Een geweldig stel zussen
Er zijn van die Bijbelverhalen die je
meer bijblijven dan andere, die ook
meer je fantasie prikkelen. Voor mij is
dat het verhaal over de dochters van
Selofchad, voorbeelden van geloof en
moed. Het staat in Numeri, met weinig tekst maar is blijkbaar belangrijk
genoeg om alle zussen met name te
noemen: Machla, Noa, Chogla, Milka
en Tirsa.
Het Joodse volk staat op het punt om
na de woestijntocht het Beloofde
Land binnen te trekken. Dat land zal
worden verdeeld onder de twaalf
stammen van Israël, daartoe moeten
alle familiehoofden zich melden bij de
leiders van het volk. Selofchad behoorde tot de stam Manasse, zijn
naam betekent: God is mijn bescherming. Hij was een rechtvaardig mens,
die tot zijn dood in de woestijn de
Heer is trouw gebleven. Zijn huwelijk
werd gezegend met vijf prachtige
dochters. Hoewel, gezegend? Daar
werd in die tijd wel anders over gedacht. Zonen waren een zegen, maar
dochters?....Dat ondervinden die vijf
al gauw, wanneer zij zich namens de
stam Manasse melden voor hun erfdeel. Ze krijgen bij de leiders nul op
het rekest, want: vrouwen? Dat kan
niet! Ze dringen aan: onze vader, zeggen ze, was een godvrezend man die
zijn leven lang de Heer heeft gediend.
Moet nu zijn erfdeel verloren gaan, alleen omdat hij geen zóóns heeft? Mag
daarom zijn hele geslacht geen deel
hebben aan het door God Zelf beloofde land? Het blijft keihard nee. Het
kan niet, het mag niet, het is nog nooit
zo geweest. Bovendien: stel je voor
dat één van die meiden trouwt met
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een man van buiten, dan zou ons bezit
zomaar in handen van vreemden kunnen vallen. Nee, uitgesloten!
De zussen laten zich de plaats in Gods
eigen land voor henzelf en hun hele
stam niet zomaar ontnemen Ze zoeken
het hogerop en gaan naar Mozes. Mozes is een wijs man, hij durft het
plaatje van menselijke traditie tegen
Gods licht te houden. Hij beklimt de
heilige berg en legt de kwestie voor
aan de Allerhoogste. . Het antwoord
komt onmiddellijk: “die vrouwen hebben gelijk! Er moet hen zonder bedenken het erfdeel van hun vader worden
gegeven. Zij zullen er voor zorgen dat
het behouden blijft, dat recht moet in
de wet worden vastgelegd”. Zo bleef
de naam Selofchad: “God is mijn bescherming” tot in onze dagen behouden. Dank zij zijn moedige dochters,
voorbeelden van miskende, verdrukte
mensen, die door machthebbers in een
hokje worden gestopt van wat niet kan
of mag of nooit zo is geweest. Slachtoffers van behoudzucht en vreemdelingenhaat. Maar zij houden vol en
ondervinden daarbij Gods bescherming.

Het verhaal zou zó in onze tijd kunnen spelen want ditzelfde zien wij
toch bijna dagelijks gebeuren? Voor
zoveel mensen is er geen plaats in het
beloofde land dat God ons voor ogen
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hield: een wereld waarin niet zál worden gemoord, geroofd en verkracht;
waarin kinderen niet meer doodgaan
van honger, waar mensen op zoek
naar veiligheid niet meer verdrinken
en niemand bij voorbaat wordt gewantrouwd of uitgesloten. Soms lijkt
die wereld zo ver weg dat je er moedeloos van zou worden, wat kunnen
wij als kleine mensjes nou helemaal
doen? Dan zijn deze zussen een voorbeeld van mensen die ondanks eigen
kleinheid zich blijven verzetten tegen
onrecht. Zonder geweld, gezamenlijk
op de plaats waar zij staan en met het
enige middel waar zij over beschikken: geloof en vertrouwen in Gods
Woord. Dat geeft hen kracht om vol te
houden en hun verzet vindt steun bij
de Allerhoogste.
Werken aan een eerlijke verdeling van
Gods erfdeel in onze wereld is nog altijd niet gemakkelijk maar tegelijk
vaak hoopvol: als we zien dat een gevangene vrijkomt door Amnestybrieven; een vluchtelingengezin van harte
wordt opgevangen in een plaatselijke
gemeenschap en doodzieke, ondervoede baby’s door onze steun vrolijke
gezonde kindjes worden. Misschien
een teken dat de Allerhoogste ook ons
beschermt en steunt bij verzet tegen
onrecht? Laten wij daar maar op vertrouwen!
Trees Talsma-Wessels
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Onlangs hoorde ik op de televisie het
lied Jesus to a child van George Michael. Het lied raakte me.
Voor George Michael was dit lied op
meer dan één manier een coming out.
Hij schreef het lied nadat zijn vriend
en geliefde Anselmo Feleppa gestorven was.
De liefde tussen hen beide bleef lange
tijd verborgen voor de buitenwereld.
In het lied hoor je zingen van gemis.
In dat gemis weerklinkt hoe diep de
liefde ging en hoeveel de geliefden
voor elkaar betekenden.
George Michael kwam met dit lied
naar buiten, hij toont zijn innerlijk en
hij toont zijn geaardheid. Voortaan
mocht iedereen weten van zijn homoseksualiteit. Die hoefde niet meer verborgen te blijven.
Het lied zegt veel over rouwen.
Dat je je gezegend mag weten dat je
zo de liefde hebt leren kennen. Maar
ook en tegelijkertijd dat ervaart wie
jou ontvallen is, wat bij wijze van
spreken gestolen is.
Ik ben gezegend
Ik weet
De hemel stuurde
En de hemel stal
………………
En wat pas begonnen was……
Hij heeft jou weggenomen
…………
Na het verlies is alles anders geworden en zal alles anders zijn.
Wat ik heb geleerd van al deze pijn:
Ik dacht dat niets hetzelfde zou voelen
Het lied vertelt van tranen en van de
pijn van gemis, maar ook van herinneringen die te midden van tranen ook
goed doen. De herinneringen aan het
kijken, aan een blik.
Aan het lachen naar elkaar.
In de beschrijving van dat kijken komt
Jezus ter sprake.
Als een refreinregel keert terug:
You smiled at me, like Jesus to a
child
Je lachte naar me, zoals Jezus lachte
naar een kind.
Ik hoor in deze versregels het verhaal
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van Jezus bij wie de kinderen gebracht
worden. Die kinderen worden weggehouden bij Jezus. Ze mogen er niet
zijn. Zij zijn niet geschikt. Zeggen de
mensen. Tot mensen die dat zeggen,
die die kinderen belemmeren spreekt
Jezus zijn legendarische woorden.
Laat de kinderen tot mij komen
Belemmer ze niet
Voor hen is het koninkrijk van de
hemel
Als hij dit gezegd heeft omarmt en zegent hij hen.
In de ogen van Jezus mag het kind er
zijn, zoals het er is.
Zijn kijken betekent aanvaarding. Het
liedje van George Michael verbindt
het kijken van twee geliefden, met dat
kijken van Jezus naar een kind. Dat
kijken van Jezus doorbreekt de belemmering en de tegenstand, die zegt: jij
mag er niet zijn, jij hoort er niet bij,
wie of wat jij bent, dat hoort niet.
Het kijken van Jezus, dat is de blik
van gekend en herkend worden.
Het is de blik van goddelijke aanvaarding voor een kind, voor een mens
met welke geaardheid dan ook.
Met alle pijn om gemis kan de herinnering aan dat kijken heilzaam en
troostrijk dichtbij komen.
De geliefde die je mist, zal komen
in die koude, koude nachten…….
Die zal je troosten wanneer er
geen hoop lijkt te zijn……….
Die is altijd aan mijn zij
Het roostrijke van het lied herken ik
ook in de moed om verder te gaan,
met alle herinneringen die je met je
meedraagt. Ik zal voortaan voor twee
leven, voor twee liefhebben.
Gemis zal er zijn en blijven. Dat hoor
je aan het slot. Maar je hoort tegelijk
de troostende, liefdevolle herinnering
zingen van aanvaarding. In de geliefde
wordt iets van Jezus herkend
Die geliefde die ik nog steeds mis
Was zoals Jezus ten opzichte van
een kind.
J.G. de Bruijn
Hiernaast: Liedtekst en vertaling.
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JESUS TO A CHILD

Bij de zondagen

GEORGE MICHAEL
Kindness
In your eyes, I guess, You heard me cry
You smiled at me, Like Jesus to a child

Vriendelijkheid
In je ogen, ik vermoed, Je hoorde me roepen
Je lachte naar me, Zoals Jezus naar een kind

I'm blessed
I know Heaven sent, And Heaven stole
You smiled at me, Like Jesus to a child

Ik ben gezegend
Ik weet, De hemel stuurt, En de hemel stal
Jij lachte naar me, Zoals Jezus naar een kind

And what have I learned
From all this pain I thought I'd never feel the same
About anyone
Or anything again

En wat ik heb geleerd
Van al deze pijn, Ik dacht,: Niets zal meer hetzelfde voelen
Nu en later

But now I know
When you find your love
When you know that it exists
Then the lover that you miss
Will come to you on those cold, cold nights

maar ik weet
Wanneer je je liefde vindt
Wanneer je weet dat het bestaat
Dan zal de geliefde die je mist
Naar je toe komen in die koude, koude nachten

When you've been loved
When you know it holds such bliss
Then the lover that you kissed
Will comfort you when there's no hope in sight

Wanneer je liefde hebt ervaren
Wanneer je weet dat het zoveel geluk brengt
Dan zal de geliefde die je mist
Je troosten wanneer er geen hoop in zicht lijkt

Sadness In my eyes No one guessed
Or no one tried
You smiled at me Like Jesus to a child

Droefheid, In mijn ogen Niemand weet wat dat betekent, Of probeerde het te weten
Jij lachte naar mij, Zoals Jezus naar een kind

Loveless and cold With your last breath
You saved my soul
You smiled at me Like Jesus to a child

Liefdeloos en koud Met je laatste adem
Jij redde mijn ziel
Je lachte naar me, Zoals Jezus naar een kind

And what have I learned
From all these tears
I've waited for you all those years
And just when it began
He took you away

En wat ik leerde
van al deze tranen
Ik heb er jaren op gewacht
En wat juist begon
Heeft hij weggenomen

But I still say When you find love
When you know that it exists
Then the lover that you miss
Will come to you on those cold, cold nights

Maar ik blijf zeggen, Wanneer je je liefde vindt
Wanneer je weet dat het bestaat
Dan zal de geliefde die je mist
Naar je toe komen in die koude, koude nachten

When you've been loved
When you know it holds such bliss
Then the lover that you kissed
Will comfort you when there's no hope in sight

Wanneer je liefde hebt ervaren
Wanneer je weet dat het zoveel geluk brengt
Dan zal de geliefde die je mist
Je troosten wanneer er geen hoop in zicht lijkt

So the words you could not say
I'll sing them for you
And the love we would have made
I'll make it for two

De woorden die jij niet kon zeggen
Zal ik zingen voor jou
En de liefde die we zouden maken
Zal ik voor twee maken

For every single memory
Has become a part of me
You will always be My love

Elke herinnering
Is een deel van me geworden
Jij zult altijd Mijn geliefde zijn

Well, I've been loved
So I know just what love is
And the lover that I kissed
Is always by my side

Ik ben geliefd
Ik weet dat liefde is
En de geliefde die ik kuste
Is altijd aan mijn zijde

Oh, the lover I still miss
Was Jesus to a child

O, de geliefde die ik steeds mis
Was Jezus ten opzichte van een kind

Songwriter: George Michael
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Zondag 19 november
9e zondag v.d. herfst
Lezen:
Ezechiël 34:11-17
Matteüs 25: 31-46
Jezus vertelt een laatste
gelijkenis waarbij de Mensenzoon de
volken oordeelt. Meetlat hierbij is betoonde barmhartigheid, aan wie dan
ook. Geen calculerende barmhartigheid of mooie woorden, maar oprechte goedheid, zonder iets terug te verwachten.
Zondag 26 november
10e zondag v.d. herfst
Lezen:
Daniël 12:1-4
Matteüs 24:14-35
In het evangeliegedeelte wordt het einde
der tijden in al zijn gruwelijkheid beschreven. Een tekst die absoluut niet
geschikt is voor kinderen.
Zondag 3 december
1e zondag van Advent
Lezen:
Jesaja 63:19b-64:8
Marcus 13:24-37
Jezus zei “Abba, Vader,
voor u is alles mogelijk,
neem deze beker weg van mij.”
Zondag 10 december
2e zondag van Advent
Lezen:
Jesaja 40:1-11
Johannes 1:19-26
Johannes zegt: “Ik ben niet de Messias.” Zo leidt hij de aandacht af van
zichzelf, naar Jezus die na hem komt.
Zondag 17 december
3e zondag van Advent
Lezen:
Jesaja 65:17-25
Johannes 3:22-30
De leerlingen van Johannes komen
hem vertellen dat Jezus aan het dopen
is. Ze verwachten dat Johannes verontwaardigd zal zijn over deze concurrentie, maar Johannes zegt: Ik ben
de Messias niet. Ik ben slechts de
wegbereider.
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HOOR NU MIJN STEM
Franca Treur publiceerde een nieuw boek: ‘Hoor nu mijn stem.’ Het is een psychologische roman over de ontwikkeling
van een refomeisje van het Zeeuwse platteland tot radiovrouw.
Het gaat over haar val, in het werk en in de liefde, en de reis terug naar Zeeland.
SCHULD
Het is de volwassen Gina die per trein
terug reist naar Zeeland en het is het
meisje Ina, zoals ze toen nog heette,
die opgevoed wordt door twee oudtantes Ma en Sjaan.
Kleine Ina verloor als peuter haar ouders bij een auto-ongeluk.
En daar is gelijk al één van de thema’s
van het boek: schuldgevoel en zonde.
Haar ouders hadden namelijk helemaal niet op de plek des onheils hoeven te zijn. Ze hadden Ina bij de tantes en opa te logeren gebracht omdat
zij naar een bruiloft gingen. Maar bij
hun thuiskomst hing er een briefje
van de tantes op de deur om Ina weer
te komen halen. Kleine Ina had net zo
lang gekrijst tot ze weer uit bed gehaald werd. Onderweg naar hun dochter verongelukten de ouders. Pas op
de laatste bladzijden van het boek
slaagt Gina er in zelf haar schuldgevoel over dat ongeluk te relativeren.
De tantes horen bij de Gereformeerde
Gemeente en in die gesloten wereld
groeit Ina op en daarvan maakt Gina
zich los.
Maar Treur schreef geen afrekenroman, integendeel.
Hoe benauwend de lectuur soms ook
is -ik voelde het af en toe in mijn
maag- het is een liefdevol geschreven
roman.
En wat het een feest om te lezen
maakt is de prachtige en volstrekt
overtuigende schrijfstijl van Treur.
Ik denk dat het boeiend is ook voor lezers zonder geloofsovertuiging, maar
mensen met een stevige kerkelijke
achtergrond zullen de tale Kanaäns
herkennen. Dat was bij mij het geval.
Hoewel de tale Kanaäns bij ons thuis
niet gesproken werd, ik herken de taal
wel.
Al denk ik dat de term ‘gergemmers’
4

niet door iedereen direct thuisgebracht
kan worden als de gesproken afkorting voor de leden van de ger.gem.
(Gereformeerde Gemeente). In Gouda, waar drie Gereformeerde Gemeentes zijn, is het een staande uitdrukking.
STEM
Een tweede thema heeft te maken met
de titel ‘Hoor nu mijn stem.’ Er zijn
vele stemmen in het boek die gehoord
worden of juist niet.
“In het huis waar ik opgroeide, leidden we een doodstil leven, op een
doodstille plek niet ver van de zee.
Dat leven past bij ons. Dat soort mensen waren wij. Wij lieten ons de stilte
niet afnemen door stereotorens, radio’s of televisies,” schrijft Ina over
haar jeugd.
Gina wordt, naar eigen zeggen, de
beste radio-interviewer van Nederland. Haar stem is wekelijks te horen.
Maar het einde van haar radioloopbaan komt in zicht als ze een stilte van
twintig seconden laat vallen in een interview. Zij valt stil als zij zelf het
woord God in de mond neemt en de
geïnterviewde dat niet begrijpt.
Een andere stem die gehoord wordt,
maar dat gebeurt weinig, is die van
God.
In de orthodox-bevindelijke kring
waarin Ina wordt opgevoed is het
maar een kleine, selecte groep die uitverkoren is en aan wie God zich door
zijn stem of door een gezicht openbaarde.
Tante Ma is één van die weinigen:
“Dat was de dag waarop ze als meisje
voor het eerst, na een aantal benauwde maanden waarin ze nauwelijks at,
de Heere als gekruisigde Zaligmaker
had mogen aanschouwen. Heel duidelijk had ze Hem voor zich gezien, op
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nog geen twee meter afstand, en vanaf
het kruis had Hij haar met een liefdevolle blik aangekeken. Op die dag had
ze uitgeroepen: hij heeft lust aan mij!”
Dat zijn woorden van David, te lezen
in 2 Samuel 22: 20, Statenvertaling.
Natuurlijk citeert Ma de Statenvertaling, daaruit wordt nog steeds in die
kringen gelezen.
Het wordt hilarisch als de situatie beschreven wordt waarin tante Ma deze
openbaring ten deel valt. “Ze was toen
zestien jaar oud en bezig een tafellaken te strijken. Door wat ze vanbinnen meemaakte liet ze het ijzer te lang
op het tafelkleed staan, en de driehoekige afdruk werd een teken en zegel
van Zijn bemoeienis met haar. Sindsdien moest ze van haar moeder het
strijken overlaten aan haar jongere
zuster Sjaan.”
LIEFDE
Noch de jonge Ina, noch de volwassen
Gina lukt het zich duurzaam te hechten aan een vriendje of partner. Ze
gaat als enige uit het dorp studeren.
Maar bij de reformatorische jongerenvereniging is ze eenzaam. Ze is als de
dood dat medestudenten met haar mee
zouden komen. “Tante Ma zou alle
studenten op de man af vragen of ze
hervormd waren of hervormde sympathieën hadden, en als ze ja zeiden, kon
ik daar nog een hele hoop last mee
krijgen.”
Maar ook bij de belijdeniscatechisatie
in het eigen dorp hoort ze er ook niet
echt bij.
De volwassen Gina reist na haar val
alleen terug naar Zeeland. Uiteindelijk
ontleent zij zin aan de verzorging van
haar hoog bejaarde tante Ma.
Heel consequent is die niet bang voor
de dood. Maar pas als die haar laatste
adem heeft uitgeblazen krijgt Gina het
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over haar lippen om te zeggen: “Tante
Ma. Ik hou van je.”
Gina heeft zich bevrijd uit een wereld
waar vrouwen niet echt meetellen,
maar nu hoort ze nergens meer bij.
Liefde kreeg zij weinig. Het is een
koude wereld waarin zij opgroeide.
En ze is eenzaam. In de laatste dagen
van Ma staat ze onder de afzuigkap in
de keuken van Ma stiekem een joint te
roken - alleen.
HAAR
Een derde thema in het boek is het
haar. In de refowereld worden vrouwen geacht hun haar te laten groeien
en dat in een knot op te steken.
Hoewel Gina bij de radio werkt verschijnt zij voor het goede doel op de
televisie. In het programma laat zij
haar haar afknippen. Dat is ongehoord
in de refowereld. Maar die breuk
daarmee zal niemand uit die wereld
zien, want men kijkt geen televisie.
Maar dan besluit Gina naar Zeeland te
reizen. Ze verbergt haar stekeltjeshoofd onder een pruik. Want uit loyaliteit kan zij zich niet aan haar stokoude tante met een kaal hoofd vertonen.
De zoon van een kennis mag die pruik
op zijn verzoek even opzetten. Het gebeurt in een dialoog waarin zij zich
afvraagt of hij gay is. Echte gesprekken zijn er weinig in het boek. Men
spreekt en preekt, maar echte dialogen
passen niet in die wereld.
“Gina keek naar hem en dacht: ja, pak
jezelf beet, verlaat de wereld waar je
niet voor gekozen hebt, schiet jezelf
het leven in, blind als een diepzeevis
die voor het eerst omhoogzwemt,
maar vertrouw op je uitrusting.” Het
is precies dat wat Gina zelf deed,
maar daar wel een hoge prijs voor betaalde. Ze wenst hem wijsheid en liefde toe “en al die dingen die niet exact
samenvielen met een zegen, maar daar
toch wel dicht in de buurt kwamen.”
Na het overlijden van tante Ma trekt
Gina de pruik van haar hoofd en
schopt die onder het sterfbed. Dat
laatste is wat mij betreft niet passend
bij Gina, maar dat is een detail.

censeert het in de ‘Groene Amsterdammer’ zeer positief. Maar ook Enny de Bruin van het Reformatorisch
Dagblad (dat gelezen wordt in het milieu dat Treur beschrijft) is enthousiast, al wordt er wel een waarschuwing
aan verbonden:
“Een bescheiden en tegelijk volwassen lezershouding heeft te maken met
zelfkennis, kennis van de wereld
waarin je leeft en kennis van God. Dat
betekent óók dat je je als lezer bewust
bent van je eigen zwakke plekken.
Word je door twijfelende hoofdpersonen van je stuk gebracht of beschadigd, laat dit soort boeken dan voor
wat ze zijn. Soms is onthouding de
beste keus.
Maar het kan ook zijn dat je niet
meteen bang wordt van twijfels en
vragen (omdat je, hopelijk, weet in
Wie je gelooft), en dan kan het best
verhelderend of inzichtgevend werken
om een roman te lezen die je een spiegel voorhoudt. Ook al is het moeilijk
om van buitenaf naar jezelf kijken, je
eigen gedrag met de ogen van een
buitenstaander te zien en je eigen zekerheden onder de loep te nemen.
Soms wordt dat nu eenmaal van je gevraagd.”
En met dat citaat loopt fictie naadloos
over in non fictie!
ds. Marnix van der Sijs
Franca Treur, ‘Hoor nu mijn stem,’
Prometheus.

PRACHTIG
Ik vind ‘Hoor nu mijn stem’ een
prachtig geschreven boek. Anderen
vonden dat ook. Xandra Schutte reUitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

Op donderdag 30 november verwelkomen
wij Prof. Dr. Kim
Putters in het Kerkcafé.
Voor de pauze zal hij
worden geïnterviewd
door drs. Jacobine
Geel, na de pauze volgt het tweede
deel van het interview waarbij het mogelijk is met de gastspreker in discussie te gaan.
Prof. dr. Kim Putters (1973) was naast
diverse bestuurlijke functies van 2003
-2013 lid van de Eerste Kamer. Sinds
2013 is hij directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau, en daarnaast
hoogleraar Beleid en Sturing van de
Zorg aan de Erasmus Universiteit.
Mensen die hem van dichtbij meemaken omschrijven hem als een getalenteerde duizendpoot, met een grote
maatschappelijke betrokkenheid.
‘Kim wil de wereld ietsje beter achterlaten dan hij die heeft aangetroffen,’
aldus zijn moeder onlangs in een achtergrondartikel over hem. Zijn positie
als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is hem daarom niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk op het lijf geschreven. Het SCP
doet onderzoek naar hoe het in sociaal
en godsdienstig opzicht met Nederland en de Nederlanders gesteld is, en
wat daar in de loop van de jaren in
verschuift. Een van die verschuivingen, en één die Kim Putters zorgen
baart, is de groeiende afstand tussen
mensen die in onze complexe, hoogtechnologische samenleving mee kunnen komen, en de mensen die het allemaal niet kunnen volgen en afhaken:
de ‘cans’ en de ‘cannots’. Kenmerkend voor Putters is dat hij het niet bij
deze analyse laat, maar ook nadenkt
over manieren om die afstand kleiner
te maken. Hoe bouw je een samenleving waar mensen zich serieus genomen voelen en zich iets aan elkaar gelegen laten liggen? Wat is de rol en
verantwoordelijkheid van de overheid
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daarin? En hoe belangrijk zijn in dit
verband sociale gemeenschappen zoals kerken? Dit zijn vragen die in het
gesprek met Kim Putters aan de orde
zullen komen.
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. Nadere inlichtingen bij:
Henk Aertsen, 035-5269027, of
Gert van Dijk, 035-6245648.

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..

OPEN SYNAGOGEDIENST
Datum:
Inloop:
Tijd:
Plaats:

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

LICHTJESAVOND LAREN
JOHANNESKERK ALS OPEN HUIS
Datum vrijdag 8 december 2017
Tijd
18.00-22.00 uur
Plaats Johanneskerk,
Naarderstraat 5, Laren

Vorig jaar startte een activiteit in Laren die waarschijnlijk uit zal groeien
tot een traditie. Duizenden kerstlichtjes, kaarsen en fakkels brandden langs
de lichtjesroute van de Brink naar Singer. Tussen 18.00 en 22.00 uur gingen
de straatlantaarns op de route uit en
was Laren omgetoverd in een dorp
met een sprookjesachtige sfeer. Langs
de route klonk muziek. De Basiliek,
de Johanneskerk en de winkels waren
open. In het Dickenstheater, het
Brinkhuis en Singer waren doorlopende activiteiten. Met hulp van bewoners
van het Rosa Spier Huis opende de
burgemeester de avond door drie ijs-
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prinsessen in het licht te zetten.
Dit jaar zijn we als gemeente op de
Lichtjesavond prominent aanwezig in
de Johanneskerk. Ieder uur wordt er:
 gezongen (kerstliederen door zanggroep en in samenzang)
 een verhaal verteld
In de consistorie kunnen de hele
avond stoffen kerstklokjes worden gemaakt voor in de kerstboom.

Vandaag lezen wij
zo
ma
di
wo
do
vr
za

19
20
21
22
23
24
25

November
2 Tessalonicensen 1:1-12
2 Tessalonicensen 2:1-17
2 Tessalonicensen 3:1-18
Psalm 128
Matteüs 24:29-44
Matteüs 24:45-51
Psalm 85

zo
ma
di
wo
do

26
27
28
29
30

Matteüs 25:1-13
Matteüs 24:29-44
Matteüs 24:29-44
Jeremia 24:1-10
Jeremia 25:1-14

vr
za

1
2

December
Jeremia 25:15-26
Psalm 19

zo
ma
di
wo
do
vr
za

3
4
5
6
7
8
9

Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-17
Jesaja 5:18-24
Jesaja 5:25-30
Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24

zo
ma
di
wo
do
vr
za

10
11
12
13
14
15
16

Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Jesaja 34:1-17

zo
ma
di
wo
do
vr
za

17
18
19
20
21
22
23

Jesaja 35:1-10
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12-31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
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BESTRIJDING EENZAAMHEID: DIGITALE MOGELIJKHEDEN
Tijdens het Kom erbij Festival in de Week tegen eenzaamheid verzorgde Herman Docter een presentatie over de mogelijkheden die moderne hulpmiddelen kunnen bieden. Voor Onderweg een bewerking van de lezing.
ONDERZOEK
Wetenschappers definiëren eenzaamheid als het subjectief ervaren van een
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.
In Nederland voelt 30% van de bevolking zich matig eenzaam, 8 % sterk eenzaam. Eenzaamheid blijkt niet aan leeftijd gebonden te zijn. Door sociale media komt de informatie vooral bij tieners
zo indringend binnen, dat ze het gevoel
krijgen niet meer mee te tellen. Beelden
uit de mode leiden tot anorexia. Klasgenoten met heel veel meer vrienden en
digitale oproepen bevorderen imponeergedrag bij hen en eenzaamheid voor anderen. Ook verrassend is de verdeling in
Europa. Oudere Zuideuropeanen voelen
zich, gemiddeld gesproken, meer eenzaam dan senioren in het noorden. Als
oorzaak wijzen wetenschappers het verschil in verwachtingspatronen aan. Zuideuropeanen verwachten zoveel van familierelaties dat de kinderen hieraan niet
kunnen beantwoorden. Een gevoel van
eenzaamheid is het gevolg.
WAT IK NIET HEB KUNNEN VINDEN IS
DE RELATIE MET SECULARISATIE.
Velen ervoeren de religieuze instituties
als knellende banden. Met het afwerpen
van dit juk is mogelijk meer afgelegd.
De buren in de Basiliek en de Johanneskerk verrichten zeer veel onderbelicht
werk op het gebied van de bestrijding
van eenzaamheid. Pastoraat, charitas en
diaconie geschieden doorgaans in stilte,
maar verrichten wonderen. In dat kader
moeten ook de vele gespreksgroepen
genoemd worden. En de Dinerclub van
de Parochie en Lekkerkerk van de Protestantse Gemeente.
TWEE SOORTEN EENZAAMHEID WORDEN ONDERSCHEIDEN.
 Sociale eenzaamheid. Minder contact met mensen. Het sociale netwerk is te klein.
 Emotionele eenzaamheid. De kwaliteit is minder dan gewenst. Een
hechte, emotionele band ontbreekt.
Wie op zoek gaat naar oorzaken van
vereenzaming komt terecht bij termen

als de jachtigheid van het leven, sociale
druk om mee te doen, volle agenda’s,
mobiliteit van de bevolking, de kinderen
wonen ver weg en dergelijke.
DIGITALE MOGELIJKHEDEN BIJ
EMOTIONELE EENZAAMHEID

Verbeteren van bestaande contacten
Wie wil starten met beeldbellen hoeft
dit niet zelf te regelen. Vele families
hebben voorzieningen. Meestal heeft
een handig familielid een groep ingesteld. U hoeft alleen uw telefoonnummer op te geven en u blijft op de hoogte
van het nieuws.
Missen van oude contacten
Wie moet leven met een groot gemis
heeft in huis vaak een plekje met herinneringen. Een foto van een geliefde, een
kaars erbij, een boekenplank met fotoboeken. Hierin kan een computer veel
betekenen. Ik heb een zwager van 79
die sinds enige jaren weduwnaar is. Hij
woont gelijkvloers en heeft vanuit zijn
woonkamer zicht op zijn bureau. Hierop
opent hij ’s morgens zijn laptop. En als
hij niet voor het scherm zit, komt zijn
screensaver in beeld. Om de zoveel seconden weer een andere foto, van zijn
vrouw, uit zijn fotoboeken. De laptop
wordt zo een levende gedachtenisplek.
Rode Kruis contactcirkels
Wanneer u alleen woont, is het een prettig idee als iemand u elke dag even belt.
En omdat u vervolgens zelf iemand belt,
ontstaat er een cirkel van contact. Vrijwilligers van het Rode Kruis organiseren al ruim 25 jaar telefooncirkels in de
regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn cirkels in Hilversum, Naarden, Bussum en
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.
MOBIELE ALARMSYSTEMEN
Maar weer even een persoonlijk voorbeeld. Mijn buurvrouw is 84 en sinds
enige jaren weduwe. Ze draagt een
alarmknop. Wij vormen het eerste alarmadres, de andere buurvrouw is tweede,
de kinderen die op afstand wonen, volgen. Het draagt bij aan een goed gevoel.
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Ook al wordt de knop wel eens per ongeluk aangeraakt.
SOCIALE EENZAAMHEID
De digitale mogelijkheden voor het uitbreiden van de netwerken zijn legio.
Geboorteplaats
Ik zit veel op facebook. Daar is een
groep Wie kent ze nog? Hierop worden
foto’s geplaatst met mensen. Namen
kunnen aangevuld worden. Op deze manier ben ik na enige decennia weer in
contact gekomen met familieleden.
School
Er is een website schoolbank.nl. Hierop
kun je je aanmelden met de periodes
waarin je de scholen hebt bezocht. Je
kunt hier vervolgens op selecteren en de
schoolgenoten in beeld krijgen. Mocht
je zo contact met hen willen opnemen,
dan moet je een betaalde versie nemen.
Hobby
Voor iedere hobby is wel een groep te
vinden met geïnteresseerden. Dat leidt
heel gemakkelijk tot contacten. Wie van
scrabble houdt, kan met de digitale versie Wordfeud vele genoeglijke dagelijkse contacten opbouwen. Genealogie,
bridge, wandelen, pelgrimeren. Je kunt
het zo gek niet bedenken of er is een
groep waarbij aansluiting te vinden is.
Deze groepen hebben het grote voordeel
dat de deelnemers zich tijd gunnen voor
contact. En als iemand graag veel aan
het woord is: er zijn altijd mensen te
vinden die het verhaal nog niet kennen.
Uitzending gemist
En dan nog een mogelijk verrassende
uitsmijter. Veel programma’s worden
uitgezonden op momenten waarop de
slaap toeslaat. Wie bij wil blijven en de
talkshows volgen, komt niet voor middernacht op bed; vaak heeft de slaap dan
al gewonnen. Ik hoorde van iemand die
iedere middag tijdens de thee via uitzending gemist Jinek of Pauw volgt. Dan
heeft ze bij de volgende contacten weer
interessante stof voor een gesprek.
Herman Docter
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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
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Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN
19 NOVEMBER
Wij vieren de Maaltijd van de Heer.
Uw gaven in natura worden gevraagd
voor de Non Foodbank in Amsterdam
ZO. Er is behoefte aan shampoo, douchegel, zeep, scheermesjes, tandenborstels, flos, maandverband en waspoeder. In Amsterdam ZO wonen velen die buiten alle reguliere hulp vallen. Wij helpen de diaconale organisatie ter plekke, ‘Stap Verder,’ met giften in natura, maar ook met de opbrengst van de diaconale collecte die
voor dit doel bestemd is.
Twee lezingen volgens het rooster
vanmorgen. De eerste lezing is Ezechiël 34: 11-17, over het herderschap
van God. Bij God staat de zorg voor
de kwetsbare en weerloze mens voorop. Zo zal de verhouding zijn tussen
herder en kudde. De tweede lezing is
Matteüs 25: 31-46, het is het verhaal
over de Mensenzoon die zal komen en
zal oordelen over de bokken en de
schapen. Dit verhaal heeft angstaanjagend gewerkt en het heeft tegelijkertijd tot prachtige schilderkunst geleid.
Het verhaal is een oproep tot navolging van God: de naakten kleden (de
eerste mens in het paradijs), de zieken
bezoeken (Abraham na zijn besnijdenis), de gevangenen troosten (de Israëlieten in Egypte), de doden begraven
(Mozes na zijn dood). Wie zich in zijn
levenswandel door God laat inspireren, beantwoordt daarmee aan de roeping van ieder mens om als beeld van
Hem zo goed als God te zijn.
26 NOVEMBER
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
(zondag Christus koning).
Het is, bij wijze van spreken, de oudejaarsdag van de liturgische kalender.
In deze dienst zullen wij een aantal
namen noemen van hen die in het
voorbije kerkelijk jaar gestorven zijn.
Anders dan in vorige jaren zullen wij
dat doen in een gebed. In gebed dragen wij de namen van onze dierbaren
op. We zouden ook de namen van dopelingen van het voorbije jaar hebben
kunnen noemen, maar helaas zijn er
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geen doopbedieningen geweest in het
voorbije jaar. We delen het licht van
de paaskaars, die verwijst naar het
licht van de Opgestane. Iedereen die
dat wil kan een waxinelichtje ontsteken en dat lichtje op de liturgische tafel plaatsen. Daarbij worden geen namen hardop genoemd. Iedereen kan
delen in het licht en dat met eigen intentie doen. Deze zondag wordt ook
wel Christus koning genoemd. Maar
hierbij moet Jezus niet gezien worden
als een wereldse machthebber die zetelt op een gouden troon en bevelen
geeft aan onderdanen. Déze koning is
een herder. Christus is de koning die
sterker is dan het duister, sterker dan
de dood. Aan de dienst wordt medewerking verleend door de Dorpskerk
Cantorij o.l.v. Bert Kamminga.
3 DECEMBER
Eerste zondag van Advent. Voorganger is ds. Arie de Boer
10 DECEMBER
Tweede zondag van Advent. Voorganger is ds. Petra Barnard
17 DECEMBER
Derde zondag van Advent.
Deze derde zondag van de adventstijd
staat in het teken van Johannes de
Doper, die de aandacht van zichzelf
afleidt en op Jezus wijst als degene
om wie het werkelijk allemaal draait.
Noch Johannes noch Jezus doen mee
aan de concurrentie waarmee hun
leerlingen wel bezig lijken te zijn.
Voor Johannes is het een bron van
vreugde, hij is blij als hij de stem van
de bruidegom hoort. Zo ziet hij zichzelf: als de vriend van de bruidegom
die staat te wachten.

MEELEVEN MET
Gea Teensma en Ina Beffers kregen te
maken met verlies in nabije kring.
Wij feliciteren Elly en Paul Recourt
met hun vijftigjarig huwelijk.

VOLKSKERSTZANG
Vooraankondiging: op zaterdagavond
23 december, aanvang 20.00 uur,
houden wij een volkskerstzang in onze Dorpskerk.
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We zingen kerstliederen en horen Lucas 2. Medewerking wordt verleend
door:
 het Kleinkoor ‘Concertino,’ onder
leiding van Martin Zonneberg.
 Begeleiding: Pascal van de Velde
(trompet) en Martijn Borsje
(orgel).
Noteer in uw agenda! Zeg het voort!
Met hartelijke groet,
ds. Marnix van der Sijs

Van en uit de kerkenraad
CANTORIJ
Na het afscheid van cantor Anton Helmink heeft onze organist Peter den
Ouden die taak tot eind 2017 op zich
genomen. In de kerkenraad is gesproken over de toekomst van de cantorij,
vooral gericht op de continuïteit ervan. De kerkenraad heeft uitgesproken dat het behoud van de cantorij,
met het oog op haar bijdrage aan bijzondere vieringen, van groot belang
is. Binnenkort zal over de aanstelling
van een cantor een besluit worden genomen.
DIACONIE
De kerkenraad heeft kennis genomen
van het, om persoonlijke redenen, terugtreden van Peter Schreiber uit het
ambt van diaken. Wij danken hem
voor zijn inzet gedurende de afgelopen twee jaar.
Het terugtreden van Peter Schreiber
stelt de diaconie voor het acute probleem van vervanging. Wij hopen dat
op korte termijn de functie van penningmeester zal kunnen worden vervuld.
KERSTDINER
De kerkenraad heeft ingestemd met
het voorstel om een Kerstdiner te organiseren dat niet alleen voor gemeenteleden toegankelijk is. Het is
een bijzondere activiteit waarvan wij
hopen dat het een succes wordt. Elders in deze Onderweg leest u hier
meer over.
Bram Veerman

Kerst is al ruim tweeduizend jaar een uniek moment van samenzijn, warmte en
gezelligheid. Omdat iedereen een feestelijk Kerstdiner verdient, start de Dorpskerk Blaricum een jaarlijkse traditie:

HET BLARICUMS KERSTDINER
Op 13 en 14 december bieden we dagelijks vanaf 18.00 uur 100 personen een
fantastisch driegangen diner aan bereid door één van de top-cateraars van Het
Gooi. Natuurlijk begeleid met mooie wijnen, frisse dranken en live muziek. In
een prachtige en heerlijk warme tent in de Dorpstuin op het Achterom 1 wordt
deze dagen een unieke Kerstsfeer gecreëerd.
De bijdrage voor dit event is slechts € 15,00.
De Dorpskerk Blaricum maakt dit mogelijk met de steun van heel veel Blaricumse ondernemers.
Voor meer info mail naar info@dorpskerkblaricum.nl of ga naar de website
www.dorpskerkblaricum.nl.

College van Kerkrentmeesters
COLLECTEROOSTER
19-11 GROTE LETTERLIEDBOEKEN
Liedboeken met grote(re) letter zijn
deze zondag het collectedoel, omdat
wij de aanwezige liedboeken daarmee
graag willen uitbreiden.
26-11 KERKHOF
Het onderhoud van ons kerkhof is op
deze laatste zondag van het kerkelijke
jaar als altijd de bestemming van deze
collecte.
03-12 JEUGDKERK
De activiteiten voor de jeugd van nu,
zijn de toekomst van de kerk voor la-
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ter. Een jeugdkerk is een kerk waarbij
de boodschap (het evangelie) in een
eigentijds (meestal evangelisch) jasje
is gestoken zodat jongeren er door
worden aangesproken.
10-12 PASTORAAT
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.
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17-12 VORMING EN TOERUSTING
Vorming heeft te maken met het in
gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking.
Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te
ontmoeten en elkaar nader te leren
kennen.
Ook wij hebben in onze tijd behoefte
aan houvast en ook voor ons bestaan
er fundamentele vragen als: Waar
kom ik vandaan? Waarom ben ik hier
op aarde? Waar ga ik naar toe?

BLADHARKEN

Alle collectes worden zoals altijd van
harte aanbevolen.
COLLECTEVERANTWOORDING
27-08 Pastoraat
03-09 Cantorij
17-09 Kerk en Vrede
24-09 Onderhoudsfonds
01-10 Kerk en Israël
08-10 Verlichting en
verwarming
14-10 Communicatie
22-10 Vorming en
toerusting
23-10 Lutheravond
29-10 Instandhouding kerk

€ 97,80
€ 77,15
€ 109,15
€ 79,00
€ 107,27
€
€

76,40
71,10

€ 88,77
€ 209,00
€ 206,67

Zaterdag 25 november a.s. is het bladharken op het kerkhof rond de Dorpskerk.
Bent u in het bezit van een bladhark, neem die dan mee.
We beginnen rond 9:00 en zijn naar verwacht rond 11:30 uur weer klaar.
Telefoonnummer kerkhofbeheerder Harry van Schaik is: 06 1530 6861
Opgave is niet nodig, iedereen die wil en kan komen helpen is van harte welkom!
In de pauze is er koffie en thee met koek.
Harry van Schaik

COMMISSIE KRUISPUNT
In gezamenlijk overleg hebben wij het
volgende programma voor de winter:
 donderdagmiddag 30 november 14
uur verzamelen voor ‘uitje in de
buurt’: Kerstshow Vaarderhoogt
Soest
 vrijdagochtend 8 december v.a. 10
uur ‘koffiepunt’ Consistorie: kerststukjes maken.
Op 28 december vervalt het ‘uitje in
de buurt’.
Tot de vreugde van het weerzien, namens cie Kruispunt.
Sabine van Dijk (035-6937258)

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

Na 28 september een bezoek te hebben gebracht aan het bijzondere
Weegschaal Museum in de vesting
van Naarden hadden wij 13 oktober
een gezellig samenzijn in ’t Achterom
(met huisgemaakt koekjes van AnneMarie!). De laatste donderdag van oktober togen wij naar de Oudheidkamer
in Eemnes waar wij allerhartelijkst
werden ontvangen.
10
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Blijf in contact met uw kerk

Wijzigingen? Geef ze door.
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LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Op zaterdag 14 oktober jl. was de
workshop “Liturgisch Bloemschikken” onder leiding van drie dames uit
Gouda. Zij schikken al jaren 'liturgische' stukken voor de kerk in
Gouda. Hun publiek deze middag bestond uit: ds. Van der Sijs en 12 dames uit onze gemeente.
Wat is 'liturgisch' bloemschikken?
Dit staat in verband met het liturgisch
jaar. Men verdeelt het jaar in:
 Herfst, Kerst: waaronder advent en
kerst valt;
 Negen weken voor Pasen, o.a.
Veertig Dagen, Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag; dan Pasen, Hemelvaart,
Pinksteren;
 en Zomertijd.
De kleuren groen, wit, paars en rose
verweeft men in liturgische kleuren, zo
ook in het liturgisch bloemschikken.
Voor elke zondag kan men ook op basis van deze gegevens en uitgaande
van de zondagse bijbel-lezing liturgisch of symbolisch bloemschikken.
Materiaal wordt gebruikt zoals ijzerdraad, stokjes, hout, bladeren, mos en
bloemen. Zo werken de bloemendames in Gouda.
Met twaalf dames gingen wij aan de
slag om ons eigen liturgisch stuk te maken met meegebrachte bloemen en bijbehorende schaal of vaas. We bewonderden elkaars voorbeeld, luisterden
naar de gevoelens aangaande de meegebrachte bloemen waaronder o.a. de roos,
chrysant, hortensia, aronskelk.
Kortom: het was een geslaagde middag, verhelderend, geurende bloemen
en de zon scheen.
Elly Recourt.
Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum
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BLOEMENGROET
In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk met een hartelijke
groet en als gebaar van verbondenheid
naar:

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
26-11 CLV-HUIS

Henk en Christel Thierry, Matthijssenhoutweg 49; de heer en mw. Kielstra, Rotondeweg 5; Anton en Lianne
Helmink, Zomerkade 322, Huizen;
mw. Rie Koetsveld, Akkerweg 57,
Huizen; Willem en Joyce van Someren Greve, Kon. Wilhelminalaan 1;
Ben en Karin Ackerman-Nelson,
Noolseweg 21; mw. Luderhoff, Sparrenlaan 26, Hilversum; Wim en Miny
Beuving, Evenaar 3; Frits en Trudy
Baan, Paviljoenweg 1, Huizen; Jan en
Aly van Vembde, Plaggewagen 10;
Marion de Haan, Mauvezand 33, Laren; Paul en Elly Recourt, Tweede
Molenweg 34; Truus Tims, Achterhuis 13.
Kent u iemand in uw omgeving die u
wil voordragen voor de bloemengroet,
laat het dan even aan ons weten.
Karin Nelson

College van diakenen

COLLECTEROOSTER
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
12

Op de grens van Naarden en Bussum
staat een nieuw hospice (bijna-thuis
huis), het C’est La Vie-Huis. In dit
huis wordt er alles aan gedaan om de
laatste fase in het leven van mensen
met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. In
het C’est La Vie-Huis wordt de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd.
De zorg is vooral gericht op het comfort van de gast. Meer informatie
vindt u elders in deze Onderweg.
De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten
betalen zijn niet voldoende om alle
kosten te kunnen dekken.
10-12 MISSION POSSIBLE
Mission Possible is een christelijke
organisatie die zich richt op hulpverlening aan de kinderen/de jeugd uit
probleemgezinnen in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Het gaat om
tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen en rehabilitatie centra. Mission Possible heeft
ook een BabyBox project in Bulgarije
en Rusland, dit is een opvangprogramma voor jonge moeders in een
uitzichtloze situatie. Er is behoefte
aan benodigdheden voor de moeders
en de baby’s, instructies, gezondheidszorg, kennis en mentale ondersteuning en pastorale zorg. De vorige
keer dat de diaconie voor Mission
Possible collecteerde, is de collecteopbrengst naar dit BabyBox project
gegaan.
17-12 VOEDSELBANK
Voor de voedselbank Gooi en Omstreken collecteert de diaconie regelmatig. Zeker, het gaat goed met de
economie. Helaas hebben de voedselbanken nog steeds bestaansrecht en
worden nog steeds voedselpakketten
verstrekt aan de allerarmsten. Daar-
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naast willen de voedselbanken de
zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op
eigen benen kunnen staan. Zo kan
worden gezorgd dat armoede wordt
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast.
24-EN 25-12 KINDEREN IN DE KNEL
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en
oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen
feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt
of verwaarloosd. Ze brengen Kerst
door in een vluchtelingenkamp, op
straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op het land
van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collectes tijdens de
kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Syrië. Naast het leed dat
zij doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken
helpen met bijlessen, lesboeken, het
opknappen van schoolgebouwen en
het trainen van docenten. Voor €35
krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.
COLLECTEVERANTWOORDING
01-10 Viore
08-10 Roosevelthuis
15-10 Kerk in Actie,
Wereldvoedseldag:
22-10 Hospice Kajan, H’sum
29-10 Kerk in Actie,
Hervormingsdag

€ 182,95
€ 77,98
€
€

99,75
93,82

€ 163,77

De verkoop van de door mevrouw
Annelet Weegenaar gemaakte kaarten
heeft € 51,20 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor Het vergeten
Kind. De diaconie wil mevrouw Weegenaar heel hartelijk danken voor haar
inzet.
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel
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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.

Pastoralia

BIJ DE DIENSTEN
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 Ontmoetingskerk als
voorganger aanwezig is.
26 NOVEMBER, GEDACHTENIS
Traditiegetrouw gedenken we op de
laatste zondag van het kerkelijk jaargemeenteleden die zijn overleden.
Die is dit jaar op 26 november. We
noemen namen en we steken lichten
aan. We willen gedenken in het licht
van tijd en eeuwigheid. We hebben
weet van de eindigheid van menselijk
leven. We moeten leven met de hardheid van de sterfelijkheid. Pas als iemand overlijdt die je lief is, weet je
wat dat betekent.
In de kerk hangt het grote Omegabord, met daarop de namen van wie
wij gedenken. De Omega verwijst
naar God, die alfa en omega genoemd
wordt, begin en einde.
Willem Barnard verwijst in zijn bekende lied hiernaar. In alle eenvoud
vind ik dit lied steeds weer veelzeggend en troostrijk.

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

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
Riep hij ons reeds bij name,
Zijn roep wordt nog gehoord.

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

God heeft het laatste woord.
Wat hij van oudsher zeide,
Wordt aan het eind der tijden
In heel zijn rijk gehoord.

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

God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.

14
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Hoe en wat er is over de grens van
dood en leven, dat weet geen mens. Je
mag zingen van een Stem die spreekt,
van een woord dat klinkt, van licht dat
overwint, hoe dan ook, voor wie dan
ook en ook voor jouw geliefde,
3 DECEMBER
eerste zondag van Advent
Op 3 december begint de Adventstijd.
Advent is de voorbereidingstijd voor
Kerst. Het is vanouds een periode van
bezinning. In de kerk hing de kleur
paars op de tafel en op de preekstoel.
Die kleuren in de ruimte van de kerk
vind ik heel zinvol. Ze geven een accent dat gelegd wordt op een zondag
of een periode in het jaar. Paars is de
kleur van bezinning en inkeer. Het wit
op kerst en Pasen vertelt van feest,
van geboorte, van opstanding en leven. Het rood op Pinksteren is de
kleur van de Geest. Het kan ook de
kleur van bloed zijn, onschuldig
bloed, dat steeds weer vergoten wordt.
Daarom hangt op de zondag dat de
kindermoord herdacht wordt rood in
de kerk.
Groen lijkt een restkleur. Op alle zondagen die overblijven zie je groene
kleden in de kerk. Dat groen verwijst
naar eeuwigheid en God, naar grazige
weiden.
Voorgangers dragen vaak stola’s met
de kleuren van het kerkelijk jaar. Ik
krijg nog wel eens de vraag waarom
ik dat niet doe. Ik hou het bij zwart,
niet alleen omdat ik een ouderwetse
dominee ben (dat ook). De kerkelijke
ruimte mag kleur hebben. Ik ben geen
verlengstuk van de kerk. Ik probeer in
de kerk het woord te brengen in de
hoop dat de kleine letter soms tot
hoofdletter wordt.
Aan deze dienst van Eerste Advent
werkt het koor mee. We vieren het
Avondmaal.
Kinderen krijgen een adventskaars.
Volwassenen kunnen zo’n kaars kopen voor een luttel bedrag.
10 DECEMBER
doop en belijdenis
Met grote vreugde mogen we bekend
maken dat Eliza Verhoef en Arjan de
Munnik, Patrijzenhof 154, hebben gevraagd om de doop van hun dochter
Noor Willemina Jozina.

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum

Eliza wil voorafgaande aan de doop
belijdenis doen. We zijn blij met hun
wens en voornemens. Noor heeft een
veelzeggende naam: licht betekent
dat. Daar verwijzen doop en belijdenis
ook naar: dat je kind, mens van het
licht bent.
Op 17 december leidt Martin Snaterse uit Houten de dienst.
Martin is een goede bekende. Hem
heten we van harte welkom.
Op 24 december is er ’s ochtends een
liederencyclusdienst (zie elders).
De sopraan Margo Post zal de Christgeburtlieder van Peter Cornelius uitvoeren. Ik begeleid haar op de vleugel. Deze liederen, die het kerstverhaal bezingen, duren samen iets meer
dan een half uur. Ze vormen het hart
van deze dienst. Het begin en het slot
van de dienst is vergelijkbaar met wat
op andere zondagen gebeurt.
De kerstnachtdienst vindt plaats op
zondag 24 december, 22.00 uur in de
Ontmoetingskerk.
Op Eerste kerstdag begint de dienst
zoals altijd om 10.00 uur.
Ik ga voor in deze diensten.
J.G. de Bruijn

VEERTIG JAAR
Anke en ik hebben in oktober ons
veertig jarig huwelijksfeest gevierd.
We zijn aan alle kanten gelukgewenst
met woorden en gebaren, met goede
wensen en cadeaus. We hebben al deze goedheid en vriendelijkheid als
hartverwarmend ervaren.
Onze grote dank daarvoor!
Anke en Job de Bruijn

DOOP
Op zondag 29 oktober is in de Ontmoetingskerk de doop bediend aan
Jonna Janneke, Imme Sara en Elin
Lotte, dochters van Gaby Spiekker en
Mirjam de Bruijn, Patrijzenhof 134,
Eemnes en aan Lise Mirjam en Janne
Marle, dochters van Jelmer Veeneman
en Janneke de Bruijn,. Jachtlaan 261b,
Apeldoorn.
Van oudsher klinkt bij de doop het

woord vreugde. Die vreugde had voor
ons een bijzondere lading op deze dag.

HERDERSTOCHT
Ook dit jaar doen we mee aan de herderstocht in Eemnes.
Cees van Rijsdam, Leo Verhoef, Linda van Gelder zijn met vele anderen
betrokken bij de voorbereidingen van
het geheel. Dit oecumenische project
waaraan de Evangelische Gemeente,
de Hervormde Gemeente, de Nicolaasparochie en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes deelnemen,
vindt dit jaar, anders dan andere jaren,
op zaterdag 23 december plaats. Kinderen en volwassenen kunnen meelopen. Iedereen kan zich opgeven.
Op zondag 17 december maken kinderen van de kinderdienst voor de tocht
een lampion. Dat doen zij, gezamenlijk
met alle kinderen uit de diverse kerken
in gebouw de Wel in Eemnes.
Over de tocht zelf zal later nadere informatie gegeven worden.
Wie belangstelling heeft of vragen wil
stellen kan bij Linda of Leo terecht.
Leo Verhoef: dlverhoef@gmail.com
Linda van Gelder: lindavangelder60@gmail.com

8 DECEMBER
LICHTJESAVOND LAREN
Winterwonderland, zo zal de lichtjesavond die op vrijdag 8 december in
Laren gehouden wordt, genoemd worden. Het hele dorp zal verlicht worden. Er zullen allerhande activiteiten
plaatsvinden. Ook de Johanneskerk is
open. We maken een programma voor
deze kerk. We zullen met het koor en
met alle aanwezigen kerstliederen zingen: Engelse carols en anderstalige
kerstliederen.
Ina Snaterse zal kerststallen exposeren
in de kerk. Ik vertel op gezette tijden
een verhaal. In de consistorie kunnen
mensen onder leiding van Tonny Geel
bijzondere kerstartikelen maken.
Kortom: We willen de kerk verrijkend
openstellen voor wie wil binnenkomen.
Tijden: vrijdag 8 december, vanaf
17.00 uur.
J.G. de Bruijn
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Van en uit de kerkenraad
Op dinsdag 24 oktober jl. is de kerkenraad bijeen geweest voor een korte
kerkenraadsvergadering. Tijdens deze
vergadering waren voor de eerste keer
de nieuw aangetreden ambtsdragers,
Alice Ruizendaal, Geert-Jan Sollman
en Co Swaan aanwezig. Het is fijn dat
er iedere keer weer mensen bereid zijn
om een periode als ambtsdrager te
fungeren.
Aan de Kerkenraad is voorgesteld een
Commissie Johanneskerk 500 jaar te
installeren. Zodra er o.a. bekend is
wie er zitting zullen nemen in deze
commissie hoort u hier meer over.
Hetzelfde geldt voor de nog te installeren Commissie Gebouwen (ontwikkeling kerkgebouwen) en de Vertrouwenscommissie voor predikant en gezin.
De Commissie Gebouwen zal naar
aanleiding van het rapport Verkenning
Gebouwen een volgende stap c.q. volgende stappen zetten.
De kerkenraad is akkoord gegaan met
de voorstellen om deze commissies te
installeren.
Op zondag 11 februari 2018 is het de
bedoeling om aansluitend aan de kerkdienst een gemeenteberaad te houden
aan. Tijdens dit beraad kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 Beleidsplan 2014-2018,
 Johanneskerk 500 jaar en
 Ontwikkeling Kerkgebouwen.
De bezinningsdag van de kerkenraad
is gepland op een vrijdag na Pasen. In
een volgende Onderweg zal hierover
meer kunnen worden vermeld.
Zondag 29 oktober jl. werden er in
een feestelijke en fijne dienst 5 kleinkinderen van Job en Anke de Bruijn
gedoopt. Er waren zo veel mensen op
deze zondag aanwezig dat er zelfs
twee rijen stoelen bijgezet moesten
worden.
Vriendelijke groet,
Wil van Maarschalkerweerd
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Uit de gemeente

HERDERSTOCHT
Hier een update voor de Herderstocht
op zaterdag 23 december 2017. We
zijn alweer een aantal maanden aan
het voorbereiden. We zijn nu zover
dat we extra hulp goed kunnen gebruiken.
Voor de kinderen die graag mee willen doen, is er dit jaar voor het eerst
een scene met een dans. Jamie-Dee
van den Oudenrijn, danslerares in
Eemnes, wil graag met veel kinderen
een leuke dans instuderen. Er kunnen
veel kinderen mee doen omdat we
twee groepen gaan maken die elkaar
kunnen afwisselen. Er komen twee
oefenmomenten en een generale repetitie; geef je dus maar snel op dan
kunnen wij je laten weten wanneer we
waar gaan oefenen.
Alle kinderen die mee willen lopen
met de Herderstocht kunnen op zondag 17 december bij elkaar komen om
gezellig een lampion te versieren. Dit
gaan we doen in De Wel , Rutgers van
Rozenburglaan 1. Iedereen is welkom
vanaf 10.00 uur!
De verkoop van de kaartjes start op
donderdag 14 december bij de Primera. Je krijgt dan ook meteen een
bouwplaat voor de lampion. Die moet
je dan dus meenemen naar De Wel.
Om ook deze Herderstocht weer tot
een succes te maken, hebben we natuurlijk ook weer veel vrijwilligers
nodig. Wilt u een groep begeleiden,
toneelspelen, helpen met de catering,
decors of een van de vele andere zaken die geregeld moeten worden,
stuur dan een mailtje naar:
Lindavangelder60@gmail.com
Dit jaar beginnen we om 16.30 uur
met de eerste groep lopers. De laatste
groep vertrekt om 19.10. Hoe de route
wordt, blijft nog even een verrassing.
We hopen u te zien bij de Herderstocht!
Leo, Cees en Linda

VOEDSELBANKACTIE
In juni hebben we een inzamelingsactie voor de Voedselbank Gooi en Om16

streken gehouden met als resultaat
meer dan 15 volle kratten met houdbare producten. Wat geweldig weer.
Met de opbrengst van diverse collectes en een gift van Lekkerkerk ad
€.200 hebben we 650 conservenblikken kunnen brengen bij de Voedselbank in Huizen en het uitgiftepunt in
Laren heeft drie keer verse groente en
fruit gekregen, waar ze heel blij mee
waren.
Dank namens de Voedselbank aan alle gulle gevers.
Marjo de Jager

VAN HET KERSTCOMITÉ
Op zaterdagmorgen 16 december zullen gemeenteleden van 75 jaar en ouder als kerstattentie een plantje krijgen. De leden van het kerstcomité, geholpen door een groot aantal vrijwilligers, brengen deze planten rond. Wij
zijn heel blij dat zoveel mensen bereid
zijn praktische hulp te geven zodat wij
onze oudere gemeenteleden kunnen
verrassen met een attentie. Wij merken dat onze gemeenteleden dit erg
waarderen. De kerstmiddag voor ouderen wordt dit jaar gehouden op
dinsdag 19 december vanaf 16.30 uur.
Uitnodigingen voor deze bijeenkomst
worden rond 10 november verstuurd.
Natuurlijk kunnen wij deze activiteiten alleen doen als we naast de praktische hulp ook financiële middelen
ontvangen. In deze Onderweg zit
daarom een brief van het kerstcomité
waarin wij om een financiële bijdrage
vragen. Wij hopen weer veel gulle gaven te mogen ontvangen. Wilt u meer
weten over het werk van het kerstcomité, aarzel dan niet contact op te nemen met mij of een van de andere leden.
Betty van Dillen

BLOEMENGROET
In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk, als gebaar van
verbondenheid naar:
Dhr. en Mw. Wouters, Schoolpad 6,
Eemnes. Mw. Hoogendoorn, Pastoor
Hendrikspark ,Laren. Revaliderend in
de Torenhof, Blaricum. Mw. van
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Baaren-de Bree, Schering 1, Laren.
Mw. de Jager-van der Lecq, Schapendrift 59, Laren. Jeroen en Martine
Zeegers-van Gelder, Veldweg 29,
Eemnes. Dhr. Doornveld, Josef Israëlslaan 1-k.311, Bussum. Dhr. van Esseveld, Kloosterweg 49, Laren. Verblijvend in Gooizicht, Hilversum.
Mw. Huiberts, Roodzwenk 26, Eemnes. Mirjam de Bruijn en Gaby Spiekker, Patrijzenhof 134, Eemnes. Janneke de Bruijn en Jelmer Veeneman uit
Apeldoorn. Dhr. Bedrous Makdis, de
Veenen 3, Laren. Mw. Bos-Zaal,
Werkdroger 1(Schatkamer)Theodotion, Laren.
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.

LEKKERKERK
De eerstvolgende
Lekkerkerk maaltijd is op 30 november. 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 november kan t/m maandag 27 november bij
mevr Riek Pieket Weeserik tel
5315636, of op de lijst achterin de
Ontmoetingskerk.
Op donderdag 14 december is het
Kerstdiner. Daarvoor kunt u zich opgeven t/m maandag 11 december. We
gaan dan om half zes aan tafel, en de
kosten zijn 6 euro.
Paula van Hamond
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WEIHNACHTSLIEDER
Datum zondag 24 december 2017
Tijd
10.00-11.00 uur
Plaats Ontmoetingskerk,
Kerklaan 41, Laren
Uitvoerenden
Margo Post en Job de Bruijn
Voorganger ds. J.G. de Bruijn
Misschien wat
vroeg,
maar
hierbij alvast
informatie over
de
ochtenddienst van zondag 24 december a.s., zodat
u er rekening mee kunt houden.
De 19e eeuwse componist Peter Cornelius schreef een mooie liederencyclus
voor Kerst, de zogenaamde Christgeburt- of Weihnachtslieder. Deze liederen volgen de gang door het kerstverhaal. In totaal duurt de cyclus 25 minuten. In de ochtenddienst van 24 december zal zangeres Margo Post,
begeleid door Job de Bruijn aan de
vleugel, deze liederen ten gehore
brengen.
In deze dienst vormen de liederen de
preek. Er is een korte inleiding op wat
klinken gaat. We beginnen zoals altijd
met de woorden Onze hulp en met samenzang. We besluiten de dienst met
gebeden, samenzang en de zegen.

IMPRESSIE TENTOONSTELLING
BERG-STICHTING

Kerkelijk Bureau
NIEUW INGEKOMEN
Dhr. en Mevr. Quak
Schoolpad 17, Laren
Dhr. en Mevr. Van Hardeveld
Weversweg 7, Laren
Dhr. J. Boontjes
Naarderstraat 81, Laren
Mevr. E. Salomé
Esseboom 2, Laren
Mevr. I.G. Rebel
Engelsjan 23, Laren
Mevr. C. Heusschen
Naarderstraat 81, Laren
Mevr. G.A. v.d.Spek-Begemann
Past Hendrikspark 35, Laren
VERHUISD
Dhr. A.T. van Ieperen
van: Klooster 39, Laren
naar: Spinnewiel 19, Laren
Dhr. J.T.W. Quak
van: Noolseweg 15, Laren
naar: Koloniepad 20, Laren
Fam. De Bruijn - Spiekker
van: Buys Ballotstr. 59, H’sum
naar: Patrijzenhof 134, Eemnes
VERTROKKEN
Dhr. C.O. Pille
naar: Amsterdam
Dhr. S.B.T. Jianu
naar: Amersfoort
OVERLEDEN
op 16 oktober 2017:
Mw. J.L. Houtsmuller-Schuurman
Naarderstraat 81, Laren.

NIEUWE BESTEMMING
STOELEN JOHANNESKERK

Jim Lemckert

Burgemeester Roest opende de tentoonstelling.

Dit gebeurde door 52 kaarsen aan te
steken..

De 70 gele stoelen die vele jaren de
Johanneskerk sierden, hebben een
nieuwe bestemming gevonden.
De Stichting Kinderen in Nood uit
Bussum heeft ze opgehaald.
Ze worden naar Oost-Europa gebracht. Middelbare scholieren gaan ze
gebruiken.
De stijlvolle rode stoelen uit de Ontmoetingskerk sieren nu de Johanneskerk.
Herman Docter
Blijf in contact met uw kerk

Wijzigingen? Geef ze door.

Rond de 1350 bezoekers bezochten de tentoonstelling over de Berg-Stichting.
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College van diakenen

COLLECTEROOSTER
19 NOV DE REGENBOOG
DAK- EN THUISLOZEN-

en nacht klaar om de vakantiegasten
een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten,
(persoonlijke) verzorging en bieden
een luisterend oor. Daarom worden
deze diaconale vakanties ook wel
'Vakanties met Aandacht' genoemd.

nieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in
de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een
vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.

3 DEC DIACONIE - KERSTPAKKETTEN

17 DEC SOLIDARIDAD

ZORG

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.
26 NOV HET VAKANTIEBUREAU
NED. DIACONAAL VAKANTIEWERK
De diaconale vakantieweken zijn
van onschatbare waarde
voor de
2.500 mensen die jaarlijks meegaan.
Zij vinden er warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van
Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen
een begrip. Jaarlijks organiseert het
bureau zo’n 60 vakantieweken voor
2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de
praktijk zijn dit grotendeels ouderen
en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag
18

Voor mensen die langdurig van
een minimum moeten rondkomen is een
feestelijk
kerstpakket een welkome aanvulling op hun
dagelijks bestaan. Hartverwarmende
reacties, veel ontroerde en dankbare
mensen. In vorige jaren is duidelijk
geworden dat een dergelijke actie een
lichtpuntje kan zijn in de donkere decembermaand. De dankbaarheid voor
deze gift is erg groot.
Onze kerk doet dit werk zowel in Laren als Eemnes waarbij wordt samengewerkt met de gemeenten en andere
kerken. In Eemnes bijvoorbeeld moeten zo’n 300 huishoudens rondkomen
van minder dan 120% van het minimumloon. In totaal maken 100 kinderen deel uit van deze gezinnen. Het
spreekt voor zich dat ook deze huishoudens graag met de kerst een extraatje krijgen.
10 DEC GEZINSHUIZEN VOOR PLEEGKINDEREN IN DE GLIND
In De
Glind wonen ongeveer 120
uithuisgeplaatste
kinderen
en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar.
Door moeilijke omstandigheden en
aanleg kunnen ze gemakkelijk in de
knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
De Rudolphstichting ontwikkelt ver-
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Genieten van een lekker kopje koffie?
Dat doen we steeds vaker. Wereldwijd
stijgt de vraag naar koffie jaarlijks
met 1,3%. De koffieproductie blijft
echter achter en heeft bovendien een
enorme impact op het klimaat. Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van een steeds lagere
koffieproductie in Centraal- en ZuidAmerika. Extreme temperaturen en
regens tasten de koffieplanten aan.
Slecht bodemonderhoud zorgt bovendien voor bodemerosie, insectenplagen en plantziektes. Doordat de
vruchtbaarheid en opbrengst van het
land enorm afnemen, voelen koffieboeren zich genoodzaakt regenwoud
en bossen te kappen om nieuw land te
ontginnen. Ontbossing voor koffieproductie zorgt voor maar liefst 76 miljoen ton CO2 -uitstoot per jaar, met
klimaatverandering tot gevolg.
Solidaridad traint kleine koffieboeren
in Colombia, Mexico en Peru daarom
in klimaatvriendelijke koffieproductie. Zo houden ze hun productie op
peil en gaan ze klimaatveranderingen
tegen. De koffieboeren die de klimaatvriendelijke landbouwtechnieken toepassen, verminderden de CO2-uitstoot
in totaal al met meer dan 24.000 ton.
Door nog meer koffieboeren te trainen
om efficiënter en milieuvriendelijker
te werken, werken we aan een hogere
koffieopbrengst en krijgt een groot
aantal gezinnen een menswaardig bestaan met kans op onderwijs en goede
gezondheidszorg.
Jan van Hamond
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12+ en 16+
12 PLUS!
De afgelopen keer hebben we het gehad over Geloof,
Hoop en Liefde. We hebben eerst geluisterd naar een verhaal over de broeder die in de Tweede Wereldoorlog een
toevluchtsoord stichtte in Frankrijk. Waar iedereen hulp
kreeg, de Duitse kinderen die het dorp terroriseerden, de
Duitse soldaten die een kerstmaaltijd kregen.
Zouden wij ook zo gul kunnen en willen zijn als deze
broeder? Het was een mooi gesprek.

Daarna hebben we met elkaar een groot schilderij gemaakt. Eerst hebben ze gesproken over wat er allemaal op
mocht komen. Daarna met z’n zessen aan de gang gegaan.
Leo en ik mochten ook hier en daar een kwast vasthouden.
Met elkaar is het een mooi doek geworden. Het hangt in
onze ruimte, kom gerust eens kijken!
Alice, Katja, Leo en Linda

De tijd gaat snel, het is volop herfst, en herfstvakantie ligt
alweer ver achter ons. Terugkijkend op de zondagen dat we
bij elkaar waren hebben we veel met elkaar naar mooie
verhalen geluisterd uit de bijbel. Ook hebben we mooie
dingen geknutseld. Op zondag 29 oktober was het feest
toen werden er 5 kinderen gedoopt, met elkaar hebben we
het doopwater in het doopfont gedaan, en na de doop hebben we het naar het verhaal over de doop van Jezus en Johannes de Doper geluisterd. Centraal stond hier in dat je
een kind van God mag zijn.
Denken jullie ook nog aan ons spaar project!
Op zondag 3 december gaan we weer advent kaarsen verkopen! En zet het vast in de agenda op zondag 17 december gaan we met elkaar naar de Wel in Eemnes lampionnen
knutselen voor de herderstocht, deze is op zaterdag 23 december.
Wij hopen jullie weer te zien in de kinderdienst.

Groetjes,
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Yvette, Leo, Geert-Jan, Famke
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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

negende zondag van de herfst
Ds. M.Th. van der Sijs Heilig Avondmaal
Ds. R. Buijs-Ballast, Amersfoort
Pastor Mw. E.M. Spijkerman
Pastor J. Tünnissen
Pastoor J.H. Willems
Eucharistieviering

ZONDAG 26 NOVEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

tiende zondag van de herfst
Ds. M,Th. van der Sijs Gedachtenisdienst
Ds. J.G. de Bruijn
Gedachtenisdienst
Ds. M. van Gilst
Ds. J.C. Visser
Mw. F. Damstra

ZONDAG 3 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

ZONDAG 10 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

tweede zondag van Advent
Ds. P. Barnard, Blaricum
Ds. J.G. de Bruijn
Belijdenis en Doop
Ds. R.H. Mulder
Ds. J.C. Visser
Ds. R. Buijs-Ballast

ZONDAG 17 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

derde zondag van Advent
Ds. M.Th. van der Sijs
Ds. M. Snaterse, Houten
Pastor Mw. E.M. Spijkerman
Pastor J. Tünnissen
Pastoor J.H. Willems

ZONDAG 24 DECEMBER
De Dorpskerk
10.00
22.00
Ontmoetingskerk
10.00
22.00
Tergooi Blaricum
Stichtse Hof
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

eerste zondag van Advent
Ds. A. de Boer, Utrecht
Ds. J.G. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Ds. A. Zeeman-van de Water
Pastor C. Geraets
Pastor G.L.C.M. van Kesteren
Woord- en Communieviering

vierde zondag van Advent
ds. B. Hengeveld, Huizen
Ds. M.Th. van der Sijs
Kerstnachtdienst
Ds. J.G. de Bruijn
Weihnachtslieder
Ds. J.G. de Bruijn
Kerstnachtdienst
Geen dienst
Geen dienst
Ds. R. Buijs-Ballast
mmv St. Hendricuskoor

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.
29 november Pastor M. Sendecki
13 december Pastoor J.H. Willems
20 december Ds. A. de Boer en Pastor M. Sendecki kerstviering.

20
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Vrijdag 17 november
Open Synagogedienst
Inloop 19.00 Tijd 19.30-22.00 uur
Leiding Tamarah Benima.
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren
Donderdag 30 november 20.00 uur
Kerkcafé Dorpskerk
Torenlaan Blaricum met Kim Putters
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Vrijdag 8 december18–22 uur
Lichtjesavond in Laren
In en rond de Johanneskerk is de PG
Laren-Eemnes aanwezig met verhalen, een knutseltafel voor kinderen
en met het koor en andere zangers
die allerhande kerstliederen zullen
zingen Glühwein wordt geserveerd.
Woensdag 13 en donderdag 14 december: 18.00 uur
Blaricums Kerstdiner
Dorpstuin, Achterom 1.
Zie voor meer informatie: belkerken.nl

Gebed
Allerhoogste, wandel met ons mee door het
leven,
laat uw woord zijn als een licht voor onze
voetstap uit.
Dat onze dagen mogen zijn gekleurd door
wijsheid en zachtmoedigheid.
Moge er van ons vriendelijkheid uitgaan en
zachtmoedigheid.
Laat ons eerlijk zijn en niemand naar de ogen
zien.
Wij bidden U, God, laat de afgunst niet zijn
vernietigend werk doen.
Neem leugens weg uit ons midden,
sticht vrede waar ruzie heerst en onenigheid
en dat wij anderen hun geluk en rijkdom gunnen.
Laat ons gebed een woord van Jezus zijn
en het verlangen uitdrukken naar Uw Wil
die geschieden mag: vergeving voor iedereen
en elke dag het nodige brood.
Verlos ons van het kwade.
Amen
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