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Een interim-pastor neemt afscheid 

 

Op zondag 8 januari heeft ds. Arie de Boer afscheid genomen als interim-pastor van de 
Protestantse Gemeente te Blaricum. In het PGB-deel van dit nummer van Onderweg leest u 
daar meer over. De week voor Kerst had ik een gesprek met hem voor een terugblik op zijn 
werk voor de Dorpskerkgemeenschap, die hij ruim drie jaar met pastorale zorg heeft 
bijgestaan. Maar hij deed meer: hij ging ook regelmatig voor in de diensten op zondag en 
leidde ook vaak de uitvaartdiensten van overleden gemeenteleden. 

 

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

Hoe is het begonnen?  
In oktober 2013 was ik gastpredikant in de 
Dorpskerk en na de dienst had ik een gesprek 
met de voorzitter van de kerkenraad en met 
Machteld de Hoop, die toen ouderling van 
dienst was. De actuele situatie van de Dorps-
kerkgemeenschap kwam aan de orde en daar-
mee de dringende behoefte aan pastoraat. Ik 
was nog nooit eerder in Blaricum geweest, 
stond dus onbevangen tegenover die situatie 
en kon daarom ook op hun verzoek in Blari-
cum te komen helpen ingaan. 
Wat waren precies je taken? 
Pastorale zorg verlenen, zonder mij direct 
met het conflict te bemoeien. Dat werkte in 
de pastorale praktijk maar gedeeltelijk. 
Gemeenteleden bij wie je op bezoek kwam 
wilden er natuurlijk wel graag over praten. Ik 
ontmoette veel ongenoegen en ergernis,  
boosheid en verdriet, maar ging niet inhou-
delijk in op de oorzaken van het conflict. Wel 
heb ik mij ervoor beijverd de kerkelijke 
procesgang uit te leggen en vooral ook de 
legitimiteit van dat proces.  
Was het bijwonen van kerkenraadsverga-
deringen ook een onderdeel van je werk-
zaamheden? 
Nee, maar wel verstandig om er te zijn. Ook 
in vele persoonlijke gesprekken met kerken-
raadsleden heb ik hopelijk een bijdrage 
kunnen leveren aan de goede voortgang en 
nieuwe verhoudingen. 
Het was mijn wens dat mensen gingen inzien 
dat het belang van de gemeente ver uitgaat 
boven het conflict. Dat vereist een visie op 
het gemeente-zijn: de gemeente als Lichaam 
van Christus – een huis dat tegen zichzelf 
verdeeld is gaat ten onder. Het Lichaam 

wordt ziek en kan verdwijnen. 
In een verdeelde gemeente is het in principe 
de taak van ons allen om verzoening na te 
streven en de onderlinge gemeenschap en 
band met elkaar te herstellen. Het pastorale 
gesprek kan als bijwerking hebben dat men-
sen over die kloof kunnen heen stappen. 

 
Hoe zie je de toekomst voor Blaricum? 
Ik vond dat in de aanloop naar de komst van 
een nieuwe predikant de verwachtingen veel 
te hoog gespannen waren. Ik begreep dat 
natuurlijk ook wel. Na de afgelopen moei-
lijke jaren was het verlangen met een nieuwe 
predikant een nieuwe start te kunnen maken 
buitengewoon groot geworden. Ik vind ech-
ter ook al jaren dat de plaats en de rol van de 
predikant in een gemeente zwaar wordt over-
schat. We zijn werkelijk allemaal even ver-
antwoordelijk voor het functioneren van het 
lichaam van Christus, en zonder uitzondering 

moet ieder daarin zijn of haar eigen plek 
vinden. Dat bijbelse gegeven relativeert ook 
de positie van predikant. 
Wat de kerkgang betreft viel op te merken dat 
er een vaste kern van trouwe bezoekers was. 
Een aantal heeft de weg terug gevonden en 
een aantal is vertrokken. Ik hoop van harte 
dat zij die zich niet meer thuis voelden in de 
Dorpskerk elders ‘onderdak’ hebben gevon-
den.  
Beslissend voor de toekomst van de kerk ook 
in Blaricum is de mate van bereidheid te 
investeren in de ontwikkeling en groei van 
het eigen geloofsleven én het ‘zien’ van die 
unieke ‘organische’ gemeenschap die Paulus 
het ‘Lichaam van Christus’ noemt. Dat kun-
nen zien geeft dat je het verschil ziet tussen 
de gemeente en een willekeurige gezellig-
heidsvereniging. Ik heb dat enorm ervaren in 
het wekelijkse gebedsuurtje in Achterom. 
Dat was zonder uitzondering inspirerend: 
samen voor God staan, met jouw leven, de 
zorgen die je met elkaar deelde, je gebed. 
Heel belangrijk. 
Hoe kijk je terug op je drie jaar in Blaricum? 
Pastoraat is het mooiste werk dat bestaat! 
Van de conflictsituatie ben ik soms wel eens 
heel moe geworden, van mensen individueel 
nooit! 
Nog iets tot slot? 
Ik hoop van harte dat het Marnix in deze 
gemeente gegeven zal worden dat hij in alle 
huizen van de gemeenteleden even welkom 
geheten wordt als ik. 
Arie, heel erg bedankt voor dit gesprek en 
voor al het werk dat je in Blaricum gedaan 
hebt. Het ga je goed. Gods zegen. 

Henk Aertsen 
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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, M.Th. van der Sijs  

EINDREDACTIE 
H. van Gelder, S. Talsma 
1 vacature 

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, ' 525 0278 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
J.W. Lemckert, Zomertaling 43 
3755 GN Eemnes, ' 626 7252 
e-mail:  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

 
INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 

 

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

 

DONDERDAG 2 FEBRUARI 
 

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-
conie 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  
 2 do  02-02 za   18-02 
 3 do  02-03 za   18-03 
 4 do  06-04 za   22-04 
 5 do  04-05 za   20-05
 6 do  01-06 za   17-06 

Overdenking 
Gered door een druif 

De Engelse rabbijn Jonathan Sacks is een begenadigde bijbel-
uitlegger. Ik maakte dankbaar gebruik van zijn studies bij een 
serie preken over Genesis. Maar ook een groter publiek weet hij 
te bereiken, bijvoorbeeld door zijn columns in The Times. Met 
deze meditatie vertrok ik uit Gouda en kom ik graag het Gooi 
binnen. 
 

Paniek 
Sacks is opperrabbijn in Londen en hij werd in die functie uitgenodigd voor een lunch op 
Downing Street 10 door de toenmalige premier John Major. Dit ter gelegenheid van een be-
zoek van de toenmalige president van Israël, wijlen Chaim Herzog. 
Daags voor de lunch werd er gebeld door Downing Street; of de rabbijn de maaltijd met ge-
bed wilde openen? Dat wilde de rabbijn wel. Kon het een kort gebed zijn? Want het pro-
gramma van de premier was nogal vol (Later bleek het de dag te zijn waarop de premier, na 
die lunch, naar het parlement moest om de breuk in het huwelijk van prins Charles en lady 
Diana bekend te maken). 
Er is een korte dankzegging in het jodendom, schrijft Sacks, met een apart brood, die niet 
om het rituele wassen van handen voor de maaltijd en het uitgebreide dankgebed na de maal-
tijd vraagt. Hij zou het dus kort kunnen houden. 
De dag en het moment van de lunch was daar en de premier nodigde Sacks uit to say grace. 
Iedereen stond op. Op dat moment brak de paniek bij Sacks uit, want de tafel was nog leeg. 
Het joodse ritueel van de zegen vraagt er om dat je het voorwerp dat je wilt zegenen, vast-
houdt. Daarom staat er in een joods huis bij het begin van de maaltijd altijd brood op tafel. 
Maar hier was niets om te zegenen! Alle bedienend personeel had zich, met het oog op het 
gebed, in de keuken terug getrokken. En iedereen wachtte ... 
Toen Sacks zijn ogen ten hemel sloeg werd zijn gebed verhoord. Halverwege de tafel was 
een kandelaar, gedecoreerd met een trosje druiven! Het enige eetbare in de hele ruimte. Op-
gelucht sprak Sacks een zegenbede uit over de druiven en at een druif. Eer gered. 
Later werd er over gelachen. “Meneer de premier,” zei Sacks, “uw geloof is anders dan het 
onze. U gelooft meer dan wij. U bent gewoon God te danken voor wat u zult ontvangen, 
maar na veel ervaring kiezen wij er voor om het eerst te ontvangen.” 
God stuurt ons boodschappen, schrijft Sacks, maar vaak in code. Deze boodschap was: Ont-
houd wat een zegen is! Een zegen is het wonder zien in gewone, eenvoudige dingen.  
Hij concludeert dan ook: premiers en presidenten zijn belangrijk, maar vergeet de druif niet! 
Gods glorie is overal om ons heen. Spreek een zegen uit en je ziet het: Gods glorie in het 
gewone. Gods glorie in het kleine! 
 

Mimosa 
Wie ziek is beseft vaak te laat dat het zo jammer is dat er zoveel voorbijging zonder er bij 
stil te staan. Gewone dingen, waar je als gezond mens geen acht op slaat, worden kostbare 
momenten. 
Vlak voor zijn dood zei de cultuurfilosoof Han Fortmann hoe hij getroffen werd door de 
lichtheid van de dingen, "de lente, de mimosa, de merel, Mozart, de wijn, het oog van 
vrienden, de dans." 
Dat is levenskunst: je kunnen verheugen over de dingen die niet spectaculair zijn, die geen 
‘events’ zijn, geen belevenissen, maar zo gewoon als een merel, ontluikend groen of muziek. 
Dat staat haaks op de trend dat je een passie moet hebben. Iets leuk vinden is niet meer ge-
noeg. Het moet je passie zijn.  
Passie is wat vroeger een hobby was, maar er is wel een betekenisverschuiving. Want een 
hobby wordt gekenmerkt door een zekere mate van nutteloosheid. Een passie daarentegen 
(rechtstreeks afkomstig van je hoogst eigen ziel) is het sluitstuk van je zelfverwezenlijking: 
geen onderbreking van het nuttige, maar de vervolmaking van het nut.  
De filosoof Coen Simon maakt gehakt van die trend: “Als alles uit jezelf moet komen en uit 
de energie van je wilskracht, dan ligt de burn-out op de loer.” 
 

Dankbaarheid 
Bij mijn geloof hoort nu juist dat niet alles uit mijzelf hoeft te komen, maar dat ik allereerst 
kind van God mag zijn. 
Bij mijn geloof hoort dat ik God mag prijzen als de Schepper en daar hoort dankbaarheid bij. 
Dankbaarheid is het diepste gebed, zo leerde ik van de Benedictijnen. 
Paul van Tongeren schreef een beschouwing over dankbaarheid. Hij illustreert zijn vraag-
stelling aan de hand van geboortekaartjes. 
Zijn ouders schreven op zijn geboortekaartje: ‘Met grote dankbaarheid ontvingen wij van 
God een zoon en broertje.’ Toen hij zelf vader werd schreef hij op het kaartje: ‘Vol verwon-
dering en blij, melden we de geboorte van onze dochter.’ Bij de generatie daaronder stond 
er: geboren, naam, geboortegewicht en lengte.  
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Wat is er -in ongeveer 65 jaar tijd- gebeurd met onze dankbaarheid? 
Bij de ouders van Van Tongeren was het geloof in een persoonlijke 
God sterk genoeg en de rol van religie in de samenleving vanzelf-
sprekend genoeg, om in termen van dankbaarheid aan God uitdruk-
king te geven aan hun blijdschap en verwondering.  
Dat is allemaal anders geworden. 
 

Godsdienstoefening  
En toch, je kunt dankbaarheid oefenen, door het te doen. Ik houd erg 
van het woord ‘godsdienstoefening,’ in de meest letterlijke betekenis 

van het woord. Door woorden te geven aan je dankbaarheid, wòrd je 
dankbaar. Daarom begin ik in de eredienst de voorbeden met dank-
gebed en richt die vaak aan God als Schepper: Geprezen zijt Gij, on-
ze Schepper.’ 
Aan het begin van mijn Blaricumse periode (en in de hoop op een 
goede samenwerking met Laren/Eemnes) en aan het begin van een 
nieuw kalenderjaar is er reden met dankbaarheid te beginnen. Er is 
veel te doen. Veel te zien. Veel te ontvangen.  
O ja, en vergeet de druif niet! 

Ds. Marnix van der Sijs
 

Vandaag lezen wij
 Januari 
ma 23 1 Korintiërs 1:10-25 
di . 24 1 Korintiërs 1:26–2:5 
wo 25 1 Korintiërs 2:   6-16 
do. 26 Psalm 37:   1-11 
vr.  27 Psalm 37: 12-24 
za. 28 Psalm 37: 25-40 
zo. 29 Mattheüs 5: 1-12

ma 30 Mattheüs 5: 13-26 
di   31 Mattheüs 5: 27-37 
  Februari  
wo   1 Mattheüs 5:38-48 
do    2 Psalm 48 
vr.   3 2 Kronieken 3:  1-14 
za    4 2 Kronieken 3:15–4:10 
zo.   5  2 Kronieken 4:11–5:1

ma    6 Spreuken 10:   1-10 
di    7 Spreuken 10: 11-21 
wo    8 Spreuken 10: 22-32 
do    9  2 Kronieken 5:   2-14 
vr  10 2 Kronieken 6:   1-11 
za.  11 2 Kronieken 6: 12-21 
zo.  12 2 Kronieken 6: 22-31 
ma  13 2 Kronieken 6: 32-42

di  14 2 Kronieken 7:   1-10 
wo  15 2 Kronieken 7: 11-22 
do.  16 Spreuken 11:   1-11 
vr 17 Spreuken 11: 12-21 
za 18 Spreuken 11: 22-31 
zo 19 Psalm 83 
 
 

 

Bij de zondagen
Zondag 22 jan. 
3de zo. na Epifanie 

Lezen 
Matt. 4: 12-22 

 
Kom volg mij

Zondag 29 jan. 
4de zo. na Epifanie 

Lezen 
Matt. 5: 1-12 

 
Verheug je en juich: ge-
lukkig zijn jullie! 

Zondag 05 febr. 
5de zo. na Epifanie 

Lezen 
Matt. 5: 13-16 

 
Jullie zijn het zout van de 
aarde 

Zondag 12 febr. 
6de zo. na Epifanie 

Lezen 
Matt. 5: 17-26 

 
Ieder die naar een vrouw 
kijkt en haar begeert 

Zondag 19 febr. 
7de zo. na Epifanie 

Lezen 
Matt. 5: 33-48 

 
Leg geen valse eed af

 

Enquête Onderweg en meer 
Afgelopen najaar heeft de werkgroep communicatie (WGC) een enquête 
uitgevoerd m.b.t. een aantal van de communicatiemiddelen binnen onze bei-
de gemeenten. Het accent lag hierbij op ons kerkblad Onderweg. 
Reacties op de enquête: In totaal mochten wij 72 reacties ontvangen: 54 
van de PGLE en 18 van de PGB. Dat is een response van ongeveer 9% 
(54/600). De enquête bestond uit 22 vragen. Daarnaast was er ruimte voor 
opmerkingen of suggesties.  
Positief en voldoende: De inhoud, de informatievoorziening en de leesbaar-
heid van Onderweg worden over het algemeen als voldoende tot goed be-
oordeeld.  De opmaak van Onderweg wordt door vrijwel iedereen als vol-
doende of goed beoordeeld, Het aantal beschouwende artikelen wordt door 
de meeste mensen als voldoende beschouwd. 
Aandachtspunt: De lettergrootte en het formaat (‘leesbaarheid’) van de fo-
to’s blijft een aandachtspunt.  
Ook de overlappingen van berichten in de diverse communicatie uitingen 
werden genoemd. Reactie WGC: Dat is echter onvermijdelijk. Niet iedereen 
ziet of leest alles. Wie dat wel doet zal een aantal berichten meerdere keren 
onder ogen krijgen. 
Lezenswaardig: Ook blijkt uit de enquête dat veel lezers ook berichten le-
zen die niet hun eigen gemeente betreffen. De overgrote meerderheid vindt 
het belangrijk om Onderweg te ontvangen.  
Wat weinig gelezen wordt: Op de vraag of er onderdelen zijn die weinig 
gelezen worden sprong de boekenrubriek er in negatieve zin uit. De boekbe-
sprekingen worden door een aantal lezers als te lang of te hoogdravend erva-
ren. Reactie WGC: De redactie zal proberen om daar in de nabije toekomst 
een andere formule of invulling voor te vinden.  
Wat gemist wordt zijn mededelingen uit de diverse werkgroepen. Sugges-
ties zijn o.a. nieuws uit de werkgroepen, een goede rapportage uit de kerken-
raad, bijbeluitleg en poëzie. Ook werd relatief vaak genoemd dat de jeugd-
pagina’s weinig worden gelezen. Reactie WGC: Begrijpelijk gezien de deel-
nemers aan deze enquête: 64 van de 72 reacties kwamen van mensen boven 
de 50. 
 

Wat niet gemist wordt: Slechts minder dan 20% van de mensen die mee 
hebben gedaan missen iets in Onderweg. Het overgrote deel van de deelne-
mers vindt het niet nodig dat Onderweg vaker in kleur verschijnt.  
Reactie WGC: In 2016 zijn drie nummers deels in kleur verschenen, de rest 
in zwart/wit.  
Abonnementskosten: De leden van de PGB betalen al jaren voor een abon-
nement op Onderweg. Ons kerkblad wordt tot nu toe gratis verspreid onder 
de leden van de PGLE. Ruim 60% geeft aan bereid te zijn om te betalen 
voor een abonnement. Wel wordt gezegd dat het gratis moet zijn voor men-
sen die dit niet kunnen betalen.  
Website: De meeste mensen hebben toegang tot het internet. Velen van hen 
bezoeken de website van hun kerk. Minder dan 10% wordt middels de web-
site onvoldoende voorzien van nieuws en informatie. De meeste mensen ge-
ven aan dat de informatie voldoende is.  
Kerk TV: De meerderheid (circa 60%) heeft (nu nog) geen behoefte om de 
kerkdiensten thuis via een beeldscherm te kunnen bijwonen.  
Digitale Nieuwsbrief en Facebook: Het overgrote deel van de deelnemers 
aan de enquête ontvangt de digitale nieuwsbrief. De geboden informatie 
wordt als voldoende beschouwd. Ongeveer de helft van de mensen beschikt 
over een facebook account. De waarde van de informatie wordt als ma-
tig/voldoende beschouwd. 
Beamer: Bij de algemene opmerkingen viel de waardering voor de beamer 
en het beam team op.  
Geluid:  Ook de minder goede kwaliteit van de geluidsinstallatie in de Ont-
moetingskerk is vaak genoemd.  
Vervolg: Met bovenstaande bevindingen hoopt de werkgroep communicatie 
in de komende tijd aan een aantal wensen tegemoet te komen.  
De diverse werkgroepen en colleges worden opgeroepen om zich kenbaar te 
maken via Onderweg en regelmatig iets van hun activiteiten te laten weten. 
De werkgroep communicatie bijt het spits af in dit nummer van Onderweg 
met een groepsfoto en een korte beschrijving van onze werkzaamheden.  

Ruud Ham - werkgroep communicatie 
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Over de barst, het licht en het leven
Op 7 november 2016 overleed de grote zanger 
Leonard Cohen. 
Zijn dood kwam niet onverwacht. In het laatste 
album dat van hem verscheen leek het alsof hij 
zijn sterven zag aankomen. In een van zijn liedjes 
greep hij vooruit op wat komen zou. In het num-
mer You want it darker klinkt het refrein Hineni, 
hineni, I’m ready, my Lord (Hier ben ik, ik ben er klaar voor, 
mijn Heer). 
Leonard Cohen heeft een omvangrijk oeuvre geschreven. In zijn 
liederen komt het leven en de liefde ter sprake, de gaafheid en de 
gebarstenheid van het menselijke leven. 
In zijn werk zijn religieuze dimensies te herkennen. Cohen 
maakte in zijn leven een reis langs bronnen die hem inspireerden 
en waaruit hij putte.  
Deze van oorsprong Joodse zanger stond open voor wat hem 
werd aangereikt in Jodendom, Christendom, Boeddhisme, en hij 
kwam uiteindelijk weer terug bij zijn oorsprong. 
Niet voor niets klinkt het Hebreeuwse Hineni aan het eind van 
zijn leven. Een van de bekendste regels gaat over een barst, 
waardoor het licht kan komen. 
There is a crack in everything, that’s how the light gets in. 
Dat liedje wil zeggen: door ieder mens lopen barsten. Niemand is 
perfect. Probeer te aanvaarden wie je bent, met jouw gaafheid en 
jouw gebarstenheid. 
Cohens teksten verwijzen naar bekende verhalen, waarin een 
dergelijke gedachte voorkomt. Zoals het verhaal van de water-
dragers. 

Onvolmaaktheid... 
Een waterdrager in China had twee grote potten, 
waarmee hij elke dag water haalde uit de rivier. 
Een van de potten had een breuk, terwijl de ande-
re pot perfect in orde was. 
Als de waterdrager thuis kwam was de ene pot al-
tijd helemaal gevuld, terwijl de ander nog maar 

half vol was. Zo ging het steeds, jarenlang. 
De perfecte pot was trots op zijn verrichtingen, volmaakt in waar 
hij voor gemaakt was. En dat liet hij merken ook! 
De gebroken pot schaamde zich een beetje voor zichzelf. Hij 
voelde zich tekortschieten, omdat hij elke dag maar de helft van 
het water thuisbracht. 
Op een dag zei de gebroken pot tegen de waterdrager: ik wil je 
mijn excuses aanbieden. Door die scheur in mijn zij waardoor 
het water weglekt heb je veel extra werk. Door mijn gebreken, 
moet je al dit werk doen.   
De waterdrager antwoordde: dacht je dat ik die barst niet had 
gezien en dacht je dat ik geen raad wist met jouw barst? “Heb je 
de bloemen niet gezien, die alleen aan jouw kant van het pad 
stonden en niet aan de kant van de andere pot?  
Ik heb altijd geweten van die barst. Dus heb ik bloemzaadjes ge-
zaaid aan jouw kant van het pad en elke dag tijdens het terug-
lopen heb jij ze water gegeven.  
Twee jaar lang heb ik prachtige bloemen kunnen plukken waar-
mee ik de tafel versierde.  
Zonder dat jij gewoon bent zoals je bent was dat voor mij niet 
mogelijk geweest. Door jouw barst is het leven ontstaan.”

* * * * * * 
Hieronder staat de tekst van Cohens indrukwekkende lied. Ik geef het weer zonder nader commentaar. Ik raad u aan te googelen en 
om te luisteren naar Cohens donkere doordringende stemgeluid. De titel is Anthem. Dat betekent Hymne. Een lied over de barst, het 
licht en het leven. Een lied over het Licht. Een lied om te beluisteren, wat mij betreft ook in de kerk. 
        Anthem 
 

The birds they sang  
at the break of day  
Start again  
I heard them say 
Don’t dwell on what 
has passed away  
or what is yet to be.  
Ah the wars they will  
be fought again  
The holy dove  
she will be caught again  
bought and sold  
and bought again  
the dove is never free.  
 
Ring the bells that still can ring  
 
Forget your perfect offering  
There is a crack in everything  
That’s how the light gets in.  
 
We asked for signs  
 
the signs were sent:  
the birth betrayed  
the marriage spent  
Yeah the widowhood  
of every government –  
signs for all to see.  
 
I can't run no more  
with that lawless crowd  
while the killers in high places  
 
say their prayers out loud.  

Hymne 
 

De vogels, ze zongen  
bij het ochtendgloren  
Begin opnieuw  
hoorde ik ze zeggen  
Blijf niet stilstaan bij wat  
voorbij is  
of wat nog komen gaat  
Ah, de oorlogen zullen verder  
worden gestreden  
De vrome duiven, zij zullen weer 
gevangen worden 
gekocht en verkocht  
en weer gekocht 
de duif is nooit vrij. 
 
Luid de klokken zolang ze 

kunnen luiden  
Vergeet uw perfect voorkomen  
Door alles loopt een barst, 
zo komt het licht naar binnen.  
 
We hebben gevraagd naar  

aanwijzingen 
De tekens werden ons gestuurd, 
de oorsprong verraden  
Het huwelijk uitgeraasd, 
ja, het weduwschap van elke  

regering – 
tekenen die we allen zien.  
 
Ik kan niet meer verder gaan  
met de losbandige massa  
terwijl de moordenaars op hoge 

 posten 
hun gebeden hardop zeggen.  

But they’ve summoned,  
they’ve summoned up  
a thundercloud  
and they’re going to hear from 

 me.  
 
Ring the bells that still can ring 
 
 
You can add up the parts  
but you won't have the sum  
 
You can strike up the march,  
 
there is no drum  
Every heart, every heart  
to love will come  
but like a refugee.  
 
Ring the bells that still can ring  
 
Forget your perfect offering  
There is a crack, a crack in  

everything  
That’s how the light gets in.  
 
Ring the bells that still can ring  
 
Forget your perfect offering  
There is a crack, a crack in eve-
rything  
That’s how the light gets in.  
That’s how the light gets in.  
That’s how the light gets in. 
That’s how the light gets in.  
 

Maar ze zijn samengekomen,  
ze hebben opgeroepen 
een donderwolk  
en ze gaan nog van mij horen.  
 
 
Luid de klokken zolang ze  

kunnen luiden… 
 
U kunt een stukje bijdragen 
maar je zal niet delen in het  

totaal  
U kunt de opmars tot staan  

brengen,  
er is geen tromgeroffel  
Elk hart, elk liefhebbend hart  
zal komen  
maar als een vluchteling.  
 
Luid de klokken zolang ze  

kunnen luiden  
Vergeet uw perfect voorkomen  
Door alles loopt een barst, een 

 barst 
zo komt het licht naar binnen.  
 
Luid de klokken zolang ze  

kunnen luiden  
Vergeet uw perfect voorkomen  
Door alles loopt een barst, een  

barst 
zo komt het licht naar binnen.  
zo komt het licht naar binnen.  
zo komt het licht naar binnen.  
zo komt het licht naar binnen.  

J.G. de Bruijn 
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Lezingen in de komende tijd
 

Donderdag 26 januari komt dr. Sam Janse spreken over: 
Was Jezus een revolutionair? 

Was Jezus een revolutionair, een vrijheidsstrijder die een onder-
gronds netwerk had opgebouwd om op het beslissende moment 
in opstand te komen tegen de Romeinen? Volgens de meeste 
nieuwtestamentici niet, maar telkens duikt dit beeld toch weer 
op. Nog niet zo lang geleden in het boek van Paul Verhoeven, 
Jezus van Nazareth. Jezus sprak toch over het Koninkrijk van 
God? Had hij ook geen discipelen die in contact met het verzet 
stonden? Om Jezus goed te plaatsen moeten we zijn tijd kennen. 
Hoe lagen de politieke en militaire verhoudingen? Waar stonden 
de farizeeërs en de sadduceeërs voor? En de broeders van Qum-
ran? En natuurlijk ook degenen die zich tegen de Romeinse 
overheersing verzetten. Jezus heeft geen geschriften nagelaten en 
we hebben alles uit de tweede hand. Maar van daaruit is wel iets 
zinnigs te zeggen over de weg en de boodschap van Jezus. 
 

Dr. Sam Janse (1949) heeft gestudeerd in Utrecht en Göttingen 
en werkte daarna als gemeentepredikant binnen de PKN en aan 
de Protestantse Theologische Universiteit. Hij promoveerde in 
2000 op een nieuwtestamentisch proefschrift: Paulus en Jeruza-
lem. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met de Apocriefe 
of Deuterocanonieke boeken. Een ander aandachtsveld van hem 
is religie en geweld. Hij schreef daarover in 2006 het boek De 
tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament en 
eind 2016 is daarover een nieuw boek van hem uitgekomen: Is 
het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en ande-
ren over monotheïsme en geweld.  
 

Deze avond wordt gehouden in de Dorpskerk, Torenlaan 16, 
1261 GD Blaricum en begint om 20.00 uur. Koffie en thee zijn 
elke avond beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na een inleiding van 
ongeveer een uur is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het 
stellen van vragen. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas wor-
den gedronken. 
Volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 maart:  
Peter den Ouden, Geheimen achter de ‘Mattheus Passion’ van 
Johann Sebastian Bach.  
Nadere inlichtingen bij : 

Henk Aertsen, 035-5269027 of Gert van Dijk, 035-6245648. 

 

 
Goed rentmeesterschap, hoe doen we dat? 
Volgens de Bijbel is de eerste opdracht die de mens van God 
krijgt de aarde te bewerken en te bewaren. Het ‘bewaren’ van 
deze aarde is datgene waar de Stichting Urgenda zich voor inzet. 
Urgenda, een samentrekking van urgent en agenda, is opgericht 
in 2007 door Marjan Minnesma en Jan Rotmans. De stichting 
stelt zich ten doel om Nederland sneller duurzamer te maken. 
 

Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame 
energie in 2030; het kan als je het wilt en een concreet actieplan 
realiseert Urgenda projecten op het gebied van duurzame bouw, 
mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samen-
gewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties 
en particulieren.  
 

Landelijke bekendheid kreeg Urgenda toen zij in 2015 een pro-
ces tegen de staat won over het terugdringen van de productie 
van broeikasgassen. Maar we kunnen het niet alleen laten afhan-
gen van de staat en van bedrijven, we moeten zelf ons bewust 
worden van de gevaren die de milieuvervuiling brengt en ieder 
voor zich moet zich beraden hoe daarin een steentje kan worden 
bijgedragen om die gevaren af te wenden. 
 

Marjan Minnesma (1966) is opgeleid 
als bedrijfskundige, jurist en filosoof. 
Ze werd drie maal op rij verkozen tot 
nummer 1 van de duurzame 100 lijst 
van dagblad Trouw. Nu is ze lid van 
de jury. Ze werkte eerder voor Shell, 
Greenpeace, Novem, het instituut 
voor Milieuvraagstukken in Amster-
dam en voor de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. 
 

  Datum woensdag 8 februari 2017 
  Tijd 19.30 – 21.30 uur 
  Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren 
  Spreker Marjan Minnesma

 

 

Evangelistensymbolen 
 

Sinds de derde eeuw worden de evangelisten aangeduid met vier symbolische wezens: 
 

• Mattheüs wordt afgebeeld als gevleugelde mens (ook wel als engel) 
• Markus als gevleugelde leeuw 
• Lukas als gevleugeld rund 
• Johannes als adelaar of arend 

 

De herkomst van die vier wezens gaat terug op oude oosterse mythen; daarin fungeren zij als bewakers van de vier zuilen waarop de 
wereld is gegrondvest. Zo komen ze ook in de Bijbel terecht, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.. 
 

Mattheüs wordt vereenzelvigd met de gevleugelde mens, naar verluidt omdat zijn evangelie begint met de menselij-
ke stamboom van Jezus. 
 

Markus met de gevleugelde leeuw, een woestijndier, omdat zijn evangelie begint met Johannes de Doper in de 
woestijn, en omdat er van Jezus gezegd wordt dat hij in de woestijn verbleef temidden van de wilde dieren. 
 

Lukas met het gevleugelde rund, een offerdier, dat rijmt op het offer dat Zacharias in de tempel brengt aan het begin 
van het Lukas evangelie. 
 
 
 

Johannes met de arend of adelaar - omdat in zijn evangelie de woorden een hoge vlucht nemen en hij met scherpe 
blik Gods geheimen doorziet. 
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 De Dorpskerk, Blaricum  ' 531 5681 
 

 Torenlaan 16   1261 GD    Blaricum 
 Koster: D.v.d.Boom  ' 036-525 0500 
 

PREDIKANT: 
Ds. M.Th. van der Sijs, Simon Stevinweg 
94, 1222 ST Hilversum, ' 631 2114, 
marnixsijs@hotmail.com 
 

AMBTELIJK SECRETARIS: 
    H. Oort 
    ' 538 8277 
    scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  
 
WEBSITE: 

Correspondentieadres: webredactie@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC 
Huizen ' 525 8325, kerkrentmeesters@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank:  NL45 RABO 0308 4012 39  of  

NL71 INGB 0000 1446 30 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank:  NL15 RABO 0117 0243 68  
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie: Mevr. M. Goote-de 
Bergh, ' 06-2267 9402, ledenadmin@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl     
Beheerder kerkhof: Harry van Schaik, 
Zwaluwenweg 1, 1261 GH  Blaricum, 
' 06-1530 6861, kerkhofbeheer@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl  

 
COLLEGE VAN DIAKENEN 

Ambtelijk secretaris:  Marry van Haandel, 
' 525 1750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank:  NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  
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, ' 538 4674 

 
KERKOMROEP: 

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te 
beluisteren via de kerkomroep op internet. 
Surf naar: 
www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21255 
 

Uit en rond  
de kerkenraad 

 

In de vergadering van de kerkenraad op 
15 december verwelkomen we ds. Marnix 
van der Sijs in ons midden. We kijken 
terug op de goed bezochte verbintenis-
dienst en de drukke welkomstreceptie 
daarna. We kijken vooruit naar de Kerst-
diensten en de Oudejaarsdienst. 
Ook blikken we met het College van 
Kerkrentmeesters vooruit naar de komen-
de actie Kerkbalans 2017. 
Besloten wordt met een wervende folder 
invulling te geven aan het verzoek van de 
Gemeente Blaricum om mee te werken 
aan een ‘goodie-bag’ die aan elke nieuwe 
inwoner van Blaricum zal worden ver-
strekt. 
De jaarrekening 2015 en de begroting 
2017 van de Diaconie worden besproken 
en vastgesteld.  

vacatures 
De kerkenraad is nog steeds niet op 
de gewenste sterkte. We hebben er 
heel graag nog een of twee wijk-
ouderlingen bij om de taken wat te 
verlichten.  
Heeft u zelf interesse of wilt u 
iemand voordragen, neemt u dan 
contact op met de voorzitter van de 
kerkenraad, ' 525 65 28 of e: 
bramveerman@tele2.nl 

 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 

Om te beginnen 
 

De kop is er af. Sinds 4 december ben ik 
aan de Dorpskerk verbonden, maar het 
bijbehorende gevoel kwam met de kerst-
vieringen.  
Als deze ‘Onderweg’ verschijnt, zullen 
wij verhuisd zijn naar Hilversum en ook 
dat is nodig om in het Gooi te landen. 
Wij hadden het geluk dat wij ons huis in 
Gouda zeer snel konden verkopen. Dat is 
een zorg en een last minder. Een Goudse 
collega die maanden eerder een beroep 
kreeg, had nog maar een paar kijkers in 
hun huis... 
Wij zijn allerhartelijkst in Blaricum ont-
vangen en dat stemt ons dankbaar. Er is 
veel vertrouwen over en weer en dat is 
een goede start. 
Ik zal letterlijk en figuurlijk mijn weg 
moeten vinden. Ik ben op een avond in 
Blaricum met de auto al een keer ver-
dwaald. En de navigatie maar roepen: 
keer om! Ja hoor, omdraaien tussen die 
heggen...  
En op de fiets meende ik een snelle route 
te pakken te hebben naar verpleeghuis 
Theodotion, maar kwam bij Julianaoord 
uit. 

Ik hoop dat u zult ervaren dat de com-
municatie met mij in elk geval technisch 
goed gaat (inhoudelijk hopelijk ook), het 
antwoordapparaat bij de telefoon zal aan-
gesloten zijn en daarop kan bij mijn afwe-
zigheid worden ingesproken. Mail wordt 
doorgaans dezelfde dag nog beantwoord. 

Ds. Marnix van der Sijs 
 

Bij de diensten 
 

22 januari 
Aan het begin van elk jaar is er de 
oecumenische viering in de Basiliek van 
St. Jan in Laren. Aanvang 11.00 uur.  
29 januari 
Voorganger: ds. Rob Fechner uit Maars-
bergen. 
Zelf hoop ik voor te gaan in de Ontmoe-
tingskerk in Laren. Op het rooster staat 
Matteüs 5: 1-13. Dat zijn de zaligsprekin-
gen, of gelukkigprijzingen, die de aanhef 
van de Bergrede van Jezus vormen. Die 
rede wordt uitgesproken terwijl Jezus op 
‘de berg’ zit en zijn leerlingen om hem 
heen staan. Jezus ziet de mensenmassa. 
Voor die mensen en voor zijn leerlingen 
zijn zijn woorden bestemd. 
5 februari 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs. 
Dienst voor jong en oud. Wij lezen Mat-
teüs 5: 13-16. Over zout en licht gaat het. 
Met zijn woorden bepaalt Jezus de iden-
titeit van zijn volgelingen. Jullie ‘zijn’ 
zout, jullie ‘zijn’ licht, jullie ‘zijn’ een op 
een berg gelegen stad.  
Ook al zouden ze dat misschien willen, 
onopvallend blijven kan voor de leerlin-
gen evenmin als voor een duidelijk 
zichtbare stad.  
Jullie ‘zijn’, daar hoef je je niet voor in te 
spannen. Het hoeft geen loodzware last te 
zijn. Jezus zegt vooral: je bent zout voor 
de wereld. Ja, dan kun je nog moedeloos 
raken als je de gemeente van Christus 
helemaal niet als zout ervaart en de 
wereld zonder de kerk niet bepaald flauw 
vindt.  
Maar zou de situatie ten tijde van Jezus zo 
veel anders geweest zijn? Ook toen waren 
Jezus’ volgelingen niet opvallender dan 
anderen. Bovendien is de gemeente niet 
op eigen kracht licht voor de wereld, maar 
door Hem die zelf het Licht is voor de 
wereld. 
preekpraat 
Na afloop van deze dienst is er in de con-
sistorie ‘Preekpraat.’ We praten na over 
de preek aan de hand van wat stellingen 
en vragen bij de preek. 
Het is voor mij ook een manier om u te 
leren kennen en om te horen hoe de preek 
is gevallen. 
We beginnen ongeveer tien minuten na de 
zegen en nemen de koffie mee. Aanmel-

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 
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den is niet nodig. We doen het met de 
mensen die dat willen. 
12 februari 
Voorganger: prof. Bas de Gaay Fortman 

Kennismaking 
 

Dit eerste jaar zal voor mij staan in het 
teken van kennismaking.  
Ik zal beginnen met huisbezoeken aan de 
leden van de kerkenraad. In de loop van 
het jaar hoop ik huisbezoeken te brengen 
bij alle senioren 75-plus. 
Inmiddels zijn daarnaast zes kennisma-
kingsbijeenkomsten gepland in Achterom. 
Het zijn bijeenkomsten waar men zich bij 
mij voor moet aanmelden (na een dienst 
rechtstreeks of telefonisch of per mail) 
voor maximaal twaalf personen en mini-
maal vijf personen per keer. Er zijn voor u 
geen kosten aan verbonden. 
U kunt kiezen uit een middag-, een lunch- 
of avondbijeenkomst.  
Het doel is nadere kennismaking met 
elkaar. Dit zijn de data: 
Woensdag 8 februari, 15.00 uur 
Donderdag 9 februari, 20.00 uur 
Dinsdag 14 februari, 20.00 uur 
Donderdag 16 februari, 15.00 uur 
Dinsdag 21 februari, 12.00 uur, met soep 
en brood 
Woensdag 1 maart, 12.00 uur, met soep 
en brood 
 

Met een hartelijke groet! 

Ds. Marnix van der Sijs 
 

Afscheid  
ds. Arie de Boer 

 

Op zondag 8 januari 2017 hebben wij in 
de eerste dienst in het nieuwe jaar 
afscheid genomen van onze interim-
predikant Arie de Boer. Met de komst van 
ds. Marnix van der Sijs zat zijn pastorale 
taak in onze gemeente erop.  
In de dienst sprak ds. Arie de Boer een 
afscheidswoord waarin hij de leden van 
de gemeente bedankte voor het in hem 
gestelde vertrouwen. Hij ging in op de 
conflictueuze situatie die hij aantrof, de 
loyaliteit bij alle betrokkenen, het ver-
driet, de boosheid, de hoop op herstel, 
maar ook op de vele vaak zeer vertrouwe-
lijke gesprekken die hij met gemeente-
leden heeft gevoerd. Van ds. Marnix van 
de Sijs ontving hij ten afscheid de zegen.  
Ds. Arie de Boer sprak aan het einde van 
de dienst de zegen uit over de gemeente.  
Aansluitend bedankte de voorzitter van de 
kerkenraad Arie voor de bijna 3 jaar dat 
hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor 
het pastoraat in onze gemeente. Hij 
memoreerde ook Arie’s gedreven inzet 
voor gevangenen in het buitenland en de 
onderdrukte christelijke kerken in het 
Midden-Oosten. Hij bood hem namens de 

leden van de Dorpskerk een waardebon 
aan voor een welverdiend rustmoment 
naar eigen keuze. 
Velen schudden Arie daarna de hand om 
vervolgens onder het genot van koffie of 
thee met wat lekkers elkaar heil en zegen 
te wensen voor het nieuwe jaar. 
 

Bram Veerman 
 

AFSCHEID VAN DE DORPSKERK 
Als ik vandaag terugkijk, is het eerste dat 
ik wil zeggen: ik ben, als jullie tijdelijke 
pastor, altijd en overal van harte welkom 
geheten. Ik dank jullie daarvoor van 
harte! Toen ik in oktober 2013 begon aan 
mijn overwegend pastorale taak heb ik 
niet geweten dat ik ruim 3 jaar in Blari-
cum en omstreken actief zou zijn. Met veel 
plezier, want ik vond en vind het pasto-
raat al zolang ik predikant ben de leukste 
taak van een predikant: luisteren, praten 
en sloten koffie en thee! Heel vaak was ik 
diep onder de indruk van hetgeen mij 
werd toevertrouwd. Ik dank jullie har-
telijk voor dat vertrouwen! 
Begrijpelijk kwam de situatie waarin de 
gemeente verkeerde zeer frequent aan de 
orde. Weliswaar was het niet mijn taak 
mij met het conflict te bemoeien, maar 
vanuit pastoraal oogpunt kon ik er in de 
huiskamer niet om heen.  
Ik ontmoette verdrietige, boze, veront-
waardigde, bezorgde mensen met de 
vraag of het ooit weer goed zou kunnen 
komen met de gemeente? Hoe komen we 
als gemeente de verdeeldheid te boven?  
Het viel mij op hoe loyaal sommigen 
waren. Dikwijls werd er vanuit die positie 
fel uitgehaald naar de partij die in hun 
ogen fout zat.  
Ik heb in principe groot respect en een 
positieve waardering voor loyaliteit. 
Loyaliteit aan personen verhinderde m.i. 
in Blaricum echter ook dat dikwijls niet 
bespreekbaar was wat ‘de andere partij’ 
te zeggen had. Dat werd dan gebagatelli-
seerd of totaal ontkend. 
Loyaliteit heeft redenen die een laag 
dieper gaan dan de rationaliteit van het 
conflict. De redelijkheid van argumenten 
speelt dan geen enkele rol. 
Ik had nogal eens het gevoel te worden 
geconfronteerd met twee verschillende 
werkelijkheden hetgeen te weeg bracht 
dat men voor elkaar onbereikbaar en 
onverzoenlijk was. Dan moet je een laag 
dieper bij elkaar. Maar dat kan alleen als 
het belang daar van wordt gezien. Je 
komt elkaar ‘dicht op de huid’. Een 
pijnlijk proces, maar de enige weg om 
elkaar te winnen i.p.v kwijt te raken. Je 
wint elkaar! Dan krijgt het woord verzoe-
ning en al die andere prachtige chris-
telijke woorden als vergeving en liefde en 
‘elkaar uitnemender achten dan jezelf’ 
inhoud. 

Het echte gesprek komt op gang als de wil 
aanwezig is en vervolgens de moeite 
gedaan wordt héél goed naar elkaar te 
luisteren en vervolgens de bereidheid 
gevonden kan worden elkaar, met behoud 
van wederzijds respect, goed te bevragen, 
zelfs op die genoemde kostbare loyaliteit. 
Die hoef je niet op te geven terwijl je 
tegelijk erkent dat er meer kanten aan de 
zaak zitten. 
Een goede trouwe vriend is hij/zij die 
omwille van zijn eigen oprechtheid en de 
geestelijke gezondheid van zijn vriend ook 
bereid is de vriendschap op het spel te 
zetten. 
Er is veel goeds gebeurd in de gemeente. 
Sommige trouwe gemeenteleden die niet 
meer in de kerk kwamen zijn inmiddels 
toch teruggekeerd en nemen weer deel 
aan het kerkelijk leven. Dat vroeg moed 
en de visie dat het belang en de voortgang 
van de gemeente boven het conflict uit 
gaat. 
Anderen zijn vertrokken en dat doet nog 
steeds pijn! Ik hoop van harte dat het 
proces van verzoening niet tot stilstand 
komt!  
Ik hoop dat de gemeente van de Dorps-
kerk, door een diep dal gegaan en als 
door vuur gelouterd uiteindelijk alleen 
maar sterker en gezonder zal worden dan 
geweest is. 
Ik wens jullie toe dat jullie steeds meer 
lichaam van Christus zullen worden, een 
warme gemeenschap waarin de Heer 
Jezus Christus centraal staat en waar in 
Blaricum met respect over gesproken 
wordt. 
God zegene jullie!   

Arie de Boer 

Tekst voor de Maand 
 

      We hebben de nacht nodig  
      om de sterren te zien. 
 

 (W.S. Jung) 
 

 

In de gemeente 
 

BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk met een hartelijke groet en als 
gebaar van verbondenheid naar: 
Annette Horsman, Watersnip 12, Eemnes; 
Cora Rebel, Statenkamer 26; Geertje de 
Vries, Twijg 4, Huizen; familie De Fouw, 
Torenlaan 64; Paul Recourt, 2e Molen-
weg 34; Jeanne Rauwenhoff, Naarder-
straat 81-3, Laren; Marion de Haan, 
Mauvezand 33, Laren; ds. Marnix  van 
der Sijs en Eveline Bersma; Jacqueline 
van den Boom, Vincent van Goghstraat 
226, Almere; Margreet Veerman, Schie-
land 120, Huizen; Henk en Tiny West-
land, Duinweg 22, Huizen; Ina Beffers, ’t 
Hilder 34; en Lidy van de Witte-van de 
Roemer, Langwagen 38. 
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Kent u iemand in uw omgeving die u wil 
voordragen voor de bloemengroet, laat het 
dan even aan ons weten. 
IN MEMORIAM  
Maria Willemina Radstake-Overvest 
Ria 
In de vroege avond van de 1e Kerstdag 
overleed Ria Radstake in de leeftijd van 
69 jaar. Op 30 december hebben wij haar 
nagedachtenis geëerd in haar Dorpskerk. 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lich-
tend vuur’ zongen wij bij aanvang van de 
viering terwijl Ria’s 4 kleinkinderen met 
het licht van de paaskaars 4 kaarsen aan-
staken. 
Veel licht moest er zijn, symbolisch voor 
het licht van Christus! 
Haar zuster Ilse en dochters Brenda en 
Krista ‘schilderden’ met veel liefde een 
portret van Ria. Opvallend was haar opti-
mistische, positieve instelling. Niet zeu-
ren en zeker niet over het weer! Bij voor-
keur ging zij op de fiets naar haar werk in 
Laren, ook als het regende: ‘Op de fiets 
was het zalig. Dan voelde je de wind en 
de regen!’ 
Ria vond het heerlijk om anderen wat te 
leren. Nadat zij haar studie Nederlands 
had afgerond, kon ze eindelijk met veel 
passie haar kennis op anderen overbren-
gen.  
Ria was een mentaal krachtige vrouw. En 
een ruimhartig mens met een open geest. 
Geen gesloten denken. Een kind van het 
wijde land, van lange wandelingen, fiets-
tochten en heel veel kamperen. Ria werd 
in de gemeente van de Dorpskerk gekend 
als een vriendelijk, lief mens, zeer betrok-

ken bij het wel en wee van de gemeente 
en ver daarbuiten.  
Woorden die ik bij haar denk zijn: Ruim-
te, vrijheid in plaats van benepenheid en 
een smalle moraal en elkaar de maat 
nemen. Lange tijd zette zij zich af tegen 
haar kerkelijke afkomst, maar kwam dat 
later in haar leven te boven. Zij had de 
reactie niet langer nodig. Ria had haar 
eigen ruimte veroverd.  
Wij lazen in Romeinen 8: 31-39 over 
Gods oordelen in het kader van zijn on-
voorwaardelijke en grenzeloze liefde. En 
wij beleden dat laatste geweldige vers 39 
zoals Paulus het heeft beleefd: Niets kan 
ons (lees mij!) scheiden van Gods liefde! 
Die liefde gaat boven geloof en hoop uit. 
Zij is werkelijk het enige blijvende! 
En die bijzondere liefde maakt de ander 
groot in plaats van klein. Ria heeft dat 
ook gezien, begrepen en geleefd. Wij zijn 
haar daar zeer dankbaar voor! 
De Heer zegene haar echtgenoot Pim, 
dochters Brenda en Krista, partner van 
Krista Jaap Jan Prins en kleinkinderen, 
Rixt, Jort, Roos, Evelien. 
Haar nagedachtenis zij ons allen tot 
zegen! 
 

Arie de Boer 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

 

BEGROTING 2017 
Geachte Gemeenteleden, 
Hieronder ziet u de verkorte staat van 
baten en lasten van de begroting 2017 van 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Uitgangspunt voor het opstellen van de 
begroting 2017 zijn de werkelijke cijfers 
over 2015, de begroting voor 2016 en de 
voorlopige realisatie van 2016.  
De pastoraatskosten zijn in 2017 geba-
seerd op 0,70 predikantsplaats inzake de 
nieuwe predikant en de kosten van de 
wachtgeldregeling van de oude predikant. 
De opbrengsten van het vermogen (rente, 
dividend en koersresultaat) zijn gebaseerd 
op het nieuwe beleggingsbeleid, dat door 
de Kerkenraad is goedgekeurd. De ver-
wachting is dat er een rendement van 4% 
kan worden gemaakt. Dit is inclusief het 
netto gerealiseerde- en ongerealiseerde 
koersresultaat. 
De bijdragen van de gemeenteleden zijn 
voorzichtig begroot, rekening houdend 
met het vergrijzend bestand van de 
gemeenteleden.  
De begroting laat een negatief saldo van 
€ 1.100 zien, maar is belangrijk kleiner 
dan de negatieve resultaten van 2015 en 
de begroting voor 2016. 
Wij doen echter een dringend beroep op 
de gemeenteleden om mee te werken aan 
het stijgen of minimaal op niveau blijven 
van de vrijwillige bijdragen. 
De begroting 2017 is door het College 
van Kerkrentmeesters in de vergadering 
van 3november 2016 vastgesteld en door 
de Kerkenraad in haar vergadering van 10 
november 2016 goedgekeurd. 
De begroting 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 CvK
 

Baten	en	Lasten	 Begroting	2017	 Begroting	2016	 Rekening	2015	

	 	 	 	
Baten	 	 	 	

Opbrengsten	uit	bezittingen	 €			 72.900	 €			 45.500	 €			 31.792	
Bijdragen	gemeenteleden	 €		 69.500	 €			 66.650	 €			 74.377	
Subsidies	en	overige	bijdragen	van	derden	 €				 4.900	 €	 4.500	 €		 4.594	

Totaal	baten	 €	 147.300	 €		 116.650	 €		 110.763	

	 	 	 	
Lasten	 	 	 	

Bestedingen	Pastoraat	(predikant	en	kerkelijke	werkers)	 €		 61.300	 €		 70.600	 €		 90.715	
Bestedingen	Kerkdiensten,	catechese	en	gemeentewerk	 €		 8.400	 €		 8.300	 €		 7.249	
Bijdragen	aan	andere	organen	binnen	de	kerk	 €		 7.500	 €		 8.000	 €		 7.302	
Lasten	kerkelijke	gebouwen	(inclusief	afschrijving)	 €		 33.800	 €		 32.500	 €		 27.435	
Salarissen	(koster,	organist	e.d.)	 €		 16.300	 €		 16.500	 €		 15.895	
Lasten	beheer	en	administratie,	bankkosten	en	rente	 €		 10.500	 €		 10.450	 €		 9.087	
Lasten	overige	eigendommen	en	inventarissen	 €		 10.600	 €		 10.500	 €		 -1.618	

Totaal	lasten	 €		 148.400	 €		 156.850	 €		 156.065	

	 	 	 	
Resultaat	(baten	–	lasten)	 €		 -1.100	 €		 -40.200	 €		 -45.302	
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COLLECTEROOSTER 
22-01 Geen dienst in de Dorpskerk 
29-01 Pastoraat eigen gemeente 
Pastoraat vindt plaats binnen een gemeen-
te, zowel door predikant, ouderlingen en 
pastoraal medewerkers als door gemeen-
teleden onderling. Binnen een gemeente is 
het gericht op alle gemeenteleden. Vaak 
wordt vooral gedacht aan zieke en oudere 
gemeenteleden, maar ook mensen die te 
maken hebben met dood, werkeloosheid, 
scheiding of zelfmoord, of met drug- of 
alcoholgebruik van partner of kinderen 
doen een beroep op de gemeente voor 
pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak 
nauw verbonden aan diaconaat en 
gemeenteopbouw. Dit is een belangrijk 
fundament van onze kerkelijke gemeen-
schap. 
05-02 Vorming en Toerusting 
Vorming heeft te maken met het in gang 
zetten van een leerproces en persoonlijke 
verrijking. Bij toerusting gaat het om 
gerichte bagage om beter in staat te zijn 
onze taken in de wereld uit te voeren. In 
beide gevallen gaat het er vooral om 
elkaar op een ongedwongen manier te 
ontmoeten en elkaar nader te leren 
kennen. Ook wij hebben in onze tijd 
behoefte aan houvast en ook voor ons 
bestaan er fundamentele vragen als: Waar 
kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op 
aarde? Waar ga ik naar toe? Belangrijk 
voor alle gemeenteleden. 
12-02 Verlichting en verwarming 
We zitten middenin de wintertijd. De 
verwarming gaat een paar graadjes hoger 
en het licht iets eerder aan. Dit brengt veel 
extra kosten met zich mee en het is een 
hoge uitgavenpost voor ons. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de voorbije periode: 
30-10 Communicatie €   78,92 
06-11 Vorming en Toerusting €   98,87 
13-11 Instandhouding kerk €   69,05 
20-11 Kerkhof € 121,27 
27-11 Cantorij €   56,30 
04-12 Pastoraat eigen gemeente € 303,73 
11-12 Liedboeken € 152,45 
18-12 Eredienst (in volgend nummer) 
24-12 Pastoraat eigen gemeente € 358,52 
25-12 Pastoraat eigen gemeente € 346,55 
31-12 Eindejaarscollecte €   63,25 

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. 
Tevens willen wij u erop attenderen dat 
de door u toegezegde bijdrage voor 2016 
mogelijk aan uw aandacht is ontsnapt. 
Graag uw aandacht daarvoor, wij hebben 
uw toezegging heel hard nodig! 
  

Met vriendelijke groet, namens het 
College van Kerkrentmeesters, 

Klaas Kos, kerkrentmeester 

College van Diakenen 
COLLECTEROOSTER 
22-01 Geen dienst in de Dorpskerk 
29-01 Pax 
PAX staat voor vrede. Samen met mensen 
in conflictgebieden en kritische burgers in 
Nederland werkt Pax aan een menswaar-
dige en vreedzame samenleving, overal in 
de wereld. Voor vrede is moed nodig. De 
moed om te geloven dat vrede mogelijk 
is, om tegen de stroom in te roeien en je 
uit te spreken en toch door te gaan. 
Iedereen ter wereld kan iets voor vrede 
doen, maar daar is durf voor nodig. De 
durf om vrede te bezingen, van de daken 
te schreeuwen en op de muren te 
schrijven. De durf om de politiek ter ver-
antwoording te roepen en over je eigen 
grenzen heen te kijken. De durf om men-
sen aan te spreken en uit te nodigen om 
mee te doen ongeacht iemands achter-
grond. 
05-02 Werelddiakonaat: nootmuskaat-
project 
In de 18e eeuw was nootmuskaat het 
zwarte goud voor de Indonesische provin-
cie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de 
prijs van de specerij laag. Toch is er 
wereldwijd een grote vraag naar noot-
muskaat van goede kwaliteit. Daarom 
traint partnerorganisatie IDH (Sustainable 
Trade Initiative) boeren om nootmuskaat 
op biologische wijze te verbouwen en 
deze te verwerken volgens internationale 
kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook 
zich in coöperaties te organiseren om hun 
nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. 
Door de verbeterde kwaliteit en de verk-
oop via coöperaties levert de nootmuskaat 
meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren 
dankzij dit project voor eind 2017 een 
hoger inkomen hebben. 
12-02 Stichting Child 
In Tanzania, één van de armste landen, 
wordt in het Kilimanjarogebied steun ver-
leend aan een schoolproject voor aids-
wezen. Zij vangt de aidswezen niet alleen 
op, maar biedt hen ook goed onderwijs: 
basis- en middelbaar onderwijs en zo 
nodig ook beroeps- en hoger onderwijs. 
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. 
Alle collectes worden van harte aanbe-
volen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de voorbije periode 
02-10 Vrienden van Torenhof €   90,37 
09-10 Kerk en Vluchteling    €   94,75 
16-10 Wereldvoedseldag € 131,18 
23-10 Hospice Kajan  € 206,00 
30-10 Amnesty International €   46,40 

06-11 Najaarszendingscollecte € 120,25 
13-11 Kerk in Actie €   66,60 
20-11 Hospice Kajan € 163,45 
27-11 De Cocon €   60,60 
04-12 Eprafas € 521,40 
11-12 Voedselbank € 226,60 
18-12 Stichting De Vrolijkheid €   63,50 
24-12 Kinderen in de knel € 448,94 
25-12 Kinderen in de knel € 356,26 
31-12 Vluchtelingenwerk €   79,20 
 

Hartelijk dank! 
 

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

 

Commissie Kruispunt 
 

Commissie Kruispunt is – zoals in het 
afgelopen jaar – voornemens elke 2e 
vrijdagochtend van de maand ‘koffiepunt’ 
te organiseren voor onze senioren in de 
geriefelijke huiskamer van Achterom. 

 
Ook zullen wij de traditie van het ‘uitje in 
de buurt’ op de laatste donderdag van de 
maand voortzetten. In de agenda van de 
orde van dienst helpen wij u herinneren 
als er een activiteit op handen is. Wij 
hopen velen van u te mogen ontvangen 
voor gezelligheid en bemoediging. 
Welkom! 
De Commissie Kruispunt,  

Lucienne Berkman 
Sabine van Dijk (' 693 7258) 
Machteld de Hoop 
Joyce van Someren Grève 
Truus Tims 

 
 

 Woordelijk 

  

 De Goede Herder 
 

 Hij kent jou 
 Hij kent mij 
 

 Voor Hem 
 ben je geen kuddedier 
 geen nummer, geen dossier 
 

 Hij weet wie je bent 
 

 Als je verdwaalt 
 zal Hij je 
 gaan zoeken 
 en terugbrengen 
 naar huis 
 

 Hij kent je 
 

 Hij roept je 
 bij je naam 
 

 je diepste naam: 
 

 geliefde 
 mens 
 
  Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Dorpskerk	Jeugd		

	

	

Dag allemaal! 
 
 
Een heel gelukkig Nieuw Jaar voor jullie allemaal!  Hier is weer een flitsend nieuwe Dorpskerk Jeugd-pagina. 
Wil je volgende keer ook graag iets schrijven of melden? Stuur het dan vóór 2 februari a.s. naar 
dorpskerkjeugd@gmail.com. Veel leesplezier! Jeugdredactie. 
	
Datum:		 Omschrijving	 	 	 			Leiding	 	 Bijzonderheden		 											
			5	feb.		 Kinderkerk/Jeugdkerk12+	 Rita/Miranda	 	 Dienst	voor	Jong	&	Oud	
			5	maart	 Kinderkerk/Jeugdkerk12+	 Pauline/Mieke	 							 Dienst	voor	Jong	&	Oud,	Heilig	Avondmaal	
			5	april	 Kinderkerk/Jeugdkerk12+	 Diana/Mieke	 	 Dienst	voor	Jong	&	Oud	
 
Een geslaagd FamilieKerstFeest! 
Op zondag 18 december, precies een week voor Kerst, hebben we het FamilieKerstFeest gevierd. In een 
gezellig versierde Dorpskerk zongen we samen bekende kerstliedjes en luisterden we naar prachtige, minder 
bekende kerstliedjes van het kinder-engelenkoor en het jongerenkoor. Tussendoor mocht het publiek muziek 
maken met armbelletjes, las Anne Koomans een gedicht voor en vertelde Kinderkerk-leidster Pauline een 
kerstverhaal over de speurtocht naar “de kerstgedachte”. Bij de uitgang was er chocolademelk met iets 
lekkers, en ook nog een prachtig kerstgeschenkje ter herinnering aan een  
geslaagd Kerstfeest! 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 10 jaar afscheid van Margreet Veerman/Shine 
Jammer is het zeker: jongerenkoor Shine stopt ermee! Er waren niet meer genoeg jongeren die het leuk 
vinden om in een gospelkoor te zingen, dus we zullen het voortaan zonder hun enthousiaste optredens in 
de Dorpskerk moeten stellen. En dat geldt ook voor hun bevlogen dirigente Margreet Veerman. Precies 10 
jaar is zij als zangdocente bij de Dorpskerk betrokken geweest; vanaf 2007 werkte ze mee aan grote 
Kerstmusicals (met wel 40 kinderen), en daaruit ontstond eerst kinderkoor Piccolo en daarna 
jongerenkoor Shine.  
Als afscheid van elkaar hebben de Shine-jongeren en Margreet een feestje gevierd in het Achterom. 
Margreet werd overladen met cadeautjes, als dank voor al haar werk en vast en zeker ook als teken dat 
ze gemist zal worden! We houden het contact warm, want wie weet komt er spoedig een  
nieuwe generatie zangers! 
 
Sirkelslag Young, 3 februari 2017 
 

Iedereen die al eens heeft meegedaan, verheugt zich alweer op de volgende Sirkelslag 
Young.  Een superleuk en actief spelprogramma voor 10+-jeugd, met opdrachten die je 
met de hele groep moet uitvoeren. Je strijdt tegen de klok en tegen andere teams van 
andere kerken. Doe je mee? Uitnodiging volgt per mail, maar je mag je ook alvast 
aanmelden op dorpskerkjeugd@gmail.com.		
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Pastoralia 
TERUGBLIK 

De maand december ligt achter ons. Het 

was een maand vol activiteiten! Ik kijk 

graag even terug. 

 

Het kerstdiner is een mooie traditie. Op 

15 december zat de bovenzaal vol. Prach-

tig gedekte tafels. Een speciale aflevering 

van Lekkerkerk! 

 

Op 20 december vierden we het kerstfeest 

van de ouderen. We zagen hoe mooi de 

kerkzaal kan zijn: er hoefde niet meer met 

banken gesleept te worden. De nieuwe 

stoelen deden ook nu goede dienst. De le-

den van het kerstcomité hadden alles uit-

stekend verzorgd. Ik heb deze kerstviering 

als heel bijzonder ervaren: zoveel mensen 

bij elkaar, zovelen aan tafel! Wat ook ver-

heugend is: er komen steeds meer gasten 

over de drempel van de kerk. 

 

’s Avonds werkte ik mee aan de volks-

kerstzang in Eemnes. De bijeenkomst 

vond plaats volgens een herkenbaar pa-

troon, met medewerking van koorzangers, 

blazers van het Leger des Heils, burge-

meester van Benthem en vertegenwoordi-

gers van de gemeentes en de parochie.  

 

Voor het eerst deden we vanuit de PGLE 

mee aan de herderstocht in Eemnes. Ook 

dit is een oecumenisch project van kerken 

en de parochie. De voorbereidingen heb-

ben veel tijd gevergd. Hulde dus aan allen 

die meewerkten.  

 

De kerstnachtdienst heeft een bijzondere 

plaats gekregen. Veel mensen weten de 

weg te vinden, ook naar de Ontmoetings-

kerk. Velen komen binnen! Dat doet me 

goed. Zoals u weet prijs ik iedereen de he-

mel in die de drempel van de kerk over-

gaat. Ik vraag nooit: waar was je. Ik zal 

altijd zeggen: wat goed dat je er bent.  Dit 

jaar klonk het kerstoratorium van Ooster-

huis en Oomen in zijn geheel, met de 

teksten van kerstevangelie en teksten van 

visioenen uit het Oude Testament. Margo 

Post zong solo, het koor werkte mee, Mir-

jam de Bruijn, Erna van Hees en Jan de 

Waard begeleidden het indrukwekkende 

geheel. Ik vond het mooi: de lichtproces-

sie aan het begin en aan het einde van de 

dienst. En dan het lied buiten op straat 

rond de vuurkorf… Beginnende regen, 

een enkele windvlaag konden het zingen 

van Stille nacht niet verhinderen. We zul-

len nog wel nadenken over de logistiek. 

We willen graag met zijn allen op de 

Kerklaan staan, maar voordat iedereen de 

kerk uit is…. 

PREDIKANT 

Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 

1251 JS Laren,   035-88733 01 

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  

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 is er, indien gewenst, op-

pas voor kinderen van 0-4 jaar in de consis-

toriekamer, bereikbaar via de achteringang. 

Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen 

met Arina de Heus,  5389269 

KINDERDIENST 

Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte 

welkom in de kinderdienst tijdens de zon-

dagmorgendiensten in de Ontmoetings

kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:  

Yvette Sollman,  0613399929  

BIJ DE DIENSTEN 

22 januari, 11.00 uur: Oecumenische 

dienst in de basiliek in Laren. Voorgan-

gers: pastoor J. Vriend en ds. J.G. de 

Bruijn. Medewerking: de cantorij van de 

Dorpskerk van Blaricum. Met als thema-

tiek het woord Verzoening houden we op 

22 januari de jaarlijks oecumenische 

dienst in de basiliek. Godsdiensten kun-

nen splijtzwammen zijn. Het hoort bij het 

wezen van kerken om steeds opnieuw we-

gen van verbinding en wegen van verzoe-

ning te zoeken. 

Op 29 januari gaat ds. Van der Sijs voor. 

We begroeten de nieuwe predikant van 

Blaricum van harte. Fijn dat hij bereid is 

om naar de Ontmoetingskerk te komen! 

Op 5 februari leid ik de dienst. Het koor 

verleent medewerking. Voor kinderen is 

er op deze zondag Godly Play.  

 

Dat betekent dat ze vanaf het begin de 

dienst in de eigen ruimte zijn. U weet dat 

zoiets eens per maand gebeurt. Op andere 

zondagen is er de ‘gewone’ kinderdienst. 

Ik schrijf met nadruk aanhalingstekens. 

Gewoon is de kinderdienst niet. Ik ervaar 

telkens hoe bijzonder dat is; dat kinderen 

wat meekrijgen, dat ze zoals we dat vroe-

ger in kerkdiensten zeiden: ingewijd wor-

den in de geheimen van uw heiligdom.  

De leiding van kinderen en jongeren doet 

het werk al lang met trouw en toewijding. 

Ik citeer tijdens vergaderingen wel eens 

professor den Dulk, die indertijd zei: In de 

hemel zitten de leidsters van de zondags-

school het meest in de buurt van God. En 

ik zeg er bij: als hij het zegt…. 

 

Op 12 februari vieren we het avondmaal. 

Ik leid de dienst. Op deze dag begint de 

tijd die wel voorvasten heet. Dat zijn de 

zondagen die voorafgaan aan de veertig 

dagen voor Pasen. We lezen in deze 

maand delen uit de Bergrede van Jezus: 

kernteksten over leven en niet leven, over 

leven en samenleven. Deze zondag: Mat-

theus 5: 17-26 

Ook op 19 februari ga ik voor. We zetten 

de lezing uit de Bergrede voort: 5: 33- 48. 

De dienst van 26 februari wordt geleid 

door ds. M. Kuiper. Ze heeft een lezens-

waardig boekje over kerk en jong volwas-

senen geschreven. Indertijd leidde zij een 

bezinningsochtend van de kerkenraad 

over dit thema. We verwelkomen haar 

van harte.  

Vanaf maart begint, zoals aangegeven de 

veertig dagen tijd. 

Johanneskerk,  5381125 

Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

Ontmoetingskerk,  5311995 

Koster: F.v.d.Brink,  5313400 

Protestantse 

Gemeente 

Laren-Eemnes 

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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Uit de gemeente 

Tien jaar geleden kregen wij, team Open 

Johanneskerk, een opmerking van bezoe-

kers, die op zaterdagmiddag onze kerk be-

zochten. Deze vertelden ons dat er boktor 

in de herenbanken zat. Schrik alom, want 

dit kleine beestje is dol op oud hout. Ge-

lukkig was het een opeenstapeling van 

stof. Dit was wat makkelijker te verwijde-

ren dan de beruchte tor. Maar het was wel 

de aanleiding om één keer per jaar een 

grote schoonmaak in de Johanneskerk te 

organiseren. College van Beheer vond het 

een prima idee, alleen moesten wij zelf 

uitzoeken hoe we dit gingen aanpakken. 

Het eerste jaar liepen 13 mensen door el-

kaar heen. Er was geen overzicht; sommi-

ge delen van de kerk werden meerdere 

malen gedaan terwijl andere delen hele-

maal niet gedaan werden. Zo moest het 

dus niet. Twee groepen formeren ging al 

een stuk beter. Bij de derde keer wisten 

wij precies hoe het wel moest. Twee groe-

pen en twee verschillende tijden. De eer-

ste groep begint om 9 uur tot koffietijd, de 

tweede groep maakt het karwei na de kof-

fie af. Deze formule werkt tot heden ten 

dage prima. 

Ook aan Herman Doctor en Siet Visser 

vroegen wij: 

Willen jullie 

meedoen? Zij 

zeiden eerlijk, 

dat ze niet zo 

goed in schoon-

maken waren, 

maar wel goed 

in koffie zetten. 

Deze taak doen 

zij al tien jaar. 

Rondom half elf werd er heerlijke koffie, 

chocolademelk en andere heerlijkheden 

aan beide teams gepresenteerd.  

Het uitgangspunt is dan ook, dat wij deze 

koffietafel samen gebruiken. Even een 

“verbindingsmoment” met elkaar. Daarna 

gaat groep één naar huis. In het begin van 

de middag is de klus geklaard. Iedereen 

die hieraan meedeed, sommigen vanaf het 

begin, heel hartelijk dank voor jullie inzet. 

Rien Wesdorp en Rineke Ooykaas Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 

Ook op Eerste Kerstdag heb ik het ruime 

gemeentegevoel ervaren. Er waren veel 

kinderen. Ze deden mee in het kerstver-

haal over de stal, die zich lelijk voelde, 

maar die ook ruimte bood. 

 

De diensten van Oudejaarsavond en 

Nieuwjaarsdag zijn voor de diehards. De 

Johanneskerk leent zich goed voor de 

avonddienst. Het is een klus om het orgel 

gaande te houden, maar Alice van Kals-

beek weerde zich kranig! 

 

Ik wil mijn waardering uitspreken voor 

zoveel betrokkenheid bij zoveel mensen 

voor en achter de schermen! We zullen 

vroegtijdig plannen maken voor de ko-

mende decembermaand. Waar we onze 

gedachten over laten gaan: op zondag 10 

en 17 zangdiensten in de Johanneskerk en 

op de vrijdag van de lichtjestocht willen 

we als koorzangers gaan zingen in deze 

kerk. Een beetje Licht kan geen kwaad. 

 
 

DERTIG EN VEERTIG PLUS 

In december hebben we bij ons thuis bij 

elkaar gezeten met een aantal dertigers en 

veertigers. We deelden ervaringen. We 

vroegen: wat vind je waardevol. Heb je 

tips en suggesties? In anderhalf uur kan 

veel gezegd worden. We zoeken naar een 

vervolg, want we vinden het erg belang-

rijk dat ook dertigers en veertigers zich 

thuis voelen in de kerk. 

Aan de deelnemers bij ons thuis zal het 

liggen! 

 
 

OECUMENE 

Vanuit de parochie van Eemnes kwam het 

verzoek om naast de oecumenische dienst 

die we in september houden nog een ge-

zamenlijke dienst te beleggen. 

We hebben er samen over gesproken en 

we zullen met voorstellen komen in de 

parochieraad en de kerkenraad. Het ver-

zoek vanuit Eemnes waardeer ik. Ik er-

vaar grote affiniteit met de parochie. Er 

zijn al tal van projecten waarbij we sa-

menwerken. Natuurlijk heb je eigen tradi-

ties. Die hoef je niet in te leveren. Maar ik 

vind het heel positief als we de weg naar 

elkaar weten te vinden.  

J.G. de Bruijn 

SCHOONMAAK JOHANNESKERK 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de bloemen 

uit de kerk, als gebaar van verbondenheid 

naar: Dhr. en Mw. van Veelen, Heide-

veldweg 17, Laren. Mw. Fiorentinos, 

Steffenshein-West 28, Laren. Dhr. en 

Mw. Calis, Kerklaan 50, Laren. Fam. Rui-

zendaal, Laarderweg 29A, Eemnes. Dhr. 

en Mw. Kuipers, Lammert v.d. Tongen-

laan 11, Laren. Mw. Moolhuijsen, Raad-

huislaan 80A, Eemnes. Mw. Dolleman, 

Nieuweweg 43B, Eemnes. Mw. v.d. Veer, 

Frans Langeveldlaan 60, Laren. Mitchell 

van den Berg, Heideveldweg 104, Laren. 

Mw. van Kicken, J. Landréhof 33, Laren. 

LEKKERKERK 

De eerste Lekkerkerk 

maaltijd van 2017 is op 

26 januari. We gaan om 

18 uur aan tafel. Opge-

ven kan t/m maandag  

23 januari bij mevr Riek Pieket Weeserik 

tel 5315636, of op de lijst achterin de 

Ontmoetingskerk. Als u zich hebt opgege-

ven en onverhoopt toch niet kunt komen, 

wilt u dat dan ook doorgeven? De kosten 

zijn € 4. Op 23 februari gaan we verzoek-

nummers koken. Is er iets wat u dan graag 

zou willen eten, geeft u het dan aan mij 

door, dan maken wij een selectie. Doorge-

ven kan t/m 17 februari aan: Paula van 

Hamond, tel 5311888, 

of paulavanhmond@hotmail.com 

Paula van Hamond,  

Dhr. en Mw. de Knegt, Raadhuislaan 27, 

Eemnes. Mw. Korporaal, Werkdroger 1-

Theodotion, Laren. Mw. Jongejans, 

Schietspoel 42, Laren. Wie iemand, van 

binnen of buiten de gemeente, wil voor-

dragen voor de bloemengroet, kan zich 

wenden tot: Rieke Swaan-Velthuijsen,  

Soestdijkerstraatweg 65, Hilversum,  

tel. 5389172, riekeswaan@hotmail.com. 

VEERTIGDAGENKALENDER 2017 

Ook dit jaar is er weer een kalender ge-

maakt voor de periode van Aswoensdag 

op 1 maart tot en met Pasen. De kalender 

is gemaakt om u in deze tijd van inkeer, 

bezinning en gebed mee te nemen op  weg 

naar Pasen. Voor elke dag is er een tekst 

in de vorm van een  gebed, een gedicht, 

een uitspraak of een verhaal. Het thema 

van het winterprogramma 2016/2017, 

‘Verbinden’, komt ook aan bod. Vanaf  

29 januari liggen er intekenlijsten achterin 

de kerk waarop u uw bestelling kunt 

plaatsen. De kalenders zijn na de kerk-

diensten van 12, 19 en 26 februari te koop 

voor € 5 per kalender. 

Contactpersoon: Jan de Waard,  

0624891991, jdewaard1950@ziggo.nl. 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
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Van en uit de kerkenraad 

Inmiddels is het nieuwe jaar van 2017 al 

drie weken ‘oud’ en kunnen we terugkij-

ken op vele mooie diensten rondom Kerst 

en Oud en Nieuw. 

De kerkenraad vergadert weer op dinsdag 

24 januari over o.a. Kerk 2025/nieuwe op-

zet classis/veranderingen dienstenorgani-

satie PKN en mogelijk wordt ook het  ver-

NIEUW INGEKOMEN 

 Dhr. en Mevr. Van der Kwast 

  Vredelaan 33, Laren 

 Dhr. J. de Bruijn 

  Burg v N v Sevenaerstr 43, Laren 

 Mevr. W.A. Bos 

  Past. Hendrikspark 25, Laren 

 Mevr. M. Westerveld 

  Eemnesserweg 42 Apt 106, Laren 

 

VERHUISD 

 Dhr. W.C. Eenhoorn 

  van: Erfgooiersweg 25, Laren 

  naar: Steffenskamp 19, Laren 

 

VERTROKKEN 

 Dhr. en Mevr. Van Vliet 

  naar: Bussum 

 Mevr. H.C. Rinzema 

  naar: ‘s-Gravenhage 

 

OVERLEDEN 

 op 28 november 2016: 

  Mevr. E. Veldstra - Koenen 

  Naarderstraat 81, Laren 

 op 2 december 2016: 

  Dhr. G.C. Blok 

  Hasselaarlaan 17, Eemnes 

 op 6 december 2016: 

  Mevr. P.M. Sluiter - Raven 

  Jonneveen 19, Eemnes 

 op 8 december 2016: 

  Dhr. W.J. van Ieperen 

  Werkdroger 1 Apt 017, Laren 

 op 15 december 2016: 

  Dhr. R. Freriks 

  Naarderstraat 81, Laren 

 op 20 december 2016: 

  Dhr. M.H. Schipper 

  Werkdroger 1 D 245, Laren 

 op 29 december 2016: 

  Dhr. G. van Veelen 

  Heideveldweg 17, Laren 

 op 29 december 2016: 

  Mevr. J.W. Elenbaas – de Vaal 

  Wolfstedelaan 74, Eemnes 

Jim Lemckert 

Kerkelijk Bureau 

voortdurend over geweld in de Bijbel. 

Wat moet ik daar in godsnaam mee! 

Lees ik de Quran, dan lees ik ook prachti-

ge passages, maar ook vele sura’s waarin 

geweld gepreekt wordt. De vraag bij die 

passages is dezelfde als de vraag die het 

gemeentelid bij het Bijbellezen had: wat 

moet je daar in godsnaam mee? Voor mij 

is het antwoord op die vraag helder: De 

Bijbel is mij een heilig boek. 

Een heilig ‘tegenover’ ook.  

 

Maar heilig betekent voor mij niet dat de 

Bijbel een papieren paus is. Het betekent 

voor mij dat je in alle openheid kunt rea-

geren op wat er staat. En dat je niet alles 

voor zoete koek hoeft te slikken. En het 

betekent voor mij: Ik neem afstand van 

teksten die God als inspiratiebron van ge-

weld lijken te propageren. Het nee zeggen 

tegen dergelijke teksten is voor onderdeel 

van een heilige dialoog. Als de Bijbel ge-

zien wordt als een decreet van God dat je 

letterlijk zou moeten volgen, gaat het mis. 

Bijbelkritiek is daarom voor mij een heili-

ge zaak. Als moslims de Quran zien als 

het boek dat woord voor woord van Allah 

gegeven, niet bekritiseerd mag worden, 

liggen grote gevaren op de loer. Wat let 

een volgeling van Mohammed dan om 

ook geweld te zien als door Allah gewild. 

 

De maatstaf van Karen Armstrong is voor 

mij leidend. Bevordert de godsdienst de 

barmhartigheid of verkleint ze deze? 

Daarbij kijk ik allereerst naar mijn eigen 

traditie. Niet voor niets kom ik daar de 

Bijbelse profeten tegen, die ongekend kri-

tisch konden zijn op het eigen volk en de 

eigen koningen. Naast barmhartigheid is 

voor een persoon normatief: Jezus Chris-

tus. Ik zal hem niet exclusief noemen, 

maar wel normatief. Normatief voor al het 

spreken en handelen in naam van God. 

 

Ik leg de norm van Jezus op de eigen tra-

ditie, op al het doen en laten van kerk-

mensen in verleden en heden. Het goede 

en het vredelievende zal ik verwelkomen. 

Het slechte zal ik veroordelen. Ik leg de 

norm van Jezus ook op de figuur van Mo-

hammed en op wat in het spoor van hem 

gezegd en gedaan wordt. Het goede en het 

vredelievende zal ik verwelkomen. Het 

slechte zal ik veroordelen. Kijkend naar 

vredelievende moslims en vredelievende 

christenen zie ik niet veel verschil. Kij-

kend naar Mohammed en kijkend naar Je-

zus zie ik werelden van verschil.  

J.G. de Bruijn 

ISLAM EN CHRISTENDOM 

Pro-islam beleid splijtzwam binnen de 

Protestantse Kerk Nederland kopte dag-

blad Trouw onlangs. Aanleiding was de 

reactie van een tweetal predikanten op een 

interview met René de Reuver, de onlangs 

benoemde scriba van de kerk.  

 

De Reuver noemde verwantschap op tus-

sen Christendom en Islam: De Koran en 

de Bijbel lijken op ethisch vlak op elkaar. 

Als je de Tien Geboden neemt en de 

Quran, dan kom je eigenlijk op het zelfde 

uit. De Reuver belichtte ook een andere 

kant. Hij had ook vragen en kanttekenin-

gen. Hoe zit dat met de verknooptheid 

met geweld en de islam? Zijn insteek: ga 

het gesprek aan, ook met moslims. De kri-

tiek van een tweetal predikanten op de 

woorden van de Reuver loog er niet om: 

Naïef, te links, het zou zo in het program-

ma van D’66 of Groen Links kunnen. 

 

De Islam roept reactie op. Dat is geen 

wonder. Veel mensen verbinden Islam 

met geweld, met aanslagen, met landen 

waar geen godsdienstvrijheid is. Ze zien 

hoe het aantal christenen gedecimeerd is 

in landen als Irak en Syrië. Islam betekent 

letterlijk vrede, maar daarvan is niet veel 

te merken, als je kranten leest en televisie 

kijkt, zeggen velen. Het beeld van de Is-

lam is in de afgelopen jaren gekanteld.  

 

Twintig jaar geleden schreef Karen Arm-

strong haar boek Een geschiedenis van 

God. Daarin vergelijkt ze Jodendom, 

Christendom en Islam door de eeuwen 

heen. In haar boek beklemtoont ze de 

overeenkomsten tussen deze godsdien-

sten. Maar ze zegt ook: de Islam heeft 

sterker dan het christendom een traditie 

van vredelievendheid. Ze verwijst dan on-

der meer naar de positie van Joden in 

Spanje. Ze hadden het tegen het eind van 

de Middeleeuwen onder moslims beter 

dan onder Christenen, schreef Armstrong 

nog in de jaren negentig. De geschiedenis 

van elke godsdienst kent lichte en donkere 

kanten. Armstrong geeft een graadmeter 

voor elke godsdienst: bevordert of ver-

kleint deze de barmhartigheid. Met andere 

woorden: Kijk naar welke vruchten de 

boom geeft. Beoordeel mensen op hun ge-

drag. 

 

Ik kan in de Bijbel getroffen worden door 

prachtige passages. Ik stuit ook op moord 

en doodslag. Ik herinner me een gemeen-

telid dat trouw het leesrooster van de kerk 

volgde. Dominee, we lezen deze weken 
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COLLECTEVERANTWOORDING 

04-09-16 Plaatselijke kerk € 299,18 

11-09-16 Jeugdwerk PKN € 197,42 

18-09-16 Vredeswerk € 121,00 

25-09-16 Plaatselijke kerk € 114,05 

02-10-16 Israel Zondag € 234,51 

09-10-16 Plaatselijke kerk € 140,46 

16-10-16 Plaatselijke kerk € 242,97 

23-10-16 Plaatselijke kerk € 139,90 

30-10-16 Hervormingsdag € 297,91 

06-11-16 Plaatselijke kerk € 203,31 

13-11-16 Jeugdwerk € 107,52 

20-11-16 Plaatselijke kerk € 263,04 

27-11-16 Plaatselijke kerk € 296,60 

 

Alle gevers hartelijk dank. 

H. de Jager, penningmeester 

COLLECTEROOSTER 

22 jan. Oecumenische dienst St Jan 

 

29 jan. Diaconie 

Grotere en kleinere hulpvragen, van prak-

tische hulp tot meerjarige financiële on-

dersteuning. Denk o.a. aan noodopvang, 

financiële problemen en extra zorg, van 

mensen in Laren en Eemnes. 

 

5 feb. Kerk in actie. Werelddiaconaat 

Tegenwoordig is de prijs van de nootmus-

kaat laag; toch is er naar goede kwaliteit 

wereldwijd een grote vraag. naar. Noot-

muskaat is een belangrijke inkomstenbron 

op de Noord-Molukken, boeren hebben 

echter moeite om goede kwaliteit te leve-

ren. Daarom traint partnerorganisatie IDH 

(Sustainable Trade Initiative) boeren om 

nootmuskaat op biologische wijze te ver-

bouwen en deze te verwerken volgens in-

ternationale kwaliteitsnormen 

 

12 feb. Noodhulp na aardbeving Nepal 

Een zware aardbeving trof Nepal op 25 

april 2015. De Samenwerkende Hulporga-

nisaties (waaronder Kerk in Actie en IC-

CO werken vanuit het veldkantoor in  

Kathmandu samen met lokale partners en 

organisaties van het internationale net-

werk ACT Alliance. 

 

19 feb. Gooise Voedselbank 

In Laren en Blaricum zijn er steeds meer 

mensen die onder de armoedegrens leven. 

Steeds meer mensen zullen dus afhanke-

lijk worden van de Voedselbank. Daarom 

is onlangs ook een extra uitgiftepunt in 

Eemnes geopend. 

den met de gemeente waartoe wij behoren 

en willen verbindingen leggen met men-

sen die onze steun nodig hebben. Wij wil-

len als gemeente ook verbinding leggen 

met elkaar en elkaar als gemeenteleden 

ontmoeten en inspireren. 

U bent welkom aan de tafel van de maan-

delijkse Lekkerkerk maaltijd en op thema 

avonden in het kader van het Winterpro-

gramma. U bent welkom in ons enthousi-

aste kerkkoor of zo maar op de koffie na 

weer een inspirerende viering op zondag. 

Waardevolle verbindingen worden er ge-

legd tijdens de bijeenkomsten voor de ou-

deren in onze gemeente, de kinderneven-

dienst, 12 plussers en 30 plussers.  

Onze kerk als ontmoetingsplek voor ve-

len. 

 
 

ONZE KERK VERBINDT! 

Om onze verbindende rol als kerk te blij-

ven vervullen is er naast ons grote aantal 

vrijwilligers ook geld nodig... veel geld. 

Wij hebben 2 kerkgebouwen, een pasto-

rie, technische voorzieningen, een betaal-

de predikant, koster en organist. Uiteraard 

is er ook geld nodig om alle gewaardeerde 

activiteiten ook in de toekomst te blijven 

organiseren.  

De begroting 2017 is opgemaakt en helaas 

voorzien wij dat het exploitatiesaldo niet 

positief zal zijn. Alle kosten zullen be-

taald moeten worden uit de opbrengst van 

de vrijwillige bijdrage, Daarom... Kerkba-

lans 2017... van harte aanbevolen! 

Voor uw eventuele vragen of opmerkin-

gen is ondergetekende uiteraard beschik-

baar. 

 
 

KERKBALANS/PERIODIEKE GIFT 

De Protestantse Kerk in Nederland is door 

de belastingdienst erkend als ANBI. Die 

erkenning geldt ook voor de plaatselijke 

kerkelijke gemeenten. De mogelijkheid 

bestaat om voor een looptijd van mini-

maal vijf jaar uw periodieke gift vast te 

laten leggen middels een schriftelijke 

overeenkomst. Als uw periodieke gift vol-

doet aan een aantal voorwaarden, kunt u 

die aftrekken in uw aangifte inkomstenbe-

lasting. Bij het schriftelijk laten vastleg-

gen van uw periodieke gift geldt geen 

drempelinkomen of maximaal aftrekbaar 

bedrag. Wilt u hier meer over weten? Het 

College van Kerkrentmeesters is beschik-

baar voor nadere informatie of bezoek 

eens de website van PKN en ga naar 

"periodieke gift en Kerkbalans". 

Karel Hagen 

College van kerkrentmeesters 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans 2017 loopt 

dit jaar van zat. 21 januari t/m zo. 5 fe-

bruari. Voor de campagne van dit jaar is 

het thema: Mijn Kerk verbindt! 

Ook in onze kerkelijke gemeente speelt 

het woord verbinden dit jaar een promi-

nente rol. Als een rode draad klinkt het 

woord verbinden door in de onderdelen 

van ons Winterprogramma. Wij houden 

elkaar vast in geloof, voelen ons verbon-

volggesprek Verkenning Gebouwen 

voortgezet.  

 

KERK2025 

Vorig jaar heeft u wellicht al gehoord  

en/of gelezen dat de PKN in deze tijd een 

traject ingaat dat bekend is onder de naam 

Kerk2025. De kern daarvan is een terug-

keer naar de basis van kerk zijn. Een van 

de belangrijke onderdelen van Kerk2025 

is dan ook een vereenvoudiging van de 

organisatie van de kerk. Het moet lichter 

en eenvoudiger, zodat gemeenten ook in 

deze tijd zo goed mogelijk kunnen toeko-

men aan hun roeping om gemeente van 

Christus te zijn. Op maandag 23 januari 

a.s. zal een aantal leden van de kerken-

raad een informatieavond bijwonen over 

de voorgestelde wijzigingen. Zij kunnen 

daarna de kerkenraad nader informeren 

zodat de kerkenraad de voorgestelde wij-

zigingen  kan bespreken waarna de classis 

op de hoogte wordt gebracht van de uit-

komst van deze bespreking. 

 

VERKENNING GEBOUWEN 

Dit is een terugkerend punt in de kerken-

raadsvergadering omdat er nader onder-

zoek dient plaats te vinden. In de afgelo-

pen weken heeft een aantal gemeentele-

den het rapport van de commissie opge-

vraagd. Wilt u ook graag kennis nemen 

van het rapport, laat het mij even weten 

via e-mail of telefoon. 

 

HULPVRAGEN VOOR DE DIACONIE  

In de vorige Onderweg heeft Martin 

Noordzij dit onderwerp ook al onder de 

aandacht gebracht. Binnenkort ontvangt u 

weer de envelop van Kerkbalans. Ook via 

uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u de dia-

conie rechtstreeks ondersteunen. 

Ik wens u allen een heel goed 2017. 

Wil van Maarschalkerweerd, scriba 

College van diakenen 
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Het nieuwe jaar is al weer begonnen en de eer-
ste bijeenkomst van de 12+ Groep op 8 januari 
zit er al weer op. 
We hebben het gehad over wat het nieuwe jaar 
ons zal brengen, wat zijn je goede voornemens 
voor 2017; geluk hebben, gezond blijven, sla-
gen op school, vrede en omzien naar elkaar. 
We hebben bloembolletjes, als teken van het 
nieuwe jaar, aan het eind van de dienst mee-
gegeven aan de mensen die in de kerk waren. 

De ouderen van de 12+ groep hebben met elkaar 
nagedacht of zij één keer in de maand een ei-
gen bijeenkomst willen. Nadere informatie 
volgt. De volgende keer dat we bij elkaar ko-
men is op 5 februari, daarna op 19 februari 
enz.. Dus steeds op de eerste en de derde zon-
dag van de maand. 
Groeten, 

Katja, Linda en Leo 

Beste allemaal, 
 
Op zaterdag 24 december 2016 hebben we met een 
aantal kinderen de herderstocht gelopen. On-
derweg hebben we veel gezien en gehoord. 

Op zondag 25 december 2016 hadden we heel veel 
kinderen bij de kinderdienst. 
 
Samen hebben jullie in de kerkzaal geluisterd 
naar het verhaal van de stal die zichzelf le-
lijk vond. 
 
Tijdens het verhaal hebben jullie meegeholpen 
om alle beelden in de kerststal te zetten. 
 
Op de volgende zondagen is er Godly Play in de 
kerk en kunnen jullie gelijk naar boven toe: 

5 februari 2017 
5 maart 2017 
2 april 2017. 

 
Groet, 

Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 
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K E R K D I E N S T E N  
ZONDAG 22 JANUARI  derde zondag na Epifanie  
De Dorpskerk en de 11.00 uur Oecum. viering in de St. Jan Basiliek met  
Ontmoetingskerk          Pastoor J. Vriend en Ds. J.G. de Bruijn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor M. Kraaijeveld 
Theodotion 10.30 uur Mw. Ds. G. de Vries 
ZONDAG 29 JANUARI vierde zondag na Epifanie 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs, Blaricum 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. Y. van der Goot (Doopsgezind) 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor C. Geraets 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 5 FEBRUARI vijfde zondag na Epifanie  
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn       Uitzending Radio 6FM 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastoor G.C.G. Verhey – de Jager 

(Oud-Katholiek) 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M van Kesteren 

  Woord- en communieviering 
ZONDAG 12 FEBRUARI zesde zondag na Epifanie 
De Dorpskerk 10.00 uur Prof. B. de Gaay Fortman, Ermelo 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  Heilig Avondmaal 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor N. Smit 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 19 FEBRUARI  zevende zondag na Epifanie  
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 Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. J.C. Visser 
Theodotion 10.00 uur Pastoor J.H. Willems  Eucharistieviering 
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 

“Wat zou ik graag 
daar met Jezus in 
de rij hebben ge-
staan”  
Maar is mijn eigen 
doop eigenlijk niet 
net zo geweest? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier volgt een overzicht van activiteiten 
georganiseerd door de BEL-kerken. 
Zie ook pagina 5 voor meer informatie. 
 

Donderdag 26 januari 20.00 uur 
Dorpskerk, Torenlaan 16 in Blaricum. 
Kerkcafé: Dr. Sam Janse spreekt over: 

Was Jezus een revolutionair? 
 

Woensdag 8 februari 19.30 – 21.30 uur 
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren.  

Spreker: Marja Minnesma: 
Goed rentmeesterschap, hoe doen we dat? 
 

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, M. Th. van der Sijs 
FOTOREDACTIE: 

Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik 

EINDREDACTIE: 
H. van Gelder, S. Talsma, 
1 vacature 

 

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

DONDERDAG 02 FEBRUARI 
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 

Maak je geen zorgen: eten, drinken 
en kleden zijn allemaal dingen die 

de heidenen najagen… 
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