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pen, dan word ik kwaad. Ik heb je uit-

gelegd: wij waren toen niet in een po-

sitie om voor vrouwen en slaven de 

volle consequenties uit het evangelie 

te trekken. Maar jullie kunnen dat 

wel. Wee jullie als je in deze tijd de 

lijnen van het evangelie niet ten volle 

doortrekt. Want de komst van Gods 

koninkrijk betekent nu al vrijheid 

voor mannen en vrouwen. In Christus 

mag de vrouw als vrouw er helemaal 

zijn. 

 

Hierop volgde applaus, de enige keer 

in mijn loopbaan als predikant. 

 

Paul Oskamp 

(bewerking HA)  

Paulus en de vrouw 

(ik) Paulus, dat je als een rabbijn 

redeneert vergeef ik je, zo van: eerst 

werd Adam geschapen en toen Eva, 

en dat je van die volgorde een rangor-

de maakt. Zo heb je kennelijk leren 

denken. Maar dat je alle vooroordelen 

van je tijd overneemt: de vrouw als 

verleide en verleidster, dat kun je als 

apostel niet maken. En dat je haar ver-

oordeelt tot de kinderen en de keuken, 

dat was bij Jezus heel anders. Immers 

reeds in de begintijd van het christen-

dom vervulden vrouwen leidende rol-

len. Uit je eigen brief aan de gemeente 

in Korinte weten we dat vrouwen in 

de diensten hardop baden en profe-

teerden. En nu wil jij haar weer het 

zwijgen opleggen? Die vreselijke in-

getogenheid die jij vrouwen aanpraat, 

wat voor beeld heb jij eigenlijk van de 

vrouw, mag ze dan nooit eens uitgela-

ten zijn, fel, wild? Ben jij daar soms 

bang voor in vrouwen? 

(Paulus) Daar was ik inderdaad in 

de kerk bang voor. In Korinte is het 

uit de hand gelopen: de mensen raak-

ten in extase, iedereen praatte door el-

kaar, ze waren high en de vrouwen 

waren het ergst, met losse haren en 

provocerende kleding. Vergeet niet, 

wij waren een verdachte minderheid, 

wij konden ons niet veroorloven dat 

In een serie preken over Paulus’ eerste brief aan Timotheüs stuitte ik in hoofd-

stuk 2 op een weerzinwekkend beeld van de vrouw. Volgens de apostel dient zij 

ingetogen gekleed te gaan en zich gehoorzaam door mannen te laten onderrich-

ten, want zij kwam ná Adam, op de tweede plaats, ter wereld en liet zich boven-

dien verleiden. Laat zij blijven bij het moederschap. Verbijsterd besloot ik om 

met Paulus op de vuist te gaan, op de manier van het psychodrama. Zelf speelde 

ik tevens de rol van Paulus en stelde me daarbij één- en andermaal op een an-

dere plaats in de kerk op. Hier volgt ons ‘gesprek’. 

de christenen in opspraak werden ge-

bracht. 

(ik) Besef je, Paulus, wat de gevol-

gen zijn geweest? Dat nog vandaag de 

dag, in orthodoxe kringen, vrouwen 

met een mal hoedje op naar de kerk 

moeten; dat op allerlei plaatsen een 

verbod geldt tegen make-up, korte 

rokken en blote armen en benen; dat 

nog altijd vrouwen uit het ambt ge-

weerd worden, kortom dat de vrouw 

na 20 eeuwen christendom godbetert 

als tweederangs schepsel geldt. Maar 

zelf heb je toch die prachtige regels 

geschreven in Galaten 3, vers 28, dat 

er in Christus geen onderscheid meer 

is tussen Jood en Griek, tussen slaaf 

en vrije, of tussen mannelijk en vrou-

welijk. 

(Paulus) ik blijf trouw aan het uit-

gangspunt dat de vrouw evenzeer als 

de man erfgenaam van de genade is, 

maar wij waren niet in de positie om 

daar meteen maatschappelijke conse

quenties uit te trekken. Daar waren 

wij nog niet aan toe; alles, de hele cul-

tuur verzette zich daar tegen. Probeer 

dat toch te begrijpen! 

Maar nu nog wat. Als jullie het lef 

hebben om na 20 eeuwen evangelie

prediking de vrouw er nog langer on-

der te houden, door je op mij te beroe-

Dr. Paul Oskamp, tot 

1994 rector van het 

theologisch semina-

rie Hydepark, is ge-

durende 32 jaar in 

kerkdiensten voorge-

gaan. In 2010 kwam 

daar een einde aan. 

In de leegte die toen 

ontstond besloot hij 

een bloemlezing te maken van 

fragmenten uit zijn preken van die 

ruim dertig jaar. 
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 Nr.  Kopij  Verspreiding  

 7 do 06-07 za 22-07 

 8 do 24-08 za 09-09 

 9 do 28-09 za 14-10 

Vandaag lezen wij Bij de zondagen 

  Juni 

ma 19 Matteüs 9:18-26 

di 20 Matteüs 9:27-34 

wo 21 Matteüs 9:35–10 

do 22 Matteüs 10:5-15 

vr 23 Matteüs 10:16-23 

za 24 Johannes 3:22-36 

zo 25 Matteüs 10:24-33 

ma 26 Jesaja 28:1-13 

di 27 Jesaja 28:14-29 

wo 28 Jesaja 29:1-8 

do 29 Jesaja 29:9-16 

vr 30 Jesaja 29:17-24 

 

  Juli 

za 1 Jesaja 30:1-14 

zo 2 Jesaja 30:15-26 

ma 3 Jesaja 30:27-33 

di 4 Jesaja 31:1-9 

wo 5 Matteüs 10:34–11:1 

do 6 Matteüs 11:2-15 

vr 7 Matteüs 11:16-30 

za 8 Psalm 13 

zo 9 Jeremia 11:18–12:6 

ma 10 Jeremia 12:7-17 

di 11 Jeremia 13:1-14 

wo 12 Jeremia 13:15-27 

do 13 Jeremia 14:1-10 

vr 14 Jeremia 14:11-22 

za 15 Jeremia 15:1-9 

zo 16 Jeremia 15:10-21 

ma 17 Matteüs 12:1-8 

di 18 Matteüs 12:9-21 

wo 19 Matteüs 12:22-32 

do 20 Matteüs 12:33-42 

vr 21 Matteüs 12:43-50 

za 22 Matteüs 13:1-15 

zo 23 Matteüs 13:16-23 

Zondag 23 juli 

5de zo van de zomer 

Lezen 

Jesaja 40: 12-25 en  

Matteüs 13: 24-30, 

en 36-43 

 Hij die het goede zaad 

zaait is de Mensenzoon. 

Zondag 16 juli 

4de zo van de zomer 

Lezen 

Jesaja 55: 6-13 en  

Mattheüs 13: 1-9;18-23 

Hoor en begrijp dan nu 

de gelijkenis van de zaaier. 

Zondag 2 juli 

2
de

 zo van de zomer 

Lezen 

Jeremia 29, 1, 4-14 

Matteüs 10, 34-42  

Wie een van deze men-

sen een beker koel water geeft omdat 

het een leerling van mij is die zal ze-

ker beloond worden. 

Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn 

vijand onkruid tussen het graan zaaien. 

Zondag 18 juni 

1ste  zo na Trinitatis 

Lezen 

Johannes 6, 51-58 

Wie mijn lichaam eet 

en mijn bloed drinkt 

heeft eeuwig leven. 

Zondag 25 juni 

1ste zo van de zomer 

Lezen 

1 Koningen 19: 19-21, 

Psalm 16,  

Lucas 9: 51-62 

Maar het geschiedt als de dagen van 

zijn opneming in vervulling gaan dat 

hij zijn aanschijn strak erop richt om 

naar Jeruzalem te trekken en voor zijn 

aanschijn aankondigers uitzendt. 

Zondag 9 juli 

3de zo van de zomer 

Lezen 

Zacharia 9, 9-12 en  

Matteüs 11, 25-30 

Kom naar mij, jullie 

die vermoeid zijn en onder lasten ge-

bukt gaan. 
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When Israel was in Egypt’s land, 

Let my people go! 

Oppressed so hard they could not stand, 

Let my people go!  

 

Go down, Moses 

Way from Egypt’s land 

Tell old Pharaoh 

To let my people go! 

 

Thus spoke the Lord, bold Moses said 

“Let my people go! 

If not, I’ll smite, your firstborn dead. 

Let my people go!” 

 

Negerslaven kregen enkele eeuwen 

geleden van hun onderdrukkers, de 

blanke westerlingen, het christendom.  

Dat ging vaak met veel geweld ge-

paard. De slaven moesten de gods-

dienst van de heersers overnemen, of 

ze wilden of niet. Je zou kunnen den-

ken: zodra het kan, werpen de negers 

die godsdienst ver van zich. Dat ge-

beurde vaak niet. Integendeel: de ne-

gers vonden in bijbelverhalen vaak 

herkenning van hun eigen situatie. Ze 

ontdekten in de Bijbel de kracht om 

het vol te houden en om te streven 

naar bevrijding uit hun slavernij. 

Het kleine, grote wonder gebeurde: de 

godsdienst die door hun onderdruk-

kers met geweld was ingevoerd, werd 

voor hen een krachtbron van verzet. 

Dat gebeurde vaak door middel van 

identificatie. 

De bekende spiritual over Mozes, die 

naar de farao moet om het Joodse 

volk vrij te krijgen is een sprekend 

voorbeeld daarvan. Negers herkenden 

zich in het Joodse volk dat als slaaf in 

Egypte woonde. Het volk dat Egypte 

Mitsraim noemde: engte, benauwd-

heid, land van de angst. Ze herkenden 

zich in hun verlangen naar vrijheid. 

Ze herkenden zich in het optreden van 

Mozes, die zijn mensen voorging op 

weg naar een land waar het beter was. 

Mozes was voor negers niet alleen een 

historische figuur. Hij was voor hen 

vooral een identificatiefiguur. Al zin-

gend over Mozes en het Joodse volk 

voedden negers hun eigen verlangen 

Overdenking 

Heb uw ouders lief 

‘Heb uw ouders lief, en daarmee uzel-

ve.’ Deze kop stond boven een recen-

sie in NRC Handelsblad (5 februari 

2017) die mijn aandacht trok. Het 

boek dat besproken werd, was de ro-

man ‘Plotseling, liefde,’ van de Israë-

lische schrijver Aharon Appelfeld, dat 

vorig jaar in Nederlandse vertaling 

verscheen. 

naar vrijheid en hun eigen verzet te-

gen blanke onderdrukking. Mozes 

was voor hen de inspiratie die steeds 

opnieuw mensen kan bewegen. 

En de inspiratie om het vol te houden. 

Mozes ging de weg van bevrijding, 

maar kwam zelf niet aan in het be-

loofde land. Niet alle negers hebben 

het resultaat van hun verlangen ge-

zien. Velen zijn slaaf gebleven en zijn 

in slavernij gestorven. 

Wat ze wel hebben gedaan is het ver-

langen doorgeven en doorzingen. 

Het verlangen naar bevrijding waar de 

oude spiritual van zingt. 

Wat ze hebben doorgegeven is dat 

Mozes meer is dan een historische fi-

guur. Dat hij eigenlijk van alle tijden 

is. Deze inspirator om de weg van 

vrijheid te gaan. Deze voorloper van 

Jezus, Jehosjoea, in wiens naam let-

terlijk klinkt: God heeft te maken met 

bevrijding.  

Mozes is van alle tijden, ook van de 

onze. De slavernij mag dan in de  

19e eeuw afgeschaft zijn, de slavernij 

steekt in allerlei gedaantes steeds 

weer de kop op. Ook in onze tijd. 

We kunnen in dit vrije land slaaf zijn 

van en verslaafd zijn aan allerlei din-

gen.  

We leven niet zelden met allerlei ob-

sessies, die ons in de greep hebben. 

Dat kan van alles zijn: sport, geld, in-

ternet, carrière, geloof, ideologie. 

Een mens kan steeds opnieuw tot sla-

vernij vervallen. Het kan geen kwaad 

dat onder ogen te zien. Maar belang-

rijker is: beseffen dat Mozes van alle 

tijden is: een kracht, een inspiratie is, 

die ons in beweging brengt, die ons 

adem geeft om te gaan zingen, die 

durf geeft om vrij en bevrijd te raken 

van wat ons wil benauwen. 

Of je zelf daadwerkelijk bevrijding to-

taal meemaakt? 

Dat weet je nooit.  

Waar je op mag vertrouwen is dat als 

het lied van Joden en negers in onze 

tijd tot klinken gebracht wordt, hun 

verlangen ook ons grenzeloos bevrij-

dend in beweging zal kunnen brengen.  

J.G. de Bruijn 

Mozes is van alle tijden  

Die kop boven het krantenartikel lijkt 

op het vijfde gebod: ‘Toon eerbied 

voor uw vader en moeder.’ Maar in 

het vijfde gebod gaat het niet over het 

liefhebben van je ouders, in de zin 

van: warme gevoelens hebben voor.  

Eren is iets anders. De bijbel houdt er 

rekening mee dat het soms te veel ge-

vraagd is je ouders lief te hebben. 

De Tien Geboden, ook wel de Tien 

Woorden genoemd, zijn verdeeld over 

twee stenen tafelen. De eerste vijf be-

treffen de verhouding van de mens tot 

God. De tweede vijf hebben te maken 

met liefde en respect voor de mede-

mens. Het vijfde woord: “Toon eer-

bied voor uw vader en uw moeder,” 

staat op de eerste tafel. Het gaat dus 

om het eren en het dienen van God.  

Het vijfde gebod wordt, net als de an-

dere geboden, gegeven aan volwasse-

nen. Ook de ouderen hebben, net als 

kinderen hun verplichtingen naar de 

generatie boven hen. In het vijfde ge-

bod gaat het denk ik niet over ouders 

en kleine kinderen, maar over volwas-

senen.  

“Toon eerbied voor uw vader en uw 

moeder. Dan wordt u gezegend met 

een lang leven in het land dat de 

Heer, uw God, u geven zal.” In de 

woestijn was deze regel voor die trek-

kende nomaden een kwestie van leven 

of dood. Wanneer de ouderen, gete-

kend door het leven, zichzelf en het 

voorttrekkende volk tot last worden, 

dan is het geboden hen te eren, dat wil 

zeggen het gewicht toe te kennen dat 

hen toekomt. En dat gewicht is groot. 

Het komt hen toe, ze hebben er recht 

op, nadat zij zelf zo lang de dragende 

generatie zijn geweest.  
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‘Eren’ betekent: 

iemand het ge-

wicht geven dat 

hem of haar toe-

komt. Zoals het 

spreekwoord zegt: 

“Jij bent je ge-

wicht dubbel en 

dwars waard.” Dat 

is een persoonlijke 

en geen algemene 

opmerking. Het is 

een erkenning van 

het bijzondere, het 

eigene van iemand, 

van dat wat juist 

hij of zij is en doet, al naar gelang zijn 

eigen gaven, talenten, maar ook te-

kortkomingen.  

Ouders moeten voor hun kinderen 

‘gewichtige’ mensen zijn. Wat zij 

zeggen en doen, moet voor hen ‘ge-

wicht in de schaal leggen’. Het is de 

roeping van ouders om zo te leven dat 

hun kinderen hun eer waard zijn. 

Eren is de inzet van je ouders (met al 

hun beperkingen, fouten en falen) er-

kennen. Eren wat er te eren is. 

 

 

ERNST EN IRENE 

 

Appelfeld schreef een prachtige ro-

man over liefde en de onmogelijkheid 

van liefde, over ouders, over grootou-

ders, over eenzaamheid en troost.  

Hoofdpersoon is Ernst, een geschei-

den man van begin zeventig, die in 

zijn appartement verzorgd wordt door 

de andere hoofdpersoon, de 35-jarige 

Irene. Ernst haatte zijn ouders, die al-

tijd zwegen. Irene verzorgde haar ou-

ders tot hun dood en bleef in het ou-

derlijk huis wonen, wat daarna een 

soort heiligdom werd. Ernst is veel 

aan het woord, Irene zegt weinig en 

luistert veel. We lezen wel haar ge-

dachten. Ernst is een man van boeken 

en een gemankeerd schrijver. Irene 

maakte haar opleiding niet af en ging 

in de zorg werken. Ernst lijdt onder 

ernstige depressies. Irene is gelijkma-

tig van karakter en stemming. 

Thuis bij Ernst werd de traditie in acht 

genomen, “maar het was levenloos en 

vreugdeloos.” 

Irene houdt zich niet aan alle wetten 

en geboden van het Jodendom, maar 

grootouders in de Karpaten. Hier 

toont Appelfeld zich een magisch-

realistisch verteller van formaat. 

Ernst is negen jaar oud als zijn groot-

vader overlijdt. Het duurde niet lang 

totdat de kuil gegraven was. Grootva-

der werd in het graf gelegd en rulle 

aarde bedekte de kist. De aanwezigen 

bleven lang zwijgend staan tussen de 

kleine grafstenen in de zomerzon. “En 

ik zag hoe dienende engelen, met ge-

zichten als van kleine kinderen, groot-

vader uit de hoop aarde optilden en 

hem naar de hemel droegen. Niemand 

sloeg acht op dit wonder, dat zich 

voor onze ogen voltrok. Iedereen 

stond er zwijgend en bedroefd bij, en 

niemand zag wat ik zag.” 

 

 

VADER 

 

Tegen het einde van het boek droomt 

Ernst over een bezoek aan zijn ouders. 

Zijn moeder is blij, zijn vader zwijgt 

en glimlacht sceptisch. En dan lijkt 

het alsof Ernst een spiegel wordt 

voorgehouden: “Nu zag hij scherp 

hoezeer zijn eigen gelaatsuitdrukking 

leek op die van zijn vader.” Zijn moe-

der zei vroeger altijd: ‘Je lijkt op je 

vader.’ Irene hoorde de droom aan en 

zei: ‘dat is een goede droom.’ 

‘Hoe kom je daarbij?’ ‘Je ouders wa-

ken over je.’ En zo leert Ernst hoe hij 

zijn ouders kan eren. De engelachtige 

Irene deed het hem voor. 

En zo leert Ernst postuum zijn ouders 

lief te hebben. Dat doet hem goed. 

Ds. Marnix van der Sijs 

 

Aharon Appelfeld, Plotseling, liefde,  

Ambo/Anthos, 2016 

wel aan die welke haar moeder in acht 

nam. Irene steekt aan het begin van de 

sabbat de kaarsen aan en doet dat va-

ker op de momenten dat het er om 

spant. Ernst heeft zich emotioneel af-

gesneden van zijn ouders. Irene heeft 

de gave in de verte te zien en zich 

plaatsen en mensen voor de geest te 

halen die ze nooit gezien heeft. Niet 

alleen ziet zij haar overleden ouders, 

ze blijkt zelfs de ouders van Ernst te 

‘zien.’ Zij droomt over zijn ouders: 

“lange, licht gebogen mensen, gehuld 

in stilte. Als ze dichterbij haar kwa-

men wilde ze tegen hen zeggen: Ernst 

is op zoek naar u. Al jaren is hij op 

zoek naar u. Wat kan ik tegen hem 

zeggen?” Overigens stuitte die para-

normale gave op weerstand bij haar 

moeder. “Je ziet opa niet, je beeldt je 

in dat hem ziet. Je opa is vermoord 

door de Duitsers.” 

 

 

MILDHEID 

 

Twee totaal verschillende mensen, 

met een leeftijdsverschil van bijna een 

generatie. En dan is daar de liefde. En 

door de liefde wordt veel van wat 

stolde vloeibaar. Zij zorgt voor hem 

als een moeder en hij waardeert dat en 

geeft dat aan haar terug. Hij gaat 

schrijven en verscheurt niet meer al-

les. En hij heeft heel veel waarmee hij 

in het reine moet zien te komen en dat 

kan door de veiligheid, zorg en liefde 

die Irene hem biedt. 

Ernst raakt al schrijvend milder ge-

stemd over zijn ouders. “Ze hadden 

het actieve zwijgen van hun ouders 

verloren, een zwijgen dat niets anders 

was dan gebed en verbondenheid met 

de God van hun voorouders.” En 

Ernst groeit boven zijn trauma uit: 

“Ze wilden me hun hart, ziel en ver-

mogen geven, maar ik wist niet hoe ik 

iets van hen moest aannemen.” Pas la-

ter begreep hij dat hun ontworteling 

uit de Karpaten en hun vestiging in de 

stad stomme wezens van hen had ge-

maakt. 

 

 

GROOTVADER 

 

De mooiste delen van het boek zijn de 

herinneringen van Ernst aan zijn 
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lijke feestdagen is er alleen Kinderkerk. 

Voor crèchediensten en overige informatie 

kunt u contact opnemen met de Jeugd

ouderling, Mieke Bleys,  538 4674. 
 

KERKOMROEP: 

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te be-

luisteren via de kerkomroep op internet. 

Surf naar:  

www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21255 

Protestantse 

Gemeente 

Blaricum BIJ DE ZONDAGEN 

18 juni 

Wij vieren de Maaltijd van de Heer. 

We lezen Jesaja 12, dat is een loflied, 

een psalm in de profetie van Jesaja. 

De evangelielezing is Matteüs 9: 35-

10: 15. Jezus trekt rond en onderwijst 

en geneest. “Toen hij de mensenme-

nigte zag, voelde hij medelijden met 

hen, omdat ze er uitgeput en hulpe-

loos uitzag, als schapen zonder her-

der”. Daarna riep hij de twaalf leerlin-

gen bij zich en gaf hun macht tot 

exorcisme en genezen. 

Een pittig verhaal met een opdracht 

aan de leerlingen die er niet om liegt. 

 

25 juni, ds. Arie de Boer. 

 

2 juli, drs. Lieke Versluis. 

 

9 juli, dr. Bas de Gaay Fortman. 

 

16 juli, ds. Bram Sneep. 

 

 

MEELEVEN MET 

Mevr. Gé van der Woude werd enkele 

weken geleden tijdens het bridgen ge-

troffen door een herseninfarct. Maar 

omdat er dus anderen bij waren, kon 

snel hulp geboden worden. Zij was 

kort in het ziekenhuis, maar is nu ge-

lukkig weer thuis. Een kaartje zal zij 

op prijs stellen:  

Boerensteeg 10, 1271 RV Huizen. 

 

Wij feliciteren Mart van der Have en 

Astrid Veurink. Op 7 juli zal hun hu-

welijk worden bevestigd in de Dorps-

kerk. De dienst zal worden geleid 

door ds. G.J. Roest uit Huizen. 

 

 

VAKANTIE 

Van 19 juni tot 18 juli zijn wij met va-

kantie. Ds. De Bruijn uit Laren neemt 

waar bij bijzondere situaties. (Zoals 

omgekeerd ik zal waarnemen bij zijn 

vakantie.) 

Ik wens u een goede zomer! 

ds. Marnix van der Sijs 

JAN DE WIT 

Geboren op 1 oktober 1942, gestorven 

in Blaricum op 11 mei 2017. 

In zijn slaap is Jan overleden. Hij leed 

aan de ziekte ALS. Hoewel iedereen 

wist dat Jan niet beter kon worden, 

kwam zijn dood toch nog onverwacht. 

Maar zijn vrouw Arina heeft het als 

een zegen ervaren dat verdere beper-

kingen hem bespaard zijn gebleven. 

Ik heb Jan maar één keer gesproken 

tijdens een kennismakingsbezoek. 

Mijn tweede bezoek werd uitgesteld 

in verband met hun vakantie en kort 

daarna overleed hij. Ze hebben nog 

intens genoten van die vakantie.  

In de volle Dorpskerk werd de af-

scheidsbijeenkomst gehouden. Arina, 

dochters Annelies en Martine en 

vrienden en oud-collega’s herdachten 

Jan. Hij leefde intens, in het onder-

wijs, op de tennisbaan, de Franse cul-

tuur. 

Jan was docent Frans en hij kon uit-

stekend met jongeren overweg. Eén 

van de sprekers was Jan van Vembde, 

de andere helft van ‘de twee Jannen.’ 

Jan de Wit en Jan van Vembde leid-

den jarenlang, eens per twee weken, 

de Jeugdkapel, in de Blaercom. Op 

een foto in het boekje van Bert Berk-

hof ‘Een toren in de tijd’ zie ik wel 

achttien jongeren, met een Jan aan 

weerszijden. Ontmoeting, gesprek en 

excursies met een groep jongeren en 

dat elke twee weken! Dat waren nog 

eens tijden. 

Het is hem niet gegund meer van zijn 

kleinkinderen te zien. Het gemis zal 

groot zijn. 

Als Dorpskerk zijn wij Jan dankbaar 

voor al die trouwe inzet voor de 

Jeugdkapel. 

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen. 

 

ds. Marnix van der Sijs 

In memoriam 
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Beste Dick, aan mij de eer om een 

woord te zeggen bij jouw afscheid als 

koster van onze Dorpskerk. 

 

WAAR TE BEGINNEN?  

Daarom hebben we jou gevraagd in de 

historie te duiken en e.e.a. op papier te 

zetten. Je schrijft: 

 Aanvang van het kosterschap was 

op 1 februari 1985 samen met Jac-

quelien. Jullie woonden toen in de 

Bijvanck, maar toen na een paar 

maanden de prachtige woning van 

de kerk op de Naarderstraat be-

schikbaar kwam, gingen jullie daar 

naartoe verhuizen 

 Deden jullie het aanvankelijk sa-

men, vanaf 1991 deed jij het kos-

terschap alleen.  

Dat betekende niet dat je er alleen 

voor stond; Onze markante -inmiddels 

helaas overleden- Cees Calis en onze 

‘still going strong’ Harry van Schaik 

hebben op vrijwilligersbasis vele 

werkzaamheden op zich genomen om 

jou en daarmee de Dorpskerk te on-

dersteunen. Wij zijn -met jou- ook 

hen zeer erkentelijk daarvoor!! 

 

JE BESCHRIJFT HOOGTE- EN DIEPTE-

PUNTEN 

 

Wat je als moeilijk hebt ervaren wa-

ren: 

 de uitvaarten. Niet alleen van ge-

meenteleden die op het kerkhof be-

graven werden, maar ook die van 

bekenden en onbekenden die in de 

Dorpskerk herinnerd werden door 

sprekers en op die manier toch 

'dichtbij' kwamen. 

 ook de terugloop van het kerkbe-

zoek door allerlei omstandigheden 

was moeilijk. 

Tot de hoogtepunten beschrijf je: 

 de Doopdiensten. Dopelingen die 

je later terugzag bij de kinderkerk 

en nog veel later soms in de huwe-

lijksstoelen. 

 de Kersttijd met: 

 het optuigen van de kerstboom  

 de kinder musicals 

 kerstdiensten in een overvolle 

kerk 

 de koninklijke familie die je de 

hand mocht schudden  

 de Paastijd 

 Cees Calis met zijn bloemenmand 

met bloembollen die dan samen 

met hem door de kinderen gepoot 

werden 

 het jubileumfeest van Bert Berk-

hof, waarvoor de kerk tot theater 

omgebouwd was 

 de jaarlijkse schoonmaak van het 

kerkhof door gemeenteleden 

 vele concerten, feesten en huwelij-

ken  

En last but not least; 

 jouw eigen jubileum, 25 jaar kos-

ter, met de receptie in de Blaercom 

Een koster heeft te maken met steeds 

wisselende kerkbesturen en predikan-

ten, in 32 jaar zijn er van beiden velen 

gepasseerd. Met de één kon je wat be-

ter door de bocht dan de ander, maar 

de kunst bleef om toch de neutrale 

constante factor te blijven. Zelf heb je 

het omgaan met mensen als mooiste 

aspect van het kosterschap ervaren. 

Onze Dorpskerk is bij uitstek de plek 

om elkaar te blijven ontmoeten en we 

hopen je dan ook zondags als kerk-

ganger te mogen begroeten. 

Wij zijn je zeer erkentelijk voor het 

feit dat je ons -zelfs nog een jaar na je 

pensioen- als koster terzijde hebt wil-

len staan. Geen afscheid zonder bloe-

men en een cadeau. Een digitale ca-

mera was een wens van jou en die wil 

ik je bij deze samen met bloemen 

voor Jacquelien overhandigen. 

En we zijn heel blij dat we bij deze 

AFSCHEID VAN ONZE KOSTER DICK VAN DEN BOOM  gelegenheid Ron Flens mogen voor-

stellen als jouw opvolger aan wie jij 

zoals afgesproken dmv van het over-

handigen van jouw sleutels symbo-

lisch het kosterschap overdraagt.  

Natuurlijk willen we de gemeentele-

den ook de gelegenheid geven om 

jouw de hand te schudden en we wil-

len dat onder het genot van een feeste-

lijk kopje koffie met gebak doen. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Frits Baan,  voorzitter 

 

DICK’S TERUGBLIK 

 

Na jaren altijd op de achterste rij ge-

zeten te hebben, was dit de kans om 

voorin te eindigen, maar nog net niet 

op KR rij. 

Het onderwerp is...Dankbaarheid. 

Dankbaar Voor: 32,5 jaar kosterschap 

DV. al jaren van gezondheid dat we 

de werkzaamheden (de eerste 6 jaar 

samen met mijn vrouw) hebben kun-

nen doen. 

DV. alle mensen met wie we te maken 

kregen, van wie we ook weer afscheid 

moesten nemen of die nu voor ons zit-

ten en met wie ik tot nu goede contac-

ten heb. 

DV. Gert van Dijk die lange tijd voor-

zitter was en bij wie we altijd terecht 

konden als er problemen waren, die 

hij dan oploste.  

DV. voor diegene die plaats namen in 

de kerkenraad en met ons wilde sa-

menwerken. Met name wil ik noemen 

Teun Bouwer en Wim van Maanen, 

twee gedreven voorzitters die me 

steunden en waardering hadden. Ook 

bij ons thuis kwamen op ons nieuwe 

adres in Almere, en Teun noemde ons 

wonen, tijdens een diner op het terras: 

een bungalow in de lucht. 

DV. 26 jaar wonen aan de Naarder-

weg, wat een heerlijk gezinshuis met 

onze kinderen toendertijd van 8 en 10 

jaar. Toen we 7 jaar geleden verhuis-

den, verklaarden ze ons voor gek. 

Maar we hebben nog geen dag spijt, 

wonen er midden tussen de natuur, 

worden gewekt door de zwanen kik-

kers en ganzen, in Blaricum waren het 

de duiven. 

DV. Frans Cornelis, die lange tijd de 

huisbeheerder aan de Naarderweg was 
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Mariette die altijd kwam helpen 

blaadjes vouwen.  

DV. kinderkerkleidingen met de on-

vergetelijke kerstvieringen en achteraf 

samen opruimen. 

DV. Elly Recourt die de contacten on-

derhield tussen de bloemendames, al-

tijd belde voor een praatje, een goede 

neus voor details en versieren. 

DV. de samenwerking met onze orga-

nisten Hendrika en Peter. Hendrika, 

zie je me? Ik heb hier de laatste DE 

punten, zal ze in je vaasje doen. 

DV. en heel leuk het persoonlijk ont-

moeten van de Koninklijke familie tij-

dens twee kerstdiensten, want wie in 

Nederland kan zeggen dat je de hele 

Koninklijke familie binnen 2 uur 2x 

allen de hand schudt ?  

Mocht uw naam nu niet zijn voorge-

komen … spreek ik ook mijn dank-

baarheid uit naar diegenen. 

Lieve gemeenteleden, ik bedank jullie 

allen (ook namens mijn vrouw en kin-

deren en kleinkinderen) voor de 

mooie jaren dat ik de gemeente mocht 

dienen, maar zonder jullie had ik het 

niet volgehouden. 

En als je ons aantreft in het dorp , zeg 

dan niet … ben je verdwaald of ben je 

uit de route, want jullie wonen toch in 

Almere? Dan zeg ik: Almere is de 

achtertuin van Blaricum. Zeg gewoon: 

leuk dat ik je zie, hoe gaat het? 

 

Het ga jullie goed. 

 

Dick van den Boom 

zeggen de familie Touwen, hun hele 

huis stond voor ieder open, altijd har-

telijk en welkom. Hun zoon Jelle, die 

ons de liefde voor kippen bijbracht. 

Wat resulteerde tot een kippenhok 

met 33 kippen aan de Naarderweg. 

Jan Rinzema, de eerste predikant die 

heel technisch was en heel creatief, 

auto’s sleutelen, tuinkunst, etc, met 

als erfenis buiten het beeld de roeper. 

Nu hebben we Marnix van der Sijs en 

hem leer ik beter kennen en hij gaat 

nu verder met de nieuwe koster Ron. 

Die ik bij deze de sleutel overhandig 

om mijn taak voort te zetten. 

DV. eigenlijk het meest dankbaar 

voor mijn steun en toeverlaat Cees 

Calis, die 31 jaar lang met mij heeft 

samengewerkt. Er is nooit een onver-

togen woord gevallen. En ik heb hem 

tot de laatste dag bezocht in Stichtse 

Hof en hij wilde altijd weten … hoe is 

het in de kerk? Hij is ons ontvallen, 

maar het had nog jaren mogen duren. 

DV. Harry en Ria, die toen Cees het 

niet meer kon zijn werk geruisloos 

overnamen, geen vervanging maar 

daar waar nodig. 

DV. de Cantorij die de diensten mooi-

er maakten en opvrolijkten. Want elke 

zondag in de kerk zitten valt niet altijd 

mee. 

DV. Jan van Vembde met zijn oog op 

de kerk en altijd bereid om een klus te 

klaren. Of kennis te delen. 

DV. Fam. de Fouw, Anne-Marie met 

de wekelijkse liturgie en René die van 

alles achter de schermen regelde en 

en in overleg bleef het huis in goede 

conditie. Waar mijn vrouw van de 

tuin genoot en ik van de grote zolder 

waarin ik mijn miniatuurverzameling 

kon onderbrengen. 

DV. de vele predikanten die we mee-

maakten. Het begon met ds Verstoep 

met zijn warmte en liefde. Kom bin-

nen, kom aan tafel zitten eet wat mee. 

Bert Berkhof, vele telefonische kon-

takten en goede samenwerking, o.a. 

op zaterdag samen liturgie maken, 

knippen en plakken en natuurlijk Cees 

erbij, de bloemendames en natuurlijk 

de nodige humor. 

Wim van der Sluis met zijn warmte en 

hartelijkheid: hij bezocht steevast je 

verjaardag of kwam even buurten. 

Klaas Touwen, of eigenlijk moet ik 

Nadere kennismaking met Ron Flens 

in het volgende nummer. 

DE NIEUWE KOSTER 
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02-07 MISSION POSSIBLE 

Mission Possible 

is een christelijke 

organisatie die 

zich richt op hulpverlening aan kinde-

ren/jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) 

tienermoeders en alcohol- en drugs-

verslaafden in Rusland, Oekraïne, 

Bulgarije en Albanië. Een deel van 

hen leeft tijdelijk of permanent op 

straat. Zij overleven door te bedelen, 

te stelen, lijm te snuiven en prostitu-

tie. 

Twintig jaar geleden begon Mission 

Possible in Moskou met een straatpa-

trouille. Dagelijks werden bij metro- 

en treinstations straatkinderen opge-

vangen en voorzien van soep en 

brood. Kort daarna werden straatpa-

trouilles ingezet in andere grote ste-

den. De straatpatrouille bereikt jaar-

lijks honderden kinderen en helpt hen 

om van de straat af te komen. 

 

09-07 DE COCON, CRISISOPVANG 

Soms zijn er mo-

menten in het le-

ven dat het alle-

maal even flink 

tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je 

huis bent kwijtgeraakt als gevolg van 

hoge schulden, relatieproblemen of 

wanneer je een psychiatrische stoornis 

hebt. Dan is het goed te weten dat op-

vangcentrum De Vluchtheuvel er is, 

waar je niet alleen kunt rekenen op 

een dak boven je hoofd, maar waar je 

onder deskundige begeleiding je pro-

blemen kunt aanpakken. Het begin 

van een nieuwe start. 

 

16-07 BLOEMENFONDS 

Iedere zondag geven wij bloemen aan 

personen die op dat moment iets te 

vieren hebben of een blijk van meele-

ven nodig hebben.  

 

23-07 STICHTING CHILD 

CHILD on-

d e r s t e u n t 

armlastige 

en kwets-

bare kinderen op de lagere en middel-

bare school en waar mogelijk in het 

daarop volgende onderwijs in Tanza-

nia. De ondersteunde leerlingen zijn 

(AIDS) wezen en kinderen met ern-

stig zieke en arme ouders/verzorgers 

die de kosten verbonden aan naar 

school gaan niet kunnen opbrengen. 

Marry van Haandel 

COLLECTEROOSTER 

18-06 KERK IN ACTIE 

(BINNENLANDS DIACONAAT): 

TERUGKEER-/TRANSITHUIS 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, 

dreigen op straat te komen staan. Ze 

hebben geen recht meer op voorzie-

ningen in Nederland, maar zien vaak 

ook geen toekomst in hun land van 

herkomst. Voor hen is er het Transit-

huis van stichting INLIA, partner van 

Kerk in Actie. Hier kunnen uitgepro-

cedeerde asielzoekers terecht om zich 

voor te bereiden op terugkeer. Ze krij-

gen hulp om alvast een sociaal net-

werk op te bouwen in hun land van 

herkomst. Ook treffen ze voorberei-

dingen voor huisvesting en werk, en 

zo nodig voor gezondheidszorg of 

scholing. Op die manier bouwen ze 

stap voor stap aan een leven in hun 

land van herkomst.  

Wanneer terugkeer echt geen optie is, 

zet INLIA zich ervoor in dat ze toch 

in Nederland kunnen blijven. INLIA 

biedt waar nodig praktische, juridi-

sche en financiële ondersteuning. 

Daarnaast adviseert INLIA kerken 

hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers 

het beste kunnen helpen. Voor de hulp 

die INLIA biedt, is veel geld nodig.  

De collecteopbrengst is bestemd voor 

het Transithuis van INLIA.  

 

25-06 VLUCHTELINGENWERK 

Door oorlogen en 

geweld verandert 

het gewone leven in 

een nachtmerrie en 

veranderen gewone 

mensen in vluchtelingen. Van de mil-

joenen mensen die op de vlucht zijn 

voor oorlog en geweld, vindt een 

klein deel bescherming in ons land. 

Het leven dat zij ooit kenden bestaat 

niet meer. VluchtelingenWerk zet 

zich in voor mensen die bij ons veilig-

heid en bescherming zoeken.  

VluchtelingenWerk helpt bij com-

plexe asielprocedures en staat op 

emotioneel, praktisch en juridisch 

vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij 

willen dit werk graag steunen en vra-

gen daarvoor uw bijdrage. 

College van  Kerkrentmeesters 

COLLECTEROOSTER 

18-06 JEUGDWERK 

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de 

toekomst van de kerk; op de investe-

ring in tijd en geld wordt daarom niet  

bespaard.  

 

25-06 Koffiedrinken na de dienst 

Is het doel van deze collecte. 

 

02-07 CANTORIJ 

Is het doel van deze collecte. 

 

09-07 ONDERHOUDSFONDS 

Het doel van deze collecte is het on-

derhoud en in stand houden van de 

Kerkelijke gebouwen. 

De Dorpskerk ligt tal van gemeentele-

den na aan het hart. Het onderhoud 

kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt 

hier een gift doneren voor het onder-

houdsfonds van de Dorpskerk. 

 

16-07 GEDACHTENISFONDS 

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om 

duurzame investeringen in het ge-

bouw van de Dorpskerk te kunnen be-

kostigen ter uitstraling en verfraaiing. 

 

Alle collectes worden zoals altijd van 

harte aanbevolen. 

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

30-04 Eredienst en kerkmuziek 

  € 97,74 

07-05 Kinderdienst € 93,60 

14-05 Gedachtenisfonds € 75,75 

21-05 Jeugdwerk € 113,75 

28-05 Oecomenische dienst Vitus-

kerk 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  

Was u niet in de gelegenheid in de 

kerk te komen en wilt u toch bijdra-

gen, dan vindt u de banknummers in 

de Colofon.  

 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Kos, kerkrentmeester 

College van diakenen 
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TENTOONSTELLING 

Zoals u weet is in de Johanneskerk de 

tentoonstelling over de Bergstichting 

te bezichtigen. 

Elke zaterdag is de kerk open. En na-

tuurlijk op zondag in de zomer.   

 

WERKZAAMHEDEN 

In de zomerweken vinden in de Ont-

moetingskerk werkzaamheden plaats. 

Het liturgisch centrum zal enigszins 

aangepast worden. Er komt daar ande-

re vloerbedekking, de kleur van de 

wand verandert, de kleur van tafel, 

doopvont en kaarsenstandaard. De ge-

luidsinstallatie in de kerk wordt ook 

vervangen. 

Of dat deze zomer al lukt, dat is even 

afwachten. We leven met hoop! 

J.G. de Bruijn  

 

 

GEBEDEN 

Op Goede Vrijdag klonken gebeden 

voor Maria, Petrus, Judas, de leerlin-

gen en Pilatus waarvan de teksten zijn 

geplaatst in het vorige nummer van 

Onderweg. Hieronder volgen de reste-

rende gebeden. (Red.) 

 

Voor onszelf 

 

God geef ons de moed te kijken 

Naar deze wereld, naar ons zelf 

Geef ons het zicht, het inzicht 

Dat wij het zijn 

Dat wij het steeds weer zijn 

Dat wij Maria, Petrus, Judas en Pilatus,  

dat wij uw leerlingen zijn 

dat wij de roepende,  

schreeuwende massa kunnen zijn 

Wij bidden God 

Geef ons vermogen 

Om te onderscheiden 

Het goede en het kwade 

In ons en buiten ons zelf 

Schep God de ruimte in ons bestaan,  

schenk ons vertrouwen 

Om licht en donker onder ogen te zien 

 

Voor ons allen 

 

Blijf ons nabij 

In onze tijd 

Blijf ons nabij 

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: Zie diaconierekening (...282), on-

der vermelding van Zending. 

KERKELIJK BUREAU 

J.W. Lemckert, Zomertaling 43, 

3755GN Eemnes,  6267252 e-mail: 

kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

KINDEROPPASDIENST 

Tijdens de zondagmorgendiensten in de 

Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, 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  

Johanneskerk 

Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

Ontmoetingskerk,  5311995 

Koster: F.v.d.Brink,  5313400 

Protestantse 

Gemeente 

Laren-Eemnes 

Pastoralia 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 18 juni zal ds. Monica Randt de 

dienst leiden.  

 

Op zondag 25 juni gaat in de Ont-

moetingskerk ds E. Bakker uit Utrecht 

voor. 

 

Op 2 juli leid ik de dienst. We vieren 

dan het avondmaal. 

 

Op 9 juli verwelkomen we een groep 

Armeense kinderen. Ze zijn hier op 

uitnodiging van de stichting Pax Kin-

derhulp uit Eemnes. Ze zullen het be-

gin van de dienst meemaken. 

We zingen samen liederen, we steken 

kaarsen aan en we spreken gebeden 

uit in hun taal en de onze. Aansluitend 

gaan ze op speurtocht.  

Na de dienst is er in de tuin van de 

pastorie voor hen eten en drinken. 

Voor allen houden we wat we inmid-

dels een glas op het gras zijn gaan 

noemen: in plaats van koffie in de 

kerk schenken we buiten een glas. Op 

de zomer! De zomer is het hoogtij van 

de kerk.  

Eens komt de grote zomer, zingt een 

bekend lied. 

De zomer en de zon zijn oude symbo-

len voor de hemel en voor God. 

Aan die Zon kun je je warmen, steeds 

opnieuw. 

Ik heb in het verleden wel eens een 

poging gedaan om de term startzon-

dag te gebruiken voor deze zondag, de 

zondag waarop je je openstelt voor de 

zon.  

De zondag waarop je het glas heft en 

elkaar het goede toewenst. In de pro-

testantse traditie hebben ze het over 

de genade, die het eerste en het laatste 

woord heeft. Ik wil maar zeggen: dat 

glas op het gras in de zon is een dienst 

na de dienst. 

 

Ook op 16 juli ga ik voor in de Ont-

moetingskerk. 

 

Vanaf 23 juli tot eind augustus wor-

den de diensten gehouden in de Jo-

hanneskerk. 

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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In licht en donker, blijf ons nabij 

In kracht en in gebrokenheid, blijf ons nabij 

In alles wat wij vieren 

In al ons treuren en betreuren, blijf ons nabij 

In al ons winnen en verliezen, blijf ons nabij 

In leven en in sterven 

Amen  

beurde. Zelf zou ze niet met grote ge-

loofswoorden te koop lopen. Ze kende 

in de laatste jaren ook onzekerheid en 

twijfel. Ik weet niet of het allemaal 

wel waar is, zei ze.  

Tegelijkertijd was ze geraakt als er 

gezongen werd. Tegelijkertijd kon ze 

reageren op teksten en zeggen: wat 

mooi, wat bijzonder. Ik heb in de 

dienst gezegd: geloven is iets wat je 

mag ontvangen. Je hoeft de hemel niet 

te bereiken met geloofsdiploma’s. Je 

hoeft niet te zeggen: het hangt af van 

mijn geloof. Je mag de eerste woor-

den van elke dienst steeds weer be-

amen en ontvangen. Onze hulp komt 

van God. 

In het huis met de vele woningen is 

ruimte voor mensen met al hun ver-

schillen. Er is ruimte voor zekerheid, 

maar ook ruimte voor zoekers en voor 

hen die aarzelend geloven. In het huis 

met de vele woningen is ruimte voor 

Jenny Bruins. 

We gedenken haar met eerbied en ge-

negenheid. 

J.G. de Bruijn  

Uit de gemeente 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk, als gebaar van 

verbondenheid naar: 

Dhr. en Mw. de Zeeuw, Slangenweg 

22, Laren. Dhr. en Mw. Schouwenaar, 

Zevenenderdrift 22, Laren. Mw. 

Smeulers-te Hennepe, Eemnesserweg 

42-Johanneshove, Laren. Fam. Toen, 

Stad en Lande 18, Laren. Dhr. en Mw. 

De Jager, Lantentijmen 12, Laren. 

Mw. Van Santbrink, Delta 105, 

Huizen. Dhr. Snelder, Spinnewiel 9, 

Laren. Momenteel in Theodotion - 

afd. Revalidatie. Dhr. Ter Avest, 

Laarderweg 62, Eemnes. Fam. van 

Eck, Ruizendaallaan 84, Eemnes. 

Wie iemand, van binnen of buiten de 

gemeente, wil voordragen voor de 

bloemengroet, kan zich wenden tot:  

Rieke Swaan-Velthuijsen,  

Soestdijkerstraatweg 65,  

Hilversum, tel. 035-5389172,  

e-mail: riekeswaan@hotmail.com. 

ANNIE ZANDSTRA 

Ben je boos, pluk een roos 

Zet hem op je hoed,  

dan ben je morgen weer goed 

Deze woorden citeerde Annie Zand-

stra in haar leven veel.  

Ze was uit op harmonie. Ze was ge-

richt op goede verhoudingen. 

Ze vond het niet gemakkelijk om te 

gaan met verstoorde rust en verstoor-

de samenhang. 

Ze heeft samen met haar man een 

goed en rijk leven gehad. Het was 

liefde op het eerste gezicht tussen hen.  

Op de dansvloer in Laren kwamen ze 

elkaar tegen. Die eerste ontmoeting 

kreeg een levenslang vervolg.  

Ze waren verschillend, die twee, ze 

vulden elkaar aan in een bijzonder 

evenwicht. Ze ondernamen veel, reis-

den, gingen varen met de boot. Het le-

ven was vol goede dingen, zoals de 

tuin, waarin ze zo graag werkte, er op 

uit om er iets moois van te maken. Ze 

kregen kinderen tot hun vreugde. 

Naast het vele goede was er ook het 

intense verdriet, toen Bobby, hun 

zoon, op jonge leeftijd stierf. Dat 

greep in. Dat was vaak onhanteerbaar 

en moeilijk voor haar. Zo als het ook 

moeilijk voor haar was om om te gaan 

met wat dat kan betekenen binnen een 

gezin, bij andere kinderen. Het moei-

lijke weerde ze liever wat af, met zin-

nen, met woorden, die beloofden dat 

het weer goed zou zijn. 

Annie Zandstra is op hoge leeftijd 

overleden. In de laatste jaren van haar 

leven werd de kwetsbaarheid van li-

chaam en geest bij haar groter. Uitein-

delijk is ze thuis gestorven, in de vei-

lige ruimte die zoveel voor haar bete-

kend had.   

In de dienst in de Johanneskerk en 

daarna in het crematorium in Biltho-

ven hebben we haar herdacht.  

Haar kinderen en haar man benoem-

den in alle liefde en betrokkenheid 

wat zij voor hen had betekend, deze 

scheppende, zorgende, liefdevolle 

vrouw. We hebben bekende teksten 

uit de Bijbel gelezen: psalm 23. 

Die psalm is onderdeel van een groter 

lied waarin alle ervaringen met het le-

ven voorkomen. 

De last, het donker van het leven 

krijgt de ruimte in de psalm. 

Maar daardoor heen klinkt ook het 

vertrouwen in God als een herder. 

Annie Zandstra was een gelovige 

vrouw. Ze kon zich overgeven aan 

wat ze in de bijbel las. Ze kon zich 

toevertrouwen aan wat in de psalm 

weerklinkt: dat het uiteindelijk goed 

zal komen. Dat je de roos mag zien 

als symbool van liefde en van God. 

We gedenken haar met eerbied en ge-

negenheid. 

J.G. de Bruijn  

 

 

JENNY BRUINS- VAN WERVEN  

Op maandag 22 mei overleed op de 

leeftijd van 97 jaar ons gemeentelid 

Jenny Bruins- van Werven. Ze woon-

de de laatste jaren in Theodotion.  

Daar is ze trouw bezocht door haar 

kinderen en kleinkinderen.  

Daar leerde zij ook ds. Buys kennen.  

Bij haar afwezigheid heb ik de rouw-

dienst geleid in de Johanneskerk. We 

lazen daar psalm 121 en de bekende 

verzen uit Johannes 14, over het huis 

met de vele woningen. We hebben 

Jenny Bruins herdacht met woorden, 

stilte, liederen, met het aansteken van 

kaarsen. Jenny Bruins was een betrok-

ken vrouw, die in allerlei verbanden 

van het leven een rol speelde: in krin-

gen, op een koor, in de kerk, in clubs 

en verenigingen. Ze was deelnemer. 

Ze reageerde op wat ze meemaakte, 

op wat ze hoorde. Ze was be-amer van 

wat ze goed vond. 

Het huis van Jenny Bruins was open 

en gastvrij. Kleinkinderen vertelden 

hoe ze zich daar thuis voelden. Op 

haar manier weerspiegelde zij iets van 

het huis waarover Jezus spreekt. Jen-

ny Bruins is met geloven opgegroeid. 

Ze nam steeds weer deel aan wat ge-

Wij gedenken 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
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ZOMERSE UITNODIGING 

Beste gemeenteleden, 

 

‘Geloven in vrijheid’, dat is het nieuwe thema van het winterprogramma 

2017-2018. Maar voordat wij herfst en winter weer trotseren, gaan wij genie-

ten van de zomer; heerlijke zomervakantie vieren in eigen land of daarbuiten! 

De Werkgroep Communicatie nodigt u uit om iets van uw vakantie in beeld 

te brengen en wel met het thema ‘Geloven in vrijheid’. In het verleden deden 

wij dat eens door het sturen van een ansichtkaart naar de kerk, nu activeren 

wij de camera en het mobieltje! Laat uw fantasie werken; waar zien wij vrij-

heid? Hoe kan vrijheid eruit zien? Waar ontmoeten wij geloven? Waarom ge-

loof je in vrijheid? Is dat in beeld te brengen? Een blik over die azuurblauwe 

zee of de groene pracht van bos en weiland, het ontbreken van prikkeldraad 

en veel meer. Nogmaals, laat uw fantasie gaan, pak de camera of het mobiel-

tje en leg het vast. Laat onze nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl volstromen! Wij 

gaan er dan mee aan de slag via Facebook, Onderweg, Nieuwsbrief, website, 

mogelijk via een expositie in de kerk en projectie op zondag via de beamer! 

Samen werken aan verbinden, het vorige thema van het winterprogramma, 

geldt zeker voor deze zomerse uitnodiging! 

 

Wij zijn benieuwd! 

 

Namens de W(erk)G(roep)C(ommunicatie) 

Herman Docter, Douwe de Joode 

krijgt nu weer hoop! Kortom, welke 

ladies met communicatieve aspiraties 

willen zich inzetten voor het dynami-

sche werk van onze Werkgroep?? 

Laat het maar via onze mailbox we-

ten: nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl of 

bel mij 06-53121072. 

Wij zijn zeer benieuwd! 

Douwe de Joode, voorzitter WGC 

EENZAAMHEID & VERBINDEN 

 

Het is heel fijn dat de gemeentebestu-

ren van Laren en Eemnes ook onze 

kerkelijke gemeente betrekken bij 

vraagstukken die alle inwoners raken. 

  

In maart heeft Gré te Brake namens 

onze gemeente deelgenomen aan de 

werkconferentie Eenzaamheid & Ver-

binden. Aanleiding voor een bijeen-

komst over eenzaamheid en verbinden 

is het gegeven dat in het Gooi bijna 

40% van de inwoners (van jong tot 

oud) in meer of mindere mate een ge-

voel van eenzaamheid ervaart.  

Ook in de Dialoog Laren is eenzaam-

heid genoemd als een thema dat bur-

gers bezighoudt.  

Inwoners, de politiek, verschillende 

zorg- en welzijnsorganisaties, de bi-

bliotheek en het Brinkhuis hebben be-

hoefte om samen in actie te komen. 

Met als doel om eenzaamheid be-

spreekbaar te maken en mensen in La-

ren met elkaar te verbinden.  

Tijdens deze werkconferentie heeft 

Gré onze kennis kunnen delen met de 

aanwezigen en hebben wij weer ken-

nis opgedaan. Dat maakt ons samen 

sterker. 

Bij de dialoog van 18 mei jl. over be-

stuurlijke vernieuwing is Bert Haren-

berg afgevaardigd geweest.  

Daarbij zijn door Bert de volgende 

punten nadrukkelijk geventileerd: 

 

1. De band tussen Laren en Eemnes 

moet zoveel mogelijk behouden 

blijven, in welk samenwerkings-

verband dan ook. Onze geloofsge-

meenschap gemeente ligt in beide 

dorpen. 

2. Onze traditie is dat er van onderop 

het beleid wordt gemaakt en niet 

van boven af op wordt opgelegd. 

 

Ook bij de dialoog over bestuurlijke 

vernieuwing is het heel belangrijk dat 

wij daar bij betrokken zijn en bijdra-

gen kunnen leveren. 

 

Allerlei zaken van kerkelijk bestuur-

lijke aard gaan voortdurend via de 

kerkenraad, maar de twee genoemde 

zaken springen er uit. 

Martin Noordzij 

Er zijn nogal wat reacties gekomen op 

de foto van de Werkgroep Communi-

catie. 

Daarop poseert een negental mannen. 

‘Waarom geen vrouwen in deze man-

nenclub?’, luidde het terechte kriti-

sche commentaar.  

Deze ‘herensocieteit’ vraagt zich na-

melijk al jaren precies hetzelfde af en 

REACTIE OP DE FOTO VAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE 

mailto:nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl
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op voorzieningen kunnen hier terecht 

om zich voor te bereiden op terug-

keer. INLIA helpt hen om alvast een 

netwerk in het land van herkomst op 

te bouwen en voorbereidingen te tref-

fen voor voor huisvesting en werk. 

Voor de hulp die INLIA biedt is veel 

geld nodig. 

 

25 JUNI DIACONIE 

Grotere en kleinere 

hulpvragen, van prak-

tische hulp tot meerja-

rige financiële onder-

steuning. Denk aan 

noodopvang, financiële problemen en 

extra zorg, van mensen in Laren en 

Eemnes: ze zijn dicht bij u in de 

buurt, ook al merkt u dat niet. De Dia-

conie helpt deze mensen in nood dis-

creet en snel. Voor lang niet alle, met 

name kleinere doelen, kunnen wij col-

lecteren. Maar vaak is een steuntje in 

de rug al voldoende. Met uw hulp 

kunnen wij dit dankbare werk blijven 

doen. 

 

2 JULI ZUID AMERIKA - COLOMBIA  

Onderwijs voor werkende kinderen 

in Bogotá 

Als je door de 

sloppenwijken 

van Bogotá 

loopt, zie je tal-

loze kinderen 

werken op de 

markt of in de 

vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinde-

ren moeten werken in Colombia. Kin-

deren doen zwaar en gevaarlijk werk, 

maken lange dagen. Bovendien groei-

en ze vaak op in een omgeving met 

veel geweld en drugsgebruik. 

Stichting Kleine Arbeider is een be-

vlogen organisatie die onderwijs biedt 

aan deze kinderen en hen weerbaar 

maakt om hun kansen op een betere 

toekomst te vergroten. 120 kinderen 

kunnen er een vaktraining krijgen. 

Ook ouders en vooral tienermoeders 

worden ondersteund. 

 

9 JULI PAX KINDERHULP EEMNES 

Het gaat nog steeds 

niet goed in Armenië. 

Tijdens de aardbe-

ving in 1988 werd 

een groot gedeelte 

mensen hebben niet voor niets dat in-

spirerende verhaal gekregen, dat er 

om vraagt dat er om vraagt handen en 

voeten te krijgen. Het verhaal waar-

mee je in het groot en in het klein het 

hoofd kunt bieden aan alle vormen 

van ongeloof die het leven beschadi-

gen. 

J.G. de Bruijn 

De diaconie heeft besloten de zen-

dingsrekening op te heffen. Er worden 

naar verhouding erg veel kosten aan 

de bank betaald voor de bedragen die 

erop worden gestort. Dit vinden wij 

een beetje zonde. Diegenen die erop 

stortten zijn inmiddels op de hoogte 

gebracht Bedragen voor de zending 

kunnen op de gewone diaconiereke-

ning worden gestort met de vermel-

ding zending. In de financiële admini-

stratie worden deze bedragen dan net 

zoals bij de Zendingsrekening op de 

grootboekrekening “Zending” ge-

boekt. Periodiek zoekt de diaconie 

hiervoor een aantal bestemmingen 

waarnaar het zendingsgeld wordt 

overgeboekt. 

Jan van Hamond, penningmeester 

 

 

COLLECTEROOSTER 

18 JUNI KERK IN ACTIE 

(BINNENLANDS DIACONAAT): 

TERUGKEERHUIS 

Stichting INLIA biedt praktische hulp 

en juridische en financiële ondersteu-

ning aan dakloze asielzoekers en aan 

vreemdelingen die niet in Nederland 

mogen blijven. Daarnaast adviseert 

INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeer-

de asielzoekers kunnen helpen. Sinds 

2009 heeft de stichting ook een Te-

rugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asiel-

zoekers die geen recht meer hebben 

College van diakenen 

VERBLIJFSVERGUNNING 

David en Daniel mogen in Nederland 

blijven. Na jarenlange onzekerheid is 

er eindelijk duidelijkheid voor de zo-

nen van Larissa en David. Zij staat bij 

de Albert Heijn in Baarn, hij bij de 

Lidl in Eemnes. Velen hebben zich in-

gezet om de jongens hier te laten blij-

ven. Er zijn brieven gestuurd, handte-

keningen verzameld, manifestaties ge-

organiseerd. Het heeft allemaal, voor 

de direct betrokkenen uitputtend, lang 

geduurd. We hopen dat voor hen de 

rust zal komen en dat het goed zal 

gaan met hen allen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

J.G. de Bruijn 

KLIMAAT ALS  
STATUS CONFESSIONIS 

Deze week is bekend geworden dat 

Donald Trump het klimaatakkoord 

van Parijs opzegt. Ondanks het feit 

dat het niet onverwacht kwam, is het 

voor velen toch een teleurstelling. 

De ongerustheid over opwarming van 

de aarde is bij velen groot. Je mag ho-

pen dat de houding van Trump ande-

ren er toe zal aanzetten om in bewe-

ging te komen. Die bereidheid zie ik 

aan alle kanten en tot mijn vreugde 

niet in het minst bij grote bedrijven. 

Er bestaan heel wat hoopvolle plan-

nen en intenties bij zakenlieden. 

De zorg voor het klimaat is een geza-

menlijke verantwoordelijkheid. Van-

uit bijbels perspectief is die zorg ook 

een geloofszaak. Het tweede schep-

pingsverhaal spreekt van de aarde als 

een hof, een tuin, die je gekregen hebt 

om te bewerken en te bewaren. Een 

mens mag zich ontplooien, maar heeft 

ook de plicht om de levenstuin, de 

aarde goed te houden. De zorg voor 

de aarde is mensenwerk, maar ook 

een godsdienstige aangelegenheid. 

Door de aarde te dienen, dien je God. 

In de theologie spreek je in dezen van 

de Status confessionis: het behoort tot 

het hart van geloven. Het plaatsen van 

zonnepanelen is een zaak van geloof. 

Politici die zich beroepen op de Bijbel 

zouden op klimaatgebied voorop moe-

ten lopen en niet aan de wagen blijven 

hangen om deze te vertragen. Alle 
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te geschikt voor massaal gebruik door 

gezinnen met lage inkomens, vooral 

in landen waar de zon veelal langdu-

rig schijnt gedurende het hele jaar. In-

tegrated wil zeggen dat er naast de 

CooKit ook een hooimand gebruikt 

wordt voor het nagaren en een houtbe-

sparend kooktoestel bij bewolkt weer. 

Door water te pasteuriseren in de Co-

oKit en minder hout te verbranden 

kunnen gezondheidsproblemen terug-

gedrongen worden. De CooKit is een 

goedkope zonnekoker waarmee o.a. 

rijst, pasta, linzen, groenten, kip, geit, 

babyvoeding en gepasteuriseerd water 

bereid kan worden. Bij helder schij-

nende 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. 

 

23 JULI VLUCHTELINGENWERK 

MIDDEN NL 

Vluchtelin-

g e n W e r k 

M i d d e n -

Nederland 

( V W M N ) 

helpt en on-

dersteunt asielzoekers en vluchtelin-

gen binnen onze regio vanaf het mo-

ment van binnenkomst tot en met de 

integratie in de Nederlandse samenle-

ving. VWMN is een regionale afde-

ling van VluchtelingenWerk Neder-

land. Hierna een greep uit het werk 

van VWMN. Tijdens de asielprocedu-

re bieden medewerkers van Vluchte-

lingenWerk asielzoekers ondersteu-

ning. Vluchtelingen die te horen krij-

gen dat ze in Nederland mogen blij-

ven, kunnen beginnen met het opbou-

wen van een nieuw bestaan. Dat is 

niet altijd even gemakkelijk in het 

doolhof dat Nederland heet. Vluchte-

lingen die door hun vlucht gescheiden 

zijn geraakt van hun gezin, hebben 

recht op gezinshereniging. In de prak-

tijk blijkt dit vaak een ingewikkelde 

procedure, die soms wel jaren kan du-

ren. VluchtelingenWerk zorgt er jaar-

lijks voor dat vluchtelingkinderen een 

week zorgeloos kunnen spelen en ge-

nieten. Iedere zomer staan er weer ge-

zellige, spannende en sportieve kin-

dervakantieweken op het programma. 

van Armenië vernietigd en zijn steden 

en gebieden ernstig beschadigd. Nog 

steeds zijn de gevolgen van de aardbe-

ving niet overwonnen. Middelen die 

nodig zijn om het land op te bouwen 

heeft Armenië niet. Door gebrek aan 

energie is er in de huizen vaak maar 

een paar uur per dag elektriciteit. In 

de containers moeten ze het tijdens de 

koude winters doen met een kleine 

haard. De werkeloosheid is erg hoog 

en veel gezinnen leven onder de ar-

moedegrens. 

Kinderen uit Armenië hebben het no-

dig om even uit hun dagelijkse omge-

ving 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 worden beter.  

Op 1 juli dit jaar komen ongeveer 20 

Armeense kinderen in Eemnes aan. 

Deze keer komen de kinderen uit Sisi-

an, een plaats gelegen aan de rivier 

Vorotan in de provincie Sjoenik, in 

het Zuid-Oosten van Armenië. De 

stad heeft 17.000 inwoners waarvan 

meer dan de helft onder de armoede-

grens leeft.  

 

16 JULI SOLAR COOKING 

Heel vaak verzamelen vrouwen en 

kinderen 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 brandhout 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 land-

bouwgrond. De gevolgen van het 

massale gebruik van brandhout zijn 

desastreus voor het milieu, maar ook 

voor de gezondheid van mensen. Door 

een gebrek aan schoon drinkwater is 

de kindersterfte hoog. Gezonder is In-

tegrated Solar Cooking Dit is uiterma-
Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 

NIEUW INGEKOMEN 

 Mevr. M.A. van Schaik 

  Werkdroger 1 Apt 008, Laren 

 

VERHUISD 

 Dhr. M.M. van den Heuvel 

  van: Laarderweg 7, Eemnes 

  naar: Langerak 29, Laren 

 Dhr. W. Kreisel 

  van: Wezeboom 7, Eemnes 

  naar: Wakkerendijk 70, Eemnes 

 Mevr. M. Kip-van Deventer 

  van: Eemnesserweg 42, Laren 

  naar: De Bolder, 

 Akkerweg 57, Huizen 

 

VERTROKKEN 

 Mevr. C.J. Dijkhof 

  naar: Hilversum 

 Dhr en Mevr C.J. Smit 

  naar: Almere 

  

OVERLEDEN 

 op 2 mei 2017: 

  Mevr. D. van Busschbach- 

 Bruijnzeel 

  Van Beeverlaan 13, Laren 

 op 22 mei 2017: 

  Mevr. J. Bruins-van Werven 

  Werkdroger 1, Laren 

 op 31 mei 2017: 

  Dhr. F.C. de Zeeuw 

  Slangenweg 22, Laren 

Jim Lemckert 

Kerkelijk Bureau 

COLLECTEVERANTWOORDING 

01-01 Diaconie € 224,60 

08-01 Caring Unites € 175,42 

15-01 Gevangenzorg NL € 307,80 

22-01 Oecum. dienst Laren St. Jan 

29-01 Diaconie € 257,10 

05-02 Werelddiaconaat € 298,77 

12-02 Noodhulp Nepal € 220,90 

19-02 Gooise Voedselbank € 376,85 

26-02 Diaconie € 253,51 

05-03 40 dagen aktie  € 374,42 

12-03 40 dagen aktie € 346,65 

19-03 40 dagen aktie € 225,12 

26-03 40 dagen aktie € 275,00 
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Een hartelijke groet van 

Alice, Katja, Leo en Linda 

Afgelopen keer hebben we het over wonderen gehad.  

 

In de Bijbel komen ze veel voor.  

Komen ze nog steeds voor?  

Er ontstonden mooie gesprekken. We hebben een stukje 

film gekeken waarin een wonder gebeurde en waarin de 

omgeving het niet wilde geloven.  

Tot slot hebben we met elkaar een wonder/wensboom ge-

maakt. Wat zien we als een wonder? De boom staat in onze 

ruimte! 

Op de volgende datum is er Godly Play: 

2 juli 2017. 

 

Op de andere data hopen we jullie te zien in de kinder-

dienst. 

 

Groet, 

Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 

12+ en 16+  
Beste allemaal, 

 

Voor in jullie agenda: 

 

Op zondag 16 juli 2017 komen de Armeense kinderen bij 

ons in de kerk. 

 

Op deze dag gaan we samen met hun een vossenjacht 

doen. 

 

Kom je ook? 
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Woordelijk 
 

Luisteren naar jezelf 

Drijvend op de golven der tijd 

liepen wij bij druilende regen 

de tunnel heen en weer 

en spraken over toekomst 

en we geloofden het zeer 

dat het geluk ooit gevonden 

zou blijven altijd. 

Het hoofd vol met vragen 

kwam toekomst dichtbij 

Ja, samen het wagen 

dat maakte ons blij. 

Het hart sprak van liefde, 

het hoofd van verstand 

liefde, emotie 

beide gelegd in de band. 

Voor het leven verbonden, 

met butsen en deuken, dat wel, 

maar geloof in elkander 

ging groeien, heel snel. 

Nu jaren, veel jaren daarna 

werd in die tunnel geboren, 

wat ons bindt 

tot de dag van vandaag. 

We gaan door het leven 

met Hem aan ons zij 

het leven gegeven 

door Hem aan ons bei. 
 

Bron: Mediapastoraat 

RKK/KRO 

ZONDAG 18 JUNI  eerste zondag na Trinitatis 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs H. Avondmaal 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. Mw. M. Randt, Diemen 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 

Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor C. Geraets 

Theodotion 10.30 uur Dhr. W. Huis in ’t Veld Eucharistieviering 
     

ZONDAG 25 JUNI  eerste zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. de Boer, Utrecht 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. E. Bakker, Utrecht  

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R. H. Mulder  

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor M. Kraaijeveld  

Theodotion 10.30 uur Mw. Drs. F. Damstra 
     
 

ZONDAG 02 JULI  tweede zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur  Ds. L. Versluis, Bussum 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Heilig Avondmaal 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. Ds. M. van Woerden (Doopsgez.) 

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor N. Smit 

Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M.van Kesteren 

   Woord- en communieviering  
     
 

ZONDAG 09 JULI  derde zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Prof. B. de Gaay Fortman, Ermelo 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds J.G. de Bruijn Armeense kinderen 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R. H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. J.C. Visser 

Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
     

 

ZONDAG 16 JULI  vierde zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. Sneep, Amsterdam 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  

Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor Mw. E. M. Spijkerman 

Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor J. Tünnissen 

Theodotion 10.30 uur Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering 
     

  

ZONDAG 23 JULI  vijfde zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M,Th. van der Sijs 

Johanneskerk 10.00 uur Ds. E. Kok, Amsterdam  

Tergooi Blaricum 10.00 uur Dhr. Br. Nagel (RK)  

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt 

Theodotion 10.30 uur Ds. J.C. Visser 
    

 

Torenhof: Op de tweede en vierde woensdag van de maand wordt er 

om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Op de tweede woensdag is 

er een katholieke voorganger, Pastoor Willems. Op de vierde woens-

dag gaat er een dominee voor. Is er in de maand een vijfde woens-

dag, dan leidt Pastor Maciej Sendecki de dienst. Alle diensten zijn zo 

oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom. 
    

 

 

Het geloof moet een vaste plaats 

hebben in het gezin, de familie, het 

beroep en in de kerkgang. Als een 

vaste rustbank om op te gaan zit-

ten, als het allemaal even te veel 

wordt. 

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

24 en 25 juni  

Sint Jansfeest en -processie Laren 

 

Na feestelijk klokgelui wordt het 

feest op zaterdag om 19.00 uur ge-

opend met een plechtig lof; op zon-

dag is er om 7.00 uur een vroegmis 

op het kerkhof, daarna om 09.00 

uur een plechtige Hoogmis met La-

tijnse gezangen in de basiliek, ge-

volgd door het hoogtepunt van het 

patroonsfeest: de Sint Jansproces-

sie. Het geheel wordt afgesloten 

met een plechtig sluitingslof.  


