Luther 2017 – 500 jaar Kerkhervorming
In dit nummer van Onderweg besteden we ruime aandacht aan de herdenking
van 500 jaar Kerkhervorming. Een zg. Luther-nummer. Op deze pagina een bijdrage van Ds. Job de Bruijn over Luther, de overdenking op pag. 3 gaat ook
over Luther en de boekbespreking is gewijd aan een boek over Luther als kerkmusicus. Op andere plaatsen in dit nummer komen we Luther ook tegen. (H.A.)
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Musica fugat Diabolum...
Op een bordje op mijn muzieklokaal
stond indertijd een uitspraak van
Luther: Musica fugat diabolum. Muziek verjaagt de duivel.
Mijn collega Tekenen had de woorden
fraai opgeschreven. En zo prijkten ze
op de deur. Telkens als je binnenkwam liep je er langs.
Ik had een aantal motieven voor deze
tekst op de deur. Je wilt dat leerlingen
nieuwsgierig worden en vragen stellen. Latijnse woorden roepen natuurlijk vragen op. De gebeurde ook.
Leerlingen vroegen: Wat staat er, meneer. Wat betekent dat?
Er speelde voor mij zeker nog iets anders. Het vak muziek had niet zo’n
beste reputatie. Er was vaak wanorde
geweest in het lokaal. Het verhaal
ging dat leerlingen één van mijn voorgangers opgesloten hadden in het instrumentenkamertje achter het lokaal.
Als jonge nieuwkomer (ik was een en
twintig) vond ik het uitdagend om leraar te worden, maar ik zag er ook als
een berg tegenop.
Leerlingen kunnen in groepsverband
duivelse trekken vertonen! Waren Luther’s woorden voor mij misschien
boven alles een bezweringsformule?
De tekst bij de ingang van mijn lokaal
was meer dan dat. Ik was op het conservatorium onder de indruk geraakt
van verhalen over muziektherapie.
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Hoe muziek een sfeer en ruimte van
welbevinden kan scheppen en hoe het
een heilzame rol kan spelen bij mensen met al hun beperkingen en tekorten. Hoe muziek meer is dan zomaar
en alleen maar muziek.

Luther kende die heilzame werking
uit eigen ervaring. Hij ervoer hoe muziek hem verder hielp in periodes van
somberheid en depressiviteit. Hij
schrijft over Saul, die als het leven
donker voor hem is, David laat komen
om voor hem te spelen.
Luther kan dat meevoelen. Vanuit een
verwante ervaring schrijft hij: Musica

fugat tristitiam. Muziek verdrijft de
droefenis. Later krijgt deze zin een
theologische bedding en duiding. Hij
schrijft dan: Musica fugat diabolum.
Achter deze zin gaat meer schuil dan
dat muziek je af en toe op kan monteren.
Deze woorden zijn onderdeel van een
citaat dat aangeeft dat muziek voor
Luther meer is dan muziek. Het laat
zien welke belangrijke rol muziek
speelt in zijn leven, in zijn denken en
geloven. Met Luthers eigen woorden:
Ik houd van de muziek, want ze is een
geschenk van God, niet van mensen
Omdat ze de geesten verblijdt, omdat
ze de duivel verjaagt
Omdat ze onschuldige vreugde schept
Zo vergaan toorn, lusten, trots
Ik geef aan Muziek de eerste plaats na
de Theologie
Luther hield van muziek. Hij was muzikaal en speelde fluit. Zijn muzikaliteit blijkt ook uit de liederen die hij
maakte. Luther vond het belangrijk
dat in het onderwijs ruime aandacht
werd geschonken aan muziek. Luther
zag in muziek een probaat middel om
een goede invloed op mensen uit te
oefenen. Dat gold zeker ook voor kerk
en geloven. Hij beval muziek aan om
met name jongeren positief te beïnvloeden. Er moet muziek gemaakt
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worden met het oog op de Schrift en
het Rijk van Christus… Daarvoor
moet je alle middelen inzetten!
Daarom moet men lezen, zingen, preken, schrijven en dichten en waar het
behulpzaam en bevorderlijk is, zou ik
alle klokken daartoe laten luiden, alle
orgels laten spelen en alles laten klinken wat klinken kan.
Voor Luther heeft muziek met God te
maken. Hij noemt muziek een meer
dan menselijk, goddelijk geschenk.
In zijn denken over de muziek tref je
sporen van Augustinus aan, die zei: de
orde van de schepping zie je weerspiegeld in de orde van de muziek. Er
is in de schepping en in de muziek een
verwante getallenorde. Het oprechte
musiceren is op die goddelijke orde
gericht.
In feite is voor Augustinus zo de musicus een theoloog.
Voor Luther is dat ook zo.
Het goede musiceren brengt je in de
buurt van die goede goddelijke orde.
Op deze manier is het in de beleving
van Luther ook een wapen tegen de
verstoorder van die goede orde, de
duivel.
Grammatica en muziek noemt hij de
conservatores, de elementen die de
orde in stand houden, elementen
waarmee je zicht kunt krijgen op de
orde van God.
Luther was op dit gebied nog iets specifieker en genuanceerder dan Augustinus en andere voorgangers. Hij
maakte onderscheid tussen heilzame
en heilloze muziek en toonladders.
Hij zegt: er zijn toonladders die bij
uitstek geschikt zijn om het evangelie
tot klinken te brengen. Hij noemt in
dit verband heel concreet de hypolydische modus.
Luther zou geen Luther zijn als hij
ook niet de keerzijde aangaf.
Er zijn dus naast de goede ook duivelse toonsoorten!
De duivel kan deze misbruiken om
mensen op het verkeerde spoor te
brengen.
Voor Luther staan verkondiging en
muziek in één lijn. Het goede musiceren laat iets zien van de vrijheid en de
vreugde waarin het evangelie een
christenmens plaatst.

En daarnaast: het musiceren grijpt
volgens Luther vooruit.
Het is een voorbode, een voorsmaak
van het eschaton, van de laatste dingen.
Het moge duidelijk zijn dat voor
Luther het musiceren van grote betekenis is.
Hij zegt: Ik geef haar de eerste plaats
na de Theologie.
Of muziek nu een zelfstandige verkondigende functie heeft, dat blijft bij
Luther enigszins in het midden. Enerzijds doen zijn gedachten over de getallenorde in de muziek dat vermoeden. Anderzijds schrijft hij: haar
hoogste bestemming bereikt muziek
in verbinding met het Woord.
Musica fugat Diabolum
Luther kent de heilzame, troostrijke
invloed van muziek, ook op zijn persoonlijk leven.
Hij schrijft hoopvol: de duivel wordt
verjaagd.
Dat duivelse heeft vele gezichten.
Luther noemt de tristitia, de toorn, de
lusten, de hoogmoed. Toevoegend
kun je spreken van blokkerende, verscheurende, verslavende, genadeloze
invloeden, die je afhouden van de genadige God.
Luther wist wat het betekent als de
duivel verjaagd wordt. Luther wist
hoe je dan in de ruimte, in de vreugde,
in de heilzame vrijheid geplaatst
wordt, waarin de Genadige zich laat
kennen.
J.G. de Bruijn
Bronnen
M. Luther, Deutsche Messe, Liturgische Schriften, 30
M. Luther, Tischreden, 1096
M. Luther, Wiemarer Ausgabe
P.J.F van Voorst Vader, Luthers waardering voor de kerkmuziek
F. Blume, Geschichte der evangelischen Kirchenmusik

Op de voorpagina: Portret van Luther
door Lucas Cranach uit 1546. Opschrift: Vivus docet, ‘hij onderwijst
tijdens zijn leven.’ Museum Het Catharijneconvent, Utrecht.
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De vrijheid, het vertrouwen en de verwondering van Maarten Luther
Maarten Luther veranderde de wereld. De door hem ontstane beweging, de Reformatie, maakte een einde aan de Middeleeuwen en daarmee aan de tijd van eenheid van hemelse
en aardse wereld. Het christen-zijn werd een individuele
keuze en maakte niet langer deel uit van een door politiek
en maatschappij bepaalde identiteit. Mensen werden mondig omdat tussen hen en God alleen de Bijbel stond en niet
langer een wereldlijke of kerkelijke autoriteit. Op het spoor
gezet door de kerkvader Augustinus en door bestudering
van de bijbel verwierf Luther eigen inzichten over de zonde, de vrije wil, de genade en de rechtvaardiging door God.
Hij had grote moeite met bepaalde kerkelijke praktijken,
met name de aflaat. Maar dit alles betekende nog geen opstand tegen de kerk. Maar het sacrament van boetedoening,
maar ook het vagevuur en de duivel bleven voor hem overeind. “Luther was roomser dan vele katholieken nu.” (C.W.
Mönnich) Ik zou zijn denken willen ophangen aan drie begrippen: vrijheid, vertrouwen en verwondering.
De vrijheid van Luther is wel anders gevuld dan waar wij
mogelijk nu aan denken. Wet en evangelie, daar houdt
Luther aan vast. Mensen worden door de wet van misstappen afgehouden en door het evangelie worden zwakken en
bedroefden getroost.
De kern van Luthers geloof is vertrouwen. Wij mogen weten dat ons eeuwig lot in de hand van Christus geborgen is.
Met een psalmwoord: ‘Wij zijn in de schaduw van de Allerhoogste’. Zo bevrijd van je angst voor de hel ben je ook
in staat de ander te dienen. Zo ben je vrij om te doen wat
vroeger uit angst gedaan werd.
Wij kunnen niet over Luthers vrijheid spreken zonder aandacht te schenken aan wat onvrij maakt: de duivel. Luthers
denken over de duivel is niet zo primitief als vaak gedacht
wordt. Voor Luther is de duivel het fenomeen van het
kwaad, van alles wat wij duivels noemen. Door de doop
worden wij bij de duivelse macht weggehaald, maar om
vrij te blijven, is strijd nodig. Maar ten laatste is het pleit
van de duivel beslecht in Christus.
Maar ook de Psalmen spelen een grote rol in zijn leven.
Zijn lievelingspsalm was Psalm 118. Hij kan met die psalm
in zijn hart de duivel aan. Vers 14 luidt: “De Heer is mijn
sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning.” Luther
schrijft daarbij dit commentaar: Het is in zo’n strijd het allerbeste en de naaste weg dit liedje der heiligen (alle gelovigen) te leren zingen, dat wil zeggen: van zichzelf af te
zien en zich vast te klemmen aan Gods rechterhand. Daarmee speel je de duivel een mooie poets, dan krijgt hij lege
halmen te dorsen. Op de volgende manier: ik wil niets zijn,
al mijn macht is de Heer (...) Wat wil je toch duivel? Probeer je mijn goede werken en mijn eigen heiligheid bij God
in diskrediet te brengen - welnu ik heb ze immers niet?
Mijn kracht is niet mijn kracht, de Heer is mijn kracht.
(vertaling W.J. Kooiman)

Het tweede begrip is vertrouwen. Men vertrouwt geen
dogma, geen boek of programma, maar een persoon. “Ik
ben christen, niet door mijn geheiligd leven, maar door
mijn doop en zijn naam die daarmee in mijn hart gedrukt
is. Geloven is niet er woorden over spreken maar vanuit je
hart op het Woord vertrouwen.”
De God van Luther is niet het hoogste zijn, zoals de filosofen zeggen, maar de innigste betrekking. Uit liefde heeft
God de wereld geschapen. Uit goedheid heeft Hij aan de
mensen verstand, eten en drinken, partners en kinderen gegeven. Maar er loopt een breuk door de schepping en is er
de zonde die de verhouding tussen God en mens onder
druk zet, maar ook omdat God zich verbergt en lijkt te
zwijgen.
VERWONDERING
Luther is voor mij een uiterst boeiende figuur. Tegelijk
staat veel van zijn leer ver van mij af, zijn verzoeningsleer
is niet de mijne. En toch, ik citeer J.T. Bakker:
“De teksten zijn wel oud, soms onverstaanbaar geworden,
maar de ogen en oren van hem, die ze voor het eerst opving en doorgaf, zijn jonger en meer open voor verwondering dan die van velen van ons.”
Die verwondering is het die Luther gemaakt heeft tot waar
hij niet op uit was: reformator. Want iemand die zich nog
echt verwonderen kan, laat de wereld niet zoals die is.
“Alle vogels en bloemen hebben het evangelie aan de hals
geschreven.” Met dat soort ogen en oren liep Luther door
de wereld en zo is hij ook de wereld van de Bijbel ingegaan. Dat is de kracht van het Evangelie; nieuwe ervaringen worden opgedaan en die ervaringen wachten op aanraking door het evangelie. “Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir,
Herr Gott, erhör mein Rufen,” (Uit de diepte roep ik tot u
Heer, hoor mijn stem)
– die regel uit Psalm
130 is herkenbaar op
alle plaatsen in alle
tijden.
Bach pikte voor zijn
koraal in de cantate de
tekst en melodie van
Luther op. Het is de
ervaring van mensen
van alle tijden. De
muziek versterkt de
tekst en werd een
bron van troost. Of
zo’n zinnetje als
Uit het Enchirion (Erfurt, 1524).
De nummering is nog uit de Vulgaat.
“Die voor de wereld
is te groot, ligt hier
in Maria’s schoot,” zo’n zinnetje uit een kerstlied van
Luther reikt naar een geheim dat voor alle geloofsleer uitgaat. Het is die verwondering die verrast.
Ds. Marnix van der Sijs
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De Wittenbergse nachtegaal - De wereld van Luthers liederen
In 2014 is een opmerkelijk boek
verschenen. De titel De Wittenbergse nachtegaal. De wereld van
Luthers liederen, laat helder zien
wat we mogen verwachten: een studie over de reformator Maarten
Luther (1483-1546) en de liederen
die van zijn hand zijn verschenen.
Het doel van dit boek is volgens de
auteur, Ed Kooijmans, breder dan
enkel het bieden van louter hymnologische gegevens. Aan de reeds
bestaande literatuur over Luther en
het kerklied voegt dit boek in zijn
ogen iets wezenlijks toe: het plaatst
Luthers liederen in het raam van
zijn persoonlijk leven en in het kader van zijn tijd. Vooral dit laatste
aspect, dat in de ondertitel duidelijk
naar voren komt, is inderdaad typerend voor het boek. Kooijmans
weet met kennis van zaken de lezer mee te nemen in de
wereld van de late middeleeuwen, waarin Luther leefde en
ademde. Zowel met tekst als illustraties wordt onder andere de vroomheid van deze wereld geschetst, een vroomheid
die Luther enerzijds stempelde, maar waarin hij anderzijds
geheel eigen, beslissende accenten heeft aangebracht, door
de liederen die hij schreef, en waarvan er vele al spoedig
enorm populair waren geworden in het oude Europa. Bovendien legt Kooijmans als neerlandicus en daarnaast ook
vanuit zijn muzikale achtergrond de vinger bij een heel
aantal zowel inhoudelijke als vormtechnische aspecten van
de liederen.
Als in dit boek één ding duidelijk wordt, dan is het wel dat
voor Luther muziek een wezenlijk onderdeel was van zijn
leven en werken. Naast de prediking zag hij deze onder andere als een onontbeerlijke vorm van Woordverkondiging, en bovendien als een bron van grote vreugde. Hierbij
nam Luther, naast dat hij inspiratie putte uit volkse melodieën, ook veel over van de rijke muzikale rooms-katholieke kerkelijke traditie. Dit is volgens de auteur in tegenstelling tot de calvinistische traditie, die qua kerkmuziek meer
sober en – ten opzichte van ‘Rome’ – antithetisch van aard
is gebleven. Ook dit gegeven maakt het boek boeiend, juist
ook wanneer wij de achtergrond van de auteur in ogenschouw nemen. Kooijmans, immers zelf afkomstig uit de
calvinistische reformatorische traditie, voert in zijn boek
een pleidooi voor een herwaardering van de wijze waarop
Luther zich verhield tot de rooms-katholieke kerkmuziek.
Zo roept de auteur zijn eigen achterban in het slothoofd4
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stuk van het eerste deel van zijn boek
op om niet al te automatisch de kerkmuzikale uitgangspunten van vóór de
Reformatie terzijde te schuiven, maar te
bezien of hier niet waardevolle zaken
uit over te nemen zijn. Tevens stelt hij
dat Luthers kerkmuziek de kerken die
in zijn ogen al te zeer gestempeld zijn
door de Verlichting, het nodige te zeggen heeft. Kortom, in de ogen van
Kooijmans verdient Luthers kerkmuziek een bredere plaats dan deze tot op
heden heeft in de Nederlandse kerkelijke wereld.
Om de lezer zo in te leiden in de wereld
van Luthers liederen heeft Kooijmans
er een aantal uitgewerkt en van een
boeiende uitleg voorzien. Dit geschiedt
in het eerste deel van het boek. Daar
komen uitgebreid aan de orde: Ach Gott
vom Himmel sieh darein, Aus tiefer Not
schrei ich zu dir, Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
Christ lag in Todesbanden, en nog een aantal werken,
waaronder Kerst- en adventsliederen en een beschouwing
over de aanwezigheid van de Psalmen in Luthers liederen.
In heel het boek wordt bij dit alles bovendien het persoonlijke element belicht; Luther was immers een gepassioneerd levend mens, die zich op onomwonden wijze uitdrukte (hetgeen in een aantal situaties overigens ook zeer
nadelig en schadelijk is geweest). In de muziek vormde de
persoonlijke betrokkenheid op het geloof echter Luthers
grote kracht en drijfveer bij het dichten en op muziek zetten van teksten.
Het tweede deel van het boek biedt een totaaloverzicht van
alle door Luther geschreven liederen, 36 in getal. Hierbij
worden zowel de melodieën als de teksten gegeven. Van de
tekst is niet enkel de oorspronkelijke Duitse taal afgedrukt,
maar ook de vertaling in het Nederlands. Hierbij zijn in
principe de traditionele Nederlandse vertalingen gevolgd;
waar nodig zijn tot op heden niet vertaalde coupletten
alsnog door Kooijmans zelf vertaald en toegevoegd. Het
boek wordt gecompleteerd door een derde deel, waarin onder andere een uitgebreid chronologisch overzicht van
Luthers leven, werk en liederen is opgenomen, alsmede
een aantal van Luthers voorredes bij verschillende gezangboeken. De aanwezigheid van zowel een personenregister
als registers van Luthers eigen en ‘andermans’ liederen,
maken dat dit boek zeer toegankelijk is voor diegene die
gericht informatie zoekt bij een bepaald lied. Een brede literatuuropgave completeert het geheel.
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Al met al betekent dit boek in mijn
ogen een verrijking, niet alleen voor
wie geïnteresseerd is in Luthers werk
an sich, maar ook voor diegene die
bijvoorbeeld geboeid is door latere
componisten, van wie een aantal immers graag teruggreep op Luthers liederen. Zij zorgden er zo mede voor
dat diens kerkmuziek nog altijd doorwerkt en present is in onze tijd en cultuur. Biedt Kooijmans’ boek de lezer
zo enerzijds een heel stuk verrijking,
tegelijk ware het te wensen – en dat is
wellicht het enige ‘minpunt’ van dit
boek – dat niet slechts een select aantal van Luthers liederen in dit boek
een uitgebreide bespreking zou hebben gekregen, maar dat al zijn liederen deze eer te beurt zou zijn gevallen.
Tegelijk is dat ook weer de kracht van
dit boek: het smaakt naar ‘meer’, en
nodigt de lezer uit om ook zelf de
Luther-liederen ter hand te nemen, en
de krachtige inhoud van woord en
muziek ervan te overwegen, in een
tijd die welis-waar een andere is dan
die van Luther, maar waarin Gods
eeuwige Woord nog steeds veelzeggend is, zowel in tekst als muziek.
Als illustratie moge hierbij dienen het
slotcouplet van Luthers Vater unser
im Himmelreich, waarin de kracht van
de belofte van Gods Woord bezongen
wordt (p. 334):
Amen, das ist: Es werde wahr.
Stärk unsern Glauben immerdar,
auf dass wir ja nicht zweifeln dran,
was wir hiermit gebeten han,
auf dein Wort, in dem Namen dein.
So sprechen wir das Amen fein.
Ja, amen, ja zo zij het, Heer.
Versterk in ons ’t geloof steeds weer,
zodat geen twijfel in ons leeft,
dat, wat ons hart gebeden heeft,
vertrouwend op uw naam en Woord,
geschiedt, daar Gij ons Amen hoort.
(J.P. Boendermaker)
Bart Trouwhorst
Ed Kooijmans, De Wittenbergse Nachtegaal.
De wereld van Luthers liederen. Uitg. Den
Hertog, Houten, 2014. [Uitsluitend nog rechtstreeks bij deze uitgever te bestellen.—HA]
Boekbespreking eerder verschenen in Wapenveld, tijdschrift over geloof en cultuur, jaargang 65, nummer 1, pag. 39-40.
(Bewerking HA).

Op dinsdag 31 oktober verwelkomen
wij Dr. Ir. Emanuel Rutten, die zal
spreken over:
Is door het enorme lijden in de
wereld het geloof in een goede
God onredelijk?
Dr. ir. Emanuel Rutten (1973) is filosoof. Hij is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Het onderzoeks- en onderwijsterrein van Rutten
omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, het evalueren van de redelijkheid van seculiere en religieuze
wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica, en
niet te vergeten esthetiek. Rutten
spreekt met zijn unieke benadering
van geloof veel mensen (positief) aan
en deinst niet terug voor een inhoudelijke en goede discussie over geloof.
Zo is hij recentelijk in een overvolle
Martinikerk een bijzonder debat aangegaan met Arjen Lubach (atheïst).
Rutten is van mening dat er, vanuit de
filosofie, voldoende rationele argumenten
zijn voor het bestaan van God. Nu is
dat natuurlijk nog geen uitgemaakte
zaak of deze God een goede God is.
Het lijden van vele mensen op aarde,
het kwaad dat we elkaar aandoen, het
overvalt en ontmoedigd ons.
Rutten zal een betoog houden, dat uit
het vele lijden in de wereld niet valt af
te leiden dat God niet goed is. Nee,
sterker nog, het lijden levert ons geen
voldoende grond om te denken dat
God onverschillig of zelfs slecht is.
De 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 afloop
(rond 22.00 uur) kan een glas worden
gedronken.
Op donderdag 30 november zal Kim
Putters van het Sociaal-Cultureel
Planbureau door Jacobine Geel geïnterviewd worden.
Nadere inlichtingen bij:
Henk Aertsen, 035-5269027, of
Gert van Dijk, 035-6245648.
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GEEN BACH ZONDER LUTHER
Het is in Nederland zonder twijfel het
allerbekendste werk van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion.
“Bijna niemand weet meer hoeveel invloed Luther had op het werk van
Bach, terwijl het zo belangrijk is om
het werk van Bach te begrijpen”,
schrijft Govert Jan Bach in zijn boek
Maarten Luther en Johann Sebastian
Bach; twee grensverleggers (2017),
“Als die bijna tweehonderd bewaard
gebleven kerkcantates, de passies, het
Weihnachts Oratorium, de motetten,
de orgelmuziek, één ding duidelijk maken,”
zo meent Govert Jan Bach, “dan was
het dat Johann Sebastian Bach zeer
gemotiveerd was om religieuze muziek te schrijven.” “Alleen het feit al
dat Bach zijn geld uitgaf aan twee
dingen, muziek instrumenten en theologische boeken, is veelzeggend.”
Luther was, denkt Govert Jan Bach
mede zo'n groot voorbeeld voor Bach
doordat ze een enorme liefde voor
muziek deelden; muziek en geloof
vormden voor Bach een twee- eenheid. In het jaar waarin 500 jaar Reformatie herdacht wordt, komt Govert
Jan Bach vertellen over de invloed
van Luther op de muziek van de grote
Bach.
Govert Jan Bach studeerde pastorale theologie en psychologie in
Leiden, Amsterdam en
Nijmegen, waarna een
carrière volgde als psychotherapeut. In die hoedanigheid zette hij regelmatig muziek in als therapie. Govert Jan Bach deed onderzoek
naar de beleving van de Matthäus Passion door een seculier publiek. Hij is
programmamaker bij de Concertzender voor de dagelijkse uitzending:
Geen dag zonder Bach.
Datum: dinsdag 7 november 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Plaats: Johanneskerk,
Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Govert Jan Bach
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OPEN SYNAGOGEDIENST
Vorig jaar hield Tamarah Benima bij
ons een indrukwekkende voordracht
over: Wat verbindt
de Joden? Dit seizoen hebben we haar gevraagd een
open synagogedienst te houden. Iedereen is welkom bij deze dienst. Juist
ook mensen die weinig van het Jodendom weten, of wel veel, maar desondanks nooit een synagogedienst hebben meegemaakt. Ook Joden die
‘niets hebben meegekregen’ of eens
een ander soort dienst willen meemaken dan zij gewend zijn, zijn van harte
welkom. Het wordt de aanwezigen gemakkelijk gemaakt om mee te zingen.
De open synagogedienst is hetzelfde
als een vrijdagavonddienst in de synagoge: met gebeden, gezangen en derasja (preek). Er worden geen concessies gedaan (want het is geen onderwijskundig project). Maar hoewel
veel van de dienst in het Hebreeuws
zal zijn, is kennis van het Hebreeuws
niet nodig. Het gaat om de ervaring.
Rabbijn Benima neemt u mee door de
hele dienst.
De deuren gaan open om 19.00 uur
voor koffie, thee en lekkers. De dienst
start om 19.30 uur en duurt een uur.
Daarna is er een zogeheten kiddoesj:
een zegening van de Sjabbatdag, de
wijn en het brood en gezellig met elkaar spreken, zingen (misschien dansen) met koffie, thee, sap, wijn, en
veel lekkers. De kiddoesj is een essentieel onderdeel van de avond. Einde
rond 22.00 uur.
De toegang is gratis. Maar giften voor
tsedaka (liefdadigheid/gerechtigheid)
zijn meer dan welkom. De tsedakaprojecten zullen op de avond worden
aangekondigd.
Tamarah Benima is rabbijn van drie
joodse gemeenten en columniste van
het Friesch Dagblad en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.
Datum:
Inloop:
Tijd:
Plaats:

vrijdag 17 november 2017
19.00 uur
19.30-22.00 uur
Johanneskerk,
Naarderstraat 5, Laren
Spreker: Tamarah Benima
6
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Persbericht

DEBATAVOND:
500 JAAR REFORMATIE
Datum: Vrijdag 27 oktober 2017
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Oude Kerk
Kerkstraat 1, Huizen
Debatavond in de vorm van een forum, bestaande uit:
prof. dr. H. van den Belt (bijzonder
hoogleraar RUG, Groningen),
dr. G. J. N. de Korte (bisschop van
Den Bosch),
prof. dr. C. van der Kooi (hoogleraar
VU, Amsterdam),
dr. A. J. Plaisier (oud scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland).
Gespreksleider: dr. ir. J. van der Graaf
Het debat wordt verdeeld over vier
blokken, waarin achtereenvolgens onderstaande vragen worden besproken:
 Wat zijn de ‘springende’ punten in
de actuele verhouding van Rome
en Reformatie?
 Welke overeenkomsten/verschillen
zijn er in het geestelijk leven?
 Welke reformatie is heden ten dage nodig?
In de eerste drie blokken belichten de
vier forumleden in het kort het betreffende onderwerp. Vervolgens is er gelegenheid om op elkaar te reageren.
In het vierde blok wordt door de forumleden ingegaan op reacties vanuit
de zaal; de sprekers gaan dan niet onderling in debat. Tussen de blokken is
er een muzikaal intermezzo.
De afsluiting is om 22.00 uur
Iedereen hartelijk welkom
Hervormde Gemeente Huizen

Vandaag lezen wij
zo
ma
di
wo
do
vr
za

15
16
17
18
19
20
21

Oktober
Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 135
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28
Jeremia 7:29-8:3

zo
ma
di
wo
do
vr
za

22
23
24
25
26
27
28

Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27-12:9
Genesis 12:10-13:1
Genesis 13:2-18

zo
ma
di

29
20
31

Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-21

wo
do
vr
za

1
2
3
4

November
Psalm 65
Psalm 116
Matteüs 21:33-44
Matteüs 21:45-22-14

zo
ma
di
wo
do
vr
za

5
6
7
8
9
10
11

Psalm 38
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-26
Matteüs 23:27-39

zo
ma
di
wo
do
vr
za

12
13
14
15
16
17
18

Jesaja 48:1-11
Jesaja 48:12-22
Jesaja 49:1-13
Jesaja 49:14-26
Psalm 88
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28

Een vaste burcht is onze God –
hèt Lutherlied bij uitstek
Naar Psalm 46: God is ons een toevlucht en een sterkte
Uit: Geistliche Lieder auffs new gebessert, 1533
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VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2017
Door uw bijdrage heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-BlaricumEemnes wederom gezinnen in de allerarmste gebieden een kans op een
beter leven kunnen bieden.

WATER, ELKE DRUPPEL TELT…!
Dat was ons motto voor de vastenactie
2017 met als hoofdproject een irrigatiesysteem voor een drietal dorpjes in
Nepal. Door uw steun hebben wij de
Stichting Child Welfare Organisation Nepal kunnen helpen dit mooie
project te realiseren. Zo’n 67 families
kunnen nu niet alleen in hun eigen levensonderhoud voorzien, maar ook
over schoon drinkwater beschikken,
waardoor hun leefomstandigheden op
hygiënisch gebied sterk worden verbeterd.

Bij de zondagen

in Friersdale Zuid-Afrika. Hierdoor
hebben weer meer kinderen een kans
op goed onderwijs gekregen.
Verder heeft de 40-dagenaktie ook
weer in 2017 een aantal studentes in
Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige
huisvesting te zorgen. Deze meisjes
hebben dankzij u de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij
zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de
leefomstandigheden van hun minder
bedeelde landgenoten.
Kortom, met uw bijdrage bieden we
daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een
kansrijke toekomst. Niet op z’n minst
doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten.
Iedereen, die ons heeft geholpen om
dit mogelijk te maken, hartelijk dank
hiervoor.
Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen van de
Interkerkelijke 40-dagenaktie, bezoek
dan onze website:
www.40-dagenaktie.nl

Persbericht

EEN KLEUTERSCHOOL IN TANZANIA
De Stichting Mzee Kambee, die zich
inzet voor een Masaai gemeenschap
in Tanzania, is zeer blij met uw donatie, waardoor nu een lang gekoesterde
wens gerealiseerd kan worden: een
nieuw klaslokaaltje en nieuw lesmateriaal voor de kansarme kinderen in
Nadanya en omstreken.

Zondag 15 oktober
4e zondag van de herfst
Lezen:
Jesaja 15: 1-9
Matteüs 22: 1-4
Jezus over een koning
die in de steek gelaten
wordt door zijn gasten.
Zondag 22 oktober
5e zondag van de herfst
Lezen:
Jesaja 45: 1-7
Matteüs 22: 15-22
De schriftgeleerden
stellen Jezus een strikvraag: hoor je bij God
of bij de keizer?
Zondag 29 oktober
6e zondag van de herfst
Lezen:
Deut. 6: 1-9
Matteüs 22: 34-46
Jezus werd gevraagd:
welke regel is het belangrijkste? Zijn antwoord: Heb lief, zowel
God als je naaste.
Zondag 5 november
7e zondag van de herfst
Lezen:
Spreuken 9: 1-18
Matteüs 25: 1-13
De vijf wijze en de vijf
dwaze meisjes, samen
wachten ze op de bruidegom.
Zondag 12 november
8e zondag van de herfst
Lezen:
Jesaja 48: 17-21
Matteüs 25: 14-30
De gelijkenis van de talenten: wat doe je met
datgne wat je in handen
krijgt?

SCHOOLMEUBILAIR VOOR FRIERSDALE
Ook Stichting Friersdale Eemnes
heeft door uw bijdrage de 75 tafeltjes
en 6 stalen kasten kunnen aanschaffen
voor de 2 nieuwe klaslokalen van de
school van pater Wynand van Wegen
Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

33e jaargang nr. 9, 14 oktober 2017

7

Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

Johanneskerk
Koster: Y. Sollman,  0613399929
Ontmoetingskerk,  5311995
Koster: F.v.d.Brink,  5313400
PREDIKANT
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39,
1251 JS Laren,  035-88733 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
3755 KA Eemnes,  035-5318441
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463,
1250 AL Laren
WEBSITE
www.pglaren-eemnes.nl
Correspondentieadres:
webmaster@pglaren-eemnes.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84
3755 XM Eemnes  035-5310905
Penningmstr. J.N. Swaan, Soestd.str.wg 65,
1213 VS Hilversum,  035-5389172.
Bank: NL39 RABO 0334 939 577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren,  06-13399929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v.
PGLE, vermelding: Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14,
3755TB Eemnes,  5389092,
E-Mail: anneliesterwal@gmail.com
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
 5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl
Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: Zie diaconierekening (...282), onder vermelding van Zending.
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755GN Eemnes,  6267252 e-mail:
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
KINDEROPPASDIENST
Tijdens de zondagmorgendiensten in de
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de consistoriekamer, bereikbaar via de achteringang.
Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen
met Arina de Heus,  5389269
KINDERDIENST
Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte
welkom in de kinderdienst tijdens de zondagmorgendiensten in de Ontmoetings
kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:
Yvette Sollman,  0613399929
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Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN
15 oktober leid ik de dienst. Het is
voor Anke en mij en onze familie een
bijzonder weekend. We zijn op de
veertiende veertig jaar getrouwd. We
willen na de dienst u graag op een
klein gebaar van dankbaarheid trakteren.
Op zondag 22 oktober gaat ds. M.
Th. van der Sijs van Blaricum voor in
de Ontmoetingskerk. We verwelkomen deze goede buur van harte!
Op 29 oktober vindt de doopbediening plaats van Janne en Lise de
Bruijn, Jachtlaan 261b in Apeldoorn.
Het verzoek van hun ouders Janneke
de Bruijn en Jelmer Veeneman is door
de kerkenraad van harte ingewilligd.
U zult begrijpen dat het voor ons bijzonder is.
Op 5 november leid ik de dienst,
waaraan ook het koor medewerking
verleent. Het hele koor zingt met een
regelmaat van een keer per maand in
de dienst. U hebt gemerkt dat op andere zondagen ook een deel van het
koor of andere zangers een aandeel in
de dienst hebben.
Op 12 november vieren we het
Avondmaal. Ik ga voor.
We hebben indertijd gesproken over
de vormgeving van het Avondmaal. In
de Johanneskerk vieren we het in een
kring. In de Ontmoetingskerk is er lopend Avondmaal. We denken na over
varianten, zoals het delen in de kring.
We willen in alle rust en in alle zorgvuldigheid beslissingen nemen.
Mochten we een andere vorm willen
proberen, dan hoort u van ons.
Op 19 november gaat ds R. BuijsBallast voor. Zij is zoals u weet predikant in Theodotion. Rita is, evenals
Monica Randt, formeel lid van de kerkenraad.
Ze is indertijd bevestigd als predikant
van de Protestantse Gemeente in Laren. We vinden het zinvol dat ze naast
de diensten in Theodotion ook in Ont-

moetingskerk als voorganger aanwezig is.
In de dienst van 26 november gedenken we diegenen die in het afgelopen
jaar zijn overleden. Nabestaanden nodigen we per brief uit om deze dienst
bij te wonen.

OVERLEDEN
Cees Prent had vroeger een bedrijf:
Co-project. Samen met anderen richtte hij huizen, bedrijven, tehuizen in
om ze tot ruimtes te maken waar goed
geleefd en gewerkt kon worden. Een
huis is bestemd om in te wonen. Een
huis herbergt liefde en als het goed is
kan een huis ook spanningen verdragen. In de Bijbel is een huis een symbool van God: beschuttend, ruimtegevend, de plaats waar je terecht kunt.
Cees is op hoge leeftijd overleden.
In de dienst ter nagedachtenis aan
hem heb ik bekende Bijbelwoorden
gelezen: In het huis van de Vader zijn
vele woningen.
Dat huis is veelzeggend als het om het
leven van Cees gaat. We hebben gesproken over zijn leven: over de
mooie dingen, de warmte, over het
verrijkende, over de jazzmuziek, die
zo belangrijk voor hem was, we hebben met dankbaarheid gesproken over
liefde, niet voorbijgaand aan wat pijnlijk is geweest aan scheiding in dit leven.
Cees was een gelovig mens. Kon Joke, zijn vrouw, kritische vragen stellen, voor Cees was geloven: vertrouwen op God. Over dat vertrouwen kon
hij spreken, daarover zong hij graag:
Abba, Vader, U alleen, u behoor ik
toe!
De laatste jaren van het leven waren
niet de makkelijkste. Cees kreeg
Alzheimer, een ziekte die hem afhankelijker en kwetsbaarder maakte, een
ziekte die veel vergde van de draagkracht van hem en van allen die hem
omringden. Uiteindelijke moest hij
opgenomen worden in de Stichtse
Hof. Met zorg en liefde omringd is hij
daar gestorven.
In de geest van Cees gezegd: hij is de
drempel overgegaan naar het Eeuwige
huis.
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Voor Joke, zijn kinderen en kleinkinderen wensen we een weg toe waarop
het goede van het leven van Cees de
boventoon kan voeren.
J.G. de Bruijn

FOTOCOLLAGE VOOR
ELBERT ROEST

Zaterdag 23 september heeft het tentoonstellingsteam van de Open Johanneskerk een fotocollage aan burgemeester Elbert Roest overhandigd.
De foto’s zijn gemaakt tijdens de onthulling van het “monument” voor de
Joodse slachtoffers van de BergStichting. Deze fotocollage heeft de
hele zomer op de tentoonstelling over
de Berg-Stichting in de Johanneskerk
gehangen. Wij vonden het passend om
deze over te dragen aan burgemeester
Roest. Hij was er zeer blij mee.
Meer over de tentoonstelling in de
volgende Onderweg.
Rineke Ooykaas

Op de muur van zijn kamer had
Luther de woorden van Psalm
118, vers 17 geschreven:
Non moriar,
sed vivam
et narrabo opera Domini
Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen.

Van en uit de kerkenraad
Op dinsdag 27 september heeft de
kerkenraad in haar vergadering gesproken met de voorgangers die verbonden zijn aan onze gemeente en als
geestelijk verzorger werken in De
Stichtse Hof (Vivium) en Theodotion
(Amaris). Ook de ambtsdragers waren
hierbij aanwezig.
De grote zorg omtrent pastorale zaken
van de afgelopen drie jaar in De
Stichtse Hof is in een wat rustiger
vaarwater gekomen. Bemoedigend is
het aantal bewoners dat de kerkdiensten bezoekt. Meestal 40+. Uiteraard
kan dat alleen met de enthousiaste en
nimmer aflatende inzet van veel vrijwilligers. Bezuinigingen op het aantal
kerkdiensten in beide tehuizen is binnen afzienbare termijn aan de orde.
Aan de kerkenraad de vraag om daar
op een creatieve manier over mee te
denken. In de wetenschap dat elk nadeel ook een voordeel kent, gaat de
kerkenraad die uitdaging graag aan.
Een hardnekkig en lastig probleem is
dat het aantal vrijwilligers in de tehuizen sterk terugloopt. De afgelopen jaren is dat aantal met ongeveer een
derde afgenomen. Ook de personele
bezetting bij de tehuizen is afgenomen
en dat wreekt zich vaak ook op het gebied van elkaar ondersteunde werkzaamheden. Behoefte aan nieuwe vrijwilligers is groot.
BESTUURSVERKIEZING
Binnen het dagelijks bestuur zijn de
functies van voorzitter, assessor en
scriba steeds voor een jaar aangegaan.
In de septembervergadering zijn de
zittende bestuurders weer herverkozen. Dit is met applaus ontvangen.
Dus ondergetekende, Ytta Stulp en
Wil van Maarschalkerweerd zetten
hun bestuurstaak ongewijzigd voort.
Het initiatief van burgemeester Roest
om zijn afscheidscadeaus ten goede te
laten komen aan de Johanneskerk
(restauratie en festiviteiten rondom
500 jaar), heeft tot nu toe bijna
€ 8.000 opgebracht.
De kerkenraad is verheugd met de
nieuwe ambtsdragers. In de novembervergadering zal er speciaal aandacht zijn voor de vertrekkende leden.
Martin Noordzij
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Mozes en het
therapeutische mozaïek
Harold Kushner schrijft in zijn boek
Als het leven teleurstelt over Mozes,
de man die veel bereikt heeft, maar
ook de man, die steeds opnieuw zijn
weg moest zien te vinden door de teleurstellingen heen. In zijn leven kun
je herkennen wat professor Dingemans de Trekkracht naar nieuwe mogelijkheden noemt. Dat is zijn aanduiding van God. De kracht, die je begeleidt. De belofte die met je meegaat.
Voor Kushner is Mozes een voorbeeldfiguur voor het leven dat doorgaat, ook na de barsten en de scherven
van je bestaan. Mozes veegde de
scherven bij elkaar van de twee grote
stenen die uit zijn handen waren gevallen bij het zien van het gouden
kalf. De scherven tekenden zijn teleurstelling. In de scherven was ook
iets te herkennen van het goede van
vroeger, hoe gebarsten ook.
Kushner vertelt in het spoor van Mozes over een vrouw, die zich teleurgesteld voelde in het leven, omdat ze
haar dromen niet had kunnen waarmaken. De dromen, de verwachtingen die
ze van jongs af aan had gehad drukten
haar terneer.
Een therapeut bedacht deze therapie.
Hij liet de vrouw al haar dromen opschrijven. Dromen over haar huwelijk,
over haar carrière. Dromen die voor
haar gevoel niet waren uitgekomen.
De vrouw moest het papier met haar
dromen in een vaas doen waaraan ze
gehecht was.
Gooi de vaas op de grond, zei de therapeut.
De scherven van de vaas lieten haar
zien wat ze los moet laten, maar ook
wat ze los kon laten. De scherven
hielpen haar om te aanvaarden dat leven niet volmaakt kan zijn.
Daarna nam de vrouw, in navolging
van Mozes, de gebroken stukken van
die gekoesterde vaas mee naar huis en
maakte er een mozaïek (!) van, dat
diende als een voortdurende herinnering aan hoe ze eens gehoopt en gedroomd had en hoe teleurgesteld ze
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was en hoe ze die teleurstelling had
overwonnen en bereid was de kaarten
van het leven opnieuw te schudden in
plaats van te wensen dat het leven anders was gelopen.
J.G. de Bruijn

Het boek van Kushner: Als ’t leven teleurstelt is alleen nog antiquarisch te
koop.

College van Kerkrentmeesters

COLLECTEVERANTWOORDING
04-06
11-06
18-06
25-06
02-07
09-07
16-07
23-07
30-07
06-08
13-08
20-08
27-08

Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Jeugdwerk
Plaatselijke kerk
JOP Jeugdwerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Jeugdwerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk
Plaatselijke kerk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

351,70
102,60
128,25
105,75
229,62
234,33
195,57
129,65
138,32
110,60
171,10
124,90
187,55

Alle gevers hartelijk dank.
Hans de Jager
10
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Uit de gemeente

AMBTSDRAGERS EN
MEDEWERKERS
We zijn blij u te kunnen melden dat
Annette Haasnoot bereid is diaconaal
medewerker te worden. Ze zal plaatsnemen in de diaconale werkgroep. Het
diaconaat is meer dan het sociale gezicht van een kerk. Letterlijk betekent
het woord: gericht zijn op het geheel.
Het gaat om heel de mens, heel de
plaats waar je woont, heel de wereld.
Dat betekent: niet in hokjes denken,
maar verbindingen leggen. Zonder onderscheid proberen het goede te doen.
Het besef hooghouden dat goede
woorden pas gesproken mogen worden als ze liggen in het verlengde van
heilzame daden.
Als ambtsdragers zullen tot de kerkenraad toetreden:
Co Swaan, Geert Jan Sollman en Alice Ruizendaal.
Co Swaan zal het penningmeesterschap op zich nemen. Hij volgt Hans
de Jager op. Co wordt kerkrentmeester, zoals dat in het kerkelijke jargon
heet. Al het geld dat in een kerk omgaat is geschonken geld. Kerken worden niet gesubsidieerd. De vrijwillige
bijdragen van alle leden ondersteunen
het geheel. Een penningmeester is
zich daarvan bewust. Je moet zorgvuldig omgaan met wat ontvangen is. Je
moet zakelijkheid en pastoraal bewustzijn met elkaar combineren. Op
deze wijze heeft Hans de Jager jarenlang gewerkt. We vertrouwen dit ambt
nu van harte toe aan Co Swaan.
Alice Ruizendaal en Geert Jan Sollman worden beiden jeugdouderling.
Ze krijgen als taak het jeugdwerk in al
haar facetten te begeleiden. Alice en
Geert Jan kunnen elkaar aanvullen.
Jeugdwerk is zinvol, belangrijk en
vaak niet eenvoudig. Er is goede wil
bij velen en tegelijkertijd weet je dat
de onvanzelfsprekendheid van deelname groter is dan vroeger. Je kunt niet
dwingen, je kunt van harte stimuleren.
Bij jeugdwerk komt veel kijken: 12
plus bijeenkomsten (twee keer per
maand), kinderdienst en Godly Play

(elke zondag), catechese (7 keer in het
najaar, 4 keer in het voorjaar), kinderoppas, deelname aan projecten zoals
de herderstocht in Eemnes, musicals
in de kerk, cakeverkoop, projecten
uitzoeken en ga zo maar door. Jeugdouderlingen zitten in de kerkenraad.
Het is belangrijk dat hun stem daar en
in de gemeente gehoord wordt.
Van elke medewerker en ambtsdrager
geldt: ze hebben een verantwoordelijke taak, maar ze hoeven niet alles zelf
en alleen te doen. Ze kunnen een beroep doen op anderen. Niet voor niets
heeft de protestantse kerk het vaak
over het algemeen priesterschap van
alle gelovigen. Je draagt samen het
geheel. Zo mogen we ons allen ook
gedragen weten.
We wensen Annete, Co, Alice en
Geert Jan alle goeds toe!
VERTREK
Hans de Jager is met zorgvuldigheid,
trouw en toewijding jarenlang penningmeester van de Protestantse Gemeente geweest. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich in roerige tijden. Door allerlei onzekerheden heen
moest een koers uitgezet worden.
Hans heeft daarin een eigen en wezenlijke rol gehad. Niet overbodig veel
spreken was daarbij het devies, maar
doen wat gedaan moet worden.
In dat verband nog een veelzeggende
ervaring: toen wij bijna zeven jaar geleden bezig waren het huis in Laren in
te richten (we woonden nog in Apeldoorn) had de bezorger van laminaat
de hele handel voor aan de straat gelegd. Instructies, meneer, ik breng het
niet naar binnen! De regen dreigde,
wij zaten in Apeldoorn, enigszins ongerust. In zijn eentje heeft Hans de
stapel naar binnengedragen…
We danken hem van harte voor het
vele goede werk.
Menno Ruizendaal neemt afscheid als
jeugdouderling. Hij heeft dit ambt
twee keer vier jaar uitgeoefend. Aanvankelijk samen met Herma van Zanten, later alleen. Menno heeft lange
tijd gevaren. Iets van de zeeman blijft
niet alleen uiterlijk aan hem af te lezen. Volgens mij wordt je innerlijk op
zee ook afgestemd op hogere sferen.
Niet voor niets kunnen mensen aan
zee zo zingen over ruwe stormen,
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woelige baren, maar ook over God als
toevlucht. Menno heeft een bewogen
hart. Op die manier heeft hij zitting
gehad in de kerkenraad en heeft hij
zich ingezet voor het werk met jongeren in de gemeente.
We danken hem hartelijk!
J.G. de Bruijn

LEKKERKERK

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.

COLLECTEROOSTER
15 OKT WERELDVOEDSELDAG
Zaaigoed en bijenkorf voor ZuidSudanese vrouwen

Kerkelijk Bure|au

De eerstvolgende
Lekkerkerk maaltijd is op 26 oktober. U bent welkom in de bovenzaal van de Ontmoetingskerk. We
gaan om 18.00 uur
aan tafel. De intekenlijst ligt achterin
de kerk. Vanaf nu moet u per persoon
uw naam op de lijst zetten. Er kunnen
35 mensen mee eten, als de lijst vol is,
kunt u op de reservelijst uw naam invullen. Als er plaats is, wordt u dan
gebeld. Als u zich hebt opgegeven en
onverhoopt toch niet kunt komen, wilt
u dat dan ook doorgeven.
De kosten zijn vier euro.
Opgeven voor de maaltijd van oktober
kan t/m maandag 23 oktober bij mevr.
Riek Pieket Weeserik tel 5315636, of
op de lijst achterin de Ontmoetingskerk.
Paula van Hamond

NIEUW INGEKOMEN
Dhr. K. Pourali Janaki
Ferry Oversteegenhof 10, Laren
Dhr. F.O. Pille
Houtweg 1, Laren
Mevr. L.M. Schram-Outshoorn
Werkdroger 1, Laren
Mevr. H.C.M Huiberts
Roodzwenk 26, Eemnes
Mevr. G.J. van Setten-Blok
Werkdroger 1, Laren

BLOEMENGROET

VERTROKKEN
Mevr. A.M. Jianu
naar: Huizen

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk, als gebaar van
verbondenheid naar:
Dhr. en Mw. Kamphorst, Inslag 34,
Laren. Mw. Laernoes, Aartseveen 93,
Eemnes. Mw. Verhoef en Dhr. de
Munnik, Patrijzenhof 142, Eemnes.
Dhr. en Mw. Makdis Mouso, De Veenen 3, Laren. Dhr. Kats, p/a Aartseveen 62, Eemnes. Mw. van Garderen, Remiseweg 16, Laren. Dhr. en
Mw. Fleurbaaij, 't Schepeltje 6, Laren.
Dhr. en Mw. van den Berg-Bosboom,
Sint Janstraat 43, Laren. Dhr. en Mw.
Mulder, Inslag 21, Laren. Mw. Lambregts, Aartseveen 62, Eemnes. David
Heijns, Wakkerendijk 166, Eemnes.
Mw. van Dijk, Mauvezand 11, Laren.

College van diakenen

VERHUISD
Mevr. M. van Diffelen
van: Inslag 2, Laren
naar: Goossen de Witstraat 5,
Laren
Mevr. G. Frericks
van: Wakkerendijk 90,
Eemnes
naar: Wakkerendijk 88A,
Eemnes
Mevr. K. de Jong-van den Bosse
van: Iepenlaan 354, Bussum
naar: Eemnesserweg 64, Laren

OVERLEDEN
op 5 september 2017:
Dhr. C. Prent
Naarderstraat 81, Laren

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar
onder het voortdurende geweld, en
onder discriminatie en armoede. In
vaak uitzichtloze omstandigheden
moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral
met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen
verhogen. Komend jaar wil ERP ook
100 vrouwen trainen in het houden
van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De
honing levert deze kwetsbare vrouwen
een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op.
22 OKT HOSPICE KAJAN

GEBOREN
op 30 augustus 2017:
Noor de Munnik
Patrijzenhof 142, Eemnes
Jim Lemckert
Blijf in contact met uw kerk

Wijzigingen? Geef ze door.
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Een warm huis met deskundige zorg
voor mensen in de laatste levensfase
en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner
centraal, met al zijn of haar wensen.
33e jaargang nr. 9, 14 oktober 2017

11

U kunt rekenen op ‘high care’ verzorging en verpleging door een hecht
team van artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en vrijwilligers. 24 uur
per dag, zeven dagen in de week. Zo
heeft u alle ruimte voor wat echt belangrijk is: ontmoeting en aandacht
voor elkaar. En kunt u waardig en in
alle rust afscheid van elkaar nemen.
Naast de zorg voor lichamelijke ongemakken is er veel ruimte en aandacht
voor de psyche, de emoties en de sociale context van de bewoners.
Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte
hebben. Respect is het uitgangspunt.
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat
zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en
vooral veel en goed luisteren. Steun
en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, die bieden wij.
29 OKT EDUKANS
Noodonderwijs Syrische kinderen

Na vijf jaar burgeroorlog is nu al meer
dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meesten wonen in
tijdelijke onderkomens in buurlanden
Jordanië, Turkije, Irak en Libanon. Ze
bezitten niet meer dan wat ze op de
vlucht konden dragen. De toekomst
van een hele generatie kinderen dreigt
in rook op te gaan. Dat mág niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag
niet kansloos zijn. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school
kunnen gaan. En dat is hard nodig.
Edukans zorgt voor tijdelijke scholen
in Libanon, zodat kinderen de kans
krijgen aan hun toekomst te bouwen.
Juist voor kinderen in conflictsituaties
is het heel belangrijk om snel weer
naar school te kunnen. Daar vinden ze
steun aan elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwer12
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ken van trauma’s en is een belangrijke
schakel om het land weer op te bouwen.
5 NOV NAJAARSZENDINGSWEEK
Theologie doceren in Hong Kong

Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer
door Kerk in Actie uitgezonden naar
Hong Kong (China), samen met zijn
vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft
er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten
op tot predikant of theologiedocent en
rust daarnaast leken toe. Momenteel
studeren er ruim 560 studenten. Zij
komen uit Hong Kong, China en uit
andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door
in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze
studenten niet naar het Westen en
kunnen ze enigszins betaalbaar verder
studeren binnen hun eigen Aziatische
context.
Zo geven Tjeerd en Kathleen samen
het vak Kerk en Samenleving dat zij
toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft
niet alleen les, maar onderhoudt ook
contacten met kerken en christenen in
China. Hij blogt daar regelmatig over.
12 NOV BINNENLANDS DIACONAAT
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen

kamer, zien dagelijks verdrietige en
gespannen mensen om zich heen,
moeten regelmatig verhuizen en leven
voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar
Nederland kwamen en krijgen in een
asielzoekerscentrum nog eens veel te
verwerken. Kerk in Actie staat samen
met andere organisaties op de bres
voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in
Actie vrolijke vakantieweken voor
vluchtelingekinderen, recreatieve en
andere sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp
of juridische bijstand mogelijk. Geef
om het dagelijks leven van vluchtelingenkinderen kleur te geven en voor
hun rechten op te komen.
19 NOV
DE REGENBOOG
GROEP
Dak- en
thuislozenzorg

Vanuit de overtuiging dat ieder mens
de moeite waard is, zetten we ons in
voor mensen met sociale en psychiatrische problemen, dak- en thuislozen
en verslaafden: zij zijn kwetsbaar en
langdurig zorgafhankelijk. Betrokkenheid bij deze groep is hetgeen onze
vrijwilligers en medewerkers bindt.
De Regenboog Groep zorgt vanuit de
inloophuizen voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk.
Met behulp van buddy's en maatjes
ondersteunen wij een actieve deelname aan de samenleving. Gezamenlijk
werken wij er aan om mensen in staat
te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan.
Wij vinden dat iedereen recht heeft op
een menswaardig leven en mee mag
doen in de samenleving. Als mensen
onder elkaar.
Jan van Hamond
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12+ en 16+
Zondag 17 september was er startzondag. De jongeren wa-

ren er al vroeg bij. Om 9.20
stonden ze klaar om iedereen welkom te heten en van
koffie, thee of limonade te
voorzien. Na de start gingen we met alle kinderen en
jongeren naar onze ruimte
waar we gesproken hebben
over vrijheid. Na wat lekkers hebben we de posters
gemaakt van het jaarthema.
Daarna was het tijd voor

beweging.
De kleineren
onder
ons op het
luchtkussen
en de anderen kregen
een cursus pijl- en boogschieten. Daarna was het tijd om te
zingen en poffertjes en pannenkoeken te eten. Het was een
leuke en gezellige start. 15 Oktober zien we elkaar weer.
Groeten,
Alice, Katja, Leo en Linda

De kinderdienst draait alweer op volle toeren, we hebben al
veel gedaan met elkaar. Ik denk aan Godly Play met Ineke
en Marjolijne.
Eerst met elkaar naar het verhaal luisteren met daarna de
verwerking. We mochten knutselen met klei.
17 September was de startzondag, altijd een bijzondere
dienst. We begonnen de dienst met elkaar in 1 grote kring,
dan zingen en onder het GLORIA lied zijn we met alle kinderen van de kinderdienst naar de 12 + ruimte gegaan.
Daar lagen grote posters met de afbeelding van het jaarthema “geloven in vrijheid” best een moeilijk thema.
Linda heeft vertelt wat VRIJHEID betekent en hebben we
de posters in gekleurd met verf en stiften.
Daarna begon het grote feest, er stond een groot springkussen in de tuin bij ds. De Bruijn. Dat was superleuk.
Na een uur zijn we kerk ingegaan om met elkaar als afsluiting pannenkoeken / poffertjes eten.
Om te onthouden:
De eerste zondag van de maand is er Godly Play onderleiding van Ineke en Marjolijne, De andere zondagen is er
kinderdienst onderleiding van Famke, Yvette, Geert-Jan of
Leo.
En niet vergeten, we collecteren iedere week voor ons
spaarproject Friesedale een kindertehuis/school in ZuidAfrika.

Groetjes,
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Yvette, Leo, Geert-Jan, Famke
33e jaargang nr. 9, 14 oktober 2017
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Protestantse
Gemeente
Blaricum

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

14

33e jaargang nr. 9, 14 oktober 2017

Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN

5 NOVEMBER
Op het leesrooster staat de gelijkenis
van de wijze en de dwaze meisjes
(Matteüs 25: 1-13). Het is een lastig
verhaal. Solidariteit en delen zijn voor
christenen belangrijke waarden. Ons
verwachtingspatroon is dat de meisjes
met olie zouden delen met de meisjes
zonder olie voor hun lampen. Maar
dat doen ze niet. Wat in dit verhaal
verteld wordt is geen beschrijving van
een toekomst, maar een oproep voor
het leven vandaag. Het gaat om de
lampen, die moeten branden. Zonder
olie gaat dat niet.

15 OKTOBER
Velen geroepen, weinigen uitverkoren? Matteüs 22: 1-14 staat op het
leesrooster. Voor wie van eten houdt,
is het beeld van een maaltijd voor het
Koninkrijk van God een aanlokkelijk
perspectief.
Het profetisch beeld van olierijk
voedsel prikkelt de verbeelding en
verwijst naar overvloed en naar het
einde van voedselschaarste en armoede. Het beeld van pure, rijpe of belegen wijnen geeft de maaltijd vijf sterren. Het bijvoeglijk naamwoord
‘belegen’ of ‘puur’ komt van het Hebreeuwse woord dat ‘waken’ betekent. De kwaliteit van wijn moet je
bewaken. Maar het betekent ook dat
je je het kunt permitteren wijn op te
leggen. Hoevelen zullen er gered worden in de toekomstige wereld?
Is dat een vraag die er nu toe doet?
Hoe ver staat de thematiek van deze
gelijkenis van ons af?

12 NOVEMBER
Voorganger: ds. Peter Verhoef.

22 OKTOBER
Voorganger op deze zondag is predikant en liedschrijver Sytze de Vries.
Ik ben een groot liefhebber van zijn
teksten. Niet dat dat van belang is,
maar we zingen relatief veel van De
Vries in onze diensten in de Dorpskerk. Zelf zal ik voorgaan in Laren.

LUTHER EN DE KERKMUZIEK

29 OKTOBER
Aan de vooravond van hervormingsdag (31 oktober) houden we een
Luther-viering in de Dorpskerk. Medewerking wordt verleend door de
Dorpskerk Cantorij o.l.v. Peter den
Ouden en twee musici: Annemiek
Helmink en Giny Busch op viool.
Luther hield van muziek, juist in de
eredienst, dus muziek zal er gemaakt
worden: Bach, Distler, Buxtehude
De preek zal gaan over Habakuk 2: 4b
en Romeinen 1: 16 en 7. Dat zijn sleutelteksten voor Luther, maar daar had
hij er meer van. Hij had een brede
kennis van de Schrift. We hadden ook
zijn lievelingspsalm (118) kunnen nemen, maar een tekst van Paulus lijkt
voor deze dienst passender.

GEMEENTEMAALTIJD
De eerste maaltijd is achter de rug. De
deelnemers waren tevreden.
De volgende maaltijd is op donderdag
19 oktober, van 17.45-19.45 uur, in
het Achterom. Maximum aantal deelnemers is zes. De kosten bedragen
6 Euro. Opgave bij Marnix van der
Sijs. U bent welkom, ook als u al eens
te gast was.

Op maandagavond 23 oktober houden
we in de Dorpskerk een muziek- en
zangavond in het kader van Vijfhonderd jaar reformatie. Het thema is:
Luther en de kerkmuziek. Luther staat
bekend om zijn verzet tegen bepaalde
praktijken in de kerk van zijn dagen.
Hij vertaalde de Bijbel in het Duits.
Hij was een geleerde, maar hij hield
ook veel van zingen en muziek. Hij
had een mooie stem en schreef liederen. Deze avond gaat het dus niet in
eerste instantie om de leer, maar over
de muziek. Dat gezegd hebbend:
Luther stopte wel weer veel ‘leer’ in
zijn liederen. Er is gesproken woord
door Marnix van der Sijs. Er is veel
samenzang met begeleiding van Peter
den Ouden op het orgel.
Tot slot zingen we: ‘Een vaste burcht
is onze God,’ met twee nieuwe coupletten van de dichter René van Loenen. Dat is bewust gedaan: we nemen
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het verleden mee in het heden. Peter
speelt daarnaast solo enkele stukken
van Bach. Van harte welkom! De toegang is vrij, maar er zal wel een collecte bij de uitgang worden gehouden..

ALLERZIELEN
Op de avond van Allerzielen, 2 november, zal de Dorpskerk geopend
zijn. Er zijn buitenkaarsen beschikbaar die op de graven gezet kunnen
worden. Er zal rustige muziek klinken
in de kerk en voor wie dat zou willen
is er een luisterend oor.

MEELEVEN MET
Joyce en Willem van Someren Gréve
werden het slachtoffer van een gewelddadige roofoverval in hun huis.
Anderen kregen te maken met insluipers en inbrekers.
Of Blaricum meer dan andere plaatsen
getroffen wordt door criminaliteit
weet ik niet, maar het heeft in elk geval grote impact op de betrokkenen.
Want als je je in je eigen huis niet veilig voelt, dan wordt er wel een heel
existentiële vloer waarop je staat, onder je weg getrokken. Het is bar.
Wij feliciteren Wim en Miny Beuving
met hun vijftigjarig huwelijk. Van
harte! Op 11 oktober is het vijftig jaar
geleden dat zij in het huwelijk traden.
Een gouden huwelijk dus. Ook zij
hebben de klappen van het leven gehad, dus dat ze deze dag beleven is reden tot dankbaarheid!

NON-FOOD VOOR
AMSTERDAM ZO
Op 19 november vieren we de Maaltijd van de Heer. We brengen onze gaven: brood en wijn, en delen die.
Diezelfde dag en de dag ervoor is er
een inzameling van gaven in natura
voor de Non food-bank in Amsterdam
ZO. We geven daarmee gehoor aan
een oproep van de diaconale organisatie ‘Op stap’ in Amsterdam ZO. In dat
stadsdeel in Amsterdam wonen veel

mensen aan de rand van de samenleving en ‘Op stap’ heeft hulp gevraagd
aan andere kerken bij het vervullen
van hun diaconale werk. Met name
wordt gevraagd om shampoo, douchegel, zeep, scheermesjes, body crème,
tandpasta, tandenborstels en flos, waspoeder en maandverband.
Op zaterdag zal de kerk geopend zijn
van 11.00 - 13.00 uur om uw gaven te
geven en op zondag rond de eredienst.
Ook de diaconale collecte op zondag
zal voor dit doel bestemd zijn.
Met hartelijke groet!
ds. Marnix van der Sijs

ACTIVITEITENKALENDER
DORPSKERK
KERSTMUSICAL
voor de jeugd vanaf zeven jaar
6 oktober, 17.00 uur – informatiebijeenkomst
13 oktober, 17.00 uur – audities
17 december – uitvoering
WORKSHOP LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

14 oktober 13.30 – 15.30 uur
LEES- EN GESPREKSKRING
Over het boekje van ds. Nico ter
Linden En dan nog dit
18 oktober, 10 uur in Achterom

LUTHER EN DE 95 STELLINGEN

In de 95 stellingen die Luther op 31
oktober 1517 aan de deur van de slotkerk te Wittenberg vastspijkerde, trok
hij van leer tegen misstanden in de katholieke kerk, waarvan de aflaathandel de belangrijkste was. In Stelling 1 zegt hij: “Daar onze Heere en
Meester, Jezus Christus zegt: ‘Doet
boete’ enz. math. 4:17, eist Hij, dat
het gehele leven van Zijn gelovigen
op aarde, een gestadige en gedurige
boete zij.” Met het kopen van een aflaat dacht men vergeving van zonden
te ontvangen, zelfs van al overleden
mensen kon men de zonden afkopen.
Luther stelt hier tegenover dat zonder
boete en berouw vergeving niet mogelijk is. In de NBV luidt Matteüs 4:17:
“Kom tot inkeer, want het koninkrijk
van de hemel is nabij!”
De 95 stellingen zijn rond de jaarwisseling van 1517/1518 gedrukt in Leipzig, Neurenberg en Basel, en in 1522
herdrukt in Disputatio de indulgentiarum virtute, een uitvoerige theologische onderbouwing van zijn stellingen over de aflaat.

LUTHER EN DE KERKMUZIEK
Maandag 23 oktober, 20 uur
Samenzang, gesproken woord en
orgelsolo’s (Bach)
Met ds. Marnix van der Sijs en
Peter den Ouden (orgel)
LUTHERVIERING
Zondag 29 oktober 10.00 uur
Bijzondere dienst met de Dorpskerkcantorij en twee violisten
ALLERZIELEN
2 november, 19.00-21.00 uur
De Dorpskerk is geopend, buitenkaarsen zijn beschikbaar en een
luisterend oor voor wie dat wil.
DAG VAN DE MANTELZORGERS
Lunch voor de mantelzorgers op
10 november van 12.00-14.00 uur
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Op Luthers 375e geboortedag in 1858
zijn in de slotkerk nieuwe deuren aangebracht waarin de tekst van de 95
stellingen gegraveerd zijn.
Henk Aertsen

33e jaargang nr. 9, 14 oktober 2017

15

MET DE DORPSKERK NAAR DE LUTHER-TENTOONSTELLING

College van Kerkrentmeesters

Op 31 oktober 2017 is het precies
500 jaar geleden dat Maarten
Luther zijn 95 stellingen aan de
kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende.
Museum Catharijneconvent sluit
bij deze memorabele gebeurtenis
aan met dé tentoonstelling over
deze veelbesproken ‘man van het
jaar’. Op de website van het Catharijneconvent leest u meer informatie over de tentoonstelling.
Op donderdag 9 november gaan
wij als Dorpskerkgemeente naar
deze tentoonstelling. In ongeveer
een uur leidt een gids ons over de
tentoonstelling. Daarna is er nog
gelegenheid om zelf nog een keer
de tentoonstelling te bekijken of om andere afdelingen van het museum te
bezoeken.
Wij vertrekken vanaf de Dorpskerk om 13.15 uur naar Utrecht. Terug om
ca. 18 uur. De reis naar Utrecht kan per openbaar vervoer of carpoolend per
auto worden gemaakt. Dit zal vooraf worden afgesproken.
Iedereen die mee wil gaan kan zich aanmelden via:
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl of
per telefoon bij Jan van Vembde op nr. 035-525 4819.
Jan van Vembde zal deze excursie ook begeleiden.
Vervoer en entree zijn voor eigen rekening. Toegang is vrij voor houders
van de Museumkaart en enige andere kaarten;
entree zonder Museumkaart € 12,50 (65+ € 11,00).
Het College van Kerkrentmeesters betaalt de kosten van de gids.

COLLECTEROOSTER

KERKCAFÉ 28 SEPTEMBER

15-10 COMMUNICATIE
Het blijft belangrijk om de gemeente
op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.
22-10 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 ongedwon-gen 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?
29-10 INSTANDHOUDING KERK
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de kerkelijke gebouwen.
De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud
kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt
hier een gift doneren voor het instandhouden van de Dorpskerk.
05-11 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE
Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn
terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar
waar mensen elkaar ontmoeten en een
relatie met elkaar aangaan om, bij het
licht van het evangelie, samen een
weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
12-11 CANTORIJ
De Cantorij is vandaag het doel van
onze collecte, uw steun zeker waard.
Alle collectes worden zoals altijd van
harte aanbevolen.
Met vriendelijke groet,
Klaas Kos

Jacobine Geel in gesprek met Jan Terlouw.
16
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(De collecteverantwoording komt in
het volgende nummer – Red.)
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MENS & KERK

LUTHER EN DE ZWAAN

cobse) zegt van dit lied, afkomstig uit
de rooms-katholieke bundel Den singende swaen van 1655, dat met de
‘zingende zwanen’ de kerkheiligen
(d.w.z. de gelovigen in de hemel) bedoeld worden en dat aan het eind van
het lied gesproken wordt over het uitzien van alle gelovigen naar de vereniging met Jezus.

Lutherse Kerk, Dordrecht, Wijnstraat 134

Misschien heeft u er nog nooit van gehoord, van het 8eromMaal. En ook
niets van gemerkt.
Maar toch is een klein team van kerkleden en predikant al vanaf het begin
van dit jaar bezig met het vormgeven
van de commissie Mens & Kerk, een
mooie combinatie van pastoraat en diaconaat. Haar doel is om mensen buiten onze kerk maar binnen Blaricum
uit een sociaal isolement te halen,
eenzaamheid te verdringen, nieuwe
relaties aan te gaan en samen dingen
te ondernemen.
Naast het 8eromMaal wil Mens &
Kerk zich ook inspannen voor mantelzorgers in Blaricum.
Op 10 november a.s., de Dag van de
Mantelzorger, wordt een uitgebreide
lunch verzorgd voor een ieder die de
(zieken-)zorg draagt voor een medemens.
Oproep: Kent u iemand in uw omgeving die zou willen deelnemen aan de
gezamenlijke maaltijden? Bent u zelf
mantelzorger of wilt u iemand voordragen? Meld u dan met naam en
adres/telefoonnummer na de kerkdienst bij een ouderling of de predikant of mail op
mensenkerk@gmail.com. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met ds.
Van der Sijs.
NB: mocht u zelf ook graag deelnemen aan gezamenlijke maaltijden, dan
bent u van harte welkom op één van
de volgende Gemeentemaaltijden (zie
elders in de Onderweg). Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden bij ds. Van der
Sijs.
Mieke Bleys

Op veel Lutherse kerken in Nederland
treffen we een zwaan aan, als windvaan (in plaats van de haan), in een
gebrandschilderd raam of als gevelsteen. Waarom die zwaan?
Toen op het Concilie van Konstanz in
1415 de leer van de reformator Johannes Hus veroordeeld werd en hij weigerde die te herroepen, legde de Kerk
hem de doodstraf op: de brandstapel.
Hij zou toen tegen omstanders gezegd
hebben: ‘U braadt nu een gans [zijn
naam betekent in het Boheems
‘gans’], maar over honderd jaar zal uit
mijn as een zwaan opstaan, die gij niet
zult kunnen braden.’ Luther was ervan
overtuigd dat Hus deze woorden over
hem had geprofeteerd. Temeer omdat
zijn latere beschermheer, keurvorst
Frederik de Wijze van Saksen, in de
nacht die voorafging aan de dag dat
Luther de 95 stellingen op de deur van
de kerk te Wittenberg aanbracht, tot
driemaal toe gedroomd had over een
monnik die met zijn pennenveer de
paus de kroon van het hoofd zou stoten. In de oudheid geloofde men dat
zwanen, als zij hun dood voelen aankomen, een verheven gezang laten horen (wat bij ons de uitdrukking ‘zwanenzang’ heeft opgeleverd). Daarnaar
verwijst de Griekse filosoof Plato in
zijn beschrijving van de laatste uren
van zijn leermeester Socarates die
veroordeeld was tot het drinken van
een gifbeker.
Als het motief van de verheven zang
christelijk wordt ingevuld, leidt dit tot
liederen over het verlangen naar hemelse zaligheid. In het oude Liedboek was een lied met dat thema opgenomen, Gelijk als de witte zwanen /
zingen op hun levenseind (Lied 269).
Prof. K.H. Heeroma (bekend als de
dichter van vele liederen, Muus Ja-
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Luther zelf is vaak afgebeeld met een
zwaan, zoals in deze afbeelding uit
1625 van Claes Jansz. Visscher.
Henk Aertsen
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College van diakenen

COLLECTEROOSTER
15-10 KERK IN ACTIE
WERELDVOEDSELDAG: BIJENPROJECT
In Zuid-Soedan lij den vrouwen zwaar
onder het voortdurende geweld, en
onder discriminatie en armoede. In
vaak uitzichtloze omstandigheden
moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral
met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen
verhogen. Komend jaar wil ERP ook
100 vrouwen trainen in het houden
van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De
honing levert deze kwetsbare vrouwen
een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP
is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.
22-10 HOSPICE KAJAN IN HILVERSUM
Hospice Kajan is een warm huis met
deskundige zorg voor mensen in de
laatste levensfase en hun dierbaren.
Hospice Kajan draait voor een groot
deel op de inzet van vrijwilligers.
Dankzij donaties kan het gebouw en
de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf
voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in
de kleine dingen zoals bloemen in en
rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de
bewoners en hun familieleden en
vrienden zich thuisvoelen.
29-10 Kerk in Actie: Hervormingsdag: open theologisch seminarie in
Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het
vernieuwende werk van het Open
Theologisch Seminarie in Pakistan,
OTS. In Pakistan vormen christenen
een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks
vijfduizend studenten en voorgangers
18
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meer over het christelijk geloof en de
Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS
ontwikkelt ook lesmaterialen voor
zondagsscholen, godsdienstonderwijs
op scholen, cursussen discipelschap
en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook
geïnteresseerde moslims en hindoes
die meer willen weten over het christendom.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat
OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten. Van
harte aanbevolen!
5-11 KERK IN ACTIE:
NAJAARSZENDINGSWEEK

Het Luthers Theologisch Seminarie in
Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken. De door
Kerk in Actie uitgezonden medewerker Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier geven les aan het
Luthers Theologisch Seminarie waar
ruim 560 studenten een opleiding volgen. De studenten komen uit Hong
Kong, China en uit andere Aziatische
landen zoals Cambodja, Myanmar,
Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen
en Indonesië. De studenten van buiten
Hong Kong zijn vaak al enige tijd
werkzaam als gemeentepredikant of
theologiedocent en willen hun kennis
verdiepen. Door in Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen
en kunnen ze verder studeren binnen
hun eigen Aziatische context.
12-11 KERK IN ACTIE,
BINNENLANDS DIACONAAT:
VLUCHTELINGENKINDEREN

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen
kamer, zien dagelijks verdrietige en
gespannen volwassenen om zich heen,
moeten regelmatig verhuizen en leven
voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar
Nederland kwamen en krijgen in een
asielzoekerscentrum nog eens veel te
verwerken. Kerk in Actie staat samen
met andere organisaties op de bres
voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in

Actie vrolijke vakantieweken voor
vluchtelingkinderen, recreatieve en
sportactiviteiten in asielzoekerscentra
en individuele rechtshulp of juridische
bijstand mogelijk. Met uw bijdrage
geeft u het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur.
19-11 STAP VERDER
‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse
Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel
bewoners van Amsterdam Zuidoost
hebben zich als migrant vanuit de rest
van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen,
Ghanesen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht
in een ander soort samenleving, van
dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een
monocultuur naar vele culturen, van
zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de
overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie
praktische diaconale taken die worden
uitgevoerd: Nederlandse taalles en
Taalmaatjes, een Kenniscentrum en
Ondersteuning van ouders en kinderen
bij opvoeding en scholing. De kerken
in Zuid-Oost zijn talrijk, maar ook
versnipperd. De diaconieën zijn druk
en wij willen hen daarbij helpen
COLLECTEVERANTWOORDING
Augustus 2017
06-08 Epafras
€
13-08 Zending: Egyptquiz €
20-08 Stichting De Hoop €
27-08 Viore
€
September 2017
03-09 Amnesty Internat
€
10-09 Kerk in actie:
Bangladesh en Nepal €
17-09 Pax
€
24-09 Voedselbank
€

106,38
108,60
131,40
121,83
77,70
239,20
124,45
89,60

Allen heel hartelijk dank!
Marry van Haandel

Blijf in contact met uw kerk

Wijzigingen? Geef ze door.
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ZONDAG 15 OKTOBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

vierde zondag van de herfst
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. J.G. de Bruijn
Pastor Mw. E.M. Spijkerman
Pastor M. Kraaijeveld
Pastoor J.H. Willems
Eucharistieviering

ZONDAG 22 OKTOBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

vijfde zondag van de herfst
Ds. S. de Vries, Schalkwijk
Ds. M,Th. van der Sijs, Blaricum
Ds. A. Sneep
Pastor J. Tünnissen
Ds. J.L.W. Koppenhol

ZONDAG 29 OKTOBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

zesde zondag van de herfst
Ds. M,Th. van der Sijs
Lutherviering
Ds. J.G. de Bruijn Bediening Heilige Doop
Ds. R.H. Mulder
Ds. J.C. Visser
Ds. R. Buijs-Ballast

ZONDAG 5 NOVEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

ZONDAG 12 NOVEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

ZONDAG 19 NOVEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

DEZE
MAAND
IN
DE BEL-KERKEN
Overzicht van activiteiten georganiseerd door de BEL-kerken.
Maandag 23 oktober 20.00 uur
Luther en de kerkmuziek. Met Peter
den Ouden en Marnix van der Sijs.
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum
Dinsdag 31 oktober 20.00 uur
Filosoof dr. ir. Emanuel Rutten: is
door het enorme lijden in de wereld
het geloof in een goede God onredelijk. Kerkcafé Dorpskerk, Torenlaan,
Blaricum

zevende zondag van de herfst
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. J.G. de Bruijn
Pastoor G.C.G. Verhey-de Jager
Pastor N. Smit

Dinsdag 7 november 19.30 uur
Govert Jan Bach: Geen Bach zonder
Luther. Johanneskerk, Naarderstraat, Laren

Pastor G.L.C.M. van Kesteren

Vrijdag 17 november
Inloop 19.00 Tijd 19.30-22.00 uur
Open Synagogedienst.
Leiding Tamarah Benima.
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren
Zie voor meer informatie:
www.belkerken.nl

achtste zondag van de herfst
Ds. P. Verhoef, Alkmaar
Ds. J.G. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Ds. R.H. Mulder
Pastor M. Kraaijeveld

Ds. R. Buijs-Ballast
negende zondag van de herfst
Ds. M.Th. van der Sijs

Ds. R. Buijs-Ballast, Amersfoort

Pastor Mw. E.M. Spijkerman
Pastor J. Tünnissen
Pastoor J.H. Willems
Eucharistieviering

Torenhof: Om de veertien dagen is er op woensdag om 10.00 uur een kerkdienst, met afwisselend een katholieke en een protestantse voorganger. Alle
diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom.

ONDERWEG IN 2018
Onderstaand vindt u de data in 2018
waarop de kopij voor de volgende
nummers bij de redactie binnen moet
zijn en de verspreidingsdata.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kopij
do 04-01
do 08-02
do 08-03
do 05-04
wo 02-05
do 31-05
do 28-06
do 23-08
do 27-09
do 01-11
do 06-12

Verspreiding
za 20-01
vr 23-02
za 24-03
za 21-04
za 19-05
za 16-06
vr 13-07
za 08-09
za 14-10
za 17-11
za 22-12

Het begin van het Evangelie naar Matteüs in de
Lutherbijbel van 1523
Matteüs afgebeeld met zijn symbool de engel
20
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