16-33
Psalm 3
1 Korintiërs 5:1-13
1 Korintiërs 6:1-11

zo 21

1 Korintiërs 6:12-20

Zondag 21 januari
3de zo. na Epifanie
Lezen:
1 Samuel 3, 1 – 10(18)
Marcus 1,14-20
Jezus als reddingsboei voor de wereld
is een christelijk beeld dat aanzet tot
verdere evangelisatie om meer mensen het evangelie te verkondigen, al
staat de toekomst van onze planeet
Aarde tegen-woordig op een andere
manier vaak ter discussie.

20-01
23-02
24-03
21-04
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O v e r d e n k i n g

BabyBox dozen

Rare jongens, die herders!
“Het geschiedt als de engelen van hen weggaan ten hemel, dat de herders tot elkaar zeggen: komt, laten we naar Bethlehem gaan en zien het woord dat is geschied en dat de Heer ons heeft bekend gemaakt!”
(Lucas 2: 19, vertaling Pieter Oussoren)
Het geschiedt - in het bijbelse spraakgebruik betekent dat: let op! Hier gebeurt
iets belangrijks!
Wat gebeurt er dan? Ze laten de schapen de schapen. Rare jongens, die herders!
Wie laat nu al de schapen achter om een herder te zoeken?
De herders laten hun kudden in de steek om die ene Herder-Koning te zoeken.
De evangelist Lucas komt verderop in zijn evangelie (15: 4 - 7) met nog zo’n
merkwaardig verhaal. Jezus vertelt een gelijkenis over een herder die honderd
schapen heeft en er één kwijtraakt. De herder laat al die andere schapen in de
steek om dat ene schaap terug te vinden. Dat is tamelijk onrealistisch, tenzij je
je het kerstevangelie herinnert, met die herders die hun schapen achterlaten om
die andere herder te zoeken.
En ze vinden hem in een kribbe. Natuurlijk, waar zal een herder anders kijken!
Ze vinden die herder, zoals in de gelijkenis dat ene schaap gevonden wordt.
En dan is er vreugde!
“De herders keren terug, de glorie van God zingend en hem lofprijzend om al
wat ze hebben gezien precies zoals tot hen is gesproken.”
En in de gelijkenis roept de herder zijn vrienden en buren bij elkaar en vraagt
hen om te delen in zijn vreugde over het terugvinden van dat ene schaap.
De herders van Lucas 2 zingen bij hun terugkeer de glorie van God.
Toen het begon waren ze zo bang dat de engel hen moest kalmeren: Vreest niet!
Het begint met angst en het eindigt met een lofprijzing.
Wat als er niets geschied was? Als de herders bijvoorbeeld de boodschap van de
engel voor kennis hadden aangenomen? Zouden ze dan die morgen daarna naar
de stal gegaan zijn om de kribbe te vullen? Hé, er ligt een kind! “Sjaloom, u
bent vast de moeder. Is alles goed gegaan?”
Maar nee, gloria in excelsis Deo, ze deden raar: ze hoorden, ze gingen en ze zagen. Er is iets geschied!
ds. Marnix van der Sijs.

Een geweldige manier om exact die
hulp te geven die de ontvangers nodig
hebben.
De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding
voor de baby maar ook educatief ma
teriaal voor de moeder. Medische zorg
en voorlichting over opvoeden van
kinderen, zorg, hygiëne en voeding
zijn een belangrijk onderdeel van het
project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.
De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de ontvangers vooral jonge
moeders die zijn opgegroeid in een
weeshuis of in een gebroken gezin. Zij
hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om
Roma-vrouwen die vaak al op erg
jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.

Bronnen:
Piet van Midden, Schriftwerk, 17 december 2010
Okke Jager, Verademing

U kunt deelnemen aan dit project door
het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Baby Box project".
Kijk voor meer informatie op:
www.missionpossible.nl
Met vriendelijke groet,
Bert Dokter
Mission Possible Nederland
0595 438672
info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl
NL07 RABO 0158 0454 24
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Open deuren
Een keer per jaar genieten wij
van de prachtige omgeving van
Vaals. Huren een huisje of
pakken een nachtje in een hotel. Een vast onderdeel van het
programma is een bezoek aan
Holset, een klein dorp even
buiten Vaals en hoog op een
Limburgse heuvel gelegen.
Doel van onze wandeling naar
Holset, dat ook wel het Lourdes in het klein wordt genoemd, is het prachtige H.H.
Lambertus en Genovevakerkje.
Genoveva is lange tijd een van
de geliefdste heiligen van
Frankrijk geweest. Zij zou in
422 in Nanterre zijn geboren
en in 512 in Parijs zijn overleden. Zij verrichte wonderen,
genas zieken en wordt in haar
deugdzaamheid als voorbeeld
gesteld. In de 15e eeuw verbreide de verering van de heilige Genoveva zich uit naar andere landen. Vanaf 1870 wordt zij
vereerd in Holset. Aan de voet van de kerkheuvel ligt de Lambertusbron en ernaast een Lourdes-grot uit het einde van de
19e eeuw. Lambertus (638-705) was bisschop van Maastricht en patroonheilige van de textielarbeiders. De Lourdesgrot is
een kopie van de grot van Massabielle bij Lourdes.
In het kerkje van Holset ligt op een lessenaar een welkomsttekst:
“Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je verwacht zoals je bent
Want God heeft op jou gewacht
Sta even stil
Bewonder de schoonheid van deze kerk
Adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin
Sluit je ogen, word even stil
Misschien hoor je de echo van Gods woord
Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij
Vouw je handen, open je hart
Bid en als je dat niet kan
Ga dan toch naar huis met onze groet:
Vrede en alle goeds”.

Altijd als wij er komen, is de deur van de kerk open en kunnen wij de rust proeven van deze eeuwenoude kapel. Wij branden er een kaarsje en nemen een dikkere Genovevakaars mee voor thuis. Die open kerkdeur, die mis ik in onze dorpen.
Douwe de Joode
4
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Oecumenische viering
ZONDAG 21 JANUARI 2018, 11.00 UUR
SINT JANSBASILIEK, LAREN

IN VRIJHEID CREËREN
Kunsthistoricus Jan Rudolph de Lorm gaat op verkenning
naar dwarsverbanden tussen de beeldende kunst en de psychiatrie. De Lorm kijkt hoe beeldhouwers en schilders door
de eeuwen heen mensen met stoornissen hebben verbeeld.
Hun kunstwerken brengen de ontwikkeling en perceptie
van de psychiatrie onverholen in beeld: van afstraffing en
bezienswaardigheid tot mededogen en behandeling.
Vervolgens beschouwt hij het werk van enkele grote kunstenaars met een psychiatrische diagnose. In hoeverre
wordt hun psychische gesteldheid weerspiegeld in het werk
dat ze ons hebben nagelaten? Is 'Korenveld met kraaien'
van Vincent van Gogh werkelijk een uiting van diens depressieve aard en gaat 'De Schreeuw' van Edvard Munch
inderdaad over zijn angst? Zijn er voorbeelden te geven
van kunstenaars die hun depressie of psychose bewust hebben gebruikt voor het maken van kunstwerken?
Kunstenaar Jean Dubuffet, grondlegger van de na-oorlogse
'art brut'-beweging, liet zich inspireren door creaties van
mensen met een psychische stoornis: de zogenaamde
‘outsider art’. Dit roept de vraag op of er eigenlijk wel verschil is tussen ‘echte kunst’ en ‘outsider art’.
Konden kunstenaars als Auguste Rodin, bij uitstek de verbeelder van de menselijke ziel, en Ernst Ludwig Kirchner
in alle vrijheid uit hun geest putten?
Voor deze lezing interviewde De Lorm de toonaangevende
schilder Frank van Hemert. Wat drijft Van Hemert om zijn
diepste gevoelens aan het doek toe te vertrouwen?
Jan Rudolph de Lorm is directeur Museumzaken van
Singer Laren. Hij studeerde
kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Groningen
en was werkzaam in het Gemeentemuseum in den Haag en
en het Rijksmuseum in Amsterdam.
Datum
Tijd
Plaats

dinsdag 9 januari 2018
19.30 – 21.30 uur
Johanneskerk,
Naarderstraat 5, Laren
Spreker Jan Rudolph de Lorm

Op de eerste zondag
van de Week van
Gebed voor de Eenheid van de christenen wordt in de Sint
Jansbasiliek een viering van de gezamenlijke kerken van
de BEL- dorpen gehouden.
Bij deze bijzondere
viering gaan voor
pastoor Jan Vriend
van parochie Sint Jan - Goede Herder in Laren en ds. Marnix van der Sijs, predikant van de Protestantse Gemeente
Blaricum. Muzikale medewerking wordt verleend door het
koor van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes onder
leiding van Job de Bruijn en op het orgel speelt Tjalling
Roosjen. Voor de kinderen is er een kindernevendienst.
Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!
Stuurgroep Oecumene BEL

VREDE EN GERECHTIGHEID
U dankzeggen, Heer?
Het jaar is om, er zijn
geen dagen meer! Het
jaar ten einde toe, de
baan, nu afgelegd. Vermoeid, ook blij en opgetogen voor wat lukt’ en
goed was in mijn ogen.
Verdrietig, brandend’
ogen om gemis, om wie
niet in ons midden is.
Verloren liefde, geschonden trouw, Gebroken mensen, man en
vrouw. kind’ren, misbruikt, of afgeslacht
Had U de gang van zaken zó gedacht?
Of moet ik U danken op deze laatste dag, waarop ik om erbarmen vragen mag voor onrecht, horend, ziende blind,
sloeg Uw geboden in de wind.
Dank, Heer, dat U mij dit jaar bewaarde. Wie mij dierbaar
zijn steeds spaarde, Mij kracht gaf de hitte van de dag te
dragen. Moed gaf het met Uw hulp te blijven wagen!
Bron: Mediapastoraat
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Een bewerkt “Duits” sprookje

VREEMDELINGEN
Eens, daags voor Kerstmis, is het dan
toch gebeurd. Het was ’s avonds laat.
Drie mannen staken het marktplein
over. Bij de kerk hielden zij halt en
spoten op de deur: “Eigen volk eerst!”
En op de muur: “Vreemdelingen eruit” Er vlogen stenen door de ramen
van de Turkse winkel en in de brievenbus van het Chinese restaurant
ontplofte een brandbom. Er heerste
een akelige rust toen de drie mannen
verdwenen waren. De gordijnen van
de omringende huizen werden weer
dichtgeschoven. Niemand had iets gezien.
“Kom op. Het is genoeg geweest. We
zijn weg.”
“Waar wil je dan wel naar toe? Waar
denk je dat we in dat zuidelijke land
nog terecht kunnen?” “Maar daar in
het zuiden is toch ons thuis? Hier
wordt het alle dagen nog erger! Wij
doen gewoon wat op de muur staat:
“Vreemdelingen er uit!”
En werkelijk, midden in de nacht
komt er beweging in de kleine stad.
De deuren van de winkels zwaaien
open. Eerst komen de pakjes cacao
naar buiten, dan de chocolade en de
bonbons in kerstverpakking. Ze willen
naar Ghana en West-Afrika, want daar
horen ze thuis. Dan volgt de koffie, de
lievelingsdrank van het Nederlandse
volk, met hele dozen tegelijk. Oeganda, Kenia, Colombia en Guatemala
zijn hun Heimat. Ook de ananas en de
bananen kruipen uit hun kisten,
evenals de druiven en aardbeien uit
Zuid-Afrika. Bijna alle lekkernijen
zijn hun biezen aan het pakken. Appels, peren, kiwi’s, passievruchten: allemaal maken ze aanstalten om op te
stappen. De peperkoeken en saucijzenbroodjes twijfelen: ze mogen dan
wel gemaakt zijn van Nederlands
meel, maar krijgen hun smaak van
specerijen uit Indië: kruidnagelen, kaneel, peper. Een late Sinterklaas van
speculaas krijgt tranen in de ogen. Hij
is pas een echte halfbloed. Voorouders bij de oude Germanen, een Turkse voorvader uit Myra, een katholieke
Italiaanse bisschop uit Bari in de fa6

milie, verwant met de Kerstman en de
Amerikaanse Santa Claus. Zemelen
uit Nederland, maar ogen van amandelnoten uit Mexico. Voor hem is het
echt heel erg. Maar ook hij gaat, al
weet hij – begrijpelijk genoeg – nog
niet waarheen. De volgende dag raakt
het verkeer lelijk in de knoop. Hilversum II moet alle programma’s schrappen om alleen nog maar verkeersberichten door te geven. Lange files Japanse auto’s volgestouwd met allerlei
audiovisuele apparatuur, begeven zich
naar het Oosten. Oudenrijn, Valburg,
Velsertunnel: alle wegen komen potdicht te zitten. Voetgangers in de straten van de grote steden worden gehinderd door de olie en benzine uit de
benzinestations: ze vormen beken en
vloeien terug naar Saoedi-Arabië en
Koeweit. De vluchtleiding in de verkeerstoren van de luchthaven Schiphol is ten einde raad. De radarschermen zijn niet meer te ontcijferen: alle
kalkoenen en kerstganzen vliegen terug naar Engeland en Polen, gevolgd
door de Oosterse tapijten, die terug
naar Teheran willen. Maar de regering
waakte. Dit keer was er een landelijk
opgesteld rampenplan. Er zou benzine gehaald worden uit compost,
hout, dode varkens, koeien die door
stier Herman met zijn Nederlandse arbeidsvergunning waren gemanipuleerd, tarwe, aardappelen, groenten,
keukenafval, kijk- en luistergeld,
spaarcenten, kortom: uit alles, Het
mocht echter niet baten. Alle auto’s
vielen uit elkaar, alles wat uit aluminium vervaardigd was trok terug naar
Rusland, het koper naar Zimbabwe,
het ijzer naar Brazilië, de rubberonderdelen naar Zaïre. Bovendien nam
het buitenlandse asfalt de wijk naar
waar het vandaan kwam. Na drie dagen was de uittocht voltrokken. Net
op tijd voor Kerstmis. Niets dat aan
vreemdelingen herinnerde was nog in
het land aanwezig. Eigenlijk was er
niet veel meer in het land aanwezig.
Behalve dan de kerstbomen van eigen
bodem en wat appelen en noten. Wel
gezond, zeker weten, maar een beetje
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weinig en niet al te feestelijk. De
mensen zongen stiekem “Stille nacht ,
heilige nacht”, want eigenlijk was dat
een Oostenrijks kerstliedje. Alleen
één vreemd stel bleef: Maria, Jozef en
hun zoontje Jezus. Uitgerekend drie
Joden. “Wij blijven”, zei Maria, “want
als wij ook nog weggaan, wie zal er
dan nog de weg terug kunnen wijzen?
Dit van oorsprong Duitse ‘sprookje’
werd bewerkt door Jan Simons. Het is
met toestemming overgenomen uit
Kontaktpunten, Parochieblad van
R. K. Huizen/Blaricum – Bijvanck

Gods eniggeboren Zoon
Drie woorden
een diepe zin
vastgelegd in ons Credo
stammend uit de dageraad
der kerk en later door studies
in vele woorden omzoomd
het mysterie ontrafeld –
Gods eniggeboren Zoon
ik ontrafel:
Hij deelde ons menszijn
van kribbe tot kruis
kende al onze vreugden
al ons verdriet
had weet van gejuich
en bewondering vriendschap
eenzaamheid verraad en angst
Hij ging onze weg en stierf
maar zette die ene stap verder:
Hij verrees en overwon de dood
halleluja!
de kern van ons geloof –
Gods eniggeboren Zoon
drie woorden
een diepe zin
Hij omringt ons met
Zijn liefde kracht en trouw
nu en alle dagen
God met ons –
maar hoe ik ook ontrafel
het mysterie blijft –
waar ik in diepe eerbied
en dankbaarheid voor kniel –
Oeke Kruythof
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Laren-Eemnes

Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN
KERST

Johanneskerk
Koster: Y. Sollman,  0613399929
Ontmoetingskerk,  5311995
Koster: F.v.d.Brink,  5313400
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39,
1251 JS Laren,  035-8873301
E-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur
SCRIBA
W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg 50
3755 KA Eemnes,  035-5318441
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463,
1250 AL Laren
WEBSITE
www.pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
webmaster@pglaren-eemnes.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84
3755 XM Eemnes  035-5310905
Penningmstr. J.N. Swaan, Soestd.str.wg 65,
1213 VS Hilversum,  035-5389172.
Bank: NL39 RABO 0334 939 577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren,  06-13399929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v.
PGLE, vermelding: Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14,
3755TB Eemnes,  5389092,
E-Mail: anneliesterwal@gmail.com
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
 5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl
Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: Zie diaconierekening (...282), onder vermelding van Zending.
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755GN Eemnes,  6267252 e-mail:
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
KINDEROPPASDIENST
Tijdens de zondagmorgendiensten in de
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de consistoriekamer, bereikbaar via de achteringang.
Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen
met Arina de Heus,  5389269
KINDERDIENST
Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte
welkom in de kinderdienst tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetings
kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:
Yvette Sollman,  0613399929

24 december 10.00 uur Ontmoetingskerk: Liederencyclusdienst
Zie elders in dit blad.
24 december, 22.00 uur, Ontmoetingskerk, Kerstnachtdienst
Ds. J.G. de Bruijn, medewerking koor
en instrumentalisten
Na het zingen voor de dienst, vanaf
21.45 uur, beginnen we de kerstnachtdienst met een lichtprocessie: van alle
kanten worden lichten binnengedragen en voorin de kerk neergezet. We
zingen veel liederen, samen en in wisselzang met het koor. Oude en nieuwere liederen, werk van Oosterhuis,
Bach, Taizé en enkele carols.
Ik vertel een verhaal en ik lees het
kerstevangelie. De vaste ingrediënten
zullen herkenbaar zijn. Tegelijkertijd
gaat kerst altijd in op de eigen tijd en
op het levensbesef van ons mensen
nu. Kerst is buitengewoon actueel,
steeds weer. Het is het feest van hoop
te midden van alle gelatenheid. Het is
het feest dat een spoor van licht trekt
door alles heen, ook door het donker.
Het slot van de dienst is zoals het begin: we gaan met het licht naar buiten.
Vorig jaar hebben we voor het eerst
ook kerstliederen buiten op straat gezongen. Dat is, ondanks de regendruppels goed bevallen en voor herhaling
vatbaar.
25 december, 10.00 uur, Ontmoetingskerk, Eerste Kerstdag
Ds. J.G. de Bruijn, medewerking kinderen, koor, instrumentalisten
Op Eerste Kerstdag beginnen we om
9.45 met het zingen van kerstliederen.
We hebben in de maand december opnames gemaakt van kinderen, die aan
de hand van drie liederen een minimusical uitvoeren. Het kerstverhaal in 10
minuten! De beelden worden tijdens
de dienst vertoond. Muziek klinkt en
we zingen samen. Zoiets kun je een
lipdub noemen of iets anders. Femke
Ham en Alice Ruizendaal hebben de
opnames gemaakt. Naast deze kindermusical lezen we het kerstverhaal uit
een ander evangelie dan de dag ervoor.

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

Zondag 31 december, 10.00 uur,
Ontmoetingskerk: dienst voorbereid door gemeenteleden
Enkele gemeenteleden, onder wie Alice van Kalsbeek en Gre te Brake hebben deze dienst voorbereid. Ik vind
het waardevol dat dit gebeurt. Ik beveel ook deze dienst van harte in uw
aandacht aan.
Zondag 31 december, 19.00 uur, Johanneskerk
Ds. J.G, de Bruijn, korte avonddienst
We sluiten het jaar af op oudejaarsavond in de Johanneskerk.
Een dienst van ongeveer 40 minuten,
met lezingen, waaronder een psalm,
stilte, muziek en een overweging.
NIEUWE JAAR
Zondag 7 januari, Ontmoetingskerk, 10.00 uur
Ds. J.G. de Bruijn, korte dienst met
daarna nieuwjaarswensen.
Zondag 14 januari, Ontmoetingskerk, 10.00 uur
Ds. J.G. de Bruijn, Bevestiging
Jan de Waard is bereid ouderling te
worden. Hij wordt op deze zondag bevestigd. We heten hem van harte welkom. We hopen dat hij met zijn eigenheid het werk met heilzame ontspannen ernst zal kunnen verrichten.
Zondag 21 januari: 11.00 uur
Oecumenische dienst in de basiliek
Voorgangers: pastoor J. Vriend en Ds.
M. van der Sijs, Blaricum, medewerking: Koor onder leiding van Job de
Bruijn. Ik prijs de oecumenische houding van de Protestanten! Ik heb het
waardevol gevonden hoe veel kerkgangers optrokken naar andere plaatsen om te vieren. Het siert om niet zo
gehecht te zijn aan de eigen toko!

GOEDE WENSEN EN LIEDEREN
Rond de jaarwisseling wensen we elkaar het goede toe. Wat de toekomst
brengen zal, dat weten we niet.
We zingen elkaar liederen toe voor
onderweg, liederen die uit diverse
hoeken komen en waarin telkens een
vergelijkbare boodschap weerklinkt.
Jacqueline van der Waals dichtte:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand

Johannes Gijsbertus Bastiaans schreef:
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Beveel gerust uw wegen………..

Van de hand van Huub Oosterhuis
zijn deze woorden:
En niemand valt of hij valt in uw
handen en niemand leeft of hij
leeft naar u toe

Wij zingen vaak woorden van Andries
Govaert:
Dat je de weg mag gaan die je
goed doet
Dat je opstaat wanneer je valt
Dat je mens mag worden in Gods
ogen
En die van anderen
Weet dat de aarde je draagt, dat
je gaat in het licht, dat de wind
je omgeeft
Dat je de vruchten van leven
proeft en gaat in vrede

Uit welke bronnen je ook put: laat het
vertrouwen zijn dat je te binnen zingt
en elkaar aanreikt.
Anke en ik wensen u allen goede
kerstdagen en een gelukkig jaar toe.

OVERLEDEN
JANINE ELISABETH
VAN GARDEREN-MAGNENAT
Op 28 november overleed ons gemeentelid Janine Elisabeth van Garderen-Magnenat. Maanden geleden werd
geconstateerd dat Janine aan een ernstige ziekte leed. Behandeling bleek
niet goed mogelijk. De laatste weken
van haar leven verbleef ze in het hospice in Amersfoort.
We hebben Janine herdacht. Eerst in
een besloten kring in het crematorium.
Daarna in de Johanneskerk, te midden
van familie, vrienden en bekenden.
Janine en Henk hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. Voor beiden
was het een tweede huwelijk. Henk
had zijn vrouw Truus verloren. Janine
had een scheiding achter de rug. Met
elkaar vonden ze een weg waarop ze
heel veel hebben kunnen delen.
Ze konden genieten van samen zijn,
van reizen, van deelnemen aan kringen, van betrokkenheid bij de basisgemeente en de kerk. Ze konden genieten van al die gezelschappen die in
hun huis kwamen.
We hebben in de kerk het goede van
dit leven met dankbaarheid genoemd.
We hebben de liefde die gedeeld kon
8

worden, de zorg, de hulp, de nabijheid
in het gedenken de boventoon laten
spelen. Tegelijkertijd is de kerk ook
de plaats waar gezegd mag worden
wat zwaar is geweest en wat pijn heeft
gedaan, vroeger en in de laatste periode. De kerk is de ruimte om eerbiedig
en eerlijk te gedenken.
Janine was opgevoed met geloven.
Dat geloven bleef een rol spelen in
heel haar leven. Het was geen geloven
dat hoog van de toren blaast, geen geloven dat het zoekt in dogma’s en
stelligheden. Geloven was voor haar
iets persoonlijks, het was inspiratie
waarmee ze haar eigen weg zocht in
dit leven. Het was vertrouwen om uiteindelijk het leven uit handen te geven. Een week voor haar overlijden
heeft het koor via een telefonische
verbinding gezongen voor Janine.
Met dat lied sloten we de dienst in de
kerk af.
We wensen Henk en allen die met Janine verbonden zijn geweest een weg
toe met ruimte voor al het goede en al
het kwetsbare herinneren.
J.G. de Bruijn
CORRY SAKKERS-LOOTS
Onverwacht, zo kun je het overlijden
van Corry Sakkers-Loots noemen.
We wisten dat haar gezondheid naar
lichaam en geest steeds kwetsbaarder
werd. Maar ze was nog op de been.
Zij en haar man Henk konden nog het
één ander ondernemen: even op stap,
eten bij Lekkerkerk, even praten met
Brenda en Jan Dirk. Toen kwam haar
overlijden, zo opeens, dat velen het
gevoel hadden dat zij hen ontglipte.
Corry en Henk hebben een goed leven
gehad. Zij leerden elkaar kennen na
een moeilijke periode in het leven van
Henk. Zij hielp hem op de been, ze
hielp hem om weer echt tot leven te
komen. Met een vastberadenheid zette
zij zich er later voor in om contacten
te herstellen. Brenda zei in de kerk: ik
ben haar daar erg dankbaar voor. We
zijn tot elkaar gekomen. Zij hebben
veel met elkaar kunnen delen.
We hebben Corry in de Johanneskerk
herdacht, deze kleine vrouw, die er op
gesteld was er goed uit te zien, deze
vrouw die heel ondernemend is ge-
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weest. Ze heeft op veel plaatsen gewerkt. Ze hield van auto’s, speciaal
een Citroen en het liefst in een van de
recente kleuren. Ze schilderde, ze
reisde graag, zoals naar Indonesië, op
zoek naar de geboorteplaats van
Henk. Corry was een gelovige vrouw.
Daarin ging ze zelfbewust een eigen
weg. Ze ging naar de kerk zolang dat
nog kon. Geloven was voor haar vertrouwen.
Over dat vertrouwen hebben we het
gehad in de dienst in het kleine kerkje.
Over vertrouwen dat menselijk herderschap kan brengen, over vertrouwen in God die je als een herder mag
zien. De dienst sloten we af in Hilversum, waar de crematie plaatsvond.
We gedenken Corry met eerbied en
genegenheid.
MARION KIP
Voor Marion Kip was Parijs niet zomaar een stad. Als jonge vrouw had
ze er vroeger gewoond. Ze had er gestudeerd aan de Sorbonne. Als ze
daarover vertelde, kon je merken hoe
bijzonder Parijs voor haar was. Het
was voor haar de stad van het leven,
de stad van Edith Piaf, de stad om telkens over te dromen. Als zij over haar
tijd daar vertelde, lichtten haar ogen
steevast op.
Marion keerde terug naar Nederland.
Ze trouwde met Dick en een lang huwelijk volgde. Zij brak haar studie
daarvoor af. Zo ging dat in die tijd.
Hoe dat voor haar geweest is? Met
dankbaarheid keek ze terug op haar
leven en op haar huwelijk. Na zijn
dood, vorig jaar, was het gemis in
haar leven gekomen. Tegelijkertijd
bleef de herinnering aan de stad, die
zij met een hoofdletter zou schrijven.
Op 20 november overleed ze. In de
laatste jaren van haar leven ging haar
gezondheid achteruit. Ze moest in de
Bolder in Huizen verpleegd worden.
Daar heeft ze het goed gehad, omringd door goede zorgen van verplegers en door de betrokkenheid en liefde van haar kinderen en kleinkinderen, die haar omringden.
We hebben haar herdacht in de kerk
in Blaricum. Edith Piaf klonk: Je ne
regrette rien. We zongen liederen van
vertrouwen: Beveel gerust uw wegen,
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Ga met God en hij zal met je zijn. Dat
was in haar geest.
Was haar man degene geweest met
meningen en standpunten, voor haar
was geloven overgave en vertrouwen.
Ze was overtuigd van leven na de
dood. Ze was overtuigd van een paradijs van licht, in haar geest: van Parijs
van licht.
We hebben haar, evenals vorig jaar
haar man, begraven in hun graf vlak
naast de kerk.
Dat haar nagedachtenis tot zegen en
dankbaarheid mag strekken.

GAAN WE OP WEG?
Ook al heb je een engel horen spreken, ook al heb je engelen horen zingen, de vraag is: hoe dan verder. Wat
doe je ermee. Kom je in beweging of
niet.
Herders komen in beweging.
Het kerstevangelie zegt: ze gaan op
zoek naar het kind en ze vinden het
kind. Dat lijkt, als je let op wat het
evangelie beschrijft, in hun geval niet
onlogisch.
Als je een engel hoort spreken, als je
ze hoort zingen, als je ze over het kind
hoort spreken, wie zou dan niet in beweging komen? Ik ben geen engel, ik
heb niet ervaren wat herders in het
kerstevangelie is overkomen.
Ik heb geen stem uit de hemel horen
zeggen: wees niet bang, ik heb geen
hemels koor horen zingen van Gloria
in excelsis en Vrede op aarde.
Ik zou het hele kerstverhaal met een
paar nuchtere zinnen kunnen wegschuiven. Tegelijkertijd ervaar ik
soms in dat verhaal iets dat met mijn
leven te maken heeft. Ik kan denken:
Gaat dit verhaal ook niet over mijn
bestemming. Over het zoeken naar
wat wezenlijk is voor mij. Zegt dat
kind uit dit verhaal ook niet iets over
de bedoeling en de bestemming van
mijn leven. Stel ik mij die vraag wel:
waar is mijn bestemming. Kom ik wel
in beweging daar naar toe?
Kerst gaat over ieder van ons. De herders, dat zijn wij.
Kerst belooft: in deze wereld is het
kind te vinden. Het kind dat staat voor
iets van God. Voor een nieuw begin in
dit leven. In het kerstverhaal klinkt:

wees niet bevreesd. Ga op weg, ga op
zoek. Elders lees ik: wie zo zoekt, zal
vinden. Een diepste laag in mij vermoedt dit heilzame: wie zoekt zal
merken dat hij gevonden wordt.
Over herders en over ons, over blijven
staan en blijven steken of durven te
gaan, gaat het lied dat ik geschreven
heb. Het is bestemd voor kerst en
daarna. Kinderen zullen het zingen.
Vreemd, die sterren
Dat licht in de nacht
Vreemd, die Stem, dat Kind, dat wacht
Blijf je hier achter
Blij je hier wachten
Blijf je hier staan op het veld
Blijf je hier hangen zonder verlangen
om wat een engel vertelt?
Ga je mee lopen, ga je mee hopen
en blijf je gaan tot je vindt?
Wij gaan een ster achterna
Wij gaan op zoek naar het kind.
J.G. de Bruijn

Van en uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering van eind
november begon met een gezamenlijke hartige-taarten-maaltijd met de afgetreden en nieuw aangetreden ambtsdragers. De afgetreden ambtsdragers:
Paula Cnossen, Hans de Jager en
Menno Ruizendaal werden persoonlijk door de voorzitter bedankt en kregen een boek als dank voor al het gedane werk.
In de vergadering is verder besproken:
het overleg dat het moderamen met
Rita Buijs, predikant van Theodotion, heeft gehad over haar vraag om
hulp van ambtsdragers/ gemeenteleden bij de diensten in Theodotion,
eventueel ook als voorganger. Voorlopig konden we niet anders doen
dan haar namen noemen van gastpredikanten die wellicht hiervoor beschikbaar waren. Ze uitte haar blijdschap over de nieuwe vrijwilligers
die zich bij haar hadden aangemeld.
de vraag aan Ineke de Joode om als
voorzitter van de feestcommissie
voor ‘Johanneskerk 500 jaar’ op te
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treden, die ze tot onze vreugde positief heeft beantwoord. In overleg
met haar worden meer leden voor de
feestcommissie gezocht, waarbij nadrukkelijk ook gekeken wordt naar
iemand die de burgerlijke gemeente
vertegenwoordigt.
Ineke de Joode is ook gevraagd om
de commissie Ontwikkelingen kerkgebouwen als voorzitter te gaan trekken en ook die taak heeft ze op zich
genomen.
naast de aandacht voor het geluid in
de Ontmoetingskerk is er ook een
acuut probleem ontstaan met het geluid in de Johanneskerk, doordat een
versterker het begaf. Er wordt daarom nu ook hard gewerkt aan een
structurele verbetering van het geluid in de Johanneskerk.
als vanouds is de decembermaand
een zeer drukke maand voor voorgangers en kosters. Vele diensten en
activiteiten vinden plaats rond Kerst
en Oud en Nieuw. Zie bij de kerkdiensten welke bijzondere vieringen
er gepland staan in de Johanneskerk
en Ontmoetingskerk. Op Oudjaarsmorgen is er een dienst waarin gemeenteleden zullen voorgaan; we
hopen dat die dienst ook uw belangstelling heeft.
Namens de kerkenraad wens ik u fijne
feestdagen en alle goeds voor het jaar
2018.
Vriendelijke groet,
Ytta Stulp

Kerkelijk Bureau
NIEUW INGEKOMEN
Mevr. S.G. Kraag
Eemnesserweg 40, Laren
Dhr. O.J. de Fuijk
Eemnesserweg 39, Laren
Fam. A.C.R. van Dorp
Schapendrift 2A, Laren
Mevr. A. Koren - Koster
Havik 10, Blaricum
VERHUISD
Mevr. M.K. van der Beek
van: Torenzicht 60, Eemnes
naar: Veldweg 42, Eemnes
Dhr. H. Strating
van: F.Langeveldlaan 27, Laren
naar: Werkdroger 1, Laren
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VERTROKKEN
Dhr. B.W. Bosschers
naar: Bugenum
OVERLEDEN
op 8 november 2017:
Mw. C. Loots - Sakkers
Raadhuislaan 80A, Eemnes
op 20 november 2017:
Mw. M. Kip – van Deventer
Akkerweg 57, Huizen
Jim Lemckert

Uit de gemeente

IN BEELD

‘Als koster ben je gastvrouw en gastheer’ zegt Frans van den Brink en
Yvette Sollman valt hem daarin bij en
somt een aantal van hun taken op in
de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk: zorgen dat de kerk schoon is, de
juiste temperatuur heeft, dat de microfoons het doen, de Paaskaars is aangestoken, de klok wordt geluid, mensen
worden ontvangen, praatpaal voor de
predikant, zalen verhuurd, koffie gezet en veel meer. Zij zijn in elke
dienst bijna onzichtbaar aanwezig
maar zorgen er voor dat alles klopt en
loopt zoals verwacht. Twee mensen;
onmisbaar voor de kerk!
Met groet,
Douwe de Joode

ROUWKRING
Lotgenoten willen elkaar op weg helpen
om verder te gaan, dat is het motto.
10

Op initiatief van ondergetekenden
wordt er een poging ondernomen om
mensen te helpen, naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan met hen
die in de afgelopen jaren een geliefde
hebben moeten verliezen. Veertien
personen hebben positief gereageerd
op die uitnodiging. Zij gaan op
woensdag 10 januari elkaar ontmoeten
en delen hun ervaringen teneinde sterker in het leven te komen staan, en
mogelijk nieuwe handreikingen te
ontvangen voor ieders persoonlijke levensweg.
Gre te Brake en Cees van Rijsdam

Alle gevers hartelijk dank.

BLOEMENGROET

24 december, 10.00-11.00 uur
Ontmoetingskerk
Voorganger ds. J.G. de Bruijn
m.m.v. Margo Post, sopraan

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk, als gebaar van
verbondenheid naar:
Dhr. Jim Lemckert, Zomertaling 43,
Eemnes. Mw. Kip - van Deventer,
Akkerweg 57-de Bolder, Huizen. Dhr.
en Mw. van der Vliet, Naarderstraat
43B, Laren. Dhr. en Mw. Smids,
Raadhuislaan 80-A13, Eemnes. Dhr.
en Mw. Fleurbaaij, 't Schepeltje 6, Laren. Dhr. en Mw. Blom, Veldweg 28,
Eemnes. Mw. Brummelkamp Swaan, Jordaan 27, Laren. Dhr. Ronald Spaan, verblijvend in Tergooi
Blaricum. Mw. Blok, Hasselaarlaan
17, Eemnes. Dhr. Strating, Werkdroger 1-Theodotion, Laren. Mw. van Ieperen, Werkdroger 1-Apt. 017, Laren.
Dhr. en Mw. den Dunnen, Akkerpad
4, Eemnes.
Wie iemand, van binnen of buiten de
gemeente, wil voordragen voor de
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen,
Soestdijkerstraatweg 65,
Hilversum, tel. 035-5389172,
e-mail: riekeswaan@hotmail.com.
College van Kerkrentmeesters

COLLECTEVERANTWOORDING
03-09
10-09
17-09
24-09
01-10
08-10
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Plaatselijke kerk
Jeugdwerk Prot. kerk
Vredesweek
Plaatselijke kerk
Israëlzondag
Plaatselijke kerk

€
€
€
€
€
€

241,41
139,31
210,99
100,60
226,90
139,47

15-10
22-10
29-10
05-11
12-11
19-11
26-11

Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Hervormingsdag
Plaatselijke kerk
Jeugdwerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk

€ 258,90
€ 112,30
€ 294,03
€ 229,42
€ 211,33
€ 143,30
€ 386,25

Co Swaan

Bijzondere kerkdienst

WEIHNACHTSLIEDER

Deze ochtenddienst wordt een bijzondere dienst. De uitvoering van de liederencyclus voor Kerst, de zogenaamde Christgeburt- of Weihnachtslieder,
staan centraal in deze dienst. Die cyclus werd gecomponeerd door de
Duitse componist Carl August Peter
Cornelius (1824 - 1874). De liederen,
met een totale duur van ongeveer
25 minuten, volgen de gang door het
kerstverhaal en kregen de titel:
Christbaum
Die Hirten
Die Könige
Simeon
Christus der Kinderfreund
Christkind
De liederen worden gezongen door
sopraan Margo Post, begeleid door
Job de Bruijn aan de vleugel.
In deze dienst vormen de liederen de
preek. Er is een korte inleiding op wat
klinken gaat. We beginnen zoals altijd
met de woorden Onze hulp en met samenzang. We besluiten de dienst met
gebeden, samenzang en de zegen.
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College van diakenen

COLLECTEVERANTWOORDING
02-07 Colombia Onderwijs
voor werkende
kinderen in Bogotá
€
09-07 Pax Kinderhulp Eemnes
Armeense kinderen
€
16-07 Solar Coocking
€
23-07 Vluchtelingewerk
Midden NL
€
30-07 Timon
€
06-08 Diaconie
€
13-08 Zomerzending Kinderen
in Egypte leren via quiz
meer over de Bijbel
€
20-08 Light for the world
€
27-08 De Cocon Dak- en thuislozen centrum Hilversum €
03-09 Oekraine De school van
onze dromen
€
10-09 Pit ProRege
€
17-09 Bless Diaconaat en armoedebestrijding Koptisch Orthodoxe Kerk €
24-09 Oecumenische dienst
in RK Kerk te Eemnes €

277,80
353,32
279,70
186,85
184,00
204,85

310,63
182,90
250,17
413,34
211,20

315,63
0,00

COLLECTEROOSTER
24-12 EN 7-1

DIACONIE

Grotere en kleinere hulpvragen, van
praktische hulp tot meerjarige financiële ondersteuning. Denk aan noodopvang, financiële problemen en extra
zorg, van mensen in Laren en Eemnes: ze zijn dicht bij u in de buurt, ook
al merkt u dat niet. De Diaconie helpt
deze mensen in nood…….discreet en
snel. Voor lang niet alle, met name
kleinere doelen, kunnen wij collecteren. Maar vaak is een steuntje in de
rug al voldoende. Met uw hulp kunnen wij dit dankbare werk blijven
doen.
25-12 KINDEREN IN DE KNEL
Geef hoop aan een kind op de vlucht
De oorlog in Syrië duurt al meer dan
zes jaar. Kinderen groeien er op met
de dagelijkse angst voor geweld of
hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben
zelfs nooit vrede gekend. Naast al het

leed dat deze kinderen doormaken,
staat ook hun toekomst op het spel.
Door al het geweld zijn duizenden
scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door
de grote toestroom van vluchtelingen
juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote
zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren
generatie’ helpt de Raad van Kerken
in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand,
helpt kinderen uit arme gezinnen met
schooluniformen en boeken, knapt
schoolgebouwen op, traint docenten
om te midden van deze oorlog toch
les te kunnen geven en ondersteunt
ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie
van Syrische kinderen niet verloren
laten gaan. Geef hen hoop, juist met
Kerst, en geef aan de collecte!
31-12 EXODUS
opvang en ondersteuning aan (ex)gedetineerden
Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden. Exodus Nederland is de grootste
landelijke nazorgorganisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang
en ondersteuning biedt aan exgedetineerden en gedetineerden in de
laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen
terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een
maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Exodus onderscheidt zich van
andere nazorgorganisaties doordat het
programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle
aspecten van het leven van de (ex-)
gedetineerde. We gaan daarbij uit van
vier sleutels: wonen, werken, relaties
en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
14-1 COLOMBIA
Opvang en begeleiding van ontheemden in Bogotá Projnr W 009204.
In de tweede helft van de 20e eeuw
leiden sociaaleconomische tegenstellingen tot een bloedig conflict tussen
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linkse guerrillabewegingen en de
staat. Het conflict in Colombia heeft
zijn wortels in de toenemend sociale
en economische onrechtvaardigheid.
Ook privatisering van de overheidsdiensten hebben tot verdere verpaupering van de bevolking geleid. Al deze
factoren zijn een voedingsbodem voor
het voortdurende conflict. Daarnaast
vinden er veel ontvoeringen plaats
voor losgeld. In feite wordt de bevolking door de burgeroorlog permanent
in gijzeling gehouden. Gebieden die
de ene keer in handen zijn van de
marxistische guerrilla’s kunnen opeens in handen vallen van de paramilitaire groeperingen. De burgerbevolking zit er tussenin en heeft dan van
de een, dan van de ander te lijden. Hele dorpen worden ontruimd. De bewoners moeten binnen een dag hun biezen pakken, anders worden ze met geweld verdreven.
Ongeveer vier miljoen Colombianen
zijn in eigen land op de vlucht voor
dit geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Daar komen
ze in slechte omstandigheden terecht.
De huisvesting, de voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen en openbaar
vervoer en de werkgelegenheid schieten tekort. De maatregelen die de
overheid neemt zijn volstrekt onvoldoende.
Het zijn vooral kerken en particuliere
organisaties die opkomen voor de ontheemden. Eén van die organisaties is
Mencoldes, een organisatie die is opgericht en geleid wordt door Mennonieten. Mencoldes geeft materiële en
psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per
maand en helpt vluchtelingen om een
bedrijfje te beginnen als naaister,
bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de
ontheemden bij de overheid en zet
zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en
woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij
de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht
voor de ontheemden van Bogotá.
21-1 OECUMENISCHE DIENST ST JAN
Jan van Hamond
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12+ en 16+
De afgelopen keren was het weer erg gezellig in de 12 +
groep. We hebben een deel van de speelfilm gekeken over
Storm een jongen die leefde in de tijd van Luther. 17 december kijken we verder. Daarna natuurlijk Sinterklaas.
De dobbelsteen was erbij en jullie hadden hele leuke cadeaus meegenomen en samen met de pepernoten was het
een echte Sint bijeenkomst. Verder zijn we ook druk geweest met het verkopen van de adventskaarsen in de kerk.
Kortom we zijn actief en gezellig met elkaar bezig!

Nog een paar dagen dan is het kerstfeest, we vieren dan de
geboorte van Jezus, we hebben de afgelopen verhalen gehoord over de aankondiging van de geboorte.
Zondag 10 december hebben we stil gestaan bij de doop
van Noor de Munnik dochter van Elisa en Arjan. Na de
dienst hebben we filmopname gemaakt, want we gaan een
lipdub opnemen die we 1e kerstdag laten zien.
Jullie begrijpen dat het over de geboorte gaat, wat hebben
we plezier gemaakt, en gelachen. O ja ook lekker gegeten
met elkaar,
Zondag 17 december zijn we met alle kinderen naar de
WEL in Eemnes gegaan om lampionen te maken die we
met de herderstocht van zaterdag 23 december gaan gebruiken. Het thema van de tocht is Licht , hoe mooi kan het
zijn, meelopen met je eigen zelfgemaakte lichtgevende
lampion.
Wij willen met elkaar, de tocht lopen en wel om half vijf,
we vertrekken vanaf de Wel. Het kaartje moet zijn gekocht
bij Leo (0651887540).

Zondag 24 december is er kinderdienst.
Eerste kerstdag gaan we met elkaar kijken naar de lipdub,
aansluitend gaan we naar de bovenzaal om met elkaar een
mooie kerst versiering te maken.
Al met al een drukke maand, o ja 31 december is er geen
kinderdienst, eerstvolgende kinderdienst is 7 januari 2018.
Groetjes,
Alice, Katja, Leo en Linda
12
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Protestantse
Gemeente
Blaricum

Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN
24 DECEMBER,
VIERDE ZONDAG VAN ADVENT.
10.00 uur: voorganger: ds. B. Hengeveld uit Huizen

De Dorpskerk, Blaricum  531 5681
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
Koster: R. Flens  06-387 52 207
PREDIKANT:
Ds. M.Th. van der Sijs, Simon Stevinweg
94, 1222 ST Hilversum,  631 2114,
predikant@protestantsegemeenteblaricum.nl
AMBTELIJK SECRETARIS:
H. Oort
 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
WEBSITE:
Correspondentieadres: webredactie@ protestantsegemeenteblaricum.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC
Huizen  525 8325, kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank:
NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot.
Gemeente te Blaricum
Gedachtenisfonds:
Bank:
NL15 RABO 0117 0243 68
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot.
Gemeente te Blaricum
Ledenadministratie: Mevr. M. Goote-de
Bergh,  06-2267 9402, ledenadmin@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof: Harry van Schaik,
Zwaluwenweg 1, 1261 GH Blaricum,
 06-1530 6861, kerkhofbeheer@
protestantsegemeenteblaricum.nl
COLLEGE VAN DIAKENEN
Ambtelijk secretaris: Marry van Haandel,
 525 1750
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum
JEUGD EN KERK
Op de eerste zondag van elke maand is er
voor de jeugd Kinderkerk (4-12 jr) en
Jeugdkerk 12+ voor middelbare scholie
ren. Tijdens de Gezinsdiensten op christe
lijke feestdagen is er alleen Kinderkerk.
Voor crèchediensten en overige informatie
kunt u contact opnemen met de Jeugd
ouderling, Mieke Bleys,  538 4674.
KERKOMROEP:
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te beluisteren via de kerkomroep op internet.
Surf naar:
www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21255

22.00 uur, kerstnachtdienst, voorganger: ds. Marnix van der Sijs.
De Dorpskerk Cantorij zal zingen
o.l.v. Peter den Ouden, die ook het orgel bespeelt. Na afloop wordt er Glühwein in de Voorhof geserveerd.
25 DECEMBER
10.00 uur, kerstviering. Voorganger:
ds. Marnix van der Sijs. Medewerking
wordt verleend door Hendrika Veerman op orgel en Rembrandt Zegers op
trompet.
31 DECEMBER, OUDEJAARSDAG
10. 00 uur. Op het leesrooster staat
Lucas 2: 33 - 40.
Twee mensen in de tempel zien Hem
en spreken over dit Kind en zijn betekenis: Simeon tot de ouders en Hanna
tot de omstanders. Twee onafhankelijke getuigen verklaren wat ze hebben
gezien, dus is het waar en rechtsgeldig. Ook wij mogen er nu op vertrouwen. Ze komen uit de wereld van wet
en profeten. Simeon is het ideaalbeeld
van een Israëliet: rechtvaardig en
vroom, “de Heilige geest rustte op
hem.’Door die adem van God liet hij
zich leiden. Hanna was vierentachtig
jaar dag en nacht in de tempel te vinden. Ze diende God door te vasten en
te bidden. Wat zij zegt, krijgen we
niet te horen. Wel dat ze over het
Kind sprak met allen die uitzagen naar
de bevrijding van Jeruzalem.
19.30 uur, op de drempel van 2017
naar 2018 komen we samen.
Wij overwegen Psalm 103, “Prijs de
Heer, mijn ziel, vergeet niet één van
zijn weldaden.”
7 JANUARI
Wij lezen Psalm 72 en Matteüs 2: 112. In Psalm 72 gaat het over een echte koning, een koning naar Gods hart.
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In Matteüs 2 gaat over de wijzen
(magiërs). De preek zal gaan over de
psalm.
Na afloop van de dienst is er nieuwjaarskoffie met iets er bij in de voorhof.
Welkom!
14 JANUARI
Voorganger: ds. René van den Beld.

IN MEMORIAM
HENK SCHREUR
Op 28 november is overleden Hendrik
Scheur. Hij werd geboren op 29 september 1929. Hij is broer van Janny
Klaibeda-Schreur en vader van Bert
en Pieter. In de jaren zeventig tot begin tachtig kerkte de familie Schreur
in de Dorpskerk.
Henk Schreur was vaak onderweg. Hij
reisde veel, eerst voor zijn werk bij
Philips en daarna maakte hij met zijn
zoon Bert vele muziekreizen om mee
te zingen in scratchkoren. Hij zong jaren in de Dorpskerk Cantorij.
Zijn geloof bevond zich zoals hij het
zelf zei: tussen ‘Die Schöpfung’ van
Haydn en ‘Ein Deutsches Requiem’
van Brahms.
De dienst van woord en gebed werd
gehouden op woensdag 6 december.
Aansluitend vond de begrafenis plaats
op het kerkhof naast deze kerk.
‘Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth’ zingt het requiem van
Brahms. Dat citaat stond bovenaan de
rouwkaart. Het zijn woorden ontleend
aan Psalm 84. Over die woorden werd
gemediteerd, over het loslaten van
zorg waartoe Jezus oproept en over
het zegenen en loven van God waartoe Psalm 103 ons oproept. Zo hebben
wij Henk Schreur herdacht.

STAP VERDER
Op 19 november zamelden we bij de
Dorpskerk in voor ‘Stap Verder,’ een
diaconaal Centrum in Amsterdam
Zuidoost. Ik ontving het volgende
dankbericht:
“Graag willen wij u, en de mensen
van uw gemeenschap de Dorpskerk in
Blaricum, hartelijk danken voor uw
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donatie van wasen toiletartikelen
aan het Diaconaal
Centrum
‘Stap Verder.’
Dagelijks komen
mensen
naar
Stap Verder om gebruik te maken van
onze faciliteiten, waaronder douchen
en het wassen van kleding. Vaak hebben deze mensen geen eigen woonplek of mogen maar kort blijven in
een woning. Door het mogelijk te maken dat deze mensen toch goed voor
zichzelf kunnen blijven zorgen, maken wij hun situatie wat dragelijker.
Wel of geen papieren, wij vinden dat
iedereen in Nederland een menswaardig bestaan mag hebben. Hierin zijn
wij afhankelijk van de goedheid van
anderen en dus heel blij met uw donatie. Hiermee kunnen wij, samen met
u, voorlopig weer mensen een Stap
Verder helpen.
Vriendelijke groet, Liesbeth Glas.”

VERDRIET IS EEN WERKWOORD
Een tijd geleden peilde ik in Onderweg of er belangstelling is voor een
gesprekskring van lotgenoten over
rouw, verdriet en troost. We zouden
daarbij gebruik kunnen maken van het
boekje van Margriet van der Kooi,
‘Verdriet is een werkwoord.’
Drie mensen gaven blijk van hun belangstelling. Nog twee mensen erbij
en we kunnen beginnen. Bij dit thema
is de drempel voor aanmelding per definitie hoog. Maar alleen zelf kunt u
daarover heen stappen.
Mijn ervaring als pastor met lotgenoten is zeer positief. Verdriet en rouw
is iets individueels en tegelijk kan herkenning heilzaam zijn.

Van en uit de kerkenraad
In de vergadering van de kerkenraad
op 23 november is zowel teruggeblikt
op als vooruitgekeken naar onze activiteiten.
De avond over ‘Luther en kerkmuziek’
op maandag 23 oktober was goed bezocht, de Lutherviering op zondag 29
oktober was ook door de medewerking
van een tweetal violistes en de Dorpskerkcantorij heel bijzonder. Op beide
wordt met een goed gevoel teruggekeken.
Vooruitkijkend kwam allereerst Het
Blaricums kerstdiner op 13 en 14 december ter tafel. Het belooft een groot
succes te worden, want beide avonden
zijn vrijwel volgeboekt.
De voorbereidingen voor de kerstmusical die voor 17 december op het programma staat, zijn in volle gang en
gaan goed.
Ook de voorbereiding van de Volkskerstzang op zaterdag 23 december
loopt voorspoedig. Het Kleinkoor
Concertino zal hieraan zijn medewerking verlenen. (zie de aankondiging
elders in deze Onderweg)
In de volgende Onderweg zal op al
deze activiteiten ongetwijfeld worden
teruggeblikt.
Op voordracht van het College van
Kerkrentmeesters heeft de Kerkenraad
besloten organist Peter den Ouden
voor 2018 aan te stellen als muzikaal
leider van de Dorpskerkcantorij.
De volgende vergadering is op 18 januari 2018; dan staat het voor de kerkenraad opgestelde advies m.b.t. communicatie en publiciteit hoog op de
agenda.
Namens de kerkenraad wens ik u allen
gezegende kerstdagen en een goed
2018.
Bram Veerman, voorzitter

VAKANTIE
Van 1 tot en met 6 januari zijn wij
met vakantie. In urgente situaties is
ds. De Bruijn beschikbaar voor vervanging.
Goede dagen gewenst en zegen en alle
goed in 2018!
met hartelijke groet,
14
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Uit de gemeente

MENS & KERK
Op 10 november
jongstleden was het
de landelijke Dag
van de Mantelzorger. Misschien geniet die speciale dag
niet veel bekendheid, of wellicht alleen als het uzelf
betreft. In ieder geval was het voor de
commissie Mens & Kerk aanleiding
om alle mantelzorgers die ons binnen
eigen gemeente bekend zijn, uit te nodigen voor een uitgebreide lunch. Om
hen eens goed in het zonnetje te zetten, maar ook om elkaar te ontmoeten.
Vaak weten we van elkaar niet, dat we
in hetzelfde of vergelijkbaar schuitje
zitten. Veel mantelzorgers beschouwen hun taak als vanzelfsprekend of
zien geen andere keus- vooral als men
de partner verzorgt.
Op de uitnodiging werd zeer enthousiast gereageerd, en ook de lunch, het
samenzijn en het bloemetje na afloop
werden zeer gewaardeerd. De missie
van deze dag was dus geslaagd en zal
wellicht leiden tot frequentere bijeenkomsten en/of een vervolg.
Mocht u op bovenstaande willen reageren, of op de hoogte willen blijven
van activiteiten rondom mantelzorgers, meldt u zich dan per mail aan op
mensenkerk@gmail.com of laat het
weten aan uw contactpersoon of ouderling/diaken.
Names Mens & Kerk
Mieke Bleys

LIEVE GEMEENTELEDEN,
Naar aanleiding van uw reacties op
onze overval willen wij U allen danken voor de lieve blijken van medeleven. Bloemen, brieven, telefoontjes,
een schouderklopje, gewoon een begrijpend knikje: alles heeft ertoe bijgedragen dat wij ons enorm gesteund
voelden. Lid zijn van onze gemeente
is als een warme deken en daar zijn
wij heel dankbaar voor.
Wij zijn op het goede pad voor herstel, maar zijn er nog niet.
Heel veel dank,
Willem en Joyce van Someren Gréve.
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KERKCAFÉ 30 NOVEMBER

Ingezonden

Jacobine Geel in gesprek met Kim Putters, directeur van
Sociaal en Cultureel Planbureau.

“KERSTSTUKJES MAKEN MET COMMISSIE KRUISPUNT”

Op vrijdag 8 december werden tijdens het koffiepunt voor senioren van de Commissie Kruispunt kerststukjes gemaakt,
om weg te geven aan een ander of om zelf te houden.

Foto’s: Harry van Schaik
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MET DE DORPSKERK

College van Kerkrentmeesters
COLLECTEROOSTER
24-12 EREDIENST
Het instandhouden van de Eredienst is
op deze ochtend en kerstavond het doel
van de collecte van de kerkrentmeesters.
25-12 EREDIENST
De kerkrentmeesters vragen ook op
deze Kerstmorgen uw bijdrage voor
de instand-houding van de Eredienst.

Zo zijn er tal van ongemerkte kosten
die aan het seizoen gebonden zijn. Uw
bijdrage is welkom in de zwarte collectezak.
COLLECTEVERANTWOORDING
05-11 Pastoraat

12-11 Cantorij
19-11 Liedboeken
26-11 Kerkhof
03-12 Jeugdkerk

€ 68,17
€ 89,40
€ 95,95
€ 155,81
€ 111,05

31-12 EINDEJAARSCOLLECTE
07-01 ONDERHOUDSFONDS
Het onderhoudsfonds behoeft aanvulling na de najaars- en winterstormen.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk
te komen en wilt u toch bijdragen, dan
vindt u de banknummers in de Colofon.
Klaas Kos

BEGROTING 2018
Geachte Gemeenteleden,
Hieronder ziet u de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2018 van
de Protestantse Gemeente Blaricum. Uitgangspunten voor het opstellen van de
begroting 2018 zijn de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en de voorlopige
gegevens van 2017. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op het niveau van
de uitkomsten 2016 en 2017 geraamd en dat is ruim 10 % meer dan in de begroting 2017 was opgenomen. Het College is ervan uitgegaan en spreekt daarmee
het vertrouwen uit, dat de bijdragen zich op hetzelfde niveau als in de twee
voorgaande jaren kan handhaven, ondanks het feit dat het ledental door natuurlijke ontwikkeling afneemt. De begroting laat een klein positief resultaat van
€ 300 zien. Vorig jaar (2017) sloot de begroting met een tekort van € 1.100.
De begroting 2018 is door het College van Kerkrentmeesters in de vergadering
van 14 november 2017 vastgesteld en door de Kerkenraad In haar vergadering
van 23 november 2017 goedgekeurd.
De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u
van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-513 40 553).
Piet Oldenziel, Penningmeester

16
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Op 9 november verzamelde zich een
groep Dorpskerkgangers om carpoolend naar Utrecht te gaan en daar
de Luther-tentoonstelling in het museum Catharijneconvent te bezoeken.
Jan van Vembde had een gids geregeld, die ons zo’n 500 jaar terug in de
tijd meenam naar het einde van de
middeleeuwen, een roerige tijd.
Luther was na een rechtenstudie in het
klooster getreden. In Wittemberg vertaalde hij de bijbel uit de grondtekst,
het Grieks, in het Duits, waarmee de
bijbel in de eigen moedertaal voor het
gewone volk beschikbaar kwam.
Doordat inmiddels het drukken van
boeken was uitgevonden, raakten zijn
geschriften snel verspreid in Europa.
Luther schreef ook preken, die als
kleine boekjes gedrukt en rondgestuurd werden. Toen de schilder
Cranach, die zich in Wittemberg had
gevestigd, er illustraties bij maakte,
vonden deze teksten nog gretiger aftrek. Op de tentoonstelling zijn hiervan mooie voorbeelden te zien, en
ook is er een bijbel die Luther toebehoorde, met in de kantlijn zijn eigen
aantekeningen erbij geschreven.
Luther is misschien wel het bekendst
om zijn 95 stellingen, waarmee hij
zijn ideeën over verandering en vernieuwing ter discussie wilde stellen.
Het systeem van aflaten ontnam de
mensen hun eigen verantwoordelijkheid en leidde tot corrupte praktijken.
Natuurlijk was de traditionele kerk fel
tegen Luther gekant, maar hij kreeg
ook bijval, o.a. van de Duitse vorsten,
die met lede ogen zagen, hoe het geld
van hun onderdanen via aflaten in Rome terechtkwam, en niet in hun eigen
schatkist. Luther koos steeds zijn eigen weg: hij trouwde met een ex-non,
en kreeg met haar zes kinderen. Hij
was ook muzikaal en componeerde
kerkliederen door teksten op veelal
bekende melodieën te zetten. Hij had
grote denkers, zoals Melanchton, als
vrienden en kon met hen over zijn geloofsvisie discussiëren.
Op de tentoonstelling worden vele facetten van Luther belicht, en ook zijn
invloed als reformatorische rebel, die
onuitwisbare sporen naliet op maatschappelijk en religieus gebied. Het
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NAAR

LUTHER

museum toont tal van originele documenten, schilderijen, spotprenten, boekillustraties, die een boeiend inzicht geven in
de persoon Maarten Luther. De gids kon er enthousiast over vertellen, waarbij ook de negatieve kanten van Luther, zoals
zijn anti-semitisme, besproken werden. Na de rondleiding was er gelegenheid om zelf een nog een keer langs de vitrines
te lopen.
Voor wie deze bijzondere tentoonstelling nog niet gezien heeft: u kunt deze nog bezoeken tot en met 28 januari.
Karin Nelson

De gids vertelt en legt uit.

Luther is muzikaal. Het is bekend dat ’s avonds na het eten de liedboekjes op tafel komen. Iedereen moet meezingen, ook de kinderen van Luther. Zijn vrouw
Katharina en vriend Philippus Melanchton zitten aan tafel en luisteren mee.
In lutherse kerken is de zwaan het
symbool van Luther.

VOLKSKERSTZANG

Zaterdagavond 23 december, aanvang 20.00 uur, Volkskerstzang in de Dorpskerk! We zingen kerstliederen en horen Lucas 2. Medewerking wordt verleend
door het Kleinkoor ‘Concertino,’ onder leiding van Martin Zonnenberg.
Begeleiding: Pascal van de Velde (trompet) en Martijn Borsje (orgel).
Na afkoop is er Glühwein en chocolademelk.

Foto’s: Jan van Vembde
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BLOEMENGROET
In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk met een hartelijke
groet en als gebaar van verbondenheid
naar:
Ina Beffers, 't Hilder 34;
Cocky Pierik, Langwagen 47;
Diederik Westerhuis, Oude Renbaan 4;
Tineke Veerman, Treiler 16, Huizen
en
Anne-Marie de Fouw, Torenlaan 64.
Kent u iemand in uw omgeving die u
wil voordragen voor de bloemengroet,
laat het dan even aan ons weten.
Karin Nelson

College van diakenen

COLLECTEROOSTER

krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.
31-12 VLUCHTELINGENWERK

COLLECTEVERANTWOORDING

Vluchtelingen zoeken naar een leven
in veiligheid. Daarom vragen ze om
bescherming, soms ook in Nederland.
Ze komen terecht in een land waar ze
niemand kennen en de taal niet spreken. Ze kunnen niet terug, maar hebben ook tijd nodig om te wennen aan
hun nieuwe woonplek. In deze onzekere situatie kunnen vluchtelingen rekenen op Vluchtelingenwerk Nederland. Dankzij de steun van vrijwilligers en donateurs staan vluchtelingen
er niet alleen voor.

24-EN 25-12 KINDEREN IN DE KNEL

Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en
oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen
feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt
of verwaarloosd. Ze brengen Kerst
door in een vluchtelingenkamp, op
straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op het land
van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collectes tijdens de
kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Syrië. Naast het leed dat
zij doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken
helpen met bijlessen, lesboeken, het
opknappen van schoolgebouwen en
het trainen van docenten. Voor € 35
18

diaconie wil deze organisatie met uw
hulp graag financieel ondersteunen.

07-01 VRIENDEN VAN TORENHOF
Deze stichting Vrienden van Torenhof
heeft als doelstelling het bevorderen
en ontwikkelen van activiteiten ter
veraangenaming van het leefmilieu
van de bewoners van Torenhof. Afgelopen maand hebben de bewoners een
kerstpakketje gekregen. Het is een
kleine attentie, maar die wordt zeer
gewaardeerd. In het voorjaar en in de
zomer worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd.
14-01 VIORE

05-11 Kerk in Actie:
Het Luthers Theologisch
Seminarie Hong Kong€ 88,42
12-11 Kerk in Actie:
vluchtelingenkinderen € 101,85
19-11 Stap Verder
€ 105,40
26-11 C’est la Vie
€ 160,20
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel

De os en de ezel
Zij horen bij elkaar
bijna spreekwoordelijk
Zij doken op in oude
verre verhalen en zijn
gebleven de eeuwen door
Trouw staan zij op wacht
daar in die stal
bij Jozef, Maria en het Kind
Zij hebben zo hun vaste plaats
hun eigen plek
waar zij trots op zijn –
want ziende weten zij:
dit Kind
zo weerloos en zo klein
draagt in zich Gods geheimenis
Zijn grote plan
van verlossing en bevrijding
een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
de herschepping van
al het geschapene
en zij weten in alle eenvoud
de os en de ezel:
zij horen ook daarbij!

Viore is een centrum voor mensen die
leven met kanker en is gevestigd in
Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de nietmedische aspecten van de ziekte.
Mensen die leven met kanker kunnen
iedere werkdag zonder afspraak of
verwijzing terecht bij Viore. Op afspraak kan er deel worden genomen
aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste
jaarlijks terugkerende financiering. De
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ZONDAG 24 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00
22.00
Ontmoetingskerk
10.00
22.00
Tergooi Blaricum
Stichtse Hof
Theodotion
10.30

I

E

N

S

T

E

N

vierde zondag van Advent
Ds. B. Hengeveld, Huizen
Ds. M.Th. van der Sijs
Kerstnachtdienst
Ds. J.G. de Bruijn
Weihnachtslieder
Ds. J.G. de Bruijn
Kerstnachtdienst
Geen dienst
Geen dienst
uur Ds. R. Buijs-Ballast
m.m.v. St. Hendricuskoor

uur
uur
uur
uur

MAANDAG 25 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Tergooi Blaricum 10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.30 uur

KERSTDAG
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. J.G. de Bruijn
met koor
Pastor E.M. Spijkerman
Ds. M. Randt
met koor Revoce
Pastor G.L.C.M. van Kesteren

ZONDAG 31 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00 uur
19.30 uur
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Johanneskerk
19.00 uur
Tergooi Blaricum 10.00 uur
Stichtse Hof
10.45 uur
Theodotion
10.45 uur

EPIFANIE
Ds. M.Th. van der Sijs
Zondag Oudjaar
Ds. M.Th. van der Sijs
Oudejaarsdienst
Gemeenteleden
Ds. J.G. de Bruijn
Oudejaarsdienst
Ds. A. Parmentier-Blankers
Pastor N. Smit
Ds. R Buijs-Ballast
Oudejaarsdag

ZONDAG 7 JANUARI
eerste zondag na Epifanie
De Dorpskerk
10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs
Jong & Oud, Nieuwjaarswensen
Ontmoetingskerk
10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn
Nieuwjaarswensen
Tergooi Blaricum
10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman
Stichtse Hof
10.45 uur Ds. Hans Visser
Theodotion
10.30 uur Pastor G.L.C.M. van Kesteren
ZONDAG 14 JANUARI
tweede zondag na Epifanie
De Dorpskerk
10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn
Ontmoetingskerk
10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn
Bevestiging en Heilig Avondmaal
Tergooi Blaricum
10.00 uur Ds. R.H. Mulder
Stichtse Hof
10.45 uur Pastor N. Smit
Theodotion
10.30 uur Ds. J.C. Visser
ZONDAG 21 JANUARI
derde zondag na Epifanie
De Dorpskerk
Geen dienst
Ontmoetingskerk
Geen dienst
St. Jan te Laren
11.00 uur Pastoor J. Vriend en Ds. M. van der Sijs
Tergooi Blaricum
10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman
Stichtse Hof
10.45 uur Ds. M. Randt
Heilig Avondmaal
Theodotion
10.30 uur Pastoor J. H. Willems
Torenhof: Om de veertien dagen is er op woensdag om 10.00 uur een kerkdienst, met afwisselend een katholieke en een protestantse voorganger. Alle
diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom.

Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken worden maar hun echo
duurt eindeloos voort. (Moeder Theresa)
20
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DEZE
MAAND
IN
DE BEL-KERKEN
Zaterdag 23 december 20.00 uur
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum.
Volkskerstzang in de Dorpskerk
Dinsdag 26 december, Tweede
Kerstdag 14.00 uur
Sint Jansbasiliek, Laren. Kerstconcert Sint Jans Schola
Dinsdag 9 januari 19.30 uur
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren.
In vrijheid creëren. Kunsthistoricus
Jan Rudolph de Lorm gaat op verkenning naar dwarsverbanden tussen de beeldende kunst en de psychiatrie.
Zondag 21 januari 11.00 uur
Sint Jansbasiliek, Laren: oecumenische viering van de gezamenlijke
BEL-kerken
Zie voor meer informatie: belkerken.nl

Gebed
Barmhartige God, trouwe Vader
in de hemel, Gij zijt de toekomst
die op ons wacht, de hoop die in
ons leeft. Altijd weer spoort Gij
ons aan te vertrouwen in nieuwe
kansen en mogelijkheden. Gij
blijft ons altijd nabij, ook op momenten dat wij beproefd worden. Leer ons om net als uw
Zoon Jezus vastberaden te zijn
in al wat ons overkomt. Hij sprak
woorden die ons kracht en moed
geven, die ons helpen om vertrouwen te hebben, juist in moeilijke situaties of zware omstandigheden. Hem herkennen wij in
dit brood dat hier wordt gedeeld.
Wij danken U dat wij daaraan
kracht kunnen ontlenen en dat
het ons voedt bij alles wat wij
meemaken. Wij danken U voor
de weg die Jezus ons gewezen
heeft. Moge zo aan ons gebeuren wat gebeurd is aan Hem:
voluit leven in overgave aan U,
God van de toekomst. Amen
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