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Als een hert dat verlangt naar water … (Ps 42:1) 

 

Vroeger leerden we op de lagere school psalmversjes. Die zijn je altijd bijgebleven en kun je 
nog altijd uit je hoofd meezingen. Zo een was ook Psalm 42: “Hijgend hert der jacht ont-
komen / schreeuwt niet sterker naar ’t genot / Van de frisse waterstromen, / dan mijn ziel 
verlangt naar God.” Het was even wennen toen in 1967 de Nieuwe Psalmberijming ver-
scheen, met een nieuwe berijming van deze psalm door Willem Jan van der Molen en Jan 
Wit: “Evenals een moede hinde / naar het klare water smacht, / schreeuwt mijn ziel om God 
te vinden, / die ik ademloos verwacht.” Die berijming zingen we nog steeds, nu uit het 
nieuwe Liedboek van 2013. Waar gaan die beginregels over? Hieronder volgt een uiteen-
zetting van Peter Verbaan met bovenstaande titel. 

 

In dit nummer o.a. 
   Overdenking        2 
   Bij de zondagen       3 
   Boeken        4 
   PG Blaricum         6 
   PG Laren-Eemnes    11 
   Kerkdiensten      16 
 

Verlangen. Daar leeft een mens van. Wat 
het water is voor een vis, is het verlangen 
voor een mens. De psalmdichter gebruikt 
niet het beeld van de vis, maar dat van een 
hert. Beter: een hinde. Op grond van het 
Hebreeuws is er voor de mannelijke en de 
vrouwelijke soort wat te zeggen, maar de 
hinde staat sterker. Bovendien, als punt van 
vergelijking met de menselijke nefesh is ze 
treffender. En ze maakt het moeilijker om 
het schreeuwen van de ziel naar God te 
vereenzelvigen met de bronstroep van een 
edelhert dat juist in de herfst opklinkt. 
Waarom kiest de psalmdichter hier uit het 
dierenrijk uitgerekend de hinde? Elders in 
de bijbel wordt de hinde ten tonele gevoerd 
vanwege haar bevalligheid (Spr. 5:19, Hgl 
2:8,17) of snelheid (Jes. 35:6; Hab. 3:19; Ps. 
18:34). Hier echter is het verlangen naar de 
waterbronnen – om te drinken, om te wor-
den ondergedompeld? – het motief. Waarom 
dan de hinde? 
Ten eerste: het viel me laatst weer op bij een 
kinderboerderij. Wie het zelf heeft gezien 
weet wat ik bedoel: het lopen, beter, het 
springen van een hert. Meestal staat het 
grazend of drinkend met het hoofd naar 
beneden tussen de voorpoten. Ook dan al 
heeft het iets ranks en subtiels. Maar 
wanneer de hinde de oren spitst en het op 
een lopen zet, krijgt het dier iets edels en 
gracieus. Lichtvoetig beweegt het naar z’n 
doel. Daar staat het even stil, graast wat 
rond, spitst de oren en gaat weer verder. 
Soms wil het zich vermeien in het gras. 
Maar vaker staat het. Alsof het altijd zoe-

kend onderweg is of wil zijn. 
Herkennen we hier iets in van het animal 
rationale, de mens? Nogal eens staat ’ie met 
het hoofd naar beneden. Gericht op de aar-
de, op de materie. Er zijn er maar weinig die 
zich vermeien in het gras. Liefst staan ze, 
aangestuurd door allerlei verlangens, alsof 
ze zo weer verder gaan. Naar waar het gras 
groener is…  

 
Begin van Psalm 42 in het St Albans Psalter 
uit de 12e eeuw 

Daarbij gaat, als ik me niet vergis, de mens 
wel wat minder lichtvoetig zijn weg. Heeft 
het, houdt het ook lopend het hoofd veelal 
naar beneden. Die woorden van psalm 42 
krijgen bijna iets van een opdracht. Ga als 
een hert uw weg. De pelgrim laat het hoofd 
niet hangen, maar houdt de blik vooruit, 
omhoog. Als een hinde. 
Ten tweede: Augustinus heeft er de die-
renencyclopedie op nageslagen en wijst in 
zijn uitleg van Psalm 42 op het volgende. 
Weet u waar een hert zo dorstig van wordt? 
Het dier moet waar ’ie leeft nogal eens het 

gevecht aangaan met slangen. Het is in staat 
ze te doden, maar dat kost ’m heel veel 
energie. En eten doet ’ie ze niet. Het dier 
krijgt er vooral vreselijke dorst van. Als de 
slangen gedood zijn, loopt het nog sneller 
naar de waterbron. Had de psalmdichter 
deze strijd ook in gedachten? Hoeveel 
slangen komen wij niet tegen? In ons eigen 
hart en in de samenleving? Hoeveel mensen 
worden er niet ziek van het gif van het 
kwaad? Doen juist die slangen ons niet nog 
sterker verlangen naar de bronnen van 
levend water en naar de grazige weiden van 
het Koninkrijk? 
Tenslotte: herten leven in een groep. Het 
dier is niet alleen op zoek naar de bronnen, 
geen eenling in een donker woud. De 
kerkvader weet zelfs dat herten, wanneer ze 
in colonne optrekken, hun kop met het 
zware gewei op elkaars rug leggen. Eén gaat 
er voorop, en achter hem komen dan de 
herten die, de één na de ander, hun kop op 
het hert vóór hen leggen, en dan doen ook 
weer die daarop volgen. En wanneer het hert 
dat voorop loopt moe wordt, sluit hij 
achteraan. Zo draagt men elkanders lasten. 
Er trekt met andere woorden in dit verlan-
gen een hele roedel met ons mee. Op weg 
naar een moment waarop we samen drinken 
uit een bron. 

’t Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis. 

 

Henk Aertsen 
Het artikel van Peter Verbaan is verschenen in 
In de Waagschaal. Tijdschrift voor theologie, 
cultuur en politiek. 
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Overdenking 
De colombre (Naar een verhaal van Dino Buzzati) 

Als cadeau voor zijn twaalfde ver-
jaardag vraagt Stefan of hij een keer 
mee mag met het zeilschip waarop 
zijn vader kapitein is. Hij droomt er-
van om zelf kapitein te worden op 
een nog mooier en groter schip. 
Zijn vader is zeer ingenomen met de-
ze wens en neemt de jongen mee aan 
boord. Het is een zonnige dag en de 
zee is rustig. Stefan geniet van de 
wind en de zeilen. Aan de matrozen 
vraagt hij alles wat hij wil weten. 
Als hij op het achterdek staat te staren 
naar het roerige kielzog, valt zijn oog 
plotseling op iets dat telkens opduikt en weer onder water verdwijnt. Het volgt het schip 
op een vaste afstand. 
Stefans vader komt bij zijn zoon staan en vraagt wat hij zo bijzonder aan het kielzog 
vindt. “Kijk vader, dat donkere, dat telkens opduikt en weer ondergaat.” 
Vader tuurt naar het spoor van borrelend water, maar kan niets bijzonders ontdekken. 
“Ik geloof dat ik met mijn leeftijd nog aardige ogen heb, maar ik zie echt niks.” 
Hij pakt er een verrekijker bij en Stefan ziet zijn vader bleek worden. “Ach, had ik je 
maar niet meegenomen,” verzucht hij, “nu ga ik me bezorgd maken. Wat jij daar uit het 
water ziet opduiken en ons volgen is een colombre, een vis. Een monstervis, waar elke 
zeeman doodsbenauwd voor is. Hij is sluwer dan de mens en hij kiest zijn slachtoffer op 
gronden die niemand kent. Hij volgt zijn slachtoffer soms een leven lang tot hij de kans 
krijgt om het te verslinden. En het meest merkwaardige is dat niemand het beest ziet, al-
leen het slachtoffer zelf en zijn familieleden.” 
“Ach, dat is vast een verzonnen verhaal,” zegt de jongen. 
“Nee, dit is niet verzonnen, ik herken hem meteen aan de hand van de beschrijvingen 
die ik erover gelezen heb; zijn wrattige snuit, zijn happende muil en zijn vlijmscherpe 
tanden. Geen twijfel mogelijk dat hij jou als slachtoffer heeft gekozen en jou op zee 
nooit rust zal gunnen. Ga op het land wonen en verlaat de vaste wal nooit meer. Op het 
land kan je ook best gelukkig worden.” 
Vader geeft meteen bevel om van koers te veranderen, terug naar de haven, waar hij 
Stefan aan wal zet. Tegen de bemanning zegt hij dat Stefan zeeziek is. 
Stefan is boos op zijn vader. Zijn verlangen naar de zee is heel sterk. Zijn familie doet 
er alles aan om dit verlangen in hem te doven. Hij wordt naar een school ver landin-
waarts gestuurd en daar zakt zijn verlangen naar de zee een beetje weg. 
Als hij op een dag bij zijn ouders op bezoek is, glipt hij er tussen uit, naar de haven. 
Uren tuurt hij over de zee. Hij vraagt zich of het verhaal van zijn vader op waarheid be-
rust. Precies op het moment dat zijn vertwijfeling het sterkst is ziet hij in de verte de co-
lombre heen en weer zwemmen. Zijn opengesperde muil zwaait telkens richting de ha-
ven, waar Stefan staat. 
Vanaf dat moment neemt de colombre bezit van zijn gedachten. Zelfs als hij slaapt 
wordt hij soms gillend wakker uit een droom waarin de monstervis hem verslindt. 
Stefan gaat weer naar school en doet goed zijn best. Na zijn studie krijgt hij een goede 
baan die hem genoeg voldoening schenkt. Hij leidt een werkzaam leven met veel vrien-
den. Maar de gedachte aan de colombre laat hem niet los. Hij huivert alleen al bij de ge-
dachte, maar voelt ook een zekere aantrekkingskracht, een nieuwsgierigheid. 
Op een dag besluit hij het roer van zijn leven om te gooien en alsnog zeeman te worden. 
Hij laat zich omscholen en stort zich vol overgave in het zeemans vak. Hij bevaart alle 
wereldzeeën onder alle mogelijke en onmogelijke weersomstandigheden en altijd 
zwemt in het kielzog de colombre mee. Maar Stefan blijft hem voor. De colombre krijgt 
hem niet te pakken. Althans, niet lijfelijk, want in zijn gedachten is hij altijd. En mis-
schien is het wel zo dat hij zo succesvol is omdat hij de colombre altijd voor moet blij-
ven. 
Als Stefan oud is realiseert hij zich dat hij verhard is en vervuld van verbittering. Zijn 
leven lang heeft hij als een waanzinnige over de oceanen gevaren om zijn vijand voor te 
blijven. Hij besluit dat het tijd is om zijn vijand in de ogen te zien. “Hij heeft me ge-
volgd van het ene eind van de wereld naar het andere,” denkt hij, “met een overgave  
die je van je trouwste vriend niet mag verwachten. Nu ik oud ben, moet ook hij oud zijn 
en moe van zijn vijftigjarige vergeefse jacht op mij 
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Hij stapt in een bootje en roeit de colombre tegemoet. Hij hoeft 
niet lang te wachten. Daar steekt de verschrikkelijke muil van het 
monster al boven water. 
“Daar ben ik dan,” zegt Stefan. Hij zet zich schrap, klaar om het 
gevecht aan te gaan. 
“Poeh,” jammert de colombre, ”wat een eindeloze tocht was dat. 
Ik ben uitgeput van het vruchteloos achter jou aanzwemmen. En 
jij maar vluchten … En niet begrijpen waar het om ging.” 
“Hoezo?” Vraagt Stefan verontwaardigd. 
“Jij bent nooit op het idee gekomen, dat ik helemaal niet van 
plan was om je te verslinden. Ik wilde je dit overhandigen.” 

De colombre steekt zijn tong uit en de oude Stefan ziet een 
prachtige parel liggen. Hij weet meteen dat dit de legendarische 
parel is, die haar bezitter liefde en innerlijke vrede geeft. Hij rea-
liseert zich onmiddellijk dat dit voor hem aan de late kant is. 
Toch neemt hij met een diepe buiging de parel van de tong van 
de colombre. 
“Goede vaart,” zegt de colombre, “het is wel laat, maar te laat is 
het nooit.” Hij richt zich op en met sierlijke doch monsterlijke 
boog verdwijnt hij voorgoed in de donkere golven. 
 

Bovenstaand verhaal ontving ik. Ik geef het ter meditatie door. 
J.G. de Bruijn

 

Bij de zondagen  
Zondag 17 juli 

5e zondag van de zomer 
Lezen: 

Lucas 10: 38-42 

 
Marta, Marta, maak je 
toch niet altijd zo veel 
zorgen. 

Zondag 24 juli 
6e zondag van de zomer 

Lezen:  
Lucas 11: 1-13 39  

 
Als je iets vraagt zul je het 
krijgen. 

 

Zondag 31 juli 
7e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 12: 13-21 

 
Ik breek mijn oude schu-
ren af en bouw nieuwe die 
veel groter zijn... 
 

Zondag 07 augustus 
8e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 12:32-40 

 
De heer zal voor die 
knechten klaarstaan.... 
 

 

Zondag 14 augustus 
9e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 12:49-56 

 
Moeders en dochters krij-
gen ruzie met elkaar. 

 Zondag 21 augustus 
10e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 13:22-30 

 
De deur naar Gods nieuwe 
wereld is klein. 

Zondag 28 augustus 
11e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 14:37-14 

 
‘Kom naar mijn feest, alles 
staat klaar’. 

Zondag 04 september 
12e zondag van de zomer 

Lezen: 
Lucas 14: 25-33 

 
Stel dat je een toren wilt 
bouwen. Dan ga je eerst 
bedenken hoeveel dat 
kost en of je genoeg geld 
hebt. 

 

Vandaag lezen wij  

 juli 
 zo. 10 Psalm 69:  1-16 
 ma.11 Psalm 69:17-37 
 di. 12 Numeri 22:  1-14 
 wo.13 Numeri 22:15-35 
 do. 14 Numeri 22:36–23:12 
 vr. 15 Numeri 23:13-26 
 za. 16 Numeri 23:27–24:13 
 zo. 17 Numeri 24:14-25 
 ma.18 Numeri 25:  1-18 
 di. 19 Numeri 25:19-26:11 
 wo.20 Psalm 138 
 do..21 Numeri 27:12-23 
 vr. 22 Lucas   9:28-36 
 za. 23 Lucas 10:38-42 
 zo. 24  Lucas 11:  1-13 

 
 ma.25 Lucas 11:14-26 
 di. 26 Lucas 11:27-36 
 wo.27 Lucas 11:37-52 
 do. 28  Lucas 11:53–12:12 
 vr 29 Lucas 12:13-21 
 za. 30 Prediker 1:  1-11 
 zo. 31 Prediker 1:12–2:11 
  augustus 
 ma.1 Prediker 2:12-26 
 di .  2 Prediker 3:  1-15 
 wo .3 Prediker 3:16–4:6 
 do.  4 Prediker 4:  7-12 
 vr.  5 Prediker 4:13–5:8 
 za..  6 Lucas 12:22-32 
 zo.  7 Lucas 12:33-40 

 
 ma. 8 Numeri 21:  1-9 
 di .  9 Hebreeën 11:  1-12 
 w . 10 Hebreeën 11:13-22 
 do. 11 Hebreeën 11:23-40 
 vr. 12 Hebreeën 12:  1-13 
 za.. 13 Psalm 70 
 zo. 14 Lucas 12:49-59 
  ma.15 Lucas 13:  1-9 
 di . 16 Prediker 5: 9-19 
 wo .17 Prediker 6: 1-12 
 do. 18 Psalm 74:  1-12 
 vr. 19 Psalm 74:13-23 
 za.. 20 Lucas 13:10-21 
 zo. 21 Lucas 13:22-35 
 ma.22 Hebreeën 12:14-29 

 
 di . 23 Hebreeën 13:1-25 
 wo 24 Prediker 7:  1-14 
 do. 25 Prediker 7:15-29 
 vr. 26 Prediker 8:  1-15 
 za.. 27 Prediker 8:16–9:12 
 zo. 28 Lucas 14:  1-14 
   ma.29 Lucas 14:15-24 
 di . 30 Psalm 113 
 wo 31 Prediker 9:13–10:7 
  september 
 do.  1 Prediker 10: 8-20 
 vr.  2 Prediker 11: 1-10 
 za..  3 Prediker 12: 1-14 
 zo  4 1 Timotheüs 1: 1-11 
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Hoe genees je een fanaticus 

Hij noemt zichzelf een ‘deskundige in 
vergelijkend fanatisme’, de Israëlische 
schrijver Amos Oz.  
Hij leeft al sinds jaar en dag in het land 
vol tegenstellingen tussen Joden en Pa-
lestijnen. Hij leeft zijn leven lang in 
een land vol fanatisme. 
Van de hand van Oz is een dun boekje 
verscheen met als titel: Hoe genees je 
een fanaticus. Het boek gaat over fana-
tisme, dat je overal kunt aantreffen en 
kunt herkennen. Oz noemt een aantal 
eigenschappen daarvan.  

Fanatisme is bron van kwaad. Een fanaticus kan 
zich niet in een ander inleven.  
Met woorden uit het boekje: Heel vaak kan een 
fanaticus maar tot één tellen; twee is een te 
groot getal voor hem of haar. 
Fanatisme heeft te maken met het verstarde ei-
gen gelijk. 
Maar waar dat gebeurt, wordt het leven onmoge-
lijk gemaakt. 
Een citaat: Waar we gelijk hebben, kunnen geen 
bloemen groeien. 
Fanatici willen anderen veranderen. Ze kunnen 
een ander niet in het anders zijn laten. 
 

Wat Amos Oz schrijft is zinvol en herkenbaar, 
soms is het ook tekenend schrijnend. Een kort verhaal uit het 
boekje: 
Een goede vriend van mij, Sammy Michael, maakte in een taxi 
mee hoe de chauffeur zei dat Joden alle Arabieren moesten do-
den. Sammy luisterde naar hem en in plaats van te roepen: 
Wat bent u een afschuwelijk mens. Bent u soms een nazi? Bent u 
een fascist, wilde hij het nu eens anders aanpakken. Hij vroeg de 
chauffeur: Maar wie moet volgens u al die Arabieren doden? 
De chauffeur zei: hoe bedoelt u? Wij! De Israëlische Joden. Het 
is noodzakelijk. We hebben geen keus, kijk maar wat ze ons elke 
dag aandoen.  
Maar wie moet volgens u de klus dan concreet uitvoeren? De po-
litie? Of het leger? Of misschien de brandweer? Of medische 
teams? Wie moet het vuile werk doen? 
De chauffeur dacht even na en zei: Ik vind dat we het eerlijk 
moeten verdelen over ons allemaal, ieder van ons moet er een 
paar voor zijn rekening nemen.  
Sammy Michael: Goed, stel, dat u een huizenblok in uw woon-
plaats Haifa krijgt toegewezen. U klopt op elke deur of drukt op 
de bel en zegt: Neem me niet kwalijk, meneer of mevrouw, bent u 
toevallig een Arabier? En als het antwoord ja is, schiet u hem of 
haar neer. U werkt uw blok af en wilt naar huis  gaan, maar net 
als u op het punt staat te vertrekken, hoort u op de vierde verdie-
ping een baby huilen. Gaat u terug om die baby dood te schie-
ten? Ja of nee? 
Het bleef even stil. Toen zei de chauffeur tegen Sammy:  
Weet u, u bent een heel wrede man. 
Fanatisme is niet voorbehouden aan een groep, een volk, een 
godsdienst. Het kan overal de kop op steken. In elk land kan het 
huizen.   

Voor Israël, voor Palestina geldt voor Oz: we moeten beginnen 
om twee staten te vormen, waar elk volk een eigen plek heeft. 
We moeten, hoe pijnlijk dat ook zal zijn, eerst van elkaar schei-
den en apart van elkaar wonen. Misschien kunnen we daarna, 
vanuit de eigen ruimte handel met elkaar drijven en koffie met 
elkaar drinken. 
Ten aanzien van het fanatisme zegt hij we moeten ons oefenen in 
tegenkrachten. 
We moeten proberen het fanatisme van zijn kracht te ontdoen.  
Oz noemt tegenkrachten en geeft een aantal handreikingen. 
De eerste is de verbeeldingskracht. Een citaat:  
Ik geloof onder allerlei voorbehoud dat verbeeldingskracht kan 
bijdragen aan het verwerven van een gedeeltelijk, beperkte im-

muniteit voor fanatisme. 
Ik geloof dat iemand die zich kan voorstellen wat 
de gevolgen van zijn of haar opvattingen zijn, wan-
neer het om die baby op de vierde verdieping gaat, 
dat zo iemand misschien iets minder fanatiek wordt. 
Een tweede handreiking is de literatuur. Lees boe-
ken, waarmee je je oefent om je verplaatsen in een 
ander. Lees boeken die vertellen over mensen met 
hun dromen, maar ook hun mislukkingen. 
Een derde tegenkracht: humor! Gevoel voor humor 
is een geweldig geneesmiddel. 
Een fanaticus kent geen humor, hooguit sarcasme. 
Een vierde punt dat Oz aanreikt: leer leven met on-
besliste situaties. Leer genieten van verscheiden-
heid. Leer leven met het feit dat jij en ik geen gelijk 

hoeven te hebben. 
Hou de dingen open. Oz vertelt in dit verband hoe zijn moeder 
omging met het geschilpunt tussen Joden en Christenen over de 
komst van de Messias. Christenen zeggen dat de Messias al ge-
komen is, Joden verwachten hem nog steeds. Dat heeft geleid tot 
bloedvergieten en narigheid.  
De moeder: 
Waarom wacht iedereen niet gewoon af wat er gebeurt? 
Als de Messias komt en zegt: Hallo allemaal, leuk jullie weer te 
zien, zullen Joden hun ongelijk moeten bekennen. Als de Messias 
komt en zegt: Hoe maakt u het, leuk jullie te ontmoeten, moet de 
christelijke wereld zich bij joden verontschuldigen. In de tussen-
tijd is het een kwestie van leven en laten leven. 
 

Amos Oz schreef een zeer lezenswaardig boek. Het zou verplich-
te literatuur moeten zijn op elke middelbare school, schrijft Ah-
med Aboutaleb op de achterzijde. Ik ben het daarmee eens. Ik 
zou wel met het oog daarop de prijs van het boekje drastisch ver-
lagen. 
Of je mensen van fanatisme kunt genezen, zoals de titel van het 
boek suggereert, weet ik niet. Zover gaat Oz in het boek niet. 
Ook Oz heeft geen geneesmiddel paraat. Hij geeft wel handrei-
kingen en hij opent de ogen voor fanatisme dat in elk mens kan 
huizen. 

J.G. de Bruijn 

Amos Oz, Hoe genees je een fanaticus 
 De Bezige Bij, 2016 
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Expositie  Johanneskerk met wandel- en fietstocht 
Sporen van Religie al jaren in Laren

LAREN – juli 2016. Zondag 31 juli 
vindt om 11.15 uur in de Johannes-
kerk aan de Naarderstraat, de offici-
ele opening plaats van de foto-
expositie ‘Sporen van Religie’. Al 
vanaf 2003 houdt het Team Open 
Johanneskerk jaarlijks tijdens de 
zomermaanden, een tentoonstelling 
over een interessant ‘kerkelijk’ on-
derwerp. Zo konden wij onder ande-
re doopjurken, Bijbelse tuinen en 
iconen bewonderen.  
 
 
De expositie ‘Sporen van Religie’ 
wordt samen met de Historische Kring 
Laren georganiseerd. Tijdens een  
speurtocht door het dorp en op basis 
van gegevens van de Historische 
Kring, werden 18 ‘sporen’ gespot, ge-
fotografeerd en in de Johanneskerk opgehangen. De vraag 
is of je ze herkent maar het leukst is het natuurlijk om deze 
uitingen van godsdienstigheid, met eigen ogen te gaan be-
kijken. Zowel voor wandelaars als voor fietsers, is er in de 

kerk een route beschikbaar, noem het 
een speurtocht! Voor wandelaars ruim 
4 kilometer en voor fietsers 6 km. De 
door de Historische Kring geschreven 
routes brengen je langs deze markante 
sporen, maar ook langs prachtige plek-
jes in het dorp. 
 
De expositie start op 30 juli en ein-
digt op zaterdag 10 september, Mo-
numentendag. De toegang is gratis. De 
wandel- en fietsroute is tijdens de ten-
toonstelling voor 1 euro verkrijgbaar.  
 
De in 1521 gebouwde Johanneskerk is 
het oudste monument van Laren en 
wordt elke zomer op zaterdagen van 
12.00 tot 17.00 uur open gesteld voor 
bezichtiging. Dit jaar van zaterdag 2 tot 
en met zaterdag 23 juli. 

 
‘Sporen van Religie’ en ‘Open Johanneskerk’ zijn activitei-
ten van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE). 

 

EINDE OECUMENISCHE VESPER IN LAREN 
Op 29 mei jl. kwamen wij bij elkaar in de Johanneskerk voor de laatste Oecumenische Vesper in Laren. Na 35 jaar houdt het op.  
Ds. René van den Beld hield een prachtige overweging, waaruit wij hier graag enkele zinnen voor u citeren. 
 

(uit de) Overweging in de laatste Oecumenische Vesper op 29 mei 2016 te Laren 

Zusters en broeders in Christus, 
 

De Oecumenische Vesper heeft dit jaar 
als thema “Een beeld van een Kerk”. Je 
kunt rustig zeggen: de Oecumenische 
Vesper is zelf een beeld van een kerk. 
Er wordt gedaan wat de kerk tot kerk 
maakt: ora et labora. Bid en werk, zo-
veel mogelijk mensen uit de christelijke 
traditie op één Naam, op één noemer, 
samengebracht. Het bidden verbindt 
door de Heilige Geest rondom Christus. 
De oecumene is een houding, dat je de 
ander opzoekt en met hem of haar bidt: 
uw Koninkrijk kome. Dat je dingen samen doet, heeft jaren-
lang in de samenleving geklonken als een open deur in-
trappen. Liefst zo groot mogelijk en liefst fuseren om de 
winstmaximalisatie en de bonuskans te vergroten.  Dat 
soort samen hoort niet bij de oecumene. Nu we zoveel ver-
harding in de samenleving en in de wereld zien, mag nog 
wel eens opnieuw herinnerd worden aan de betekenis van 
oecumene en ligt daar een taak voor de kerk.  
Ora – persoonlijk én samen. Labora is het werken. Het is 
steeds weer het appèl om aan de wereld het goede van de 
vrede aan te bieden, samen bidden én werken doordat we 
in Christus op elkaar betrokken zijn geraakt. Dat betekent 

dat er hoop in je wordt gezaaid. Hoop 
voor je eigen leven. Hoop voor de we-
reld, waar veel on-geest rondwaart. 
Angst en onzekerheid. Tegen de ont-
bindende en stormachtige krachten is 
verweer nodig. Anders redden we het 
niet. Er is ook een positief beeld van 
een kerk nodig, als verweer. Niet een 
beeld van een kerk waar de verschillen 
en de geschillen nog eens op een rijtje 
worden gezet. Maar een beeld van de 
kerk dat uitdrukking geeft aan Ora et 
Labora. We varen samen tegen de 
storm in, tegen de tijdgeest in. 

Wie tot het einde volhardt, zal niet teleurgesteld worden. 
Volhouders dus, bidders en werkers. Ook al is na 35 jaar 
deze vorm van Vespers, onder dankzegging aan wie dit al 
die jaren organiseerden en gedragen hebben, voorbij, het 
beeld van de kerk dat de Oecumenische Vesper oproept, 
blijft staan. 
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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 

 

In de vergadering van 16 juni verwel-
koomde de kerkenraad onze consulent ds. 
Job de Bruijn en de nieuwe voorzitter van 
het College van Kerkrentmeesters Frits 
Baan. 
De kerkenraad heeft een persoonlijke 
bedankbrief van ds. René van de Beld 
ontvangen die eindigde met de wens ‘Pax 
et Bonum’, vrede en het goede.  
 

Beroepingswerk 
De kerkenraad is globaal geïnformeerd 
over de voortgang van het beroepings-
werk. Elders in dit nummer van Onder-
weg doet de beroepingscommissie zelf 
verslag van de voortgang. 
Voor de 0,7 deeltijd-predikants-plaats is 
inmiddels een zogenaamde solvabiliteits-
verklaring verkregen van het RCBB 
(Regionaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken).  
 

Toekomstoverleg  
De kerkenraad heeft op 30 juni een extra 
bijeenkomst ingepland om met elkaar te 
spreken over de toekomst van onze 
gemeente. Vragen als waar we staan en 
hoe we dat laten zien, hoe we geloofs-
overdracht vorm kunnen geven, hoe we 
omgaan met pluriformiteit en anders-
denkenden staan onder andere op de 
agenda. Maar ook hoe we de gemeente 
hierin kunnen betrekken. 
In de volgende Onderwg hopen wij daar 
meer over te kunnen vertellen. 
 

Activiteitenprogramma 
Een kleine commissie uit de  kerkenraad 
gaat zich buigen over het activiteiten-
programma voor komende winter. De 
bedoeling is dat zij dit samen met een 
aantal gemeenteleden gaan oppakken. Als 
u mee wilt denken, meldt u zich dan aan 
bij ouderling Karen Nelson per e-mail, 
karin4nelson@gmail.com. 
 

Jaarrekening 2015 College van Kerkrent-
meesters 
Na een toelichting door de penningmees-
ter van het CvK wordt de jaarrekening 
2015 vastgesteld. Zie hiervoor pag. 8. 
 

Vacatures 
Er zijn nog geen reacties ontvangen op de 
oproep voor de vacature die is 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, 
'  525 65 28. 
 

Kerkdiensten afgelopen periode  
De goed bezochte afscheidsdienst van ds. 
René van den Beld op zondag 5 juni en de 
bevestiging van Frits Baan tot ouderling-

kerkrentmeester in dezelfde dienst wordt 
als bijzonder ervaren (meer daarover op 
pagina’s 8 en 9). 
De door ds. Rob Fechner op 12 juni gelei-
de avondmaalsdienst was helaas minder 
bezocht.  
 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 
 

Bij de diensten 
 

De kerkenraad is verheugd dat vanaf 
Pinksteren de Orden van Dienst worden 
verzorgd door Henk Aertsen (reguliere 
diensten) en Pieter Schreur (bijzondere 
diensten).  
 

Op zondag 10 juli gaat ds. Rob Fechner 
uit Maarsbergen voor in onze gemeente. 
Hij is inmiddels voor ons geen onbekende 
meer.  
Dat geldt ook voor onze voormalige 
interim-predikant ds. René van den Beld 
die op zondag 17 juli de dienst leidt. 
Op 24 juli verwelkomen we prof. Bas de 
Gaay Fortman uit Ermelo. Hij is evenmin 
een onbekende, al is het alweer enige tijd 
geleden dat hij bij ons voorging. 
Zondag 31 juli gaat ons gemeentelid ds. 
Petra Barnard voor. In deze dienst wordt 
Carl James Felix gedoopt, geboren 13 
augustus 2015 te Singepore, zoon van 
Otto en Susan van der Elst-Jyee. 
Op zondag 7 augustus leidt ds. Arie de 
Boer de dienst. 
Ds. Petra Barnard leidt ook op zondag 14 
augustus de dienst in onze gemeente. 
Pastor Christiaan Boers gaat op zondag 
21 augustus bij ons voor. Hij is voorzitter 
van de Vereniging Kerkelijk Werkers. 
Zondag 28 augustus leidt ds. René van 
den Beld de dienst, ds. Arie de Boer doet 
dat weer op zondag 4 september. 
 

In de gemeente 
 

BIJVANCK-GESPREKSGROEP 
In het afgelopen seizoen kwam de 
Bijvanck-gespreksgroep 1x per maand in 
huiskamerkring bij elkaar onder leiding 
van ds. Arie de Boer. 
We spraken o.a. enige keren over het 
boek God is niet te vangen, van Jan 
Offringa. Een fijne en leerzame kring. 
Als afsluiting gingen wij uit eten. 
 

Aly van Vembde 

 

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 



Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 32e jaargang, nr 7, 8 juli 2016  7 

HIGH TEA 
De High Tea, die op zondag 12 juni j.l. 
door de kinderen en jongeren van de 
Dorpskerk in de tuin van het Achterom is 
verzorgd, heeft – naast veel enthousiaste 
gasten – een opbrengst van € 335,00 op-
geleverd. De diaconie zorgt ervoor, dat dit 
bedrag bij VluchtelingenWerk Nederland 
terechtkomt, t.b.v. vakantieweken voor 
kinderen in asielcentra. Een verslag en 
foto’s van het evenement vindt u op de 
jeugdpagina. 

Mieke Bleys 

 
 

MEDEWERKERS-BEDANKAVOND 
Vrijdagavond 24 juni waren de vrijwil-
ligers en medewerkers van onze gemeente 
uitgenodigd voor de jaarlijkse vrijwilli-
gersavond. Het weer was ons goed ge-
zind, zodat de ruim 60 aanwezigen op het 
terras van ‘Achterom’ konden genieten 
van een heerlijke avond. Nadat iedereen 
van koffie en taart was voorzien, heette de 
voorzitter van de kerkenraad allen harte-
lijk welkom. Allereerst bedankte hij de 
organisatoren van de avond, want alles 
was weer voortreffelijk verzorgd. 
Vervolgens gaf hij een verrassende inkijk 
in de lange lijst van commissies en groe-
pen die, gevuld door de vele vrijwilligers, 
allemaal bezig zijn in en voor de ge-
meente. Hij bedankte alle vrijwilligers en 
medewerkers, want zonder hen kan de 
gemeente niet functioneren. Hij gaf nog 
wel aan dat ook voor het komende sei-
zoen weer vrijwilligers nodig zullen zijn, 
o.a. voor de invulling van het aktiviteiten-
programma. 
Hij sprak ook de hoop uit dat binnen niet 
al te lange tijd een nieuwe predikant kan 
worden beroepen. 
De zonovergoten avond verliep daarna 
uiterst geanimeerd, de hapjes en drankjes 
vonden gretig aftrek en de sfeer was uit-
stekend en ontspannen (zie ook pag.9). 
Voor enkele aanwezigen een teken dat we 
op de goede weg zijn. 
Bij vertrek kreeg iedereen nog een klein 
presentje mee als bedankje. 
 

Uit de 
beroepingscommissie 

 

De Beroepingscommissie heeft nu ook het 
‘horen’ afgerond. Het waren leerzame en 
inspirerende bezoeken aan de kandidaten 
in hun eigen omgeving, waar telkens 
kleine delegaties uit de beroepingscom-
missie in cognito aanwezig waren. Na een 
evaluatie in eigen kring van het ‘horen’ 

volgt een tweede gespreksronde met één 
of twee kandidaten, waarna wij hopelijk 
een beroepingsvoorstel naar de kerken-
raad kunnen sturen.  

Namens de Beroepingscommissie 
Henk Aertsen, vicevoorzitter 

 
 

Gedicht van de Maand 
 

 Water 
 
 Het water is zo spiegelstil 
 alsof het graag getuigen wil  
 van Jezus die er over liep 
 en die de zijnen tot zich riep. 
 

 Wie heeft die roepstem niet gehoord, 
 maar wie, wie stapt dan overboord? 
 Als Jezus ons vandaag nog riep 
 Dan was hetwater veel te diep. 
 
  Jan Willem Schulte Nordholt 
 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

 

COLLECTEROOSTER 
10-07  Koffiedrinken na de dienst 
Deze zondag willen wij de gaven bestem-
men om de kosten te bestrijden van het 
wekelijkse koffiedrinken na de kerk-
dienst; een kopje, een praatje, een koekje.  
17-07  Cantorij 
De Cantorij is vandaag het doel van onze 
collecte, uw steun zeker waard. 
24-07  Onderhoudsfonds 
Voor het onderhoud en instandhouden 
van de kerkelijke gebouwen. 
31-07  Gedachtenisfonds 
Is er iets bijzonders aan de hand, dan 
wordt speciale aandacht voor het gedach-
tenisfonds op prijs gesteld. Zo ook op 
deze zondag. 
07-08  Orgelfonds 
De muziek bij de eredienst willen we niet 
missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaar-
deerd. 
14-08  Eredienst 
Het instandhouden van de Eredienst is op 
deze zondag het collectedoel. Daar geef je 
graag voor! 
21-08  Nieuwe liedboeken Cantorij 
Op 17 augustus zijn de repetities van de 
Cantorij weer begonnen. Zij zou graag 
over meer koorbundels beschikken; maakt 
u dat mogelijk? 
28-08  Kerkblad Onderweg 
Wij collecteren voor een van de commu-
nicatiemiddelen van de kerk, ter dekking 
van de onkosten. 
Alle collectes worden zoals altijd van 
harte aanbevolen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over mei/juni 2016 
29-05 Gedachtenisfonds €   96,02  
05-06 Jeugdkerk € 150,22 
12-06 Onderhoudsfonds €   64,60 

19-06 Eredienst €   66,40 

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 
 

           Wie God niet overal ziet,  
           vindt Hem nergens. 
 

 John Petit-Senn 
 

 

College van Diakenen 
COLLECTEROOSTER 
10-07 Binnenlands Diaconaat: Stichting 

De Vrolijkheid 
Stichting De Vrolijkheid geeft 
extra aandacht aan kinderen en 
jongeren in Nederlandse asiel-
zoekerscentra. Deze jonge 

vluchtelingen zijn afkomstig uit landen 
waar geweld en onderdrukking tot het 
dagelijks leven horen. Ze hebben hun 
vertrouwde leven achter zich moeten 
laten. Hun bestaan in Nederland blijft 
vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor 
deze kinderen organiseert De Vrolijkheid 
samen met bewoners in de azc’s creatieve 
activiteiten. Dans, theater, muziek en 
beeldende kunst zijn middelen om hun 
verhaal vorm te geven. Om zelfvertrou-
wen en talent te ontwikkelen. Om even 
kind te kunnen zijn. 
17-07 Bloemenfonds 
De bloemen die wekelijks onze avond-
maalstafel sieren, worden na afloop door 
één van de diakenen gebracht bij iemand 
uit onze gemeente die onze steun verdient 
of iets te vieren heeft. Het bloemenfonds 
is ter bestrijding van de hieruit voort-
vloeiende kosten.  
Mocht u  de bloemen willen wegbrengen, 
meldt u dan bij één van de diakenen na 
afloop van de dienst. 
24-07 Stichting Child 
Deze, in 1996 opgerichte en statutair in 
Blaricum geregistreerde stichting, wil de 
kansen op ontplooiing en een goede 
gezondheid van kwetsbare kinderen in de 
Kilimanjaro regio van Tanzania vergro-
ten. Zij doet dit voornamelijk door scho-
ling, in het basis- en middelbaar onder-
wijs en waar nodig in beroeps- en hoger 
onderwijs, financieel te ondersteunen. 
Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro 
regio alleenstaande oudere kinderen veilig 
onderdak (‘shelter’) verschaffen en in 
Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan 
de therapie van behandelbare kinderkan-
ker. 
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31-07 Inloophuis Wording 
Stichting Inloophuis “Wording’ is in 1997 
opgericht door mensen vanuit diverse 
christelijke kerken in Hilversum. Het In-
loophuis is een open huis voor ieder die 
om welke reden dan ook, dakloos of 
thuisloos geworden is. Maar daarnaast 
ook voor hen die leven met een versla-
vingsprobleem of voor mensen die zich 
gewoon eenzaam voelen. Er is altijd gratis 
thee, koffie, soep en brood. 
De medewerkers van het Inloophuis doen 
hun werk geheel op vrijwillige basis. 
Uw bijdrage wordt gevraagd om het 
Inloophuis in stand te houden. 
07-08 Epafras 
De stichting Epafras maakt het mogelijk 
dat Nederlandse gedetineerden in buiten-
landse detentie in noodsituaties gesteund 
kunnen worden. De stichting kon helpen 
met medicijnen, kleren, matrassen, dekens 
en soms met een terugkeer, met bijbels en 
(woorden-)boeken.  
De stichting wil ook gedetineerden bezoe-
ken. Uw bijdrage wordt gevraagd om de 
reizen van de pastorale medewerkers die 
de gedetineerden in het buitenland bezoe-
ken, mogelijk te maken. 
14-08 Kerk in Actie: Zending 

In de meeste gemeenten van de Protes-
tantse Kerk wordt op deze zondag gecol-
lecteerd voor de ondersteuning Kerk in 
Actie Zending: Onderwijs voor lekenpre-
dikanten op Indonesisch eiland Nias. Op 
het Indonesische eiland Nias leven veel 
mensen onder de armoedegrens. De helft 
van de bevolking heeft alleen basisonder-
wijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt 
naar een ander eiland en keert meestal 
niet terug. Kerken kampen hierdoor met 
een tekort aan predikanten. De Lutherse 
Kerk rust predikanten en leken op Nias 
toe om boeiend en relevant te preken, 
maar ook om hun gemeenten voor te gaan 
in diaconale taken. De kerk helpt gemeen-
ten bovendien bij het opzetten van klein-
schalige kredietprogramma’s. 
De collecteopbrengst wordt gebruikt voor 
trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk 
in Actie hoopt in 2016 de training van 50 
predikanten en 70 lekenpredikanten 
mogelijk te maken. 
21-08 Bloemenfonds 
Het bloemenfonds behoeft nog een gelde-
lijke inpuls. Na de zondagse dienst wor-
den bloemen gebracht naar iemand die 
iets te vieren heeft of onze steun en aan-
dacht verdient. Ook u kunt deze diaconale 

dienst verrichten, meldt u zich hiervoor na 
de kerkdienst bij de diaken. 
28-08 Stichting Regenboog 
De doelstelling van Stichting Regenboog 
is streven naar een samenleving waarin 
burgers in harmonie met elkaar in inter-
actie zijn en zodoende bij te dragen aan 
een evenwichtige integratie in Nederland. 

Ze wil de emancipatie, participatie en 
integratie in de Nederlandse samenleving 
bevorderen 
 

Alle collectes worden van harte aanbevo-
len. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de maand mei 2016 
01-05 Hospice Kajan  €   74,15 
08-05 Werelddiakonaat:  
 Muziek in de kerk € 118,25 
15-05 Zending: Rwanda € 215,63 
22-05 de Cocon € 131,89 
 

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

 

 

 

College van Kerkrentmeesters: jaarrekening 
 

Geachte Gemeenteleden, 
Hierbij ontvangt u de verkorte staat van 
baten en lasten van de PG Blaricum 2015, 
welke op de website van onze gemeente is 
gepubliceerd. 
Deze jaarrekening is door de KKA (Kan-
toor der Kerkelijke Administraties) goed-
gekeurd en door de Kerkenraad van PG te 
Blaricum in haar vergadering van 16 juni 
2016 vastgesteld. 
De jaarrekening ligt ter inzage bij onder-
getekende. Graag even bericht als u van 
deze gelegenheid gebruik wilt maken 
(' 06 513 40 553). 
Namens het College van Kerkrentmees-
ters, 

Piet Oldenziel, penningmeester 
 

 
Afscheid ds René van den Beld – 5 juni 

Woorden van afscheid gesproken door de voorzitter van de kerkenraad, Bram Veerman  
 

René, 
Je had onze zustergemeente Laren-Eemnes goed geholpen in een 
situatie die op de onze leek en wij dachten: ‘dat is de man die we 
nodig hebben.’ 
Je startte op Pinksterzondag vorig jaar als interim-predikant met 
de installatie van de nieuwe kerkenraad. Een prachtige dienst en 
een veelbelovende start van een groep goedwillende maar vooral 
ook onervaren kerkenraadsleden. Jij was, naast interim-predi-
kant, ook voorzitter van die kerkenraad. In het begin was dat niet 
eenvoudig; er deden zich situaties voor die je niet had verwacht. 

Toch is de kerkenraad onder jouw leiding gaandeweg tot een 
werkbare eenheid gesmeed. Je nam de nieuwe kerkenraad en 
daarmee onze gemeente bij de hand. 
Je ging met grote regelmaat voor in onze diensten, in een aantal 
mocht je nieuwe kerkenraadsleden bevestigen (zoals vandaag). 
Persoonlijke diensten waren het, waarin je ons versteld hebt doen 
staan met je voordrachten van Amazing Grace (door jou vertaald 
in Goeie Genade) en van With a little help from my friend. Diepe 
indruk heb je ermee gemaakt. 
 

Baten en Lasten 

begroting rekening rekening
2015 2015 2014

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 20.000€                    31.792€                 20.077€                  
 Bijdragen gemeenteleden 83.000€                    74.616€                 109.916€                
Subsidies en overige bijdragen van derden 18.855€                    4.355€                    14.961€                  

Totaal baten 121.855€                  110.763€               144.954€                

lasten
    
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 88.000€                    90.715€                 88.542€                  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9.300€                       7.249€                    7.072€                    
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9.900€                       7.302€                    7.955€                    
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 50.255€                      27.435€                   59.158€                   

 Salarissen (koster, organist e.d.) 16.100€                    15.895€                 15.213€                  
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 10.000€                    9.087€                    6.537€                    
Lasten overige eigendommen en inventarissen 11.300€                    -1.618€                  -4.698€                   

Totaal lasten 194.855€                  156.065€               179.779€                

Resultaat (baten - lasten) -73.000€                   -45.302€                -34.825€                
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Je nam de gemeente ook bij de hand met het Paulus-project, 
waarin de gemeenteleden werd gevraagd een brief te schrijven 
aan Paulus over wat het gemeente-zijn voor hen inhoudt. 
De brieven waren aanleiding voor een aantal levendige wijk-
avonden en vormden de basis voor een profiel van onze 
gemeente en daarbij behorend een profiel van de te beroepen 
predikant. Beide werden na een gemeenteavond vastgesteld. 
Maar je kwam in een sterk verdeelde gemeente en je had jezelf 
ten doel gesteld te proberen die verdeelde gemeente weer bijeen 
te brengen. Je hebt  veel tijd en energie gestoken in vaak inten-
sieve gesprekken met gemeenteleden uit alle geledingen. De 
hoge verwachtingen die je hiervan vooraf had, zijn niet helemaal 
en soms helemaal niet uitgekomen. Toch heb je de moed nooit 
opgegeven, al viel het werk je zwaar, steeds zwaarder zelfs. 
Maar je bleef volharden in je streven eenheid te brengen in onze 
gemeente. Dat het niet ging zoals je hoopte heeft je behoorlijk 
geraakt.  
Was dit er de oorzaak van dat je in december vorig jaar van je 
fiets viel en je van het vervolg niets meer kon herinneren? De 
hele kerstavonddienst dreigde in het water te vallen. Want we 
leken niet alleen geen predikant te hebben, ook onze organist lag 
plotseling in het ziekenhuis. Maar gelukkig, jij voelde je vol-
doende hersteld om voor te gaan, er werd ook nog een vrije 
organist gevonden en het werd een bijzondere dienst. 
 

 
 foto: Harry van Schaik 
 

Je leidde onze gemeente in de richting van het beroepen van een 
nieuwe predikant. Er is een beroepingscommissie aangesteld die 
ons aller vertrouwen heeft en die nu voortvarend aan het werk is.  
Je verrijkte ons kerkblad Onderweg met je ‘Ommetjes’, waarin 
je verwoordde wat je ervaren had, wat je voelde en waar je naar 
uitkeek. 
Prachtig was ook de samenwerking in de recente oecumenische 
dienst met pastor Sendecki. Het slaan van het kruis en je uitleg 
daarbij voor ons protestanten hebben op onze katholieke dorps-
genoten grote indruk gemaakt. 
En nu, na deze feestelijke dienst, komt er een einde aan jouw 
taak als interim-predikant  in onze gemeente.  

We zijn je veel dank verschuldigd om de wijze waarop je onze 
gemeente bij de hand hebt genomen met het doel deze weer tot 
een bloeiende gemeente te laten worden.  
Je hebt ons een heel eind op weg gebracht, we zijn er nog niet, 
maar we kunnen op eigen benen staan. Nee,  je laat ons niet 
verweesd achter. Je  kunt met een gerust hart gaan.  
Wij wensen jou nu vooral welverdiende rust. En dat geldt 
evenzeer voor je vrouw Nelleke, die jou dit intensieve jaar vaak 
aan Blaricum heeft afgestaan.  
Maar waar vind je rust, of waarin? Zo maar ergens, op de Long 
and winding road, Blowing in the wind?  
Wat ons betreft kun je naar die rustplek op zoek gaan met de 
waardebon voor een hotelbezoek die wij je hierbij aanbieden. 
Wij hopen dat het een startpunt mag zijn voor een mooie en 
vooral rustiger periode, waarvan jij en Nelleke nog lang mogen 
genieten. 
Wij wensen jullie daarbij Gods zegen toe. 
Maar we laten je niet zo maar gaan. We zingen je als afscheid 
een lied toe. Op een melodie die je lief is.  
 

melodie: FINLANDIA (Jean Sibelius) 
 

1. 
Ga maar gerust, laat ons nu maar alleen gaan 
de Dorpskerk zeilt door jou op eigen kracht 
’t is nog onwen-nig, maar we blijven doorgaan 
de storm voorbij  is‘t luwte die ons wacht 
met land in zicht breekt straks de nieuwe dag aan 
en kunnen wij op vaste bodem staan! 
 

2. 
Ga maar gerust, wat jij begon zal doorgaan 
De kerkenraad heb jij op ’t spoor gezet 
Met woord en daad mocht jij ons dit jaar bijstaan 
Jij hebt voor ons de bakens weer verzet 
Wij gaan nu voort  met wat jij voor ons plantte 
Op zoek naar een-heid en een predikant! 
 

3. 
Ga maar gerust, want Hij zal met ons meegaan: 
Hij laat niet los waaraan Hij ooit begon. 
Ook nu liet Hij ons niet met lege hand staan. 
Wat was het fijn, dat jij ons steunen kon. 
Nu is het tijd weer aan jezelf te denken 
René, bedankt en draag Gods zegen mee. 

 

vrij naar: 
Ga maar gerust, want Hij zal met je meegaan.  
Oorspronkelijk Engelse hymne Be still my soul,  
vertaald door Sytze de Vries – Het liefste lied van overzee, dl 2. 
De tekst van dit lied is geschreven door Mieke Bleys en Bram 
Veerman. 
 

 

 
De bevestiging van Frits Baan tot ouderling-kerkrentmeester 

(Foto: Harry van Schaik) 

 
De medewerkers-bedankavond 

(Foto: Harry van Schaik) 
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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	18	augustus	a.s.	naar	dorpskerkjeugd@gmail.com.	Veel	leesplezier!	Jeugdredactie.	

	
Datum:		 Omschrijving	 	 	 			Leidsters	 	 Bijzonderheden		

	ZOMERVAKANTIE		***GEEN	KINDERKERK	en	JEUGDKERK	12+	***	
We	beginnen	weer	op	18	september	a.s.	op	de	Startzondag!!!		

 

HIGH TEA-         Het was best even spannend of we buiten konden zitten op 12 juni: het weer 
       was heel wisselvallig en de temperatuur bleef onder de 20 graden.  Maar we  
       besloten  het  erop  te  wagen  en  zetten de tafels, stoelen en parasols op het  
       grote  terras van  het  Achterom  klaar. We  hadden 24  reserveringen,  maar  
       rekenden –net als voorgaande jaren- ook op een paar extra spontane bezoekers.  
       Er was gebakken voor een heel weeshuis, dus daar konden we niet op stuk lopen: de scones     
       werden vers in de oven van het Achterom gebakken, er was chocoladetaart, kwart- en      
       monchoutaart,  brownies,  macarons,  cake  en  ook  
       hartig lekkers als zalmwraps, quiche en sandwiches. 
       De gasten genoten  naast  al dit lekkers ook van een  
       heerlijk zonnetje(!) en natuurlijk van het gevarieerde  
       gezelschap. De opbrengst (voor Vluchtelingen Werk 
       Nederland) bedroeg € 335,00. Alle gasten en andere  

     gulle gevers: hartelijk dank! En alle medewerkers ook natuurlijk!!! 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Jeugdkerk12+- Op 5 juni kwamen we met de middelbare scholieren bij elkaar om ons te storten op het 
verhaal van de verspieders in het land Kanaän (Numeri 13/14): het volk Israël is na zijn vlucht uit Egypte en 
jarenlange trektocht door de woestijn eindelijk aangekomen in het Beloofde Land.  
Vóórdat we het lange Bijbelverhaal lazen, vertelde iedereen wat zijn of haar leukste, interessantste of 
gedenkwaardigste vakantie-ervaring was. Het ging erom, dat je in een andere omgeving (= niet thuis) was en 
te maken kreeg met dingen die anders/vreemd waren. Wat vond je daarvan? En hoe ging je met die andere 
dingen en gewoontes om? Paste je je aan? Of hield je liever vast aan wat je van huis uit gewend bent? Het 
was niet moeilijk om het Bijbelverhaal naar de huidige tijd te trekken, een tijd waarin ook heel veel 
mensen/hele volken uit hun land, hun bekende omgeving vertrekken naar een nieuw land. Begrijp je waarom 
die mensen vaak vasthouden aan hun eigen gewoontes? Hun eigen cultuur, eetgewoontes, kledingstijl? Het 
kost niet alleen tijd, maar ook MOED om het oude los te laten en open te staan voor het nieuwe, onbekende.  
      
Volgende bijeenkomst: 3 juli 
___________________________________________________________________ 
      
     

OPROEP: 
 
    Wil je graag mail krijgen van onze Kinderkerk of Jeugdkerk12+  over leuke  
    Jeugdactiviteiten en de Diensten voor Jong en Oud, maar sta je nog niet in  
    ons maibestand? Geef je mailadres dan gauw door op:  
    dorpskerkjeugd@gmail.com. Dan houden we je op de hoogte!!! 
 
    Alle activiteiten, nieuwtjes, foto’s en deze JeugdFlits kun je ook terugvinden  
    op de website: www.protestantsegemeenteblaricum.nl. Kijk er maar eens op! 
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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, ' 035-88733 01 
E-mail: jg.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 
Correspondentieadres: 
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 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: NL54 RABO 0334 902.932  tnv. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

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

KINDEROPPASDIENST 
Tijdens de zondagmorgendiensten in de 
Ontmoetingskerk vindt deze plaats in de 
kleine benedenzaal, direct rechts van de 
achteringang. Het rooster staat vermeld op 
de jeugdpagina. 
Coördinatie: 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: Elisa Verhoef,  
' 06-46537346 

Bij de kerkdiensten 

Kerken 
In de zomerweken vinden in de Ontmoe-
tingskerk allerlei aanpassingen plaats. 
In de kerkzaal vervangen nieuwe stoelen 
de oude banken en stoelen. 
De entree van de kerk wordt aangepast. In 
de kerkzaal wordt meer ruimte geschapen 
om er na de diensten koffie te kunnen 
drinken. De zalen krijgen een opknap-
beurt. Gordijnen worden vervangen. En 
verder wordt gekeken op welke manier 
het geluid in de kerk verbeterd kan wor-
den. We willen graag ook voorzieningen 
aanbrengen om de diensten via internet te 
kunnen volgen. Kortom: er staat heel wat 
op stapel. 
Het is de bedoeling dat op 28 augustus de 
meeste zaken aangepast zijn. 
Mijn waardering voor Karel Hagen en alle 
anderen die stap voor stap allerlei verbete-
ringen in en rond de kerk aanbrengen. 
 

Diensten 
Vanaf 17 juli tot en met 21 augustus wor-
den de diensten gehouden in de Johannes-
kerk. 
Op 28 augustus is de Ontmoetingskerk, 
aangepast en wel, weer open. 
Wat betreft de diensten in de zomerperi-
ode: we begroeten Ds Mulder uit Hilver-
sum, die op 17 juli voorgaat. Ds. Land-
man uit de Bilt zal de dienst leiden op 24 
juli. 
Margje Kuiper, die vorig jaar een bezin-
ningsdag van de kerkenraad leidde, zal 31 
juli voorgaan. Op 7 augustus is er een 
dienst van Schrift en Tafel, met als voor-
ganger Martin Snaterse uit Houten. René 
van den Beld leidt de diensten op 14 en 
21 augustus. 
We wensen u met de gastvoorgangers en 
de gastorganisten goede diensten toe. 
 

Gerben van Santbrink 
Het overlijden van Gerben van Santbrink 
heeft diepe indruk op ons gemaakt. 
We missen hem, deze betrokken musicus, 
die zoveel diensten heeft verrijkt met zijn 
orgelspel. In de gedachtenisdienst in de 
Oosterlichtkerk en in het crematorium 
hebben we Gerben herdacht. 
Helemaal aan het slot klonk daar in een 
prachtige muzikale bewerking van John 
Rutter de bekende tekst van Franciscus. 
De muziek werd herhaald en herhaald. 
De tekst geef ik, als een hommage aan 
Gerben, hieronder weer.  
Ik kan u hartelijk aanraden de muziek op 
te zoeken. 
 

Make me a channel of your peace 
Lord, make me an instrument of thy peace 
Where there is hatred, let me sow love 
Where there is injury, pardon  
where there is doubt, faith  

Where there’s despair, hope 
Where there is darkness, light 
And where there’s sadness, joy. 
And all for thy mercy’s sake 
 

Oh, Divine Master 
grant that I may not so much seek 
to be consoled as to console 
To be understood as to understand 
To be loved as to love 
For it is in giving that we receive 
It is in pardoning that we are pardoned 
And it is in dying that we’re born to  

eternal life. 
 

Maak mij een instrument van uw vrede,  
Heer 

Laat mij liefde zaaien waar haat is 
Vergeving, waar schuld is 
Eenheid, waar tweedracht is 
Waarheid waar dwaling is 
Geloof, waar twijfel is 
Hoop, waar wanhoop is 
Licht, waar duisternis is 
Vreugde, waar verdriet is 
En alles omwille van uw goedheid 
 

Goddelijke meester 
Maak, dat ik er meer op uit ben 
Te troosten dan getroost te worden 
Te begrijpen, dan begrepen te worden 
Te beminnen dan bemind te worden 
Want door te geven, ontvangen we 
Door te vergeven worden we vergeven 
En in het sterven worden we geboren tot  

eeuwig leven 
 

Organisten 
Een aantal organisten is bereid gevonden 
om in de komende tijd orgel en piano te 
spelen in de diensten. We stellen hun 
medewerking zeer op prijs. Tot eind 
september zijn de diensten ingevuld. Ik 
noem met dankbaarheid de namen van de 
musici:  
Frits Heil, Mirjam de Bruijn, Gerrit van 
Vembde, Gert Muts, Joost Veerman, 
Alice van Kalsbeek, Jan de Vries.  

J.G. de Bruijn  

Open 
Johanneskerk 

In de zomermaanden is de Johanneskerk 
op zaterdagen weer open. Een team van 
vrijwilligers is beschikbaar om gasten te 
ontvangen. De kerk heeft ook op een 
andere manier een goede functie. Wat mij 
betreft mogen we deze functie uitbreiden, 
zoals men in het buitenland gewend is: de 
kerk is altijd open, om even te schuilen, 
even rust te zoeken, even een kaars aan te 
steken. Een dichte kerk is contradictio in 
terminus. Een dichte kerk is geen kerk, 
enkel gebouw. 
Waar deuren en ramen opengaan, waar 
mensen binnengaan, kan kerk ontstaan, 
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kan kerk gebeuren, al is het maar in een 
enkel moment overdag.  
 

Expositie met wandel- en 
fietstocht 

Sporen van Religie al jaren in Laren 
 

Zie pagina 4 voor deze mededeling. 
 

Uit de gemeente 

BLOEMEN 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk, als gebaar van verbondenheid 
naar:  
Dhr. en Mw. Blok, Hasselaarlaan 17, 
Eemnes. Mw. Ten Brink, Werkdroger 1-
C203, Theodotion, Laren. Mw. Reijs, 
Ruisvoornstraat 3, Eemnes. Mw. Zweeg-
man, Esseboom 2, Rosa Spierhuis, Laren. 
Mw. De Jong-Hulsebosch, ’s Graven-
waarde 20, Laren.  Mw. Timman-v.d. Elst 
en Mw. V.d. Elst, Reijerserf 11, Eemnes.  
Dhr. en Mw. Pieket Weeserik, Raadhuis-
laan 29, Eemnes. Mw. Pot-Mazure, De 
Kwartel 20, Laren. Mw. Van Huizen-
Bakker, Eemnesserweg 42, Johanneshove, 
Laren. Mw. Smeulers-te Hennepe, Eem-
nesserweg 42,  Johanneshove, 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.		
 

KERSTCOMITÉ 
Zomermiddag oudere gemeenteleden 
Na een jaar afwezigheid organiseert het 
kerstcomité wederom een zomermiddag 
met een High Tea in Groot Kievitsdal. De 
middag wordt gehouden op donderdag 28 
juli van 14.30-16.30. De uitnodigingen 
hiervoor zijn inmiddels verstuurd aan 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Wij 
vragen voor deze middag een eigen bij-
drage van € 7,50. De bijdrage kunt u op 
de middag betalen. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en 
wilt u toch mee, neem dan contact op met 
Betty van Dillen, ' 5381161 of via 
bvdillen@planet.nl. Wij hopen dat het 
weer een gezellige middag zal worden 
met elkaar. 
 Namens het kerstcomité, 
 Betty van Dillen 
	

Vanuit de kerkenraad 

Eind vorig jaar is door de PKN de nota 
Kerk 2025 “Waar een woord is, is een 
weg” gepubliceerd.  
Een klein stukje tekst uit het begin van de 
nota. 
Wanneer het vandaag over de kerk gaat, 
komen er bijna vanzelf ook andere woor-
den en beelden boven. Woorden als krimp 

en vergrijzing, en het beeld van een ge-
bouw onder dik stof. De kerk die eens een 
vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur 
en samenleving lijkt nu overbodig. In zul-
ke tijden is de verleiding om maar op te 
houden met de kerk daarom heel herken-
baar. Moeten we er dan inderdaad mee 
ophouden? Velen weigeren dat te doen. 
Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze 
vinden dat de kerk er nu eenmaal bij 
hoort, maar omdat zij van de kerk hou-
den. Omdat zij zich diep aangesproken 
weten door het evangelie, de boodschap 
waar de kerk van leeft. Omdat ze zich 
geen leven kunnen voorstellen zonder 
kerk. 
De gehele nota is via de website van PKN 
eenvoudig te raadplegen. Ook binnen de 
de kerkenraad krijgt dit aandacht.  
De zichtbaarheid van de kerkelijke ge-
meente wordt niet bepaald door hoe mooi 
je zingt of hoe fraai het kerkgebouw is. 
En als wij dit vertalen naar Laren-Eemnes 
dan is het fijn om te constateren dat wij 
met z’n allen hard werken om betrokken-
heid en zorg voor elkaar in de praktijk te 
brengen. Dit leidt er toe dat wij elkaar 
zien staan en aandacht hebben voor el-
kaar. En dat ontstijgt onze kerkelijke ge-
meente. Vluchtelingen, geestelijke en pas-
torale zorg in tehuizen, naasten in pro-
blemen, werken aan kwaliteit van de sa-
menleving en er kan nog veel meer ge-
noemd worden. Ook daarmee zijn wij met 
z’n allen betrokken. Daaraan moeten wij 
blijven werken. Wij mogen met vertrou-
wen 2025 tegemoet zien. 
Iedereen een goede zomer gewenst. 

Martin Noordzij 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

Collecteverantwoording CVK  PGLE 
 

06-03   Plaatselijke kerk € 241,20 
13-03   Plaatselijke kerk € 140,71 
20-03   Plaatselijke kerk € 284,89 
27-03   Pasen jeugdwerk € 344,45 
03-04   Plaatselijke kerk € 131,07 
10-04   Plaatselijke kerk € 214,16 
17-04   Plaatselijke kerk € 256,25 
24-04   Eredienst & kerkm.  € 177,72 
01-05   Plaatselijke kerk € 196,01 
08-05   Jeugdwerk € 147,91 
15-05   Plaatselijke kerk € 287,90 
29-05   Plaatselijke kerk  € 113,75 
 

Alle gevers hartelijk dank 
 H. de Jager,  Penningmeester 

 

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 
 

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 
hebben, wonen 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 gezin-
nen 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. 
 

17-07  Solar Cooking 

 
Vrouwen en kinderen verzamelen hout 
om te kunnen koken. Dit is vaak uren 
lopen met bossen hout op de rug of op het 
hoofd. Voor heel veel gezinnen is brand-
hout de enige bron van energie. De kosten 
voor hout als brandstof is vaak 30% van 
het inkomen. Ook worden veel bomen 
gekapt ten behoeve van landbouwgrond. 
De gevolgen van het massale gebruik van 
brandhout zijn desastreus voor het milieu, 
maar ook voor de gezondheid van men-
sen. Rookontwikkeling in kleine afgeslo-
ten ruimtes veroorzaakt longaandoenin-
gen en oogziektes, vooral bij vrouwen en 
(kleine) kinderen. Door een gebrek aan 
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schoon drinkwater is de kindersterfte 
hoog.  
Gezonder is Integrated Solar Cooking, dat 
uitermate geschikt is voor massaal ge-
bruik door gezinnen met lage inkomens, 
vooral in landen waar de zon veelal 
langdurig schijnt gedurende het hele jaar. 
Integrated wil zeggen dat er naast de 
CooKit ook een hooimand gebruikt wordt 
voor het nagaren en een houtbesparend 
kooktoestel bij bewolkt weer. Door water 
te pasteuriseren in de CooKit met de 
WaPI (Water Pasteurisation Indicator) en 
minder hout te verbranden kunnen ge-
zondheidsproblemen teruggedrongen wor-
den. De COOKIT is een goedkope zonne-
koker waarmee o.a. rijst, pasta, linzen, 
groenten, kip, geit, babyvoeding en gepas-
teuriseerd water bereid kan worden. Bij 
helder schijnende zon is voedsel in 2-3 
uur klaar.  
Dit betekent dat vitamines behouden 
blijven in het voedsel, dat er geen of 
nauwelijks rookontwikkeling plaats vindt 
en dat er schoon drinkwater voor het 
gezin beschikbaar is. 
Solar Cooking Nederland (SCN) is 
gericht op het verlenen van steun aan 
maatschappelijke organisaties in ontwik-
kelingslanden, die zich ten doel stellen 
duurzaam koken met de zon te intro-
duceren. SCN werkt in haar projectlanden 
samen met partners (NGO’s) om Inte-
grated Sustainable Solar Cooking (ISSC), 
(Duurzaam koken met de zon) te imple-
menteren. Sinds 2004 richt SCN zich op 
Oost-Afrikaanse landen, voornamelijk op 
haar projecten in Uganda en Ethiopië. 
 

24-07  Vluchtelingewerk Midden NL 

 
Vluchtelingen Werk Midden-Nederland 
(VWMN) helpt en ondersteunt asielzoe-
kers en vluchtelingen binnen haar regio 
vanaf het moment van binnenkomst tot en 
met de integratie in de Nederlandse 
samenleving. VWMN is een regionale 
afdeling van Vluchtelingen Werk Neder-
land. Hierna een greep uit het werk van 
VWMN. Tijdens de asielprocedure bieden 
medewerkers van Vluchtelingen Werk 
asielzoekers ondersteuning. Vluchtelingen 
die te horen krijgen dat ze in Nederland 
mogen blijven, kunnen beginnen met het 
opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is 
niet altijd even gemakkelijk in het doolhof 
dat Nederland heet. Vluchtelingen die 
door hun vlucht gescheiden zijn geraakt 
van hun gezin, hebben recht op gezins-
hereniging. In de praktijk blijkt dit vaak 
een ingewikkelde procedure, die soms wel 
jaren kan duren. Vluchtelingen Werk 
zorgt er jaarlijks voor dat vluchtelingkin-

deren een week zorgeloos kunnen spelen 
en genieten. Iedere zomer staan er weer 
gezellige, spannende en sportieve kinder-
vakantieweken op het programma. 
 

31-07  Diaconie 
Grotere en kleinere 
hulpvragen, van 
praktische hulp tot 
meerjarige finan-
ciële ondersteuning. 
Denk aan noodop-

vang, 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. Zaken die 
allemaal in de diaconie passeren en 
gedaan worden. Voor lang niet alle, met 
name kleinere doelen, kunnen wij collec-
teren. Maar vaak is een steuntje in de rug 
al voldoende. Met uw hulp kunnen wij dit 
dankbare werk blijven doen. 
 

07-08  Timon 
 

 
 

Timon is een organisatie voor jeugdzorg 
en (jong-)volwassenenzorg, met name 
werkzaam in de provincie Utrecht en de 
stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. 
Daarnaast heeft Timon Begeleid wonen 
voorzieningen in de vorm van woongroe-
pen op diverse plaatsen in het land. 
De missie van Timon is: Jongeren, (jong)-
volwassenen en ouders helpen bij proble-
men met opvoeden en opgroeien op de 
weg naar zelfstandigheid en volwassen-
heid. Onze hulpverlening vindt haar moti-
vatie en inspiratie in de christelijke 
levensovertuiging. 
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen 
en hun ouders wanneer er problemen zijn 
met opgroeien en opvoeden. Hulp die bij 
voorkeur gegeven wordt binnen de eigen 
woon- en leefsituatie van de jongeren en 
jongvolwassenen. Hulp die – wanneer dat 
nodig is – ook geboden wordt in een daar-
voor gecreëerde veilige omgeving voor de 
jongere en (jong-)volwassene.  
 

14-08  KIA Zomerzending Onderwijs 
voor lekenpredikanten op Indonesisch 
eiland Nias 
Het Indonesische eiland Nias is een klein 
eiland waar de mensen onder de armoede-
grens leven. Dit is een groot probleem 
voor zowel de gezondheid als het onder-
wijs. De helft van de inwoners heeft 
alleen basisonderwijs gevolgd. Wie ver-
der wil studeren vertrekt naar Medan of 
Jakarta, maar keert meestal niet naar Nias 
terug. Ook de kerken lijden onder het 
gebrek aan opleiding. Op Nias zijn te 

weinig predikanten. In veel kerken gaan 
daarom leken voor, vaak mensen met 
weinig opleiding. De kerken lijden onder 
deze schaarste. 

 
 

Een belangrijke oorzaak is dat veel jonge-
ren niet gaan studeren, omdat ze daar 
geen geld voor hebben. Als er wél geld 
voor is, kiezen ze liever een beroep waar-
mee ze meer geld kunnen verdienen. Van-
wege het tekort aan predikanten gaan er 
vaak leken voor. Zij hebben meestal wei-
nig opleiding gehad. De kerk op Nias lijdt 
aan het gebrek van goede voorgangers. 
De mensen op Nias leven vooral van 
landbouw en visserij, maar veel eiland-
bewoners zijn erg arm. De opbrengst valt 
tegen doordat er veel regen valt en er 
regelmatig natuurrampen plaatsvinden. 
Bovendien is de afzetmarkt klein. Maar 
de helft van de mensen heeft geld om 
basisonderwijs te volgen. Door gebrek 
aan hoger onderwijs blijven de mensen 
arm! 
De Banua Niha Keriso Protestant, partner-
kerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor 
deze mensen. De kerk heeft een trainings-
instituut waar lekenvoorgangers en predi-
kanten worden begeleid en toegerust. Hier 
leren zij bijvoorbeeld om boeiend en rele-
vant te preken. Op de eigen theologische 
universiteit worden jongeren opgeleid tot 
predikant. Ook zet de kerk zich in voor de 
samenleving. Er worden bijvoorbeeld 
kredietgroepen opgezet. In deze groepen 
sparen mensen samen geld om te inves-
teren in hun bedrijfjes. 
 

21-08  Light for the world (voorheen 
 Dark & Blind Care)  

  
Iedere 5 seconden wordt ergens ter wereld 
iemand blind. Vijfenzeventig procent had 
voorkomen kunnen worden! Vaak kan dat 
met relatief eenvoudige middelen. Light 
for the World zet zich in om vermijdbare 
blindheid uit te bannen vóór het jaar 2020. 
Goede oogzorg behoort voor iedereen 
beschikbaar te zijn, zodat niemand onno-
dig blind door het leven hoeft te gaan. 
Daarnaast zien wij uit naar een wereld 
waar mensen met een handicap niet 
worden achtergesteld, maar volwaardig 
meedoen in de maatschappij. Wij geloven 
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dat ieder mens waardevol is in Gods ogen. 
Daarom kunnen wij ons niet afzijdig 
houden daar waar mensen onrecht wordt 
aangedaan. Het is onze missie om lokale 
organisaties in ontwikkelingslanden te 
ondersteunen die zich inzetten voor betere 
oogzorg en inclusie van mensen met een 
handicap. 
 

28-08  De Cocon  
Bij De Cocon is iederéén welkom. Vol-
wassen mannen en vrouwen zonder thuis 
kunnen bij De Cocon terecht voor een 
slaapplaats, een maaltijd, een kop koffie 
en een beetje gezelligheid. Bijzonder aan 
De Cocon is de kleinschaligheid. Bij De 
Cocon ben je een persoon en geen 
nummer. Ook de gemoedelijke sfeer zorgt 
ervoor dat bezoekers zich hier al snel op 
hun gemak voelen en hier daarom altijd 
graag weer terug komen. Bij De Cocon 
voel je je welkom. Sterker nog: bij De 
Cocon bén je welkom.  

 
De Cocon bestaat uit drie onderdelen: 
Het Passsantenverblijf. Hier kunnen dak- 
en thuislozen enkele dagen per maand 
overnachten. Ook is er kortdurende crisis-
opvang voor mensen in acute nood. 
Het Inloop- en Dienstencentrum. Dit biedt 
faciliteiten die het leven van dak- en 
thuislozen er iets aangenamer op maken. 
Het Sociaal Pension. Hier werken ex-
daklozen aan het oplossen van problemen 
die zelfstandig wonen nog in de weg 
staan.  

Jan van Hamond, penningmeester 

Jeugddienst PGLE 
Zondagmorgen 5 juni hebben we met 
elkaar gesproken over het avondmaal. We 

hebben druiven gegeten en gesproken 
over brood en wijn. Voordeel van wijn is 
dat je een fles overhoudt. Die hebben we 
als wensfles gebruikt. De jongeren hebben 
er wensen voor de toekomst in gestopt. 
Zondag 19 juni zijn we gaan zeilen om 
onze flessenpost te water te laten. 
 

Groet, 
Famke, Leo, Elisa, Geert-Jan en Yvette 

 

De voedselbank 

VOEDSELBANKACTIE 
Op 5 juni hebben weer een inzamelings-
actie voor de Voedselbank Gooi en Om-
streken gehouden met als resultaat 12 
volle kratten met houdbare producten. 
Een prachtig resultaat. Maar daar bleef 
het niet bij, want ik kreeg namens de 
kinderen van de Kinderdienst een cheque 
van € 1.000,-- voor de Voedselbank. Wat 
hebben ze dat in 2 jaar tijd fantastisch bij 
elkaar gespaard. Ook van de Lekker-
kerkers kreeg ik een gift van € 200,--.  

 
Met de opbrengst van de collecte van 17 
april ad € 730,-- plus giften hebben wij 
410 pakjes gesneden kaas kunnen kopen, 
een welkome aanvulling op het weke-
lijkse voedselpakket. 
Dank aan alle gulle gevers, 

Marjo de Jager 

Kerkelijk Bureau  
 

Nieuw ingekomen 
 Dhr. J.T. Ploeg 
  Watersnip 38, Eemnes 
 Mevr. A.C. Baakman 
  Klein Laren 23, Laren 
 Mevr. M.M. Bakels – Slot 
  Naarderstraat 81, Laren 

  

Verhuisd 
 Fam. T.M. Duurland 
  van: Berkenlaantje 29, Laren 
  naar:Mendes da Costalaan 22, Laren 
 Dhr. S.J. de Jong, en 
 Mevr. M.H.E. Nagtegaal 
  van: Melkweg 4, Laren 
  naar: Heideveldweg 47, Laren 
 Fam. G. Overeem 
  van: Wezeboom 1, Eemnes 
  naar: Laarderweg 34, Eemnes 
 

Vertrokken 
 Mevr. J.J.M. ten Brink 
  naar: Bussum 
 Dhr. J.M. Drijfhout van Hooff 
  naar: Bussum 
 

Overleden 
 op 5 juni 2016: 
  Mevr. IJ.C. de Groot-van de Velde 
  Houtweg 32, Laren 
 op 13 juni 2016: 
  Mevr. M. van Laar - van Harn 
  Werkdroger 1, Laren 
 op 15 juni 2016: 
  Dhr. A.W. Vervuurt 
  Werkdroger 1, Laren 
 

Gehuwd 
 op 3 juni 2016: 
  Dhr. S.Y. Kramer, en 
  Mevr. J. van Meerten 
  Engelsjan 8, Laren 
 op 9 juni 2016: 
  Dhr. A. Wijnen, en 
  Mevr. A.C. Treptow 
  Legrasweg 11, Laren 
 
Kerkelijk Bureau PGLE, 

Jim Lemckert 
 

 

 

Teken van leven van Jet van Rijsdam-Blaauw
Wij (man en kinderen) worden in deze moeilijke tijd gedragen 
door talrijke blijken van meeleven, meedenken en meebidden, 
door middel van bloemen, kaarten, telefoontjes, brandende 
lichtjes en dierbare gebeden. Dank daarvoor  
Sinds eind januari is de lichamelijke en geestelijke toestand van 
Jet uiterst zorgwekkend; twee tia’s, een herseninfarct en een 
ingrijpende hersenbloeding met onherstelbare hersenbeschadi-
gingen hebben tot gevolg gehad dat zij van een fiere, stoere 
vrouw geworden is tot een zeer kwetsbaar persoon. 
Verblijfperiodes in Tergooi Blaricum, Naarderheem, Tergooi B., 
Universitair  Medisch Centrum Utrecht, weer terug naar Tergooi 
hebben er, na vele intensieve onderzoek behandelingen, toe 
geleid dat zij vanaf 9 juni liefdevol en zorgzaam wordt verpleegd 
in De Stichtse Hof in Laren. 
Haar levensverwachting is van korte duur en wij proberen ons 
voor te bereiden op haar levenseinde hier op aarde. In diep 
geloof en rotsvast vertrouwen klampen wij ons vast aan haar en 
ons leven en worden omringd door vele lieve mensen. Wij zijn in 
deze weken veel bij en met haar. 
Medisch gezien wordt er vanaf 23 juni een symptomatisch beleid 

gevoerd, dat wil zeggen: een laatste periode met “love and care” 
als teken van kwaliteit van leven. 
In de leefstijl van Jet willen we afsluiten met de volgende 
gezongen woorden: 

 

Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede? 

 

Jessica, Daphne, Estel en Cees van Rijsdam 
 

Bovenstaand bericht schreef ik op donderdagavond 23 juni. Op 
vrijdagmiddag 24 juni hebben we Jet vanuit onze handen mogen 
overgeven in de handpalmen van onze God, en is zij vredig 
heengegaan als op adelaarsvleugels gedragen. 
 

Cees van Rijsdam 
 (Een In Memoriam zult u in het volgende nummer van 
Onderweg aantreffen. – HA.) 
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Op zondag 19 juni kwamen we met de 12+ groep weer bij 
elkaar. Dit keer niet om onze nieuwe ruimte te schilderen 
maar om te gaan zeilen op het Gooimeer. Met de zeilgroep 
hebben we eerst het begin van de kerkdienst bijgewoond en 
na 10 minuten zijn we met auto’s naar de aanloophaven in 
Huizen gegaan.  

Daar lagen de zeilboten waar we uitleg over hebben gehad. 
Vervolgens hebben we de zwemvesten aangetrokken en de 
zeilen gehesen en zijn we het Gooimeer op gevaren. We 
hadden fantastische zeilomstandigheden, windkracht 3-4 en 
een zonnetje. 

Al snel zeilden we naar het midden van het Gooimeer, 
richting het eiland. Op het eiland hebben we gepicknickt. 
Iedereen had zijn eigen lunchpakket, aangevuld met goed 
belegde broodjes van Katja. Na de lunch hebben we onze 
fles met wensen in het water gegooid (flessenpost). Al 
laverend gingen we terug naar de haven en stapten we rond 
half vier weer aan wal.  

Speciale dank aan onze schippers Menno Ruizendaal, Jan 
den Dunnen, Judith den Dunnen, Jan Overzee en Ben 
Overzee. Wij van de 12+ groep hebben genoten! 

Fijne vakantie allemaal en de volgende 12+ bijeenkomst is 
op 11 september. 

Katja, Linda en Leo 

 

 

Op 11 juni hebben we met de kinderdienst het 
spaarproject van de Voedselbank afgesloten. Op 
woensdag 15 juni hebben we de cheque van € 1000,00 
overhandigd aan de Voedselbank.

 

Op 26 juni hebben we afscheid genomen van Eva, 
Nienke, Roelof en Julia. Zij gaan na de zomervakantie 
naar de 12+ groep en naar het voortgezet onderwijs. 
Allemaal heel veel succes en geluk!

Op 10 juli hebben we de slotochtend met allemaal 
spelletjes. Neem je broer, zus, vriend en vriendin mee. 
Gezellig! 

Van 17 juli tot en met 21 augustus is er geen 
kinderdienst. Fijne vakantie allemaal!  

Famke, Leo, Elisa, Geert-Jan en Yvette 
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K E R K D I E N S T E N  
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 
ZONDAG 17 JULI Vijfde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. J. Mulder, Hilversum 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor E. Kok 
Theodotion 10.30 uur Pastor J.H. Willems Eucharistieviering 
ZONDAG 24 JULI  Zesde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Prof. Bas de Gaay Fortman, Ermelo 

Opname Radio6FM, uitz. 31-7 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. G. Landman, de Bilt 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Diaken J. Tünnissen 
Theodotion 10.30 uur Ds. J.C. Visser 
ZONDAG 31 JULI Zevende zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. Petra Barnard, Blaricum Doopdienst 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. M. Kuiper, Houten 
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 Pastor G.L.C.M. van Kesteren 

Woord- en communieviering 
ZONDAG 07 AUG. Achtste zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. de Boer, Utrecht 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. M. Snaterse, Houten Heilig Avondmaal 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. A. Sneep    (PKN) 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor C. Geraets 
Theodotion 10.30 uur Ds. L. Jansen 
ZONDAG 14 AUG. Negende zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. Petra Barnard,  Blaricum 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. Ds. A. van Setten 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 21 AUG. Tiende zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Pastor Christiaan Boers, Terwolde 
Johanneskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünnissen 
Theodotion 10.30 uur Pastor J.H. Willems Eucharistieviering 
ZONDAG 28 AUG. Elfde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld,  Baarn 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn   
Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. Ds. M. van Woerden (Doopsgezind) 
Stichtse Hof 10.45 uur Mw. Marjolein Kraaijeveld 
Theodotion 10.30 uur Ds. J.C. Visser 
ZONDAG 04 SEPT. Twaalfde zondag van de zomer 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. de Boer, Utrecht 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  Heilig Avondmaal) 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. A. Berben     
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor C. Geraets 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.C.L.M. van Kesteren 

Woord- en communieviering 
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! 
 

Iedereen kan zich vergissen, alleen een 
dwaas blijft in zijn dwaling volharden . 

 

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

Openstelling kerken in de zomermaan-
den: 
 

De Sint-Jansbasiliek in Laren is elke za-
terdag vanaf 2 juli t/m 10 september 
open van 12.00 uur tot 16.30 uur. Ach-
ter in de kerk staat een fototentoonstel-
ling van de Sint Jansprocessie en de ere-
poorten door de jaren heen.  
 
De Johanneskerk aan de Naarderstraat in 
Laren is elke zaterdag vanaf 2 juli t/m 10 
september open van 12.00 uur tot 17.00 
uur. Vanaf zaterdag 30 juli is er op de za-
terdagmiddag een tentoonstelling van re-
ligieuze voorwerpen te bewonderen. 
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 18 AUGUSTUS 
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 
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