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Een interim-predikant neemt afscheid 

 

Op zondag 5 juni heeft ds. René van den Beld afscheid genomen als interim-predikant 
van de Protestantse Gemeente te Blaricum. Eind mei had ik een gesprek met hem voor 
een terugblik op het afgelopen jaar, maar ook over het toekomstperspectief voor de 
Dorpskerk-gemeenschap. Hij begon zijn werkzaamheden in Blaricum op Pinkster-
zondag 2015, met een bijzondere en sfeervolle dienst waarin de nieuwe kerkenraad 
werd bevestigd: in dubbel opzicht een nieuw begin. Heling en verzoening waren de sleu-
telwoorden toen. Hoe hard is daaraan gewerkt, hoe hebben we gepoogd dat tot stand te 
brengen. Het Paulus-project, weet u nog? 
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Hoe ging het begin?  
Voor verzoening heb je twee partijen no-
dig, twee partijen die met elkaar verzoend 
moeten worden, maar het probleem was: 
wie waren die partijen en wie moet je om 
de tafel vragen? Het was maar al te een-
voudig om ervan uit te gaan, dat de 
ene partij voor de dominee en te-
gen de kerkenraad was en dat het 
bij de andere partij net andersom 
was. Via persoonlijke contacten 
heb ik geprobeerd daarachter te 
komen, ik heb meer dan 50 ge-
sprekken gevoerd, met sommige 
gemeenteleden meerdere keren. 
Als je tien mensen vraagt waar het 
conflict eigenlijk om ging, dan 
krijg je tien verschillende antwoor-
den, en dat helpt je niet echt op 
weg. 
Hoe ben je toen verder gegaan? 
Door de mensen te vragen wat het 
gemeente-zijn voor hen betekent, 
waar voor hen de wortels van het gemeen-
te-zijn liggen. Dat had, zo heb ik ervaren, 
een louterende werking in het conflict. En 
daarom ook ben ik gekomen met het Pau-
lus-project. Op de gemeenteavond en de 
wijkavonden die volgden is daar openhar-
tig over gesproken, en toen is gebleken 
dat juist de diversiteit aan opvattingen 
over het gemeente-zijn de kracht van de 
Dorpskerk-gemeenschap is. We hoeven 
het niet altijd met elkaar eens te zijn, als 
we elkaars meningen maar leren respecte-

ren. Daar lijkt me winst geboekt. 
Even een persoonlijke vraag: hoe heb je 
het afgelopen jaar zelf ervaren? 
Veel kopzorgen, je hebt een ideaalbeeld 
van een gemeente voor ogen, het Paulus-
project had mijn hart om daarmee dat ide-

aalbeeld profiel te geven, maar om er dan 
ook achter te komen dat het in de kerk 
niet altijd gaat over wat kerk-zijn moet 
zijn, maar dat je in de kerk moet  samen 
delen en samen oplossingen zoeken. Voor 
Blaricum was er geen kant-en-klare op-
lossing, met vele facetten, het was geen 
one-issue conflict. En toch zie ik de toe-
komst van de Dorpskerk met vertrouwen 
tegemoet. 
Vanwaar die positieve verwachting? 
Daar zijn een vijftal redenen voor. Aller-

eerst zie ik dat weer meer mensen de zon-
dagmorgendienst mee vieren, het grote 
Geheim van het samen kerk-zijn. Ik merk 
dat mensen elkaar weer opzoeken en 
groeten. Tegelijkertijd zie ik dat een aan-
tal mensen daar nog niet aan toe is, maar 

wel lid blijven. Enkelen niet. Het is 
jammer dat ze die ruimte nog niet 
gevonden hebben, maar die ruimte 
moet je ze gunnen. Ten vierde zie ik 
dat de kunst om met elkaars eigen-
aardigheden om te gaan in toene-
mende mate aanwezig is. Tot slot, 
het is fantastisch zo harmonieus en 
voortvarend de beroepingscommissie 
werkt Ik heb mijn best gedaan om de 
“Schapen die op Drift” waren weer 
richting “Verbindingsweg” te leiden. 
Wil je er zelf nog iets aan toevoe-
gen? 
Ik heb veel steun ondervonden van 
collega Arie de Boer; we waren 
makkers! Ook heb ik veel respect 

voor de informateurs die ervoor gezorgd 
hebben dat de nieuwe kerkenraad er 
kwam. Het was kantje boord. En ik ben 
heel blij dat Bram Veerman zich bereid 
heeft verklaard de leiding van de kerken-
raad op zich te nemen, die is bij hem in 
goede handen. En ik heb grote waardering 
voor de kerkenraad zelf. 
René, zeer bedankt voor dit openhartige 
gesprek. Het ga je goed. Gods zegen. 
 

Henk Aertsen 



 32e  jaargang nr 6, 11 juni 2016 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 2 

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 
 

REDACTIE: 
H. Aertsen, hoofdredacteur 
J.G. de Bruijn, vacature    

EINDREDACTIE: 
S. Talsma,     2 vacatures 

FOTOREDACTIE 
Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik 

DRUK: 
Drukkerij J. Bout en Zonen, Huizen 

 
De redactie behoudt zich het recht voor: 
− kopij in te korten bij ruimtegebrek 
− aangeboden berichten zonder opgaaf 

van redenen niet te plaatsen. 
 
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 

 
INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 
 

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

 

DONDERDAG 23 JUNI 
 

Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd 
voor welk onderdeel en voor welke ru-
briek uw kopij bestemd is (bijv. Alge-
meen/Oecumenische vesper of PGB/Dia-
konie of PGLE/ Lekkerkerk). Instructies 
voor het aanleveren van kopij kunt u via 
email bij de redactie aanvragen. 
 
ROOSTER ONDERWEG 
Onderstaand vindt u de data waarop de 
kopij voor de volgende nummers bij de 
redactie binnen moet zijn en de ver-
spreidingsdata voor de volgende num-
mers. 
 
 Nr.  Kopij  Verspreiding 
   7 do. 23-06 vr. 08-07 
   8 do. 18-08 za. 03-09 
   9 do. 22-09 za. 08-10  
 10 do. 27-10 za. 12-11 
 11 do. 01-12 za. 17-12 
	
 

Overdenking 
Een kind en het koninkrijk 

Papa, waarom rijden jullie in een auto? Je weet toch dat het slecht is voor de ozonlaag. 
Ik herinner me deze vraag van onze zoon Stijn nog goed. Hij was negen.  
Op het jeugdjournaal was aandacht geschonken aan het milieu en aan het gat in de ozonlaag. 
Stijn was oud genoeg om het op te pikken. Oud genoeg ook om zich zorgen te maken. Dat 
deed hij ook. De zorgen kwamen bij elkaar in de indringende vraag aan mij. 
Ik merkte dat ik niet goed antwoord wist te geven. Ik kon en wilde niet wegkomen met een 
algemeen verhaal over milieu, waarbij ik zelf buiten schot bleef.   
De vraag van ons kind bleef me bezighouden. Natuurlijk is wat je in je eentje kunt doen een 
druppel op een gloeiende plaat. Maar er is ook nog zoiets als voorleven. Je kunt toch ook in 
het klein, al was het alleen uit pedagogische motieven, een voorbeeld aan je kind geven.  
We hebben het een tijdje zonder auto gedaan. Inmiddels bezitten we wel zo’n vervoermid-
del, evenals trouwens onze zoon, die nu in de dertig is. Zijn vraag steekt met regelmaat de 
kop op. De vraag die me bepaalt bij wat ik doe en bij wat ik nalaat. De vraag van het kind 
naar mijn verantwoordelijkheid voor dit leven en voor dat van kinderen die na ons zullen 
komen. 
 
Onlangs verscheen het boek Nog lang en gelukkig van Jeroen Zoet en Laurentien van Oran-
je. Ze noemen het een voorleesboek en een leerboek voor ouderen.  
Eén van de kerngedachten uit dit boek is, dat kinderen met hun intuïtieve wijsheid ouderen 
aan het denken kunnen zetten. Met hun vragen en opmerkingen kunnen ze hen helpen om 
hun ‘prioriteiten goed te krijgen en hun kompas weer recht te zetten’.  
Daarom het advies van de schrijvers: Blijf luisteren naar kinderen, ze zullen een inspiratie-
bron zijn, ze kunnen je in al hun onbevangenheid brengen bij de essentie van leven. 
 

Een van de bekendste woorden van Jezus gaat over kinderen en ouderen.  
Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet.  
Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. 

Ik lees in deze woorden meer dan dat kinderen schattig zijn of dat ze ‘er toch ook bij horen’.  
Ik lees in deze woorden meer dan dat je goed voor kinderen moet zorgen. 
De woorden van Jezus reiken verder en dieper. Kinderen zijn bij hem geen voorwerp, geen 
object van aandacht of zorg. Ze zijn subjecten.  
Het kind vertegenwoordigt met zijn aanwezigheid, met zijn ogen, met zijn vragen, met zijn 
opmerkingen iets van de werkelijkheid van God. ( zo zou ik de Bijbelse vakterm koninkrijk 
der hemelen vertalen).  
Als je als volwassene zo een kind ontvangt, komt ook voor jou iets van God dichterbij. 
 

Kun je bij wat je doet en laat een kind recht in de ogen kijken. 
Mijn zoon heeft me indertijd laten ervaren wat dat betekent. Laurentien van Oranje en Jeroen 
Zoet hebben bewust of onbewust iets daarvan heel goed begrepen. 
Laat bij alles wat je doet en laat een kind meekijken en meepraten. 
Het leven wordt gelukkiger. 
De werkelijkheid van God komt dichterbij. 

J.G. de Bruijn 

Stichting Pelgrimsgemeenschap de Wandelmaat 
Deze stichting biedt een mooi wandelprogramma met kloosterwandelingen. De eerste zeven 
kloosterwandelingen in 2016 zijn weer gewandeld. Mooie en goede verhalen achteraf van 
Wandelmaatwandelaars die hebben genoten van een paar prachtige, inspirerende, rustige, 
zinvolle, ontspannen en nog veel meer dagen in en om het klooster. 
We gingen van Zuid Limburg tot Terschelling met elkaar op pad. We genoten van de gast-
vrijheid van het klooster. De gids wist de weg en met de medewandelaars deelden we mo-
menten van stilte en gesprek. 
Nu staan er nog 16 wandelingen op het programma. Sommige wandelingen zijn helemaal 
volgeboekt, maar bij andere wandelingen kunt u nog aansluiten. Denk aan een prachtige 
driedaagse kloosterwandeling rondom het Sint Lioba Klooster in Egmond.	
Of op bezoek bij twee kloosters in West Vlaanderen. Priorij-Onze-Lieve-Vrouw-van-
Bethanië in Loppem, waar we verblijven en een bezoek aan de Abdij van Zevenbergen. Een 
vierdaagse kloosterwandeling waarin u ook een dag Brugge bezoekt. Een heel bijzondere 
reis in het aanbod van dit jaar.  
Ook de zusters van Grandchamp in de Zwitserse Jura ontvangen ons graag weer. Hier komen 
we al jaren.  Grandchamp is een communiteit waar ongeveer veertig zusters leven en werken 
vanuit de Taizé-spiritualiteit..  
En nog een aantal met zorg voorbereide wandelreizen. Op onze nieuwe website vindt u alle 
informatie. U weet het: Wandelen met de Wandelmaat is je bewegen op het ritme van het 
klooster In de bedding van stilte, onthaasten, ontmoeting en verwondering, iets van het on-
zichtbare ervaren. Welkom bij onze wandelingen! 

www.dewandelmaat.nl
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Bij de zondagen 
Zondag 12 juni 

3e zo na Trinitatis 
Lezen: 
Lucas 7: 36 - 8:3 
Psalm 100 
Hooglied 4:16 - 5: 8 

 
Ziedaar een vrouw 
die in de stad een 
zondares is. Als haar 
ter kennis komt dat 
hij neerligt in het huis 
van de Farizeeër, 
brengt ze een albas-
ten flesje mirre mee, 
komt wenend achter 
hem - bij zijn voeten - 
staan en begint met 
de tranen zijn voeten 
nat te maken. 

Zondag 19 juni 
1e zo van de zomer 

Lezen:  
Jesaja 65: 1-9 
Psalm 89: 1-9 
Lucas 8: 26-39  

 
Maar zij komen naar 
buiten om te zien 
wat is geschied. Ze 
komen aan bij Jezus 
en vinden de mens, 
uit wie de demonen 
zijn gekomen, ge-
kleed en bij zijn ver-
stand zittend aan de 
voeten van Jezus. 

Zondag 26 juni 
2e zo van de zomer 

Lezen: 
Lucas 7: 11-17 
Psalm 30 
1 Kon.17: 17-24  

 
Maar het geschiedt 
als de dagen van zijn 
opneming in vervul-
ling gaan dat hij zijn 
aanschijn strak er op 
richt om naar Jeruza-
lem te trekken en 
voor zijn aanschijn 
aankondigers uit-
zendt. 

Zondag 03 juli 
3e zo van de zomer 

Lezen: 
Lucas 10: 1-20 

 
 

 
Ga nu op weg. Maar 
let op, want het zal 
gevaarlijk zijn voor 
jullie. Net zo gevaar-
lijk als het voor lam-
matjes is om tussen 
wolven te lopen. 
	

Zondag 10 juli 
4e zo van de zomer 

Lezen: 
Lucas 10: 25-37 

 
 

 
Een man reisde van 
Jeruzalem naar Jeri-
cho. Maar onderweg 
werd hij door rovers 
overvallen. 

 
De Samaritaan ver-
zorgde de wonden 
van de man met olie 
en wijn. 

 

 

Vandaag lezen wij 
juni 

 zo. 12 Numeri 15:17-31 
 ma . 13 Numeri 15:32-41 
 di . 14 Numeri 16:  1-19 
 wo. 15 Numeri 16:20-35 
 do. 16 Numeri 17:  1-15 
 vr. 17 Numeri 17:16-28 
 za. 18 Lucas 8:19-25 
 zo. 19 Lucas 8:26-39 
 ma. 20 Lucas 8:40-56 

 

 di.. 21 Lucas 9:  1-9 
 wo. 22 Lucas 9:10-17 
 do.. 23 Lucas 9:18-27 
 vr. 24 Lucas 9:28-36 
 za.. 25 Lucas 9:37-50 
 zo . 26  Lucas 9:51-62 
 ma. 27 Numeri 18:  1-20 
 di. 28 Numeri 18:21-32 
 wo. 29 Numeri 19:  1-10 
 do. 30  Numeri 19:11-22 

    

juli 
 vr   1 Numeri 20:  1-13 
 za.   2 Numeri 20:14-21 
 zo.   3 Numeri 20:22-29 
 ma.   4 Numeri 21:  1-9 
 di .  5 Numeri 21:10-20 
 wo .  6 Numeri 21:21–35 
 do.  7 Lucas 10:  1-16 
 vr.  8 Lucas 10:17-24 
 za.  9 Lucas 10:25-37 

 

 

Kleurrijke gedenkdagen en feesten 
Corry Nicolay is PKN predikant Interreligieuze Communicatie. Ze werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten en gebruikt voor dit 
overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2016, de Wereld Feesten Almanak 2016 en haar eigen ervaring. (www.kleurrijkgeloven.nl - 
corrynicolay@hetnet.nl) 

Juni 
In ons kleurrijke Nederland vallen in deze maand een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen. 

 

* 1: Dag van het kind, Kaapverdianen. Een dag met culturele- en 
sportevenementen voor en door kinderen. 
* 5: Milan Ka Dien - Immigratiedag, Hindoestanen. Herdacht 
wordt dat op 5 juni 1873 het eerste slavenschip ‘Lalla Rookh’ met 
Hindoestaanse vrouwen en mannen uit India, in Suriname aankwam. 
* 6 juni – 5 juli: Ramadan / Ramzaan, Moslims. De 9e maand van 
het islamitische jaar heet Ramadan. Moslims vasten van zonsopgang 
tot zonsondergang. Kinderen proberen enkele dagen te vasten, zij 
zijn daar vrij in. Zwangere vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijge-
steld van vasten, zij halen dit later in. De hele Koran wordt gereci-
teerd, elke nacht het 1/30e deel. Het is een tijd van bezinning waar-
bij sterk de onderlinge verbondenheid wordt ervaren. 
* 9: Duang Yang Jie, Chinezen. Tijdens het Drakenbootfeest 
wordt de dood van Chu Yuen, staatsman en dichter uit de 3e eeuw, 
herdacht. Hij verdronk zichzelf uit protest tegen de corrupte rege-

ring. Later werd zijn oprechtheid ontdekt en sindsdien worden voor 
zijn ziel rijstknoedels in de rivier geworpen. 
* 19: Vaderdag, inwoners van Nederland. Deze dag is door de 
commercie ingesteld. Vaders en mensen die als een vader zijn, wor-
den verwend met cadeautjes.  
* 20: Internationale dag van de vluchteling. Stil wordt gestaan bij 
het fundamentele recht van ieder mens om in vrede en veilig te le-
ven en te wonen op aarde. 
* 21: Wereld-Humanisme dag. De langste dag van het jaar is ge-
kozen voor de ‘Internationale dag van het Humanisme’, als teken 
van levensoptimisme.  
* 27: Nederlandse Veteranendag. Deze dag is een eerbetoon voor 
degenen die zich ingezet hebben in dienst van de vrede en vrijheid.  
* 30: Roze zaterdag. De laatste zaterdag van juni is de dag van ac-
tie voor, informatie over en viering van homorechten. 

Corry Nicolay
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Alles woelt om verandering

U ziet ze varen als u bij Zaltbommel over 
de Waalbrug rijdt, schepen volgeladen 
met containers. Al die containers zijn vol 
gestopt met goederen. Weet de schipper 
wat hij allemaal aan boord heeft? Het 
beeld kwam bij me op na het lezen van 
het informatieve boek van godsdienstso-
cioloog Dr. Gerard Dekker, Zie hoe alles 
hier verandert. Het verloop van de gere-
formeerden. Gereformeerd is een contai-
nerbegrip en elke container op het schip 
claimt in de geschiedenis van het gere-
formeerd protestantisme de juiste invul-
ling van de naam gereformeerd te repre-
senteren. Het woord gereformeerd zelf 
vindt zijn ijkmoment in de Nationale Sy-
node van Dordrecht (1618-1619). Profes-
sor Dekker is een kenner van het gere-
formeerde leven en heeft in diverse pu-
blicaties over de ontwikkeling van dat 
gereformeerde leven geschreven. Zijn 
conclusie wordt steeds duidelijker: de 
kerk geraakt in de marge van de samen-
leving, óók omdat ze teveel op de inhoud 
van de eigen container heeft ingezet, te 
weinig verbinding heeft gezocht met an-
dere containers, laat staan óm als hele lading te vragen hoe hou-
den we de vaart erin naar de wil van de Schepper/Schipper? Het 
is een schuldige, maar ook tragische ontwikkeling, zo lijkt de 
enige conclusie.  
In zeven duidelijk geschreven hoofdstukken schetst de schrijver 
de ontwikkeling van het gereformeerde leven in Nederland. Inte-
ressant is te lezen hoe bv. Thijs Booij, de latere secretaris van 
koningin Wilhelmina, in de Werkgemeenschap van Gerefor-
meerde Jongeren al in de oorlog en in de beginjaren vijftig zich 
roerde met in het vizier een oecumenische gezindheid binnen de 
Gereformeerde Kerken (synodaal). De Wereldraad van Kerken 
was in 1948 opgericht en er waren meer positieve internationale 
ontwikkelingen. De Gereformeerde Kerken deden in dit soort 
ontwikkelingen nauwelijks mee. De oorzaak: “….onder de oude-
ren – en dat waren degenen die het nog voor het zeggen hadden! 
– overheerste de behoefte aan herstel van de vroegere situatie.” 
Dekker laat zien, vooral met buitengewoon interessante passages 
uit het progressieve blad Voorlopig, hoe steeds de strijd ging tus-
sen vernieuwers en bewaarders. Mensen die een deurtje in de 
container openzetten om te merken dat er nog andere mensen aan 
dek van het schip waren met dezelfde vragen, werden terugge-
trokken. “Als mensen van het eerste uur, drijvende krachten ach-
ter het geheel, kunnen met name genoemd worden: Ben van 
Kaam, Harry Kuitert, Aart Schippers, Niek Schuman en niet te 
vergeten Eimert Pruim. Pruim was de redactiesecretaris van het 
blad Voorlopig, dat op een gegeven moment 10.000 abonnees 
had! Het leidend motief van de vernieuwers was dat een levend 
geloof vraagt om verandering. We zien duidelijk aan de inhoud 
van Dekkers boek, hoe de insteek van de socioloog en van de 
theoloog midden in de jaren van de vorige eeuw tegenover elkaar 
zijn komen te staan, in plaats van elkaar te helpen de tijd te ver-
staan. De socioloog die de werkelijkheid gedocumenteerd be-

schrijft en de theoloog die de werkelijk-
heid helpt zien in het licht van Bijbelse 
inzichten. Persoonlijk vind ik dát het 
dramatische van het kerkelijk leven in 
Nederland dat maatschappelijke ontwik-
kelingen bijna altijd achteraf een theolo-
gische duiding hebben gekregen. Denk 
aan de positie van de vrouw, aan het lid 
worden van een socialistische partij van 
kerkmensen, de vragen naar verantwoor-
de gezinsvorming etc. Ik denk dat de is-
lam in een westerse samenleving een 
soortgelijke ontwikkeling gaat doorma-
ken, of misschien al doormaakt. Hopelijk 
vinden de socioloog en de theoloog elkaar 
wel op tijd ten dienste van het geheel van 
de samenleving én de persoonlijke  
vroomheid van een ieder die gelooft. 
Maar dit terzijde.    
In de hoofdstukken over secularisatie 
schrijft  Dekker over dit soort ontwikke-
lingen. Secularisatie als ontkerkelijking, 
als toenemende ongodsdienstigheid en als 
verwereldlijking. Dekker maakt een on-
derscheid tussen werelds en wereldlijk. 
Werelds denken staat op zichzelf. Daarin 

wordt de wereld als bedreiging van het geloof gezien. In het we-
reldlijk denken wordt de wereld als werkterrein gezien  Het we-
reldlijk denken is bijvoorbeeld erkennen dat de Bijbelteksten in 
een bepaalde tijd geschreven zijn, zoals alle literaire teksten. Het 
laat onverlet dat er geen reden is om van je geloof af te vallen. 
Professor Dekker wijdt een interessant hoofdstuk aan drie typen 
gereformeerden. De modern gereformeerden, de gemengd ortho-
dox-bevindelijke gereformeerden en de bevindelijke gerefor-
meerden. Hoe onderscheiden die kerkelijke geloofswerelden ook 
zijn, geen enkele groepering ontkomt aan het proces van indivi-
dualisering, zelfs als binnen de orthodoxe groeperingen de evan-
geliecalisering plaats vindt. Dat is verassend genoeg het geval. 
Waar men tot voor kort nog psalmen zong is nu de bundel Op-
wekkingsliederen favoriet. Alles woelt om verandering in snel 
tempo. De ontmanteling van het gereformeerde leven als geheel 
lijkt zich door te zetten. Hoe erg is dit allemaal? Die vraag dringt 
zich op. In de epiloog van zijn boek gaat Dekker daar kort op in 
en vraagt zich uiteindelijk af of er toch niet sprake is van verlies 
vanwege de terugloop van al dit kerkelijk leven.  
Een lezenswaardig boek en een reden om met het woord ‘gere-
formeerd’ zorgvuldig om te leren gaan. Dat verdient het, zeker 
voor wie beseft met hoeveel toewijding onze voorvaderen – en 
moederen – zich voor het kerkelijk leven in Nederland hebben 
ingezet en er ook veel in hebben ontvangen. Naast frustratie, 
waar Maarten ’t Hart met zijn boeken mee piekt, blijft ook ap-
preciatie voor wat ons te goeder trouw is aangereikt, zou ik zeg-
gen na lezing van dit boek. 

René van den Beld  
 

Gerard Dekker: Zie, hoe alles hier verandert 
Uitgeverij Kok 160 pagina’s 
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Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 
 
 
 
 
 
 

 
Johanneskerk,         ' 5381125 
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 
3755KA Eemnes, ' 035-5318441  
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl  
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 
1250 AL Laren 

WEBSITE  
www.pglaren-eemnes.nl  
Correspondentie-adres: 
webmaster@pglaren-eemnes.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: C.Th.J. Hagen, Willemserf 84 
3755 XM Eemnes ' 035-5310905 
Penningmstr H. de Jager, Lantentijmen 12, 
1251RG Laren, ' 035-5383694. 
Bank: NL39 RABO 0334 9395 77 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Reservering / huur kerk (zalen): 
Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT 
Laren tel. 06-13399929 
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. 
PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Annelies Verhoef, Herderstasje 
14, 3755 TB  Eemnes, ' 5389092 
e-mail: anneliesterwal@gmail.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN  Eemnes,  
' 5311888, e-mail: jvhamond@xs4all.nl 
Diaconie: NL47 RABO 0334 9022 82 tnv. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Zending: NL54 RABO 0334 9029 32 tnv.  
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

KERKELIJK BUREAU 
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,  
3755 GN Eemnes ' 6267252    e-mail: 
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

KINDEROPPAS  
Tijdens de zondagmorgendiensten in de 
Ontmoetingskerk vindt de oppasdienst 
plaats in de kleine benedenzaal, direct 
rechts van de achteringang.  
Coördinatie: Arina de Heus, ' 5389269 

KINDERKERK 
Alle kinderen van 4 tot en met 12 zijn van 
harte welkom in de kinderdienst tijdens de 
zondagmorgendiensten in de Ontmoetings-
kerk. Kom jij ook? 
Contactpersoon: Elisa Verhoef,  

' 06-46537346 
 

Bij de kerkdiensten 
 

We verwelkomen op 19 juni als gast-
predikant Dr. M. Klomp. Mirella is 
bekend geworden vanwege haar onder-
zoek naar liturgische verschijnselen zoals 
het mediaspektakel The Passion. Ze is een 
bewogen en bevlogen voorganger. 

Op 26 juni leid ik de dienst, waarin vier 
kinderen centraal staan: Nienke van Beek, 
Julia Ouwens, Roelof Grasmeier en 
Caspar Sollman. Ze maken de overstap 
van basisschool naar middelbare school. 
Ze nemen afscheid van de kinderdienst en 
zullen verwelkomd worden door de 12 
plus groep. 
Twaalf is een drempelleeftijd. In de 
eeuwen dat de Bijbel tot stand kwam was 
12 het begin van volwassenheid. Vanaf 
die leeftijd konden huwelijken worden 
gesloten. Zoiets is tegenwoordig niet meer 
(of nog niet) aan de orde. Vanaf 12 jaar 
mogen jongeren zich gaan ontwikkelen, 
ze mogen verkennen en leren, ze zullen 
ongetwijfeld puberen (een jongere defini-
eerde de pubertijd zo: dat is de periode 
waarin ouders lastig zijn), ze mogen vast-
houden en loslaten, ze mogen geloven en 
twijfelen, ze mogen alle vragen van de 
wereld stellen, ze mogen alles ter discus-
sie stellen, ze mogen zoeken naar een 
eigen weg, een eigen wijs, een eigen 
geloven. 
Een kerk mag hen ontvangen en ruimte 
bieden, een kerk is geroepen om hen 
serieus te nemen en om wezenlijke en 
heilzame dingen aan te reiken. 

Op 3 juli ga ik voor. We vieren het 
avondmaal. 

Ook op 10 juli leid ik de dienst. Voor 
kinderen en jongeren worden op deze dag 
speelse evenementen georganiseerd. Voor 
alle kerkgangers schenken we na afloop 
van de dienst een glas op het gras van de 
pastorie. U bent allen hartelijk welkom! 
Dat glas heeft diepere betekenis, zoals ik 
eerder heb gemeld. Het zegt: met het 
heilzame mag je steeds weer beginnen. 
We roepen: proost, lechaim, op het leven. 
God schenkt zich als de wijn, die je mag 
drinken. God schenkt zich als die opgaat 
over de wereld, over alle mensen, als 
warmte die je mag ontvangen.  

Vanaf 17 juli t.e.m. 21 augustus vinden 
de diensten plaats in de Johanneskerk. 
Het is mooi om gebruik te maken van dit 
oude gebouw, waar door de eeuwen heen 
zovelen zijn geweest. Sytze de Vries 
schreef de prachtige bekende woorden, 
die van toepassing zijn op deze en andere 
kerken:  
 
 
 

Lied 280 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
De stormen heeft doorstaan 
Waar nog de wolk gebeden hangt 
Van wie zijn voorgegaan 
 

Dit huis, dat alle sporen draagt 
Van wie maar mensen zijn 
De pijler die het alles schraagt 
Wilt Gij die voor ons zijn. 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd 
Maar blijven zal de kracht 
Die wie hier schuilen verder leidt 
Tot alles is volbracht.  

 

J.G. de Bruijn 
 

Uit de gemeente 

BLOEMEN 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk, als gebaar van verbondenheid 
naar:  
Mw. Sonneveld, Teunenmijns 4, Laren. 
Mw. Bosman, Johannes Poststraat 42, 
Soest. Mw. de Weerd, Erfgooiersdwars-
weg 13, Laren. Dhr. en Mw. Dutman, 
Zonnedauw 1, Laren. Mw. Freriks, Wak-
kerendijk 90, Eemnes. Mw. de Leeuw, 
Rietgors 38, Eemnes. Dhr. en Mw. De 
Jong, Ploeglaan 76, Eemnes. Mw. Fon-
taine, Werkdroger 1-B147 Theodo-tion, 
Laren. 
Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de bloe-
men kan zich wenden tot: Rieke Swaan-
Velthuijsen, Soestdijkerstraatweg 65, 
Hilversum, tel. 5389172 of email: 
riekeswaan@hotmail.com.		
 

GELUKWENS 
Peter en Marijke Hess, Fazantenhof 76, 
zijn op 30 juni vijftig jaar getrouwd.  
Zo lang samen zijn, zo lang delen, als wat 
het leven brengt, schenkt, van je vraagt en 
neemt, is bijzonder. We wensen Peter en 
Marijke van harte alle goeds toe. 

J.G. de Bruijn 
 

OPROEP 
Gevonden persoonlijke liedboeken in 
de Johanneskerk 
Bij het opruimen van de Johanneskerk 
zijn de oude liedboeken overbodig ge-
worden. We zingen uit de nieuwe lied-
boeken. 
Bij het opruimen zijn ook vier persoonlij-
ke liedboeken gevonden. De namen die in 
de vier liedboeken staan zijn: 

- A. Boom de Vries 
- H. Valstar 
- K. Hospel Elsinga 
- Voor Teresa en Han van papa en 

mama 8 mei 1981. 
 

Sommige teksten waren niet duidelijk 
leesbaar waardoor ik wellicht niet de juis-
te naam heb geschreven. 
 



6 32e jaargang, nr 6, 11 juni 2016  Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 

In Memoriam Gerben van Santbrink 
 

Het overlijden van Gerben van Santbrink raakt ons allen diep. 
Een ernstige ziekte maakte in een korte tijd een einde aan zijn leven. Ook al was Gerben strijdvaardig en verwachtte hij van 
behandelingen nog enig effect, het mocht niet baten. De kanker bleek niet te bestrijden.  
Gerben was zeer gehecht aan het leven. In een hecht verbond met Jeanette, zijn vrouw deelden zij het mooie en het moeilijke van het 
leven: licht en donker, lief en leed. 
Als een rode draad liep door hun leven de muziek. Gerben was een bekwame organist, met hart voor de kerkmuziek en met grote 
liefde voor het orgel. Voor diensten bereidde hij zich terdege voor. Jarenlang speelde hij in Laren, maar niet alleen daar. Ook in 
andere plaatsen liet hij het orgel zingen. Gerben was zich zeer bewust van het feit dat muziek een bijzonder voertuig van geloven is.  
Op 17 april speelde hij zijn laatste dienst in de Ontmoetingskerk. Het is nog maar zo kort geleden! Het laatste lied dat Gerben bege-
leidde was Lied 825. 

De wereld is van Hem vervuld, Hij meet ons tijd en ruimte toe 
die ’t kennen gaat te boven, genoeg om Hem te vinden. 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
in vonken licht verstoven. wij tasten in den blinde 
Geen mensenoog heeft hem gezien naar Hem, uit wie ons leven is, 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien Eens treedt Hij uit de duisternis 
onwetend wij geloven. en noemt ons zijn beminden. 

Gerben vond het moeilijk om het leven los te laten. Voor de dood was hij niet bang. Ik ga naar het 
licht, zei hij met regelmaat. Hoe dat precies allemaal is, dat kan ik niet overzien, maar het is goed. 
Het lied zingt boven het begrijpen uit, van licht en leven.  
Van Hem, die uit de duisternis treedt en in het licht ook Gerben Zijn beminde noemt. 
We leven van harte mee met Jeanette en alle vrienden en familie van haar en van Gerben. 
 

 J.G. de Bruijn 
 

 

(vervolg van vorige pagina) 
Herkent u een liedboek of wilt u een oud 
liedboek hebben? Neem dan contact op 
met Yvette Sollman, ' 06-133 999 29. 
Dit kan tot 1 augustus 2016. 
Met vriendelijke groet, 

Yvette Sollman 
 

Vanuit de kerkenraad 

Op dinsdag 17 mei  heeft een delegatie 
van de kerkenraad een kort gesprek gehad 
met vertegenwoordigers van de Evangeli-
sche Gemeente Eemnes, de Hervormde 
Gemeente Eemnes en de Rooms-Katho-
lieke Parochie in Eemnes over het orga-
niseren van de herderstocht 2016. In 2015 
heeft de Protestantse Gemeente Laren-
Eemnes ook meegelopen met de herders-
tocht in Eemnes. Er is besloten dat ook 
onze gemeente zal participeren in de 
organisatie van de herderstocht. Tijdens 
deze tocht, die in Eemnes wordt gehou-
den, wordt het Bijbelse kerstverhaal ver-
teld en uitgebeeld. De kaartjes voor de 
tocht kosten € 2 en iedereen mag deel-
nemen. 
 

Op dinsdag 24 mei kwam de kerkenraad 
bijeen. Op de agenda stonden o.a. de 
volgende punten vermeld: 
• Het verkennend rapport “Kerken 

Onderweg”, opgesteld door Jaap van 
Duijn en Ineke de Joode. Zij waren 
uitgenodigd bij de behandeling van dit 
punt aanwezig te willen zijn om 
eventuele vragen van de kerkenraads-
leden om toelichting/verdieping te 
beantwoorden. 

• Jaarrekening 2015: de jaarrekening 
werd goedgekeurd. Die wordt ook op 
de website vermeld. 

• Nieuwe en vertrekkende ambtsdra-
gers: Mensen komen en gaan. Dat 
geldt ook voor een kerkenraad. Zoals 
u wellicht al op de website hebt 
gelezen is de Kerkenraad op dit 
moment nog niet op volle sterkte. Er 
wordt nog gezocht naar een ouderling-
kerkrentmeester, ouderling en ouder-
lingen voor de tehuizen. Dus, heeft u 
zin in een nieuwe uitdaging of kent u 
iemand die u geschikt acht om een van 
de eerder genoemde functies te 
vervullen, laat het ons weten. 

Vriendelijke groet, 
Wil van Maarschalkerweerd 

 

Lekkerkerk 

 
 

De laatste maaltijd van dit seizoen is op 26 
mei geweest. Het was zoals altijd een 
gezellige en geanimeerde bijeenkomst waar-
bij we heerlijk hebben gegeten. Een reden te 
meer on uit te kijken naar 29 september. 

Dan is weer de eerste maaltijd van het 
nieuwe seizoen. 
Namens alle Lekkerkerker eters, 

een mede-smuller 
 

Activiteiten 

 
 

WINTERPROGRAMMA 2016/2017 
In september a.s. gaat het nieuwe seizoen 
van het Winterprogramma van start. 
Momenteel wordt er nog flink aan 
gewerkt om alles rond te krijgen. 
Niettemin kunnen we al wat tipjes van de 
sluier oplichten: 
De werkgroep heeft als thema voor het 
komende seizoen gekozen voor 
‘VERBINDEN’ en heeft zich daarbij 
afgevraagd hoe zinvolle verbindingen zijn 
te leggen tussen eigen denken en dat van 
anderen, tussen christendom en andere 
godsdiensten enz. Maar ook: hoe kan 
verbinding gelegd worden tussen de 
persoonlijke en de publieke sfeer, tussen 
geloven en handelen, tussen moraal en 
economie. Een thema met veel facetten 
dus. 
De sprekers die al hebben toegezegd zijn: 
Tamarah Benina (joodse beschaving), 
Ahmed Marcouch (christendom en islam), 
Govert Buijs (humane economie en 
samenleving) en Jan Offringa (liberaal 
christendom). Daarmee krijgt u alvast een 
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indruk. Te zijner tijd komt er weer een 
boekje met alle details over sprekers, 
onderwerpen en data en een presentatie 
van het programma tijdens de startzondag 
in september. 
Verder kunt u weer een serie avonden 
Basaal Bijbellezen verwachten. Tenslotte 
is het de bedoeling om in maart 2017 de 
musical Esther van Jacques Westerveen 
(tekst) en Job de Bruijn (muziek) uit te 
voeren. Daarvoor zijn weer zangers, 
acteurs, instrumentalisten en andere 
vrijwilligers nodig. U krijgt nog wat 
bedenktijd. Binnenkort zult u wel een 
concrete oproep voor deelname lezen. 
 

VAREN 
We gaan met jongeren varen! Menno 
Ruizendaal is zeeman geweest en kent de 
zeeën en meren als geen ander. Hij heeft 
voorgesteld om op zondag 19 juni van 
wal te steken. 
We gaan met enkele boten. Aan boord 
zullen ervaren zeilers aanwezig zijn. 
Als je het leuk vindt, kun je je opgeven 
bij:          Menno Ruizendaal 

Laarderweg 29a , 3755 AK Eemnes  
' 5382017; ruizendaal.alme@hetnet.nl 

 

OP WEG NAAR DE ZOMER 
Het activiteitenseizoen van onze 
gemeente nadert zo zoetjes aan zijn einde.  
Het restant zetten we even op een rijtje: 
• 19 juni: De jeugdgroep 12+ gaat, on-

der begeleiding van deskundige schip-
pers, uit zeilen; 

• 25 juni: Vrijwilligersmiddag (uitnodi-
gingen komen nog) Zie ook het speci-
ale bericht in deze Onderweg.  

• 26 juni: Afscheid (bijna) 12-jarigen 
van de kinderdienst; 

• 10 juli: ‘Met een glas in het gras’: We 
vieren het begin van de zomer met het 
heffen van een glas in de tuin van de 
pastorie (na afloop van de kerkdienst); 

• Eind juli: High Tea met de niet meer 
zo jonge gemeenteleden. In de On-
derweg van begin juli vindt U meer in-
formatie. 

 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
Onlangs hebben vertegenwoordigers van 
de kerken in Eemnes (Hervormde Ge-
meente Eemnes, Evangelische Gemeente, 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en 
de H. Nicolaasparochie) contact met 
elkaar gezocht om te proberen een manier 
te vinden om de statushouders die in 
Eemnes komen wonen te helpen.  Om een 
beeld te krijgen van wat er gedaan zou 
kunnen worden hebben zij hun licht 
opgestoken bij Vluchtelingenwerk Mid-
den-Nederland in Huizen. Dat alles 
mondde uit in het besluit een oproep te 
doen aan alle leden van de eerder-
genoemde kerken in Eemnes. De tekst 
van die oproep laten wij hieronder volgen: 

Nieuwe Eemnessers 
Ook in Eemnes worden de komende tijd 
weer nieuwe vluchtelingen ondergebracht 
die als statushouders het recht hebben 
gekregen om in Nederland te verblijven. 
Alle gemeenten moeten hun aandeel leveren 
in de huisvesting en opvang van deze men-
sen in onze samenleving. Wij hebben alle-
maal kunnen zien uit welke verschrikkelijke 
situaties zij hebben moeten vluchten en 
velen van ons willen hun hart laten spreken 
en iets doen om hun nieuwe leven hier te 
vergemakkelijken. 
De kerken in Eemnes (Hervormde 
Gemeente, Evangelische Gemeente, 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en de 
H. Nicolaasparochie) hebben elkaar opge-
zocht en proberen een manier te vinden om 
te helpen. 
De eerste opvang van nieuwkomers in Eem-
nes wordt, in opdracht van de gemeente, 
verzorgd door Vluchtelingenwerk Midden-
Nederland, afdeling Huizen. Van daaruit 
wordt de begeleiding georganiseerd, deels 
door professionals, deels door vrijwilligers. 
Er zijn allerlei taken van groot tot klein die 
uitgevoerd worden. Voorbeelden zijn: maat-
schappelijk begeleider voor een dag per 
week gedurende een jaar. Dit is natuurlijk 
een uitgebreide taak, die ook nogal wat 
scholing vraagt (zie voor meer info 
www.vluchtelingenwerk.nl).  
Wat eenvoudiger hulp zou je kunnen bieden 
als taalmaatje waarbij je mensen enkele 
uren per week ondersteunt bij het thuis 
raken in onze taal. Dat betekent bijvoor-
beeld met de mensen oefenen met de taal 
langs de praktische weg door met ze op stap 
te gaan naar de supermarkt, de dokter, 
opticien enz. 
En dan zijn er ook nog allerlei kleinere 
activiteiten denkbaar zoals vervoer, organi-
seren van de inrichting van een nieuw huis 
met zo min mogelijk kosten, technische klus-
jes, het geven van fietslessen, hulp bij com-
putergebruik enz.  
De initiatiefgroep vanuit de kerken onder-
zoekt op dit moment aan welke hulp 
behoefte is en hoe deze het meest efficiënt 
georganiseerd kan worden. We willen 
daarom graag weten wie van u bereid is om 
wat tijd vrij te maken voor de inburgering 
van onze nieuwe Eemnessers. 
Geef u op en vermeld daarbij voor welke 
activiteit we u zouden mogen benaderen. Zo 
proberen we een vrijwilligersbank samen te 
stellen om van daaruit te kunnen reageren 
op verzoeken van Vluchtelingenwerk of 
direct via de kerken. Uw aanmelding kunt u 
doen op onderstaand adres of  per telefoon. 
Hartelijk dank alvast voor het meedenken en 
straks wellicht het meedoen. 
Namens de initiatiefgroep van de gezamen-
lijke kerken in Eemnes, 

Jos en Marja Willink 
Roerdomp 28 3755 GH Eemnes 

tel. 0612406029 
E-mail: kerkeempenn@gmail.com 

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 
12-06  Nederland Armoedebestrijding  
door SchuldHulpMaatjes  

 
 

Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje 
is dat in principe aan iedereen die dat 
nodig heeft ondersteuning en hoop wordt 
geboden. 
De schuldenproblematiek in Nederland 
groeit; steeds meer mensen hebben tijde-
lijk of blijvend schulden. Daarmee ligt 
ook armoede op de loer of is al een feit. 
Het politieke klimaat werkt niet mee om 
dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers 
is nodig en inmiddels ook erkend door 
een effectieve lobby van Kerk in Actie bij 
Tweede Kamerleden. 
Kerk in Actie nam het initiatief tot samen-
werking met andere kerken en christelijke 
organisaties om het project SchuldHulp-
Maatjes van de grond te tillen. Binnen dit 
project worden ‘maatjes’ opgeleid om 
mensen in (beginnende) schulden te bege-
leiden en te coachen. Het is een vernieu-
wend spoor van diaconie die inzet op een 
structurele aanpak van armoedebestrij-
ding. 
De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrij-
willigers die wegwijzer, bemiddelaar en 
coach zijn van mensen met beginnende 
schulden; mensen die in de schuldsane-
ring zijn beland en mensen die een nieuw 
leven zonder schulden proberen op te 
bouwen. 
 

19-06  Regio Gooise Voedselbank 
 

 
 

Uit onderzoek blijkt dat de armoede in 
ons land stijgt. In Laren en Blaricum zijn 
er meer mensen die onder de armoede-
grens leven, zelfs meer dan het landelijk 
gemiddelde. Steeds meer mensen zullen 
dus afhankelijk worden van de Voedsel-
bank. Daarom is onlangs ook een extra 
uitgiftepunt in Eemnes geopend. Nadat dit 
bekend werd, meldden zich meer mensen 
bij de Voedselbank. 
Dat betekent dus dat er ook in onze 
omgeving steeds meer mensen zijn die, na 
aftrek van de vaste lasten, minder dan 
€ 180 per maand te besteden hebben. 
Rondkomen met zo weinig geld per 
maand voor voedsel en kleding is heel 
moeilijk. Aan andere zaken kom je met 
dit besteedbare inkomen natuurlijk hele-
maal niet toe. De Voedselbank steunt 
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deze mensen in nood onder andere door 
hen gedurende drie maanden één keer per 
week kosteloos een voedselpakket ter be-
schikking te stellen ter aanvulling van hun 
krappe budget.  
 

26-06  Diaconie 
Voor mensen die 
langdurig van een 
minimum moeten 
rondkomen is een 
feestelijk kerstpak-
ket een welkome 

aanvulling op hun dagelijks bestaan. 
Hartverwarmende reacties, veel ontroerde 
en dankbare mensen. In vorige jaren is 
duidelijk geworden dat een dergelijke 
actie een lichtpuntje kan zijn in de 
donkere decembermaand. De dankbaar-
heid voor deze gift is erg groot. 
Onze kerk doet dit werk zowel in Laren 
als Eemnes waarbij wordt samengewerkt 
met de gemeenten en andere kerken. In 
Eemnes bijvoorbeeld moeten zo’n 300 
huishoudens rondkomen van minder dan 
120% van het minimumloon. In totaal 
maken 100 kinderen deel uit van deze 
gezinnen. Het spreekt voor zich dat ook 
deze huishoudens graag met de kerst een 
extraatje krijgen. 
 

03-07 Zuid Amerika - Opvang en bege-
leiding van ontheemden in Bogotá 
(Colombia) 

 
 

Colombia kent een bloedige geschiedenis. 
In de tweede helft van de 20e eeuw leiden 
sociaal-economische tegenstellingen tot 
een bloedig conflict tussen linkse guerilla-
bewegingen en de staat. In de jaren 
tachtig organiseren grootgrondbezitters 
paramilitaire milities om hun belangen te 
verdedigen.  
De bevolking wordt door de burgeroorlog 
permanent in gijzeling gehouden. Gebie-
den die de ene keer in handen zijn van de 
marxistische guerrilla’s kunnen opeens in 
handen vallen van de paramilitaire groe-
peringen. Een maand later kan het weer 
andersom zijn. Hele dorpen worden ont-
ruimd. Binnen Colombia zijn naar schat-
ting drie en een half miljoen mensen van 
huis en haard verdreven. In hun eigen 
land zijn zij op de vlucht, de meesten zijn 
vrouwen en kinderen. 
De meeste ontheemden van het platteland 
vestigen zich in de sloppenwijken van de 
grote steden. 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. 
Mencoldes geeft materiële en psycho-
sociale 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. 
 

10-07  Regio Pax Kinderhulp Eemnes – 
Armeense kinderen 

 
Het gaat nog steeds niet goed in Armenië. 
Tijdens de aardbeving in 1988 werd een 
groot gedeelte van Armenië vernietigd en 
zijn steden en gebieden ernstig bescha-
digd. Veel mensen kwamen om het leven 
en meer dan 500.000 mensen werden 
dakloos. Door het verlies van ouders 
kwamen veel kinderen terecht in een 
kindertehuis. Kinderen die nog familie 
hadden, woonden in noodbehuizingen, 
zoals omgebouwde containers.  
In 1991 werd Armenië zelfstandig, maar 
nog steeds zijn de gevolgen van de 
aardbeving niet overwonnen. Middelen 
die nodig zijn om het land op te bouwen 
heeft Armenië niet. Armenië zelf heeft 
weinig  grondstoffen. Door gebrek aan 
energie is er in de huizen vaak maar een 
paar uur per dag elektriciteit. In de con-
tainers moeten ze het tijdens de koude 
winters doen met een kleine haard. De 
werkeloosheid is erg hoog en veel 
gezinnen leven onder de armoedegrens. 
Kinderen uit Armenië hebben het nodig 
om even uit hun dagelijkse omgeving weg 
te zijn omdat de ellende om hen heen 
blijft voortduren. Door deze kinderen een 
vakantie aan te bieden, geven we ze iets 
waar ze jarenlang op terug kunnen kijken. 
We laten ze even speciaal zijn. In de 
praktijk zien we dat zo’n vakantie vaak 
een stimulans is. De schoolprestaties wor-
den beter. Kinderen willen iets bereiken. 
Om hen heen is de situatie voor velen 
uitzichtloos. Tijdens hun vakantie zien ze 

dat het ook anders kan zijn en dat geeft 
een ander toekomstperspectief. 
 

Jan van Hamond, penningmeester 

Kerkelijk Bureau  
 

Nieuw ingekomen 
 Mevr. W.A.H. Voskamp-Kaptein 
  Naarderstraat 81, Laren 
 Mevr. M. Waanders-de Boer 
  Werkdroger 1, Laren 
 Mevr. N.A. Mahabier Panday 
  Breeweg 14, Laren 
 Dhr. A.W. Vervuurt 
  Werkdroger 1, Laren 
 Mevr. V.A. Moll 
  Smeekweg 25, Laren 
 

Verhuisd 
 Fam. J.R.T. Urban-Heinstman 
  van: Lambertsveen 25, Eemnes 
  naar: Aartseveen 46, Eemnes 
 

Overleden 
 op 8 mei 2016: 
  Mevr. W.E. de Kruijf-Steenwijk 
  Naarderstraat 81, Laren 
 op 22 mei 2016: 
  Mevr. T.S. Gol-Weernekers 
  Werkdroger 1, Laren 
  

Kerkelijk Bureau PGLE, 
Jim Lemckert 

 

Geloven 
 

DIEREN EN GELOVEN 
Dieren en geloven kunnen met elkaar te 
maken hebben. Drie kleine verhalen mogen 
dat duidelijk maken.   
 

Pasen en Hazen 
Een mooi ingezonden bericht kwam ik 
tegen. Het bericht sloot aan bij wat onze 
schoondochter Gaby vertelde: op haar 
school had een leerling gevraagd: wat 
hebben hazen nu met Pasen te maken. Ze 
wist het antwoord niet meteen. 
Ik had de neiging om afwijzend te spreken 
over de verbinding tussen Pasen en die 
hazen. Totdat ik in de krant las wat iemand 
schreef:   
Wij waren in het klooster van Noirlac, waar 
een evangelieboek opengeslagen lag bij 
Pasen. Rond de afgebeelde opgestane Heer 
sprongen hazen aan alle kanten op.  Een 
oude monnik verklaarde de bonte schilde-
ring.   
Hazen horen bij Pasen. Want hazen met hun 
lange oren hebben het gerucht als eerste 
gehoord. Daarna sprinten ze zo hard weg 
als ze kunnen om het goede nieuws te ver-
spreiden. Het is een estafettewedstrijd, 
waarbij de eersten wegduiken om het stokje 
aan frisse hazen over te geven. 
De monnik eindigde met een lachje. En 
hazen zijn heel vruchtbaar, zo vruchtbaar is 
de blijde boodschap…… 
Ik zal nooit meer negatief over die snelle 
verspreiders spreken. Ik zie ook in de hazen 
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voortaan voorbeeldige voorgangers.  
 

Ezel 
Een ezel is een lastdier, maar in de bijbel 
bovenal een vervoermiddel van Mozes en 
van Jezus, van de beloofde koning.   
Een ezel draagt het heil de wereld in. 
Vandaar het eenregelige gebed van dom 
Helder Camara. Om na te zeggen en te 
herhalen: 

Laat mij uw ezel zijn, o Heer. Amen. 
 

Vleermuizen 
Drie dominees bespreken de overlast van 
vleermuizen in hun kerken.  
‘Ik heb alles geprobeerd, herrie, katten, gif 
spuiten, maar ze zijn niet weg te krijgen,’ 
zegt de eerste. 
De tweede beaamt dit. ‘Ik ook. We hebben 
ze zelfs proberen uit te roken, maar zonder 
succes.’ 

Zegt de derde triomfantelijk: ‘Ik ben ze 
kwijt. Ik heb ze gedoopt en lid van de kerk 
gemaakt. Daarna heb ik ze niet meer terug-
gezien.’ 
 

GAAN SLAPEN 
De Tsjechische priester Tomas Halik 
schreef een mooi boek: De nacht van de 
biechtvader. Het boek bevat beschouwingen 
over geloven en leven.  
Halik schrijft voor een breed publiek. Hij 
wil de dialoog voeren met kerkelijken en 
buitenkerkelijken, gelovigen en ongelovigen 
en met allen die daar tussen in zitten. 
In een van de hoofdtukken schrijft Halik 
over het gaan slapen. 
Hij ziet daarin een mooi voorbeeld voor 
leven en geloven. 
Je bent als mens geroepen om bewust en 
verantwoordelijk in het leven te staan, om 
onder ogen te zien wat er gebeurt, wat je 

doet en nalaat. Je hoeft als mens niet alles te 
kunnen, niet alles te doen, je hoeft niet de 
hele wereld op je schouders te dragen. 
In de woorden van Halik: ik hoef geen God 
te zijn. 
Voor het slapen gaan laat je mensen die op 
je pad kwamen de revue passeren.  
Je denkt aan hen die in je hart leven.  Je 
overziet de dag: wat heb ik gedaan en niet 
gedaan. Je beseft je vermogen en je onver-
mogen, wat je wel en niet kon hanteren. 
Maar daarna is het goed om los te laten, om 
je over te geven aan de slaap. 
Om je over te geven aan het vertrouwen van 
de slaap en zo over te geven aan God. 
Gedenk het goede slapen! 

J.G. de Bruijn 
 

Kinderdienst 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Jeugddienst 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

 
Op zondag 10 juli is het slotochtend. 

We gaan dit jaar allerlei oudhollandse spelletjes doen. 
Welke spelletjes dat zijn houden we nog even geheim. 

Kom je ook ? 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom, neem ze mee! 
Groet, 

Famke, Leo, Elisa, Geert-Jan en Yvette 

 

 
Op zondag 15 mei (Pinkster 
zondag) hebben we met elkaar, 
de 12+ groep, stil gestaan bij 
Pinksteren. 
Wat betekent Pinksteren. Wat 
betekent het vuur!! 

 
 

 
Het Pinkstervuur werd aange-
stoken en we hebben gepraat 
over wat jouw vuur brandend 
houdt.  
Al snel kwamen we er achter 
dat een groot vuur belangrijk 
was. Dat kun je brandend 
houden, door te vertellen wat je 
eigen vuur was, bv. je sport , je 
toekomst enz... 
Daarna hebben we een 
schilderij gemaakt over ons 
eigen vuur. Het werd uitgebeeld 
op linnen schilderdoek. Met 
vetkruid, verf en lijmtechniek. 
Verrassend om te doen 

 
 

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST op zaterdag 25 juni 
2016 

 

Alle gemeenteleden die in en voor onze gemeente als vrijwilliger actief zijn worden 
van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Inzet van vrijwilligers blijft 
onmisbaar en dat is binnen ons kerkenwerk niet anders. De kerkenraad wil daar als 
blijk van waardering graag extra aandacht aan schenken. 
Waar: de tuin van de pastorie naast de Ontmoetingskerk 
Wanneer zaterdag 25 juni 2016, van 16.00 tot ca. 19.30 uur 
Wat: aangeklede borrel, een interessante verrassing en een  maaltijd 
Om een indruk te krijgen van de opkomst verzoeken wij u om u aan te melden via een 
e-mail aan martin.noordzij@mawino.nl. Indien e-mail niet mogelijk is, dan kunt u 
zich ook telefonisch opgeven bij ondergetekende op ' 5384777. 
Deze uitnodiging wordt gepubliceerd op onze website, verspreid via ons kerkblad en 
is bestemd voor alle vrijwilligers op het adres van bezorging. 
Graag tot 25 juni! 

Namens de kerkenraad,  Martin Noordzij 

 

Open Johanneskerk  

 
elke zaterdag 

van 12 tot 17 uur  
(2 juli  t/m. 10 sept.)   
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De informatie op de vorige pagina rechtsonder is juist. Na 23 juli is er op de zaterdagmiddagen een tentoonstelling van 
religieuze voorwerpen in Laren te bewonderen. Meer daarover (met een nieuwe poster) in de volgende Onderweg. (HA) 
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 De Dorpskerk, Blaricum  ' 5315681 
 

 Torenlaan 16   1261 GD    Blaricum 
 Koster: D.v.d.Boom   ' 036-5250500 
 
PREDIKANT: 

vacature 
 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u 
contact opnemen met ds. A. de Boer,  
' 030-2369886 of ' 06-23109242 of 
adeboer@hetnet.nl 
 

AMBTELIJK SECRETARIS: 
    H. Oort 
    ' 5388277 
    scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  
  

WEBSITE: 
Correspondentieadres: webredactie@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC 
Huizen ' 5258325, 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, ' 5382820, 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, 
' 5251750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank:  NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  
ZWO:  NL14 INGB 0003 4564 60 
t.n.v. ZWO-Blaricum 

 
KINDEROPPAS EN KINDERKERK 

Tijdens de diensten van elke eerste zondag 
van de maand is er kinderoppas (0-4 jaar) 
en tevens kindernevendienst voor kinderen 
van 4-12 jaar; ingang Torenlaan 16. 
Inlichtingen: Mieke Bleys, ' 5384674 

 
 
 
 
 
 

Uit en rond  
de kerkenraad 

 

De kerkenraad vergaderde op 27 mei. Er 
is een speciaal welkom voor Margriet 
Vos, die met ingang van 1 mei haar taak 
als diaken heeft teruggegeven. Wij wisten 
dat zij dit werk een jaar zou doen, omdat 
zij na haar pensioen even echt vrij wilde 
zijn. De kerkenraad gunt haar dat van 
harte en dankt Margriet voor haar inzet. 
Wij wensen haar een goede tijd toe.  

Ds. Arie de Boer 
De kerkenraad is verheugd over de 
bereidheid van ds. Arie de Boer om ons 
voorlopig pastoraal bij te staan. De over-
eenkomst die wij met hem hadden wordt 
verlengd. Tot en met oktober blijft hij bij 
ons. 

Beroepingswerk 
De kerkenraad constateert dat de beroe-
pingscommissie met grote zorgvuldigheid 
maar tegelijkertijd voortvarend te werk 
gaat. Voor een stand van zaken verwijs ik 
u naar de informatie van de beroepings-
commissie zelf elders in deze kolommen. 
Het RCBB (Regionaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken) heeft 
inmiddels ingestemd met de financiële 
onderbouwing van het College van Kerk-
rentmeesters voor 0,7 predikantsplaats. 

Veranderingen in de diensten 
Als u dit leest zal het u wellicht al wel 
zijn opgevallen, de veranderingen in de 
kerkdiensten waartoe de kerkenraad heeft 
besloten.  
Allereerst is er de al eerder aangekon-
digde vereenvoudigde Orde van Dienst. 
Daarin zijn de teksten van de lezingen 
niet meer opgenomen.  
De mededelingen worden vanaf nu voor-
afgaand aan de dienst in het welkom van 
de ouderling meegenomen.  De collecte-
doelen worden wel in de dienst direct 
voor de collectes meegedeeld. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zullen 
de contactpersonen de kerkgangers wel-
kom heten. 

Dienst voor Jong en Oud 
De verlate aanvangstijd voor de dienst 
voor Jong en Oud (eerste zondag van de 
maand om 10.30 uur) heeft niet opge-
leverd wat ervan werd gehoopt. De dienst 
op 3 juli a.s. zal dan ook de laatste zijn 
met dit aanvangstijdstip. We gaan in het 
nieuwe seizoen wel door met deze dien-
sten. Alleen geldt dan ook voor deze 
diensten het gebruikelijke aanvangstijd-
stip van 10.00 uur. De koffie voor die 
diensten komt weer te vervallen. 
De kinderen van de kinderkerk zullen in 
die diensten na het praatje van de 
predikant naar hun eigen ruimte gaan, de 
jongeren blijven tot na de schriftlezingen 

die door de jongeren zoveel mogelijk zelf 
worden gedaan, in beginsel uit de ‘Bijbel 
in gewone taal’. 

Startzondag 
Omdat de eerste zondag in september 
direct na de schoolvakanties valt, wordt 
de startzondag gehouden op zondag 18 
september. Nadere informatie volgt. 

Vespers 
De vespers die door ds. Van den Beld zijn 
begonnen, worden tot het einde van dit 
jaar voortgezet. Daarna zien we verder. 
Het zullen vooralsnog drie vespers zijn; 
op welke de zondagen die zijn, zal tijdig 
bekend worden gemaakt.  

Winterprogramma 
Een aantal kerkenraadsleden zal zich bui-
gen over een basisprogramma voor het 
komende winterseizoen. Een aantal vaste 
activiteiten zijn ankerpunten. Als de 
nieuwe predikant er is zal de invulling 
verder gestalte krijgen. 

Vacatures 
Na het vertrek van Margriet Vos is er een 
vacature ontstaan bij de diaconie. Wilt u 
zich inzetten voor dit mooie werk of wilt 
u iemand voorstellen, neemt u dan contact 
op met de voorzitter van de kerkenraad, 
Bram Veerman ' 035 525 65 28. 

Bedank-avond 
Op vrijdagavond 24 juni a.s. houdt de 
kerkenraad een bedankavond voor alle 
medewerkers en vrijwilligers. Van 19.30 
tot 22.00 uur zal onder het genot van een 
hapje en een drankje worden terug geke-
ken op het afgelopen seizoen en vooruit 
gekeken naar het volgende. 
Medewerkers en vrijwilligers ontvangen 
een uitnodiging. 

Kerkdiensten afgelopen periode  
De kerkenraad kijkt met dankbaarheid 
terug op de door ds. Van den Beld geleide 
Pinksterdienst op 15 mei. De afwezigheid 
van de organist (zowel de eerste als zijn 
vervanger was ziek) is prachtig opgevan-
gen met pianospel van de cantor en fluit-
spel van zijn schoondochter. De cantorij 
vulde het geheel prachtig aan. 
De oecumenische dienst in de Blaricumse 
St.Vitus op 22 mei was er ook een om op 
terug te kijken. In de door pastor Sen-
decki en ds. Van den Beld geleide dienst 
in de goed gevulde St.Vitus was eenheid 
en saamhorigheid voelbaar.  
Als u dit leest hebben wij de afscheids-
dienst van ds. René van den Beld waarin 
ook Frits Baan, de nieuwe voorzitter van 
het college van kerkrentmeesters, in het 
ambt is bevestigd, achter de rug. In de 
volgende Onderweg zullen we daarvan 
verslag doen. 
 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 
 

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 
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Bij de diensten 
 

Zondag 12 juni vieren we het Heilig 
Avondmaal. Ds. Rob Fechner uit Maars-
bergen, al lang geen onbekende meer in 
onze gemeente, gaat in deze dienst voor.                     
Op zondag 19 juni leidt ‘onze’ ds. Arie 
de Boer de dienst.  
Op zondag 26 juli gaat ds. Joep de Valk 
uit Amsterdam voor. Joep de Valk, 
remonstrants predikant te Amsterdam, is 
een zogenoemde ‘late roeping’. Hij heeft 
op zijn 45ste zijn loopbaan omgegooid 
om predikant te worden.  
Zondag 3 juli hopen wij onze oud-
predikant ds. Bert Berkhof te kunnen 
begroeten. 
Ook op zondag 10 juli leidt ds. Rob 
Fechner uit Maarsbergen de dienst in onze 
gemeente.  
 

In de gemeente 
 

EEN KORT NAWOORD  
Nu de periode waarin ik als interim-
predikant in de PGB heb gewerkt officieel 
op 1 juni wordt/is beëindigd, wil ik een 
kort nawoord schrijven. Kort, omdat ik 
veel van mijn bevindingen, activiteiten  
en beschouwingen in de rubriek Ommetje 
en in andere geschreven teksten heb ver-
werkt. Kort, omdat de hoofdredacteur van 
Onderweg een gesprek met me heeft 
gehad, dat u op de voorpagina in dit blad 
vindt. Het nawoord is een dankwoord aan 
allen die met mij, soms één en andermaal, 
het afgelopen jaar in gesprek zijn geweest 
en vaak heel openhartig. Dank voor dat 
vertrouwen dat u me gaf en dat ik zal 
bewaren. Veel dank spreek ik uit aan de  
“pioniers” van de kerkenraad die vorig 
jaar met elkaar en met mij in zee zijn 
gegaan. Er is veel gebeurd dat aanleiding 
geeft om te zeggen we zijn in de PGB 
weer op koers. Ik weet dat niet iedereen 
dit zo ziet. In het bijzonder wil ik collega 
Arie de Boer bedanken. Elders schreef ik 
al, we zijn maatjes, maar we zijn ook 
broeders in een gedeelde visie op wat 
gemeente zijn anno nu zou kunnen 
betekenen. Hij is een blijmoedige pastor 
en dat was nodig. Een dankwoord  aan het 
adres van mijn goede vriend en collega 
Job de Bruijn. Hij is de consulent  van de 
PGB en in die hoedanigheid hebben we 
goede gesprekken gehad. Als consulent 
neemt hij nu het stokje over tot de nieuwe 
predikant bevestigd is. Dat zal, naar het 
zich laat aanzien, niet al te lang duren. 

Dank aan Peter den Ouden, Hendrika 
Veerman en Anton Helmink met wie ik 
muzikaal zo goed mocht samenwerken. 
Dank aan alle anderen, niet met naam en 
toenaam genoemd, die bijstonden in deze 
taak. Formeel ben ik na 1 juni niet meer 
verbonden aan de PGB. Als gastpredikant 
sta ik nog een paar keer in geroosterd. Ik 
blijf altijd bereid te willen spreken met 
mensen  die een vraag over de afgelopen 
periode hebben. De weg die ingeslagen is 
om het herstel van vertrouwen zo goed 
mogelijk te “bestraten”, is in goed overleg 
met de kerkenraad genomen. De christe-
lijke gemeente leeft niet met een jaar-
rekening van baten en lasten, zodat je 
kunt zeggen we staan er goed of voor of 
de resultaten vallen tegen. Wie oordeelt 
en op grond waarvan? Het maakt gelovig 
én bescheiden. Het bevestigt de Bijbelse 
gedachte dat de gemeente niet van haar 
zelf is maar van de Heer, daar gelden 
andere maatstaven dan bij de winst- en 
verliesrekening. Hoe praktisch dat ook 
moge lijken. In een gedicht van  de Poolse 
dichteres Wislawa Szymborska, winnaar 
van de Nobelprijs voor de literatuur, vond 
ik deze gedachten terug: bescheidenheid 
over wat je denkt te weten en te kunnen 
meten. [Dit gedicht staat hieronder, als 
Gedicht van de maand – HA] 
 

Vrede en alle goeds, 
 

René van den Beld 
Baarn, 29 mei 2016 

 

 

Gedicht van de Maand 
 
 De drie wonderlijkste woorden 
 
 Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek, 
 vertrekt de eerste lettergreep al naar het  

verleden. 
 
 Wanneer ik het woord Stilte uitspreek, 
 vernietig ik haar. 
 
 Wanneer ik het woord Niets uitspreek, 
 schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan 

past. 
 
 
   Wislawa Szymborska 
 
 

Uit de 
beroepingscommissie 

 

De Beroepingscommissie heeft de kennis-
makingsgesprekken afgerond. Eén van de 
kandidaten heeft zich daarop teruggetrok-
ken, een andere wil eerst nog eens goed 
nadenken of die op dit moment wel van 
gemeente wil veranderen, en van een 
derde kandidaat hebben wij zelf afscheid 
genomen. Op het moment dat ik dit 
schrijf zitten we midden in het ‘horen’ 
van de overgebleven kandidaten: telkens 
gaan twee delegaties van de BC naar 

verschillende dominees op pad, zodat elke 
kandidaat tweemaal wordt ‘gehoord’. 
Hierna volgt een nieuwe gespreksronde 
met één of twee kandidaten, waarna wij 
hopelijk een beroepingsvoorstel naar de 
kerkenraad kunnen sturen. Wellicht kan ik 
u daar in het volgende nummer van 
Onderweg meer over melden. 

Namens de Beroepingscommissie 
Henk Aertsen, vicevoorzitter 

 
 

Woordelijk 
 
  Alfa en omega, 
  eerste en laatste, 
  begin en eind van alles. 
  Jezus het verre, 
  toch nabije licht. 
   
  Zullen wij, 
  – jij en ik – 
  ooit uit eigen kracht 
  één kunnen worden? 
 
  Moeten wij, 
  – jij en ik – 
  niet uitzien naar het Licht, 
  blinkend als de morgenster? 
 
  Zal Hij Jezus, 
  de Heer, 
  zijn gaven kunnen meedelen 
  – aan jou en mij – 
  opdat wij Zijn weg kunnen gaan? 
 
  Opdat wij kunnen bouwen 
  aan de komst van het Rijk, 
  zijn Rijk van vrede en liefde? 
 
   Bron: Mediapastoraat 
   RKK/KRO 
 
 

College van 
kerkrentmeesters 

 

COLLECTEROOSTER 
12-06  Onderhoudsfonds 
Voor het onderhoud en instandhouden 
van de Kerkelijke gebouwen.  
19-06 Eredienst  
Het instandhouden van de Eredienst is op 
deze zondag het collectedoel. Daar geef je 
graag voor! 
26-06  Pastoraat eigen gemeente 
Het Pastoraat in de eigen gemeente is een 
belangrijk fundament van onze kerkelijke 
gemeenschap. Hiermee zijn terecht aan-
zienlijke uitgaven gemoeid. 
03-07  Jeugdwerk 
Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de 
toekomst van de kerk; op de investering 
in tijd en geld wordt daarom niet  
bespaard.  
Alle collectes worden zoals altijd van 
harte aanbevolen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de maand mei 2016 
01-05 Pastoraat eigen gemeente € 113,00 
08-05 Eredienst en kerkmuziek € 103,80 
15-05 Kinderkerk € 204,10 
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22-05 Oec. Dienst St Vitus - - -  

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te 
komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt 
u de banknummers in het Colofon. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmees-
ters, 

Klaas Kos, kerkrentmeester 
 

Tekst voor de Maand 
 

        Met zijn vlerken beschermt Hij u,  
        en onder zijn vleugelen vindt gij een 
 toevlucht, 
        zijn trouw is schild en pantser. 
 
 Psalm 91: 4 (NBG) 

 
 

College van diakenen 
COLLECTEROOSTER 
12-06 Roosevelthuis 
Het Roosevelthuis is een accommodatie 
van de PKN en is een plek voor bezin-
ning, toerusting, ontmoeting en vakantie. 
Iedere gemeente binnen de Protestantse 
Kerk zet zich via haar diaconale werk in 
voor hen (binnen en buiten de christelijke 
gemeente) die tussen wal en schip geraakt 
zijn of dreigen te raken. De kerk heeft 
compassie met ouderen, mensen met een 
beperking, chronisch zieken, dementeren-
den en mantelzorgers. Het Roosevelthuis 
biedt een  vakantieweek aan mensen met 
een lichamelijke of geestelijke handicap, 
die hiertoe zelf niet in staat zijn. Uw gift 
helpt mee de pensionprijzen voor onze 
gasten betaalbaar te houden 
19-06 Pax (voorheen IKV Pax Christi) 
Pax luidt de noodklok voor de stervende 
steden in Syrië. Er worden ongekende 
misdaden gepleegd. De vredesactivisten 
ter plaatse vragen de internationale 
gemeenschap burgers hiertegen te 
beschermen.  Pax maakt zich niet alleen 
hard voor vrede maar ook voor 

voedseldroppings in Syrië. De Syrische 
bevolking kan niet aan haar lot worden 
overgelaten. Daarom wil Pax samen met 
de lokale partner Kesh Malek een 
alternatief bieden voor geweld. Pax start 
met zeven Syrische scholen met plaats 
voor 2.300 kinderen. Op deze scholen zijn 
alle kinderen welkom, ongeacht afkomst, 
sekse of religie. 
26-06 Vluchtelingenwerk 

 
Niemand laat zonder reden zijn vaderland, 
dierbaren en bezittingen achter. Mensen 
vluchten voor onderdrukking, oorlog of 
vervolging. Vluchtelingen die in ons land 
bescherming zoeken, moeten weer hele-
maal bij nul beginnen. De ondersteuning 
die VluchtelingenWerk samen met dona-
teurs en vrijwilligers biedt, is dan ook 
hard nodig. Met uw bijdrage geeft u 
vluchtelingen een kans op een leven in 
veiligheid. Een leven zonder angst om 
vervolgd te worden voor geloof, afkomst 
of politieke overtuiging. 
03-07 Mission Possible 

 
Mission Possible is een christelijke orga-
nisatie die zich richt op hulpverlening aan 
kinderen/jeugd uit probleemgezinnen, 
(a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugs-
verslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulga-
rije en Albanië. Hiervoor zijn verschil-
lende activiteiten op gezet zoals gezins-
patrouilles, opvangtehuizen, rehabilitatie 
centra. Alles is erop gericht kind en 
ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt 
dat niet dan wordt een vervangend gezin 
gezocht. 
 

Alle collectes worden van harte aanbevo-
len. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de maand april 2016 
03-04 40-dagen Aktie BEL  € 124,25 
10-04 Amnesty International € 129,55 
17-04 kerktelefoon/internet € 116,55 
24-04 Kerk in Actie € 108,15 
 

Namens het College van Diakenen, 
Marry van Haandel, ambtelijk secretaris 

 

Commissie Kruispunt 
 

In de maanden april en mei kwamen wij 
op de 2e vrijdag bij elkaar in ’t Achterom 
samen voor ‘koffie en een gezellig 
gesprek’. 

De tweede donderdagmiddagen brachten 
wij door in respectievelijk Gasterij 
Stadzigt te Naarden en Theetuin ‘In 
Gooijers Erf’ te Blaricum, waar het bij 
stralend weer heerlijk toeven was.  
 

Het plan voor juni is: 
• vrijdag 10 juni v.a. 10 uur ‘koffie-

punt’ Achterom 
• donderdag 30 juni een bezoek aan het 

Nationaal Militair Museum Soester-
berg (verzamelen op het Oranjeweitje 
in dit geval om 13.30 uur!). 

 

Zoals altijd zijn alle senioren welkom: 
voor alles is een eerste keer… 

Namens de Cie Kruispunt,  
Sabine van Dijk (' 6937258) 

 
 

Persoonlijk gebed Gedicht 
 

Heer, 
het geeft mij een rijk gevoel 
als ik de dag beginnen mag 
‘In de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest’. 
Dan begin ik de dag 
met begin van al het levende, 
de oorsprong van alle liefde. 
 

En vanuit mijn hulpeloosheid 
voel ik dan toch die machtige binding 
met eeuwige aandacht voor ons. 
Zij voedt mijn hart met levenskracht en 
dankbaarheid. 
 

 Toon Hermans 
Uit: Gebedenboekje (Baarn 2000), p.80 

 

Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart; 
daar in zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
 
Tekst: F. Crossby / Joh. de Heer 
Muziek: W.H. Doane 

 
Deze woorden, deze melodie 
bij het harmonium genesteld 
in mijn kinderjaren 
hebben het volgehouden tot 
op de dag van vandaag. 
 
Vaak vervlogen zij op 
het mode-ritme van de tijd 

 

 

maar bij nacht en ontij 
kwamen zij altijd 
weer tevoorschijn 
en troostten mij. 
 
Daarom houd ik hen in ere op 
de vleugelslag der herinnering 
deze melodie, deze woorden 
van weleer. 
 

Oeke Kruythof 
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Dorpskerk	Jeugd		

	

	

 
Dag	allemaal!	
Hier	is	weer	een	flitsend	nieuwe	Dorpskerk	Jeugd-pagina.	Wil	je	volgende	keer	ook	graag	iets	schrijven	of	melden?	Stuur	
het	dan	vóór	23	juni	a.s.	naar	dorpskerkjeugd@gmail.com.	Veel	leesplezier!	Jeugdredactie.	
	
Datum:		 Omschrijving	 	 	 			Leidsters	 	 Bijzonderheden		
3			juli	 	 Kinderkerk	&	Jeugdkerk	12+	 			Pauline/Mieke	 afscheid	oudsten+optreden	jeugdkoor	Shine	
ZOMERVAKANTIE		***GEEN	KINDERKERK	en	JEUGDKERK	12+	tot	in	september!!!***	

Diensten	voor	Jong&	Oud	zijn	t/m	juli	2016	op	de	1e	zondag	van	de	maand	en	beginnen	om	10.30	uur!!	
Vanaf	augustus	beginnen	ALLE	DIENSTEN	weer	om	10.00	uur.	
 
Kinderkerk  
 
Op 15 mei vierden we een heel gezellige Pinksterdienst. De cantorij zong, er werd op een  
dwarsfluit gespeeld, Julian en Jaap lazen voor uit de Bijbel en de Kinderkerkkinderen  
speelden het korte Pinksterspel “Wereldkinderen”. Isabelle vertelde het verhaal van Pinkste- 
ren, en de kinderen gaven elkaar Het Licht van de Wereld door, allen in een andere taal.	 
 
Op 3 juli nemen we afscheid van de oudste Kinderkerkkinderen: Steijn, Kees en Isabelle gaan na de 
zomervakantie al weer naar de middelbare school! Gelukkig hebben we Jeugdkerk12+, dus eigenlijk gaan ze 
ook wat de kerk betreft naar het voortgezet onderwijsJ. Voor alle groep 8-ers alvast heel veel plezier gewenst 
op de slotmusical en sterkte met het afscheid van jullie oude schoolmaten!	 
 
Volgende bijeenkomst is op 3 juli 
_____________________________________________________________________________________ 
 
HIGH TEA Op zondag 12 juni a.s. gaan we weer een gezellige High Tea organiseren voor de 

mensen van de Dorpskerk. Net als vorig jaar gaan we met elkaar (kinderen en jongeren 
+ leiding) lekkers bakken, alles klaarzetten in (de tuin van) het Achterom en na de 
kerkdienst de gasten ontvangen en in de watten leggen. Het geld dat we hiermee 
ophalen is voor een goed doel: kinderen in asielzoekerscentrum Crailo kunnen met de 
opbrengst een weekje op vakantie, dat wordt geregeld door VluchtelingenWerk 
Nederland.  

_____________________________________________________________________________________ 
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De Barmhartige Samaritaan 
 

Een van de lezingen voor zondag 10 juli is de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan uit het Lucas-evangelie (zie pag. 3 ‘Bij de 
zondagen’). Vincent van Gogh maakte daar een beroemd schilderij van. 

 
Van Gogh schilderde zijn Barmhartige Samaritaan in 1890 en baseerde zich op een schilderij van Eugène Delacroix.  
Links zien we in de verte de priester en wat dichterbij de Leviet weglopen; zij wilden de beroofde en gewonde man niet helpen. 
Van Goghs schilderij is 73 bij 60 cm groot en bevindt zich in het Kröller-Möller Museum in Otterloo. (HA) 
 

Rembrandt heeft dit tafereel ook verschillende keren weergegeven. Hieronder een pen- en penseeltekening uit 1644, 16 bij 22 cm 
groot (of klein), dat zich thans in het Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen in Berlijn bevindt. 

 
Henk Aertsen 
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K E R K D I E N S T E N  

ZONDAG 12 JUNI Derde zondag na Trinitatis   
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen  Heilig Avondmaal 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Prof. Dr. M. Brinkman, Zeist  
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Niet bekend 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 19 JUNI  Eerste zondag van de zomer  
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. Arie de Boer, Utrecht 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. M. Klomp, Amsterdam  

Jeugdenzo 12+ (in de consistorie) 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E. M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. J.C. Visser   
Theodotion 10.30 uur Pastor J.H. Willems 
ZONDAG 26 JUNI Tweede zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. J. de Valk, Amsterdam 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Diaken J. Tűnnissen  
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 03 JULI Derde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.30 uur Ds. A.W. Berkhof, Ermelo 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  Heilig Avondmaal 
          Jeugdenzo 12+ (in de consistorie) 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastoor G.C.G. Verhey – De Jager 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. J.C. Visser 
Theodotion 10.30 uur Mw. G.Wierenga Woord- en communieviering 
ZONDAG 10 JULI Vierde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn    
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Niet bekend 
Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs-Ballast 
Torenhof: Elke woensdagochtend om 10.00 uur wordt er een kerkdienst gehouden. 
Op de eerste en derde woensdag van de maand is er een protestantse, op de tweede, 
vierde en eventueel vijfde woensdag een katholieke voorganger. Rond de feestdagen 
zijn er oecumenische diensten. In alle diensten is iedereen van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Heer, doe open! 

 

Hier volgt een overzicht van activiteiten 
georganiseerd door de BEL-kerken 

 
Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni  
Sint Jansfeest en processie in Laren 

Zie voor meer informatie 
 www.belkerken.nl 

 
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 
 

REDACTIE: 
H. Aertsen, hoofdredacteur 
J.G. de Bruijn, vacature 

FOTOREDACTIE: 
Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik  

EINDREDACTIE: 
S. Talsma,   2 vacatures 

 

INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 
De sluitdatum voor inzending van kopij 
voor het eerstvolgende nummer van 
Onderweg is: 

DONDERDAG 23 JUNI 
Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor 
welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij 
bestemd is (bijv. Algemeen/Oecumenische 
vesper of PGB/Diakonie of PGLE/ Lekkerkerk). 
Instructies voor het aanleveren van kopij kunt 
u via email bij de redactie aanvragen. 
 

Zie ook het volledige colofon op pagina 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aanmelden van kerkelijke vrijwilligers 
gaat van start op Startzondag. 


	OW2016.6 Pag1-4 Alg
	OW2016.6 pag5 PG-LE 
	OW2016.6 pag6ev PG-LE 
	OW2016.6 pag10 JHK
	OW2016.6 Pag11-13 PGB v1
	OW2016.6 pag14 PGBj ok
	OW2016.6 pag15
	OW2016.6 Pag16

