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Matteüs 5: 23 en 24 

 

In de oecumenische viering in de St. Jansbasiliek op zondag 22 januari ging de 
overdenking van ds. Job de Bruijn over de verzen 23 en 24 van Matteüs 5. Voor 
degenen die er die zondag niet bij konden zijn, volgt hier de tekst van die 
overdenking; degenen die er wel waren kunnen het nog eens nalezen, want dat is 
beslist de moeite waard. 

 

In dit nummer o.a. 
   Bij de zondagen      3 
   PG Laren-Eemnes      8 
   PG Blaricum     13 
   Kerkdiensten      20 
 

Ondanks alle mooie en vrome woorden 
over liefde en verzoening hebben 
kerken en kerkmensen zich in de loop 
der tijden meer dan eens onverzoenlijk 
gedragen. Ondanks de woorden van 
Jezus die oproept tot vredelievendheid 
en vergevingsgezindheid hebben chris-
tenen zich door de eeuwen heen nogal 
eens hardvochtig opgesteld. Ondanks 
de boodschap van Jezus, die oproept: 
‘als er wat is tussen jou en een ander, 
ga naar zo iemand toe, zet een eerste 
stap’, gedragen ook veel kerkmensen 
zich soms zoals velen in het televisie-
programma Het Familiediner, waar je 
vaak hoort: ‘ik ben helemaal klaar met 
die ander, voor mij hoeft het niet 
meer.’	Ondanks het feit dat ik dominee 
ben en met regelmaat woorden als 
vergeving of verzoening tegenkom en 
ook uitspreek, weet ik van mezelf hoe 
moeilijk ik over iets heen kan stappen. 
Onrecht van lang geleden vergeet ik 
niet.  
Indertijd had je op de televisie een 
reclame van chocoladesnoepjes van 
het merk Rolo. Je zag een klein ventje 
met een Rolo in zijn hand in een 
dierentuin een olifant pesten. Jaren 
later was er een optocht, waarin ook 
deze olifant meeliep. Aan de kant van 
de weg stond het volwassen geworden 
ventje, weer met zo’n snoepje in zijn 

mond. Toen de olifant voorbij kwam, 
herkende hij hem en gaf hij hem alsnog 
een flinke klap met zijn slurf. Olifanten 
hebben een goed geheugen, zeggen ze. 
Wij mensen kunnen ook een goed 
geheugen hebben, dat het kwaad dat 
geschied is niet kan vergeten. Dat geldt 
voor mezelf, dat geldt voor anderen, 
dat geldt ook voor kerkmensen.  
 
 

Matteüs 5: 
23 Wanneer je dus je offergave naar het 
altaar brengt en je je daar herinnert dat 
je broeder of zuster je iets verwijt, 24 
laat je gave dan bij het altaar achter; 
ga je eerst met die ander verzoenen en 
kom daarna je offer brengen. 
 
 

Sommige mensen zeggen: de onver-
zoenlijkheid van kerkmensen heeft te 
maken met wat de kerk vanaf de Mid-
deleeuwen verkondigde. Het heeft te 
maken met de zogenaamde verzoe-
ningsleer. In kerken leerde men: de 
zonde van mensen was zo groot 
geworden dat de kloof tussen God en 
mensen onoverbrugbaar werd. God 
eiste genoegdoening. Gods toorn kon 
alleen tot bedaren komen door het offer 
van zijn zoon. Met woorden die vaak 
in de dogmatiek en bij eucharistie en 
avondmaal klonken: Jezus stierf voor 
onze zonden en zo is er verzoening 
bereikt bij God. 

Ik weet dat voor velen deze verzoe-
ningsleer van belang is. Dat deze 
woorden behoren bij wat zij het hart 
van het evangelie noemen. Ik weet ook 
dat voor velen de gedachte dat iemand 
alleen tevreden kan zijn als zijn zoon 
geofferd wordt, onverdraaglijk is. Je 
offert je kind niet! Ik herinner me nog 
een weduwe van een predikant die 
tegen me zei: ik heb die woorden vaak 
gehoord, mijn man gebruikte ze ook. Ik 
heb altijd gevoeld: dat kan niet, dit 
klopt niet. Nu denk ik: zo wil ik niet 
geloven, in een God die genoegdoe-
ning eist. En daar zijn zoon voor opof-
fert.  
De radicale katholieke theologe Uta 
Ranke noemde deze verzoeningsleer 
beulstheologie. Ze schreef twintig jaar 
geleden: als een kerk leert dat er een 
God is, die bloed wil zien, wat let kerk-
mensen dan. Als God onverzoenlijk 
blijft totdat er geofferd is, wat kun je 
dan van kerkmensen verwachten? Wat 
let hen om ook hardvochtig en onver-
draagzaam te zijn? Wat let hen om ook 
anderen te doden? Is het een wonder 
dat ook kerkmensen zich gedroegen 
niet als degenen van wie verzoening 
uitging, maar als degenen die zoals hun 
God van anderen verzoening eisten? 
 

(vervolg op pagina 2)  
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Jezus heeft het over verzoening. Maar wat hij zegt is iets anders dan wat je vaak 
in kerken hoorde. Bij hem is God niet een soort Romeinse tiran die genoegdoe-
ning van anderen eist. God is ook niet degene die zijn kind offert. Met dergelij-
ke wreedheden heeft de bijbel juist afgerekend. Verzoening is bij Jezus wel iets 
dat van God uitgaat. En verzoening is iets dat van jou en mij uit moet gaan.  
Als Jezus spreekt over verzoening is dat bij hem geen kerkelijk dogma, niet iets 
dat boven onze hoofden en buiten ons om een keer is gebeurd. Als Jezus over 
verzoening spreekt, word ik en de manier waarop ik in het leven sta, daarbij be-
trokken.  
Als Jezus over verzoening spreekt, kan mijn, kan ons leven, kan ons gedrag wel 
eens ernstig ter discussie komen te staan. Want als Jezus spreekt over verzoe-
ning, word ik opgeroepen in beweging te komen. 
 

Verzoening begint bij Jezus er niet mee dat je iets van een ander eist, maar dat 
je iets van je zelf geeft. Het begint bij Jezus niet met wachten tot een ander in 
beweging komt. Verzoening begint er mee, dat jij een eerste stap, eerste stappen 
zet. Jezus zegt: als jij op weg naar de tempel bent en je herinnert je dat je broe-
der iets tegen je heeft, ga terug, verzoen je eerst met je broeder en ga daarna 
pas naar de tempel. 
Onderbreek de tocht naar de tempel en zoek degene op die iets tegen je heeft. 
Ga niet vroom zitten doen in de tempel als je broer overhoop ligt met jou. Die 
broer is in de Bijbel niet alleen de broer uit je gezin. Een broer of een zus is ie-
mand met wie je te maken hebt. Dat kan je kind of je ouder zijn, je buurvrouw 
of buurman zijn, je collega op je werk, de slager op de hoek. Je broer of je zus, 
dat is degene die op je pad komt. Privé of maatschappelijk.  
Onderbreek de tocht naar de tempel… 
In de joodse traditie zeggen ze: voor wat tussen jou en God scheef ligt mag je in 
de tempel vergiffenis vragen. Daarmee kun je in de tempel in het reine komen. 
Maar als er iets is tussen je broer en jou, ga op weg naar je broer, onderbreek de 
tocht naar de tempel. 
 

Ik weet niet wat u hiervan vindt, maar deze woorden zitten dicht op mijn huid. 
Ik denk ook: ik weet niet of ik dit kan en of ik dit wel wil. 
Jezus zegt niet: als jij iets hebt tegen een ander. Hij zegt: als een ander iets tegen 
jou heeft, ga naar zo iemand toe. Zet de eerste stap. Verzoen je met hem of haar. 
Is dat niet teveel gevraagd, verzoenen? Moet ik me zelf altijd maar wegcijferen? 
Moet ik mezelf en mijn gevoel dan maar inleveren? Moet ik altijd maar de min-
ste willen zijn? 
 

Ik denk het niet. Ik denk dat als je je zelf wegcijfert, als je wat pijnlijk is voor 
jou onder de mat veegt, dat je dan niet komt tot verzoening.  
Wat Jezus vraagt is een eerste stap in de richting van een ander. Wat Jezus be-
doelt dat is: als dingen verkeerd gaan, wacht dan niet af of een ander daar iets 
aan doet. Zoek de confrontatie, zoek contact. Kom tot uitwisseling.  
Het woord verzoening heeft bij ons de klank dat je elkaar om de hals valt en dat 
alles koek en ei is en alles vergeven en vergeten. Dat is het bij Jezus niet. Bij 
Jezus is het letterlijk: kom tot uitwisseling. Zeg wat er verkeerd ging. Kom tot 
confrontatie. 
Als je kijkt hoe Jezus zelf met verzoening omging, dan zie je dat hij steeds de 
confrontatie zocht. Hij leverde niet in wat hij belangrijk vond. Hij zette een an-
der als tegenstander neer. Hij benoemde wat hij goed en slecht vond. Met het 
verlangen om een ander niet kwijt te raken. Met het verlangen dat een ander 
geen vijand wordt.  
Er is verschil tussen vijand en tegenstander, schrijft Wim Overdiep in zijn boek. 
Met een vijand wil je niets te maken hebben. Die heb je afgeschreven. Met een 
tegenstander zoek je contact. Misschien bereik je elkaar, misschien niet. Een 
vijand is geen broeder. Die wil je niet. Een tegenstander kan een broeder zijn. 
Soms lukt het elkaar in vrede te ontmoeten. Soms kom je niet verder dan elkaar 
in vrede te mijden. Hoe het ook wordt, de eerste stap is aan jou, als je de woor-
den van Jezus serieus neemt. 
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Als ik dat maatschappelijk vertaal: als we nadenken over 
de verhouding met moslims, kunnen we zeggen: ze zijn al-
lemaal gevaarlijk. We kunnen vijanden van hen maken. 
De geest van Jezus is een andere: zet stappen in hun rich-
ting. Kom tot uitwisseling. Verloochen je zelf niet. Maak 
van een ander geen vijand. In een tegenstander kun je een 
broeder ontdekken. Verzoening eist niet allereerst iets van 
een ander. Die begint bij jou. 
Hoe je dat persoonlijk moet invullen? Soms is er teveel ge-
beurd, soms teveel beschadigd geraakt. Soms is ontmoe-
ting niet mogelijk en niet wenselijk. Soms laten we ook 
mogelijkheden liggen. Mogelijkheden om een eerste stap te 
zetten in de richting van je broer of je zus.  
In de geest van Jezus klinkt de oproep om verantwoorde-
lijkheid te dragen voor wat gebroken is en voor wie op af-
stand raakte. Ook wanneer dat niet meteen je eigen schuld 
is. De barsten van het leven zijn de barsten van mijn leven. 
 

Verzoening 
Als je van God iemand maakt die genoegdoening vergt, die 
pas met het offer van zijn kind tevreden gesteld kan wor-
den, maak je mensen binnen  de  kortste  keren  onverzoen- 
 

lijk en onverdraagzaam. Ik herken zoiets ook helemaal niet 
in het leven van Jezus. Het is een constructie uit later tijd. 
Als ik naar Jezus kijk, herken ik een God van wie verzoe-
ning uitgaat. Die eerst niet iets eist, maar zichzelf schenkt. 
Zoals de gelukkige prins aan de vogel vroeg om zijn goud 
en edelstenen te delen en te schenken.  
Als ik naar Jezus kijk, herken ik een God die zegt: ‘ik 
neem het wel van je over.’ Dan denk ik aan wat een ouder 
kan voelen als een kind ziek op bed ligt: laat mij daar maar 
liggen.  
Als ik ook in deze kerk een crucifix zie, dan herken ik een 
God, die de plaats opzoekt waar het leven gekruisigd 
wordt. Voor mij is Jezus God zelf, die zegt: laat mij daar 
maar hangen. Ik ben ook op de plaats waar het leven stuk-
loopt en doodloopt. 
Als ik naar Jezus kijk, herken ik een God met een uitgesto-
ken hand, ook naar mij, die soms zo onverzoenlijk en 
hardvochtig kan zijn. 
Als ik naar Jezus kijk, besef ik wat verzoening kan zijn.  
 

Amen. 
J.G. de Bruijn

 

Vandaag lezen wij 
 Februari  
ma 20 2 Kronieken 8:  1-11 
di . 21 2 Kronieken 8:12-18 
wo 22 2 Kronieken 9:  1-12 
do. 23  2 Kronieken 9:13-31 
vr.  24 1 Korintiërs 3:  1-9a 
za. 25  1 Korintiërs 3:9b-23 
zo. 26 Psalm 62

ma 27 1 Korintiërs 4:  1-13 
di   28 1 Korintiërs 4:14-21 
  Maart 
wo  1 Mattheüs 6:  1-15 
do   2 Mattheüs 6:16-23 
vr.  3 Mattheüs 6:24-34 
za   4 Mattheüs 7:   1-12 
zo.  5  Psalm 91

ma   6 Mattheüs 7:13-23 
di   7 Mattheüs 7:24–8:1 
wo   8 Psalm 126 
do   9  Spreuken 12:1-9 
vr  10 Spreuken 12:10-19 
za.  11 Spreuken 12:20-28 
zo.  12 Psalm 99 
ma  13 Zacharia 1:  1-6

di  14 Zacharia 1:  7-17 
wo  15 Zacharia 2:  1-9 
do.  16 Zacharia 2:10-17 
vr 17 Zacharia 3:  1-10 
za 18 Zacharia 4:  1-14 
zo 19 Zacharia 5:  1-11 
 

Bij de zondagen 
Zondag 19 febr. 

7e zo. na Epifanie 
 Lezen 

Math. 5: 33-48 

	
Leg geen valse eed af. 

Zondag 26 febr. 
8e zo. na Epifanie 

Lezen 
Math 24: 32-44 

Niemand  kan  twee 
heren dienen.

Zondag 05 mrt. 
1e zo v.d. 40dagentijd 

Lezen 
Math 4: 1-11 

Jullie zijn het zout van 
de aarde.

Zondag 12 mrt. 
2e zo  v.d. 40dagentijd 

Lezen 
Math 11: 2-11 

Voor hun ogen veran-
derde hij van gedaante.

Zondag 19 mrt. 
3e zo  v.d. 40dagentijd 

 Lezen 
Joh. 4: 5-26 

 
Er kwam toen een Sa-
maritaanse vrouw wa-
ter putten. 
 

Van de redactie 
 

In het vorige nummer van Onderweg heeft u een verslag kunnen lezen van de uitkomsten van het lezersonderzoek ten be-
hoeve van Onderweg en enkele andere media. Uw opmerkingen over de leesbaarheid van uw kerkblad hebben wij ter har-
te genomen: vandaar dat u de tekst nu in een iets groter lettertype leest. Om ondanks dat grotere lettertype toch voldoende 
informatie te kunnen blijven geven is ervoor gekozen het aantal pagina’s van Onderweg met een katern van vier pagina’s 
uit te breiden. Verdere aanpassingen op grond van uw opmerkingen zijn in voorbereiding. 

Henk Aertsen 
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Twee eenzame zielen

Lila is de titel van een boek van de Amerikaan-
se auteur Marilynne Robinson. Lila is een ver-
waarloosd meisje dat gestolen (en daarmee ge-
red) is door Doll, een trekarbeidster. Lila 
trouwt met een veel oudere dominee. Het zijn 
twee eenzame zielen. De verschillen zijn groot. 
Tot de laatste bladzijde blijft de vraag of Lila 
zal blijven.  
Een roman over liefde en eenzaamheid, over groeien in ver-
trouwen door beschadigde mensen, over geloof en verlangen. 
Het is een boek om langzaam te lezen. De eerste keer ging ik 
te snel en bleek veel gemist te hebben. Het boek springt in de 
tijd en dat vraagt aandacht, ook al omdat er geen hoofdstuk-
indeling is. 
In de derde persoon schrijft Robinson vanuit het perspectief 
van Lila. Zij schildert overtuigend een onderontwikkeld kind, 
later een jonge vrouw en moeder. We zien de kijk van Lila op 
de wereld en op de mensen, en in het bijzonder op de domi-
nee, John Ames. 
Je zou ‘Lila’ een streekroman kunnen noemen. Tegelijk is het 
literatuur van de bovenste plank.  
Stevo Akkerman, journalist van Trouw en auteur, schreef dat 
Robinson met elk van haar boeken bewijst dat er in elk geval 
één gelovige is die wel degelijk kan schrijven. 
De dominee, John Ames, komt minder uit de verf dan Lila. 
Het eerdere boek van Robinson, ´Gilead´ ging vooral over 
hem.  
Gilead, waar Lila zich afspeelt, is een fictief dorp in het Mid-
denwesten van de Verenigde Staten. 
Aanzoek 
Lila verzorgt de rozen op het graf van de eerste vrouw van 
Ames en haar kind. Beiden stierven in het kraambed. En dan 
volgt een huwelijksaanzoek waartoe Lila het initiatief neemt. 
Geen van beiden heeft veel tekst: 
‘De rozen zijn prachtig. Op het graf. Het is erg aardig van je 
dat je dat doet.’ Ze haalde de schouders op. ‘Ik hou van ro-
zen.’ ‘Ja, maar ik wou dat ik je op de een of andere manier 
kon terugbetalen.’ Zij hoorde zichzelf zeggen: ‘Dan zou je 
met me moeten trouwen.’ Hij bleef staan en zij ging er als een 
haas vandoor, naar de overkant van de weg. De schaamte en 
de woede vlamden nu zo heftig in haar op dat ze deze keer 
echt niet verder kon leven. Toen hij haar ingehaald had, toen 
hij haar mouw aanraakte, kon ze hem niet aanraken. 
‘Ja,’ zei hij, ‘je hebt gelijk. Dat zal ik doen.’ 
Niet veel bladzijden later zijn ze getrouwd en is zij zwanger. 
En zo vindt Lila min of meer een thuis. Ames is zeer zorg-
zaam en liefdevol 
Lila verbreekt de eenzaamheid waarin hij terechtkwam na de 
dood van zijn vrouw en kind.  
Andersom ligt het moeilijker. Lila, die als kleuter leefde in 
een situatie van geweld en verwaarlozing, heeft zich eigenlijk 
alleen aan Doll kunnen hechten en ook die verdween uit haar 
leven. Maar gaandeweg aanvaardt ze dat Ames van haar 
houdt. Ze wil dat zelf ook wel, maar: “Ik kan niet zo veel van 
je houden als ik van je hou. Ik kan me niet zo gelukkig voelen 
als ik ben.” 

Het wordt “een schoonheid die de dagen door-
staat.(...) Het gewone magistrale, waar jaren 
ploeteren in gaat” (Judith Herzberg). En dat is 
ontroerend, want Lila vertrouwt niemand. Dat 
heeft ze niet geleerd.“Ik kan nergens blijven. Ik 
kan geen minuut rust vinden.” “Als dat het ge-
val is, dan lijkt me dat je toch maar beter je 
hoofd tegen mijn schouders kunt leggen.” ‘Dat 

deed ze. En hij sloeg zijn armen om haar heen.’ 
Leef! 
Lila is geen prater, maar heeft wel vragen. ‘Lila, jij stelt altijd 
de moeilijkste vragen.’ De dominee is wel dankbaar voor de 
vragen die de buitenkerkelijke Lila stelt, maar zijn antwoor-
den helpen haar niet altijd: ‘Voor een predikant ben je niet erg 
goed in uitleggen.’ 
Lila, die half geletterd is, maakt er een gewoonte van om bij-
belteksten vele malen over te schrijven. Het is een poging 
greep op de tekst en greep op haar handschrift te krijgen. Zo 
leest ze uit de profetie van Ezechiël (16) over het mensenkind 
dat geboren werd en er niemand was om het met zout in te 
wrijven. Lila: “Dit is voor het eerst dat ik hoor dat je een ba-
by met zou bestrooit.”   
Ondertussen gebeurt er wel wat met Lila en die profetie. Want 
zij identificeert zich met het kind dat ergens op een akker 
werd achtergelaten. Dus die woorden “Leef! Blijf in leven, 
bedekt met bloed als je bent,” hoort zij als tot hààr gericht. Li-
la zelf werd niet op een akker achtergelaten, maar zij dankt 
haar leven wel aan Doll die haar meenam.  
Later raakt ze gefascineerd door het boek Job. 
Een feit 
Ames discussieert niet met Lila, dat doet hij met zijn vriend 
Boughton. Boughton is aanzienlijk strenger in de (calvinisti-
sche) leer. Maar tegen Lila is de toon van de dominee pasto-
raal. Slechts een enkele keer trekt hij een lijn. “Ze zei: de bes-
te dingen die gebeurd zijn ... ik heb er zelfs nooit aan gedacht 
daarvoor te bidden. In geen miljoen jaar. De erge dingen ko-
men gewoon, net als het weer. Je doet wat je kunt.’  
Hij zei: Familie is een gebed. Vrouw is een gebed. Huwelijk is 
een gebed.’ ‘De doop is een gebed.’ 
‘Nee,’ zei hij. ‘De doop, dat noem ik een feit.’  
Dopen is voor Ames existentieel. Daarin klopt zijn gelovig 
hart. Hij heeft Lila bij de rivier gedoopt. Dat kan niet onge-
daan gemaakt worden. Anderen waren er niet bij, maar Ames 
had de Schrift geopend, ‘als een wolk van getuigen (Hebree-
en).  
Daarna waren ze bramen gaan plukken.  
Spoedig na de geboorte doopt hij hun kind en raakt ook drie 
keer het hoofd van Lila aan met doopwater. Hij mompelt te-
gen haar: “Ik weet niet goed wat ik hier aan het doen ben. Ik 
had het jou eerst moeten vragen. Maar ik wilde dat je wist dat 
we het niet zouden kunnen verdragen ... we moeten zorgen dat 
je bij ons blijft. Alstublieft God.” 
Lila is geen romance onder een roze wolk. Het gaat over het 
bevochten geluk van twee eenzame zielen die naar elkaar toe 
groeien in vertrouwen en in geloof. Troostrijk. 

Ds. Marnix van der Sijs 
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Water, elke druppel telt… 
Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-
dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagen-
tijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw 

steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. 
Dit jaar hebben wij, naast een aantal schoolprojecten, gekozen voor een irrigatieproject in Ne-
pal. Water is immers een eerste levensbehoefte. Het maakt de aarde en draagt bij aan een betere 
hygiënische verzorging. Gezinnen die nu onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te 
overleven, krijgen zo de kans op een beter leven. En op een betere toekomst voor hun kinderen en 
kleinkinderen. 

Wij hebben dit jaar naast het Irrigatieproject Nepal gekozen 
voor een kleuterschooltje in Tanzania en schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C. In 
de volgende uitgave van het kerkblad zullen wij u uitgebreid informeren over deze pro-

jecten.  
 

Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren 
en/of voor veilige huisvesting te zorgen. 
Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: 

www.40-dagenaktie.nl    Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 

Wereldgebedsdag 2017 
 

								 					Eerlijk!? 
De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van 
gebed. Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd 
in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, 
zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en pro-
blemen. 
De orde van dienst wordt elk jaar door het comité van 
een ander land samengesteld. 
Het thema van de viering 2017 “Eerlijk!?” is litur-
gisch vormgegeven door het comité uit de Filippijnen. 
De opbrengst van de collecte gehouden tijdens de vie-
ring gaat naar projecten die verbonden zijn met het 
land waar de orde van dienst is gemaakt. 
De viering van deze Wereldgebedsdag wordt gehouden 
op vrijdag 3 maart 2017 om 19.00 uur in de Schoter, 

 
 
 
 
 
Wakkerendijk 66a in Eemnes. Het gelegenheidskoor 
van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. Wim van Gef-
fen verleent muzikale medewerking. 
Er is een mooi uitgewerkt boekje gemaakt, waarin het 
verloop van de dienst is opgenomen. De prijs ervan is 
€ 0,65. 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie/thee. Ook de Wereldwinkel 
zal deze avond weer aanwezig zijn met producten uit 
de Derde Wereld. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
Namens de werkgroep Wereldgebedsdag,       

Riet Hilhorst    035-5387573 

Amnesty International Collecte 2017 
 

In de week van 5 t/m 11 maart gaan weer duizenden vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor de strijd tegen 
de mensenrechtenschendingen in de wereld. Door uw bijdrage kan Amnesty International dit belangrijke werk voortzet-
ten! Helpt u ons?  

 
Anita Witzier steunt ook dit jaar deze collecte van harte. Zij vindt het belangrijk eens even stil te staan bij het feit dat wij 
in alle vrijheid kunnen leven, terwijl anderen dit geluk niet gegund wordt. Met elkaar kunnen we hier iets aan doen. Zo 
bleek ook weer in 2016, want er zijn gelukkig weer een aantal gevangenen vrijgelaten die onterecht vast zaten. 
Zorgt u er voor wat contant geld in huis te hebben? Alvast bedankt namens Amnesty BEL! 
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COV Hilversum en Goois Symfonie Orkest weer samen 

De Christelijke Oratorium Vereniging Hilversum en het Goois Symfonie Orkest geven 
zondag 19 februari wederom samen een concert. Ze spelen en zingen het Stabat Mater 
van de Brit Karl Jenkins, een hedendaags en indrukwekkend koorwerk, dat vorig jaar 
in Hilversum al een volle zaal trok. 
Omdat de zaal toen snel was uitverkocht, krijgen liefhebbers nu een herkansing. 
 

COV Hilversum zingt niet vaak muziek van na 1900. De leden vinden dit hedendaagse 
koorwerk toch “verrassend leuk om te doen”, merkt COV-dirigent Piet Roorda op. 
“Wij hebben voor dit werk gekozen, vertelt Roorda, omdat het prachtige, indrukwek-
kende muziek is. Het ligt goed in het gehoor en heeft tegelijk een eigentijdse stijl.” 
Voor het Goois Symfonie Orkest wordt dit al het derde concert van het Stabat Mater. 
 

Volgens de traditie gaat een Stabat Mater over het verdriet van Maria over de dood 
van haar zoon Jezus Christus. Sommige teksten in het stuk van Karl Jenkins zijn de 
traditionele Latijnse regels, maar de componist heeft ook Arabische, Aramese, Griekse 
en Engelse teksten gebruikt. “In het slagwerk en een deel van de zangsolo’s hoor je 
duidelijk de Arabische invloed,” zegt Roorda. 

 

Na het concert in 2015 kregen COV Hilversum en het Goois Symfonie Orkest een staande ovatie. Het publiek was duide-
lijk geraakt door dit eigentijdse Stabat Mater. “Jenkins verbreedt het lijden van Maria naar het lijden van alle vaders en 
moeders die een kind hebben verloren,” vindt dirigent Roorda. “Het stuk raakt je, maar het wordt geen zwaar drama.”  
 

CONCERT-INFORMATIE         COV Hilversum en Goois Symfonie Orkest o.l.v. Piet Roorda: 
Zondag, 19 februari, 15.00 u,         K. Jenkins: ‘Stabat Mater’ 
MCO-gebouw, Heuvellaan 33, Hilversum.      m.m.v. Fanny Alofs, mezzosopraan en Marianne Noordink, ney-speler 
 

Kaarten € 13 (incl. programmaboekje),  jongeren: € 10. 
Verkrijgbaar aan de zaal, via VVV, via www.covhilversum.nl en www.gooissymfonieorkest.nl  
Meer informatie via Philip Smet, philipsmet61@gmail.com; tel. 06-5384 3266  

Provinciale ZWO werkgroep Noord-Holland 
Geloven in samenleven! 

Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in 
de Nederlandse samenleving 
 
Wij nodigen u uit voor een bezinningsavond op donderdag 9 maart a.s. 19.30 tot 
21.30 uur in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo 
 
Inleider: Ds. Jan Post Hospers, medewerker “Ontmoeting met moslims” van de Pro-
testantse Kerk. 

Recente aanslagen in Europa en de artikelen over de visie op de islam van de Protestantse 
Kerk (Trouw, 31 december) hebben (opnieuw) een discussie op gang gebracht hoe we als 
kerken contact moeten zoeken met de islam. “De Protestantse Kerk zoekt verbinding met 
moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen 
identiteit”, aldus synodevoorzitter ds. René de Reuver (www.pkn.nl, onder ‘Actueel’).  
 

Jan Post Hospers is als medewerker voor de ontmoeting met moslims dagelijks met deze vraag bezig. “Graag wil 
ik samen met u kijken hoe onze Nederlandse samenleving op dit moment in elkaar zit en hoe je kunt omgaan met die 
spanningen, die ook te maken hebben met culturele verschillen. In mijn contacten www.ojcm.nl (landelijk) en 
www.geloveninsamenleven.nl (voor het lokale werk) gaat het om het verbinden en het voor elkaar opkomen. In Enschede 
hebben we hiervoor een boeiende training opgezet. Zo hoop ik u wat handvatten te kunnen geven om plaatselijk aan de 
slag te gaan.” 
U bent allen van harte welkom! 
Inlichtingen en opgave bij: Karel Jungheim, gemeenteadviseur Kerk in Actie, T: 06-15179361,  

E: j.jungheim@kerkinactie.nl  
Graag tot ziens op donderdag 9 maart. 

Met vriendelijke groet, 
Pim Ockeloen (secretaris) 
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Persbericht Herbergdag 
Er is niets meer aan te doen. De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding 
Zaterdag 4 maart 2017 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers 
en pastoraal werkenden. 
De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunnen een gevoel van 
moedeloosheid geven. De invloed van het hedendaagse levensgevoel is daarin merkbaar. Heeft het zin de Bijbelse nor-
men over huwelijk en echtscheiding aan mensen voor te houden? Kan het anders dan vandaag vanzelfsprekend lijkt te 
zijn?  
Prof. Dr. H.J. Selderhuis zal spreken over de taak en mogelijkheden van kerk en pastoraat 
rond en na echtscheiding. Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar ‘Huwelijk en 
echtscheiding bij Martin Bucer’ en publiceerde daarover regelmatig. Hij kent de vragen, heeft 
niet kant en klare antwoorden, maar wil proberen vanuit de Schrift mee te denken hoe we op 
een verantwoorde wijze met deze problematiek omgaan.  
De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met 
een lunch. De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inclusief lunch).   
Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon 
(026-3342225). Tijdige opgave is belangrijk. Sluitingsdatum vrijdag 24 februari. 

Liedrecital in de Dorpskerk te Blaricum 
Op zondag 12 maart 2017 geven de sopraan Alice van de Geest (Spakenburg) en pianist Peter den Ouden (Huizen) in de 
reeks zondagmiddagconcerten een liedrecital in de fraaie en intieme Dorpskerk te Blaricum. 
Aanvang: 16.00 uur, toegang: vrij (collecte na afloop) 

De sopraan Alice van de Geest heeft klassieke zang gestudeerd aan het Conservatorium te 
Zwolle en volgde lessen bij  Annett Andriessen, Charles van Tassel, Cora Canne Meijer, Wout 
Oosterkamp, Charlotte Margiono en Lucia Meeuwsen. Zij is regelmatig te horen als soliste bij 
diverse koren en in diverse vocale ensembles als Cappella Isalana en het Bachkoor Holland en 
werkte met dirigenten als Jos van Veldhoven, Gustav Leonard, Marcus Creed, Peter Dijkstra, 
Klaas Stok en Gijs Leenaars. Haar repertoire omvat vele stijlperiodes van barok tot hedendaag-
se muziek. Daarnaast is zij in Spakenburg een bekend zangpedagoge. 
 

Peter den Ouden studeerde orgel, piano, koordirectie, kerkmu-
ziek en schoolmuziek. Hij werkte vele jaren als freelance musicus, 
cantor-organist en docent muziek voordat hij van 1985 tot 2006 
verbonden was aan de conservatoria te Hilversum en Amsterdam 

als docent methodiek/didactiek en bijvak koordirectie. Daarnaast speelde en dirigeerde hij 
vele concerten in Europa en daarbuiten. 
Gedurende zijn carrière als dirigent leidde Peter den Ouden diverse gemengde koren en ora-
toriumverenigingen met als hoogtepunt het dirigeren van Verdi’s Requiem in het Concertge-
bouw te Amsterdam. Thans is hij nog werkzaam als cantor-organist aan de Willibrordkerk te 
Nederhorst den Berg en als organist van de Dorpskerk te Blaricum.  
 

Het programma van dit concert bestaat uit bekende en onbekende liederen van Franz Schubert, Claude Debussy en Ga-
briel Fauré. Als intermezzo’s  klinken pianocomposities van Robert Schumann, Claude Debussy en Maurice Ravel. 

Veertigdagentijd 
De Veertigdagentijd is de periode van zes weken voorafgaand aan Pasen. Men rekent veertig dagen terug, maar telt de 
zondagen niet mee. Het is de tijd voor Pasen. En Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Na 
de uitbundigheid van carnaval komt de ingetogenheid. De vastentijd is als een tocht door de woestijn op zoek naar leven. 
Het is een periode om stil te staan bij het lijden in de wereld, elders en in de eigen omgeving. Afzien van het vele, geven 
van aalmoezen en bidden worden in de christelijke traditie altijd in een adem genoemd. In deze tijd wordt zowel persoon-
lijk als in de gemeenschap stil gestaan bij het lijden en bij taken en verantwoordelijkheden om te komen tot een recht-
vaardige en vreedzame wereld (Jesaja 53, vers 3-8). Het is traditie om in de Veertigdagentijd weinig bloemen te gebrui-
ken. Sobere composities hebben de voorkeur. De liturgische kleur is paars met uitzondering van de vierde zondag, die ro-
ze is. De veertigdagentijd is ook een voorbereiding op het uitbreken van de lente, het uitbreken van nieuw leven met al 
zijn geuren en kleuren. 
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PREDIKANT 

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

1251 JS Laren,   035-88733 01 

E-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl 

Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur 

SCRIBA 

W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg 50 

3755KA Eemnes,  035-5318441 

e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl 

Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 

1250 AL Laren  

WEBSITE 

www.pglaren-eemnes.nl  

Correspondentieadres: 

webmaster@pglaren-eemnes.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84 

 3755 XM Eemnes   035-5310905 

Penningmstr. H. de Jager, Lantentijmen 12, 

1251RG Laren,   035-5383694. 

Bank: NL39 RABO 0334 939 577  t.n.v. 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Reservering / huur kerk (zalen): 

Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT 

Laren,   06-13399929 

Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 

Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. 

PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14, 

3755TB Eemnes,   5389092, 

E-Mail: anneliesterwal@gmail.com 

Penningmeester: Jan van Hamond,  

Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,  

  5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl 

Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv. 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Zending: NL54 RABO 0334 902.932  tnv. 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

KERKELIJK BUREAU 

J.W. Lemckert, Zomertaling 43, 

3755GN Eemnes,  6267252 e-mail: 

kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

KINDEROPPASDIENST 

Tijdens de zondagmorgendiensten in de 

Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, op-

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

toriekamer, bereikbaar via de achteringang. 

Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen 

met Arina de Heus,  5389269 

KINDERDIENST 

Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte 

welkom in de kinderdienst tijdens de zon-

dagmorgendiensten in de Ontmoetings

kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:  

Yvette Sollman,  0613399929  

Johanneskerk,  5381125 

Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

Ontmoetingskerk,  5311995 

Koster: F.v.d.Brink,  5313400 

Protestantse 

Gemeente 

Laren-Eemnes 

Pastoralia 
ning zijn, de tijd om door alles heen 

zicht te krijgen op woorden en hande-

lingen die er toe doen. Voor kinderen 

is er op deze zondag Godly Play.  

 

GEDACHTEN EN VERBINDING 

 

In de veertig dagen tijd vragen we el-

ke zondag aan een aantal mensen om 

op papier mee te nemen wat hen raakt, 

of waarmee en met wie ze zich ver-

bonden voelen. Het kan een stukje uit 

de krant zijn, een gedicht, een enkel 

woord op papier. We hangen wat 

meegenomen is op aan enkele takken 

die in de kerkzaal zullen staan. Bij de 

gebeden aan het begin van de dienst 

zal aandacht geschonken worden aan 

wat aangedragen is.  

 

ESTHER 

 

Ook op zondag 12 maart ga ik voor. 

We vieren het avondmaal in deze 

dienst. 

Op de zondagen 12, 19 en 26 maart 

staat zowel in de kerkzaal als in de 

ruimte met de kinderen het verhaal 

van Esther centraal. Twee keer preek 

ik over dit verhaal. 

In het weekend van 25 en 26 maart 

voeren we de musical Esther, die ge-

schreven is door Jacques Westerveen 

en mij, op. Annemarie Blink heeft de 

regie. Het verhaal van Esther past 

goed in de veertig dagen tijd. 

Esther vertelt het verhaal van alle tij-

den: van mensen die ballingen zijn ge-

worden, van een volk dat gediscrimi-

neerd wordt, van mensen in wie het 

slechtste naar boven gehaald kan wor-

den. Esther vertelt ook van de andere 

kant: van een man die niet wil buigen 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 19 februari ga ik voor. We zetten 

de lezing uit de Bergrede voort:  

Mattheus 5: 33- 48. 
 

Op zondag 26 februari gaat ds. M. 

Kuiper voor. U kent haar wel. Ze is 

eerder te gast geweest. Marrigje Kui-

per heeft nog niet zo lang geleden een 

bezinningsochtend met kerkenraadsle-

den geleid. We spraken toen over het 

onderwerp kerk en jongeren. Ze heeft 

sindsdien enkele kerkdiensten geleid.  

 

VEERTIG DAGEN TIJD 

 

5 Maart is de eerste zondag van de 

veertigdagentijd. Ik ga voor, het koor 

verleent medewerking. Traditiege-

trouw lezen we op deze eerste zondag 

van de vastentijd Mattheus 4: 1-11, 

het verhaal over Jezus in de woestijn. 

Dat verhaal zet de toon. De woestijn 

is in de Bijbel de plaats van bezin-

ning. Je zondert je af, om na te den-

ken, om terug te keren naar wat be-

langrijk is. De woestijn staat voor es-

sentie, voor wat behoort tot het wezen 

van het leven. Het Hebreeuwse woord 

voor woestijn is Midbar. In dat woord 

zit het werkwoord Dabar. Dabar kan 

zowel spreken als handelen beteke-

nen. De vraag is: wat ballast en wat  

bagage is in het leven, wat heeft prio-

riteit en wat is bijzaak. Dat zijn de 

vragen van de woestijn. Soms moet je 

je, zoals Jezus, even terugtrekken om 

tot bezinning te komen. De veertig da-

gen tijd kan zo’n periode van bezin-

Uitvoeringen Esther 
Twee maal voeren we de musical Esther uit. 

De eerste uitvoering is op zaterdag 25 maart, 19.30 uur, Ontmoetings-

kerk. 

Op zondagmorgen 26 maart, 11.00 uur houden we een zogenaamde musi-

caldienst. 

In het hart van de dienst staat de musical. Aan het begin en het eind van 

de dienst klinken korte gebeden en de zegen.  

We hebben op deze zondag geen aparte kinderdienst. 

De musical is geschikt voor jong en oud. 

Ik wijs u er op dat de aanvangstijd op zondagmorgen 11.00 uur is! 

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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eerst binnen zijn gezin en zijn familie. 

Je kon bij hem terecht, hij vond het 

fijn om samen dingen te doen. 

Piet was een gelovig mens. Hij was 

niet kritiekloos, hij ging mee in ont-

wikkelingen, hij gaf ruimte aan wie 

andere accenten wilden leggen. Tege-

lijkertijd hield hij van vaste patronen. 

Hij vond het belangrijk om in de tra-

ditie van de kerk te staan en daaraan 

deel te hebben. Betrokken meedoen 

paste hem. Spreken over diepe zielen-

roerselen minder. Piet wilde graag het 

goede. Hij was gehecht aan harmonie. 

Hij vond het niet gemakkelijk om te 

leven met conflicten en met wat de 

harmonie verstoorde. 

We hebben Piet eerlijk en eerbiedig 

herdacht, met dankbaarheid voor al 

het goede, voor het liefdevolle van 

zijn bestaan en met besef dat mense-

lijk niet volmaakt is. 

De slotwoorden van de dienst in de 

kerk geven richting en bestemming. 

We geven hem uit handen, we leggen 

hem neer in de aarde, we leggen hem 

in de handen van de Eeuwige God. 

We gedenken Piet met eerbied en ge-

negenheid. 

J.G. de Bruijn 

De volgende Lekker-

kerk maaltijd is op 

23 februari. We gaan 

om 18 uur aan tafel. 

Als u zich hebt opgegeven en onver-

hoopt toch niet kunt komen, wilt u dat 

dan ook doorgeven? We gaan deze 

dag verzoeknummers koken. Is er iets 

wat u dan graag zou willen eten, geeft 

u het dan aan mij door, dan maken wij 

een selectie.  

Doorgeven kan t/m 17 februari aan 

Paula van Hamond tel 5311888 of 

paulavanhamond@hotmail.com 

De kosten zijn vier euro. 

Opgeven voor de maaltijd van februa-

ri kan t/m maandag 20 februari bij 

mevr. Riek Pieket Weeserik tel 

5315636, of op de lijst achterin de 

Ontmoetingskerk. 

Paula van Hamond,  

Uit de gemeente 

voor kwade machthebbers, van een 

jonge vrouw die langzamerhand de 

moed krijgt om, met gevaar voor haar 

eigen leven, voor haar volk op te ko-

men. We voeren Esther uit met veel 

gemeenteleden: kinderen, jongeren en 

volwassenen. De musical is ernstig en 

speels. 

Het verhaal is heel actueel. Je kunt 

onze tijd er aan alle kanten in herken-

nen. 

Tegelijkertijd heeft de musical ook 

lichte kanten. Ik denk aan de buigsce-

ne met kinderen en aan de missverkie-

zing en het mooie meidenlied. De mu-

sical is niet lang: het geheel duurt on-

geveer 50 minuten.  

 

 

OVERLEDEN 

Op 13 januari overleed op 85-jarige 

leeftijd ons gemeentelid  

Pieter Johan Kruijsse,  

De Minnehof 70, Eemnes.  

Het overlijden van Piet komt na een 

lange periode van afnemende gezond-

heid. Hij had verzorging nodig, waar-

aan Ank, zijn vrouw en zijn kinderen 

een grote bijdrage leverden. Zij heb-

ben hem begeleid tot aan de grens. 

Tenslotte is hij thuis gestorven, in rust 

en vrede. 

In de Ontmoetingskerk hebben we 

hem herdacht. Familieleden staken 

kaarsen aan als teken van verbonden-

heid, Ank las een gebed, Martijn, Ire-

ne, Wietse en Hanna spraken herinne-

ringen uit, een opname van Saskia 

klonk, Joost Veerman - indertijd 

Piet’s leraar - speelde orgel. Ik las 

psalm 90, het lied dat gaat over alle 

kanten van het leven, het lied dat bidt 

dat het goede van een mensenleven 

bewaard zal blijven. 

Piet was een betrokken man, die op 

zijn eigen wijze op veel plaatsen ver-

antwoordelijkheid heeft gedragen. Hij 

stond bekend om zijn trouw en zorg-

vuldigheid, om zijn wil om de dingen 

goed te doen. Zo deed hij zijn werk 

aan de VU, zo verrichtte hij allerlei 

vrijwilligerswerk op scholen en in de 

kerk. Hij was geen man die met grote 

woorden zelfbewust vooraan zou 

staan, hij was wel de man op wie je 

kon rekenen.  

Dat gold voor anderen, dat gold aller-

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk, als gebaar van 

verbondenheid naar: 

Mw. v.d. Weijde,  

 Schietspoel 40, Laren.  

Dhr. en Mw. Smids,  

 Raadhuislaan 80A-13, Eemnes.  

Paul Odito,  

Inslag 2, Laren. Momenteel in de 

Rembrandthof te Hilversum. 

Mw. Grooteman,  

Jordaan 8, Laren.  

Mw. Odito,  

Inslag 2, Laren. Met het Omega-

bordje van haar vader.  

Dhr. Doornveld,  

Karperweg 2, Eemnes.  

Dhr. en Mw. van der Wildt-v. Ginkel, 

Driftlaan 1, Laren.  

Ds. Klomp,  

te Amsterdam.  

Dhr. en Mw. de Joode,  

Torenlaan 57, Laren. Mw. de 

Weerd, Eemnesserweg 42, Laren. 

Momenteel in Tergooi Hilversum. 

Wie iemand, van binnen of buiten de 

gemeente, wil voordragen voor de 

bloemengroet, kan zich wenden tot:  

Rieke Swaan-Velthuijsen,  

Soestdijkerstraatweg 65,  

Hilversum, tel. 5389172,  

e-mail: riekeswaan@hotmail.com. 

Ook dit jaar is er weer een kalender 

gemaakt voor de periode van As-

woensdag op 1 maart tot en met Pa-

sen.  

De kalender is gemaakt om u in deze 

tijd van inkeer, bezinning en gebed 

mee te nemen op weg naar Pasen   

Voor elke dag is er een tekst in de 

vorm van een gebed, een gedicht, een 

uitspraak of een verhaal.  

Het thema van het winterprogramma 

2016/2017, ‘Verbinden’, komt ook 

aan bod.  

De kalenders kunnen worden gekocht 

na de kerkdiensten van 19 en 26 fe-

bruari. De kalenders zijn te koop voor   

€ 5 per stuk. 

Contactpersoon: 

Jan de Waard, 0624891991,  

jdewaard1950@ziggo.nl  

40-DAGENKALENDER 2017 

LEKKERKERK 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
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NIEUW INGEKOMEN 

 Mevr. M.E. Steen 

  Gansfortstraat 29,  

  Wk bij Duurstede 

 

VERHUISD 

 Mevr. A. Hoogendoorn-Bottelier 

  van: Hein Keverweg 14, Laren 

  naar: Past Hendrikspark 11, Laren 

 

VERTROKKEN 

 Dhr. J. Sluiter 

  naar: Haaften 

 Mevr. M. van Ofwegen 

  naar: Blaricum 

 Mevr. H.C. Kort 

  naar: Australië 

 Mevr. L. Moolhuijsen-Korenstra 

  naar: Hilversum 

 

OVERLEDEN 

 op 13 januari 2017: 

  Dhr. P.J. Kruijsse 

  De Minnehof 70, Eemnes 

 op 22 januari 2017: 

  Mevr. A.H. Buddingh 

  Werkdroger 1, Laren 

 

VERBINTENIS 

 op 19 december 2016: 

  Dhr. A.H. de Munnik, en 

  Mevr. E.L. Verhoef 

  Patrijzenhof 142, Eemnes 

Jim Lemckert 

Kerkelijk Bureau 

bonden met haar, ook nu ze is overle-

den, dat ik dat woord scheiding niet 

wil horen. De band die ik met haar 

voel bestaat nog steeds. 

Deze kan bestaan naast de intense 

band die ik met jou voel, zei hij, tegen 

de vrouw die hij lief gekregen had en 

die hij een geschenk uit de hemel 

noemde. 

Ik was onder de indruk van zijn woor-

den. Het woord scheiding heb ik niet 

in de mond genomen. We hebben wel 

gesproken van trouw tot in de dood…. 

J.G de Bruijn  

Trouw tot… 

Indertijd leidde ik de begrafenis van 

een vrouw. Ze was gestorven na een 

lang ziekbed.  

Haar man en kinderen hadden haar 

begeleid, tot aan de grens. Ze hadden 

het goed gehad samen en dat goede 

bleef te midden van al het verdriet dat 

zou komen, de boventoon voeren.  

Na jaren vond de man opnieuw een 

vrouw, die hij lief kreeg. Ze verving 

niemand.  

Ze was voor hem anders lief, anders 

mooi, anders waardevol.   

Ze besloten te trouwen en ze vroegen 

aan mij of ik de dienst wilde leiden. 

Ik vond het verzoek bijzonder. We 

spraken in alle rust met elkaar over 

het verleden en het heden. We keken 

naar teksten en liederen. 

Op een gegeven kwam de zin ter spra-

ke, die je in het verleden vaak hoorde: 

Wil je trouw zijn tot de dood schei-

ding brengt? Daar geef ik geen ant-

woord op, zei de man stellig. Die zin 

wil ik niet horen! 

Natuurlijk, de vrouw met wie ik eerst 

getrouwd was, is overleden.  

Maar ik voel me nog steeds zo ver-

Gezin, Vluchtelingenwerk, en Direc-

teuren Basisonderwijs Eemnes. 

De Werkgroep Goede Buren Eemnes 

heeft ook een Buddyproject opgezet 

waarbij we vluchtelingen helpen de 

weg te vinden in Eemnes; ook voor 

deze groep zijn wij nog op zoek naar 

vrijwilligers, die bv. een jaar buddy 

willen zijn voor een vluchteling. 

Heeft u belangstelling voor het werk 

van Goede Buren Eemnes/Taalcafé? 

Wilt u taalhulp of buddy worden? 

Bel: 06.2241.8456 of mail naar: 

goedebureneemnes@gmail.com,  

 

Ook in Laren draait al langer dan een 

jaar elke donderdagochtend, van half 

elf tot twaalf uur, een Taalcafé in 

Schering en Inslag achter het Ge-

meentehuis aan de Eemnesserweg. 

 

Namens de Werkgroep Goede Buren 

Eemnes/Taalcafé Eemnes, 

Cees van Rijsdam. 

De start van het Taalcafé Eemnes is 

een initiatief vanuit de Werkgroep 

Goede Buren Eemnes. Het Taalcafé is  

elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 

11.30 uur in de Eemnesser vestiging 

van de Openbare Bibliotheek Gooi en 

Meer geopend. De belangstelling van 

de nieuwe Eemnessers is groot; men-

sen zijn afkomstig uit diverse landen 

zoals: Australië, China, Cyprus, De 

Dominicaanse Republiek, Eritrea, 

Irak, Moldavië, Polen, Roemenië, 

Rusland, Somalië, Soedan, Syrië, 

Tanzania en Zwitserland. 

In het Taalcafé ontmoeten mensen el-

kaar, drinken samen koffie en thee, 

spreken met elkaar en luisteren naar 

elkaar. In het Taalcafé gaan mensen in 

kleine groepjes aan tafel zitten en pra-

ten over uiteenlopende onderwerpen, 

en buigen zij zich samen over de juis-

te spelling van woorden, zoals bv. 

kam, riem en slapen, terwijl ze met 

vingers over een touch screen wande-

len. Taal leer je niet alleen uit een 

boek, taal leer je door mensen te ont-

moeten. Eerst komt de taal, en dan 

nog eens de taal, en dan nog eens de 

taal! De doelgroep is er voor iedereen 

in Eemnes die de Nederlandse taal 

(beter) wil leren: nieuwkomers, vluch-

telingen en statushouders; tot nu toe 

mogen wij per vrijdag gemiddeld 18 

personen ontmoeten die hulp en bege-

leiding wensen. 

Er melden zich wekelijks nieuwe vrij-

willigers aan als taalhulp en als gast-

vrouw, zodat het Taalcafé Eemnes nu 

al kan rekenen op een achterban van 

ruim twintig mensen. Er zijn contac-

ten gelegd met de Gemeente Eemnes, 

de Bibliotheek Gooi en Meer, de Ra-

bobank Amersfoort en Eemland, de 

vier kerkgenootschappen in Laren en 

Eemnes, de GGD-Eemnes, Jeugd en 

TAALCAFÉ EEMNES VAN START 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 
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Van en uit de kerkenraad schikking te stellen ter aanvulling van 

hun krappe budget. 

http://www.voedselbankgooi.nl/ 

 

 

26-FEB DIACONIE 

 

Grotere en kleine-

re hulpvragen, van 

praktische hulp tot 

meerjarige finan-

ciële ondersteuning. Denk aan nood-

opvang, financiële problemen en extra 

zorg, van mensen in Laren en Eem-

nes: ze zijn dicht bij u in de buurt, ook 

al merkt u dat niet. De Diaconie helpt 

deze mensen in nood, discreet en snel. 

Zaken die allemaal in de diaconie pas-

seren en gedaan worden. Voor lang 

niet alle, met name kleinere doelen, 

kunnen wij collecteren. Maar vaak is 

een steuntje in de rug al voldoende. 

Met uw hulp kunnen wij dit dankbare 

werk blijven doen. 

 

 

5 EN 19 MRT 40-DAGEN AKTIE  

 

Water, elke druppel telt... 

Irrigatieproject Nepal 

 

De stichting waarvoor Nelleke Alders 

uit Blaricum zich al jarenlang inzet, 

de Child Welfare Organization Nepal, 

heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie  

gevraagd of wij de aanleg van een  

irrigatieproject willen financieren. 

Waarbij zij garant staan voor een cor-

recte uitvoering van de werkzaamhe-

den, compleet met technische onder-

steuning en scholing van de lokale  

bevolking hoe het systeem optimaal te 

onderhouden. Dit project behelst niet 

alleen irrigatie van droge landbouw-

gronden maar ook schoon drinkwater, 

waardoor ook de hygiënische omstan-

digheden in deze dorpjes aanzienlijk 

worden verbeterd. Graag willen wij de 

bevolking van deze arme streek een 

menswaardiger bestaan geven. 

Jan van Hamond 

COLLECTEROOSTER 

19 FEB. GOOISE VOEDSELBANK 

Uit onderzoek blijkt dat de armoede in 

ons land stijgt. In Laren en Blaricum 

zijn er meer mensen die onder de ar-

moedegrens leven, zelfs meer dan het 

landelijk gemiddelde. Steeds meer 

mensen zullen dus afhankelijk worden 

van de Voedselbank. Daarom is on-

langs ook een extra uitgiftepunt in 

Eemnes geopend. Nadat dit bekend 

werd, meldden zich meer mensen bij 

de Voedselbank. 

Dat betekent dus dat er ook in onze 

omgeving steeds meer mensen zijn 

die, na aftrek van de vaste lasten, min-

der dan 200 euro per maand te beste-

den hebben. Rondkomen met zo wei-

nig geld per maand voor voedsel en 

kleding is heel moeilijk. Aan andere 

zaken kom je met dit besteedbare in-

komen natuurlijk helemaal niet toe. 

De Voedselbank steunt deze mensen 

in nood onder andere door hen gedu-

rende drie maanden één keer per week 

kosteloos een voedselpakket ter be-

College van diakenen 

02-10 Diaconie 343,35 

09-10 Nicaragua Seksueel geweld 

 en misbruik voorkomen  

 proj.nr K010999 260,60 

16-10 Werelddiaconaat Wereld  

 voedseldag Verbeteren  

COLLECTEVERANTWOORDING 

4E KWARTAAL 2016 

In de vergadering van januari boog de 

kerkenraad zich over de volgende on-

derwerpen: 

- Het voorgenomen besluit van de 

generale synode om 11 (regionale) 

classicale vergaderingen te vormen 

die in de plaats komen van de huidige 

72 classicale vergaderingen. Dit bete-

kent dat de classis Hilversum opgaat 

in de regionale classis Noord-Holland. 

De regionale contacten van de kerken 

zullen dan plaatsvinden in zogenaam-

de kringen. De kerkenraad stemde in 

met dit voorstel. 

- De begroting van de diaconie 

kwam aan de orde, waarbij vooral 

aandacht besteed is aan het feit dat er 

een toenemend beroep gedaan wordt 

door mensen in onze dorpen op onder-

steuning door de diaconie. Dit vraagt 

om extra geldwerving door de diaco-

nie om de kas op peil te houden. 

- We gaan de (on)mogelijkheden 

van de kerkgebouwen en de grond 

eromheen bespreken met de burgerlij-

ke gemeente, om te zijner tijd tot een 

goede besluitvorming te kunnen ko-

men. Dit onderzoek moet grondig ge-

daan worden en gaat daardoor nogal 

wat tijd kosten. 

- Verder zijn er dit jaar 7 kerken-

raadsleden aftredend omdat hun  

2e termijn er op zit. Voor deze mensen 

zijn we druk op zoek naar nieuwe le-

den, zowel voor de diaconie als voor 

het ouderlingschap. De kerkenraad 

vraagt u namen te noemen van men-

sen die de vertrekkende leden zouden 

kunnen vervangen. Mocht u meer wil-

len weten over de taak van ouderling 

of diaken, vraag één van ons gerust. 

Ytta Stulp 

 voedselproducite in afgelegen 

 bergdorpen in Nepal 338,05 

23-10 Regio Hospice Kajan 229,07 

30-10 Werelddiaconaat Christenen 

 en moslims werken samen  

 aan ontwikkeling in  

 Nigeriaanse dorpen 413,70 

06-11 Najaarszendingsweek  

 Werken aan vrede en ver- 

 zoening in het door geweld  

 verscheurde Colombia 330,63 

13-11 Binnenlands diaconaat  

 Warmte en steun voor wie  

 tussen wal en schip raken 160,67 

20-11 Edukans Noodonderwijs  

 voor Syrische kinderen 408,18 

27-11 Diaconie Kerstpakketten 545,00 

04-12 Diaconaal vakantie werk  

 "Het vakantie bureau"  

 Proj nr: D 060101 364,94 

11-12 Moldavië Aandacht en  

 zorg voor kinderen   

 proj nr 'W 013830' 370,12 

18-12 Regio Gooise Voedselbank 286,50 

24-12 Solidaridad 1.014,60 

25-12 Kerstcollecte  

 Kinderen in de knel 745,99 

31-12 Exodus ondersteuning aan 

 (ex)-gedetineerden 115,15 
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Beste 12-plussers, 

 

De vorige keer hebben we het er met elkaar over gehad 

wat jullie nu zouden willen tijdens de 12+ uren. Wij zijn 

met elkaar aan het nadenken, over een vorm waarin ieder-

een zich thuis kan voelen. Hoe dat eruit gaat zien horen 

jullie nog. In februari is er gewoon 2 keer 12+ voor ieder-

een. Dus we hopen iedereen te zien! 

 

Groetjes  

Katja, Leo en Linda 

Beste allemaal, 

 

De komende periode gaan wij het in de kinderdienst heb-

ben over de 40 dagen tijd. Ook gaan we een palmpasen-

stok maken in de kinderdienst en gaan we na de kerk-

dienst in een optocht met de palmpasenstokken door de 

wijk wandelen. 

Op de volgende zondagen is er Godly Play in de kerk en 

kunnen jullie gelijk naar boven toe: 

5 maart 2017 

2 april 2017. 

 

 

Groet, 

Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 
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 De Dorpskerk, Blaricum  ' 531 5681 
 

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

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

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

WEBSITE: 
Correspondentieadres: webredactie@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 

 

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

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

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Ambtelijk secretaris:  Marry van Haandel, 
' 525 1750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank:  NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  
ZWO:  NL14 INGB 0003 4564 60 
t.n.v. ZWO-Blaricum 

 

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 crechediensten 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 

Uit en rond  
de kerkenraad 

 

Waar in de vergaderingen van de ker-
kenraad tot nu toe vooral de voort-
gang van het kerkenwerk aan de orde 
kwam, lijkt er inmiddels behoefte aan 
en ook ruimte voor meer inhoudelijke 
gespreksonderwerpen. 
We willen dat gaan vormgeven in een 
vergadering met een inhoudelijk deel 
en een meer zakelijk deel.  
Een eerste voorzet is in de vergade-
ring van 19 januari jl. ter tafel geko-
men in de vorm van een door ds. Van 
der Sijs voorbereide oefening op basis 
van 3 bijbelteksten. In twee- en drie-
tallen moest, na het uitspreken van de 
voorkeur voor een van de drie teksten 
en de woorden die daarin het meest 
aanspreken, de zin “Jezus is voor mijn 
gesprekspartner ….” worden afge-
maakt. 
De PR en communicatie van onze 
Dorpskerk is tot nu toe onderbelicht 
gebleven, vooral omdat alle aandacht 
allereerst ging naar de voortgang van 
het meest directe kerkenwerk. De 
kerkenraad vindt het zeer gewenst dat 
ook aan onze PR en communicatie 
meer aandacht wordt besteed. Aspec-
ten als huisstijl, vormgeving, allerlei 
traditionele en nieuwe (digitale) mo-
gelijkheden om naar buiten te treden 
spelen daarin een rol.  
We gaan op zoek naar een iemand 
buiten de kerkenraad. (Zie hieronder.) 
 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 

Vacatures 
 

OUDERLINGEN 
In de kerkenraad is nog steeds ruimte 
voor een of twee wijkouderlingen. Het 
is de bedoeling dat zij de taken van de 
anderen wat gaan verlichten. Het is 
een mooie en dankbare taak.  
PR EN COMMUNICATIE 
De kerkenraad wil meer werk maken 
van het onder de aandacht brengen 
van de activiteiten in en door de 
Dorpskerk. Niet alleen willen we 
daarvoor de traditionele locale media 
intensiever benaderen, ook de social-
media verdienen onze aandacht. Een 
leuk en uitdagend ontwikkeltraject 
voor iemand met (enige) ervaring met 
PR en communicatie en die wil 
meewerken aan het opzetten van o.a. 
onze huisstijl. 

Heeft u zelf interesse, wilt u iemand 
voordragen of wilt u meer informatie, 
neemt u dan contact op met de voor-
zitter van de kerkenraad, ' 525 6528 
of  e: bramveerman@tele2.nl 
 

Bij de diensten 
 

19 februari 
Voorganger: ds. René van den Beld. 

26 februari 
Vijftigste dag voor Pasen. Voorgan-
ger: ds. Marnix van der Sijs. De 
Dorpskerk Cantorij zingt onder lei-
ding van Anton Helmink. 
We lezen Matteüs 6: 22-34. Het 
gedeelte uit de Bergrede dat vandaag 
aan de orde is, ligt duidelijk in het 
verlengde van het voorafgaande. Na 
het ‘Onze Vader’ en de passage over 
het oprechte vasten volgt een tekst 
waarin relativerend gesproken wordt 
over het belang van aardse goederen.  
De tekst voor deze zondag begint 
daarna met de waarschuwing dat nie-
mand twee heren kan dienen. Het 
Griekse woord dat hier staat voor 
‘dienen’ refereert aan een slaaf-
meesterverhouding. De ‘mammon’ als 
een personificatie van een antigodde-
lijke macht staat voor de grote invloed 
van het geld. Het dienen van de on-
rechtvaardige mammon impliceert dus 
onvrijheid en onderdanigheid. Wie 
aan geld verslaafd is, kan niet ook 
aanhankelijk zijn aan God. 
Jezus wil zijn leerlingen ervan over-
tuigen dat zij hun zekerheid niet zul-
len vinden in het streven om volledig 
heer en meester te zijn over het eigen 
bestaan. 

5 maart 
Eerste zondag van de veertigdagen-
tijd, zondag ‘Invocabit’ (Roept Hij 
mij aan, naar het vijftiende vers van 
Psalm 9) “Roep je mij aan, ik geef je 
antwoord.” 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs. 
We vieren de Maaltijd van de Heer. 
We lezen de klassieke tekst bij deze 
zondag, dat is het verhaal over Jezus 
in de woestijn (Matteüs 4: 1-11). Ver-
kent Jezus in dit bekende en tegelijk 
vreemde verhaal het antwoord op de 
vraag hoe ‘Zoon des mensen’ te zijn? 
Gaat het ook niet over God die men-
sen beproeft of ze wel mens willen, 
kunnen zijn? Het is alsof Psalm 91 
voor Jezus gemaakt is: op welke 

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 
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vragen je ook stuit in je zoektocht 
mens te zijn: roep Mij aan, ik geef je 
antwoord! 
 
 

 Woordelijk 

  

 Invocabit 1e zondag van de 40 dagen 
 

 Hoe reizen vele mensen 
 dag in dag uit de wereld rond. 
 Ontdekken nieuwe wegen 
 als uit een vroeg verbond. 
 

 Zie ze trekken rond de aard’, 
 opnieuw een opdracht waar te maken 
 naar gebieden waar de dood 
 heerst onder de mensen, 
 monddood al, voor ze sterven. 
 

 Ogen, vragend gericht op mij, 
 met de vraag van alle tijden: 
 ‘Ik verga, mens, sta mij bij!’ 
 Komen dan de woorden uit mijn mond, 
 troostend, sterkend, 
 of is mijn heldendom verstomd, 
 verloren? 
 Zijn zij mij plots niet meer bekend? 
 

 Hoe trekken mensen met een missie 
 dag in dag uit de wereld rond, 
 om licht te brengen in het lijden, 
 trachtend helend en verzachtend, 
 levenswond. 
 
  Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
 

12 maart 
Tweede zondag van de veertigdagen-
tijd, zondag ‘Reminiscere’ (Gedenk, 
naar de eerste woorden van Psalm 25: 
6) “Denk aan uw barmhartigheid, 
Heer, aan uw liefde door de eeuwen 
heen.” 
Voorganger is ds. Rob Fechner. 
 
 

 Woordelijk 

  

 Reminiscere  
 

 Jezus is naar Jeruzalem gekomen 
 om er de wet te vervullen. 
 

 zijn leerlingen en volgelingen,  
 wetsgetrouw en vroom als zij zijn, 
 kijken vol verwachting uit naar de 
 toekomst. In Jezus zien zij de erfge- 
 naam van de belofte. 
 Door hem mogen ook wij behoren 
 tot dat grote volk van God, 
 dat bij Abraham en zijn enige zoon 
 is begonnen. 
 

 Eeuwige God, laat ook mij leven in 
 verwachting van de toekomst met U, 
 in woord en metterdaad. 
  
  Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
 

 
MEDITATIEF MOMENT 

Op de maandagavonden 6, 13, 20 
en 27 maart houden we in de 
Dorpskerk een ‘Meditatief moment 
in de veertigdagentijd.’ Steeds van 
19.15-19.45 uur. 

We zitten in een kring voorin de kerk: 
we luisteren naar muziek, we zoeken 
de stilte, we horen een bijbeltekst en 
horen een aantal vragen die ons bij die 
tekst bepalen, we bidden een avond-
gebed, we zingen een eenvoudig lied 
uit Taizé of Iona en collecteren voor 
het project voor de veertigdagen: 
‘Water, elke druppel telt.’  
Het zijn intieme, ingetogen bijeen-
komsten die ons doen stilstaan bij de 
tijd van het kerkelijk jaar. De bijeen-
komsten worden geleid door ds. Van 
der Sijs. 
 
GOEDE WEEK 
De vieringen van Witte donderdag en 
Goede Vrijdag en de Paasnacht 
houden we dit jaar in eigen huis. 
Witte donderdag en Goede Vrijdag 
om 19.30 uur en de Paasnacht om 
21.30 uur. In het volgende kerkblad 
daarover meer. 

Ds. Marnix van der Sijs 
 

Kennismakings-
bijeenkomsten 

 

Bij het verschijnen van deze Onder-
weg staan er nog twee kennismakings-
bijeenkomsten gepland in Achterom. 
Dinsdag 21 en woensdag 1 maart, om 
12.00 uur met soep en brood. Aan-
melden bij ds. Van der Sijs. U bent 
van harte welkom! 
 

Met een hartelijke groet! 

Ds. Marnix van der Sijs 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

 

COLLECTEROOSTER 
19-02 Jeugdwerk 
De activiteiten voor de jeugd van nu, 
zijn de toekomst van de kerk voor 
later. Jeugdwerk is zeer belangrijk 
voor de toekomst van de kerk; op de 
investering in tijd en geld wordt 
daarom niet bespaard.  
26-02 Orgelfonds 

 
De muziek bij de eredienst willen we 

niet missen. Uw bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd.  
05-03 Instandhouding kerk 
Een belangrijke collecte, van harte 
aanbevolen. 
12-03 Kerkblad Onderweg 
Wij collecteren voor een van de 
communicatiemiddelen van de kerk, 
ter dekking van de onkosten.  
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de voorbije periode: 
18-12  Eredienst € 152,45 
08-01  Ledencontacten € 183,25 
15-01  Jeugdwerk €   66,20 
22-01  geen dienst  
29-01  Pastoraat eigen gemeente 
 €   59,65 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de 
kerk te komen en wilt u toch bijdra-
gen, dan vindt u de banknummers in 
het Colofon. 
 
Met vriendelijke groet, namens het 
College van Kerkrentmeesters, 

Klaas Kos, secretaris 

College van Diakenen 
COLLECTEROOSTER 
19-02 Stichting De Vrolijkheid 

 
Stichting De Vrolijkheid geeft extra 
aandacht aan kinderen en jongeren in 
Nederlandse asielzoekerscentra. Deze 
jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit 
landen waar geweld en onderdrukking 
tot het dagelijks leven horen. Ze 
hebben hun vertrouwde leven achter 
zich moeten laten. Hun bestaan in 
Nederland blijft vaak nog jarenlang 
uiterst onzeker. Voor deze kinderen 
organiseert De Vrolijkheid samen met 
bewoners in de azc’s creatieve activi-
teiten. Dans, theater, muziek en beel-
dende kunst zijn middelen om hun 
verhaal vorm te geven. Om zelfver-
trouwen en talent te ontwikkelen. Om 
even kind te kunnen zijn. 

26-02 De Cocon 
Dak- en thuislozen die de 
stap willen zetten naar 
zelfstandig wonen, kunnen 
zich aanmelden in het 
Sociaal Pension van De 
Cocon. Hier kan men met 
behulp van de nodige be-

geleiding,  de problemen  die het zelf- 
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BEGROTING 2017 
Hieronder ziet u de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2017 van het College van Diakenen van de 
Protestantse Gemeente Blaricum.  
Indien u de volledige begroting wilt inzien, dan kunt u hiertoe een afspraak maken met de penningmeester, de heer Peter 
Schreiber, die bereikbaar is via ' 06 2924 2195. 
 

Jaarrekening	2015	
Begroting	2017	

Begroting	resultaat	Baten	en	Lasten	 2017	
Begroot	

2016	
Begroot	

2015	
Werkelijk	

Baten	 Baten	 €	 45.200	 €	 39.700	 €	 41.584	

	 Rendement	uit	beleggingsportefeuillle	 	 	 	 	
	 Overige	rentebaten	–	Dividend	 Lasten	(Operationeel)	 €	 27.250	 €	 18.350	 €	 17.424	
	 	 	 	 	

Lasten	(Operationeel)	 Diaconaal	werk	 	 	 	
	 Kosten	bestuurscollege	 	 50	Plaatselijk	 €		 8.000	 €		 16.000	 €		 18.543	
	 Kosten	beheer	en	administratie	 	 51	Landelijk	 €		 7.500	 €		 30.000	 €		 2.850	
	 Kosten	publicatie	 	 52	Wereld	 €		 7.000	 €		 3.500	 €		 14.499	

	 Kosten	belegging	portefeuille	 	 €		 22.500	 €		 22.500	 €		 35.892	

	 Kosten	overige	Interest	en	bankkosten	 Overige	baten	en	lasten	 	 	 	

	 	 53	Dotatie	Bestemmingreserve	en		
														voorzieningen	

€		 -2.500	 €		 -2.500	 €		 -9.000	

Diaconaal	werk	 	 	 Voorzieningen	OH	woningen	 €	 0	 €	 0	 €	 -9.000	
	 Plaatselijk,	o.a.	 	 	 Voorzieningen	Noodfonds	 €		 -2.500	 €		 -2.500	 €		 0	
	 	 40-dagen	actie,	Voedselbank	 	 54	Onttrekken	van	bestemmingreserve	 €	 2.500	 €	 0	 €	 0	
	 Landelijk:	Vluchtelingenwerk	 	 58	Overige	baten	en	lasten	 €	 -500	 €	 -500	 €	 -740	
	 Wereld:	Kerk	in	actie	 	 Totaal	overige	baten	en	lasten	 €	 -500	 €	 -3.000	 €	 -9.740	
	 	 	 	 	

	 Resultaat	 €	 -5.050	 €	 -4.150	 €	 -21.470	
 

standig gaan wonen nog in de weg 
staan. Het aanbrengen van structuur 
en regelmaat is daarbij van enorm 
belang. Men leert hier met elkaar en 
met anderen om te gaan, eventuele 
verslavingsproblemen aanpakken en 
je krijgt wanneer nodig schuldhulp-
verlening aangeboden. Ook is er een 
dagbesteding in de vorm van een 
betaalde baan of vrijwilligerswerk. 
Het sociaal pension is opgebouwd uit 
4 groepen van 6 bewoners. Iedere 
bewoner krijgt de beschikking over 
een eigen kamer met eigen sanitair. 
Van alle bewoners wordt verwacht dat 
zij een bijdrage in de huishouding 
leveren en meehelpen bij het doen van 
boodschappen en het bereiden van de 
maaltijd.  
05-03 40-dagen Aktie BEL  
In de provincie Chitwan in Nepal 
liggen drie dorpjes, eenvoudige neder-
zettingen waar zo’n 67 families, rond 
de 540 mensen, wonen. Voor voedsel 
zijn de inwoners afhankelijk van de 
opbrengst van het land, maar door 
gebrek aan water is de oogst voor 
slechts 2-3 maanden voldoende om 
van te leven. De rest van het jaar zijn 
zij afhankelijk van wat er in het wild 
groeit en leeft. De dichtstbijzijnde 

waterbron ligt op een afstand van 5 
uur lopen, maar bovendien is dit water 
niet schoon en dus ongeschikt om te 
drinken. De Child Welfare Organi-

zation Nepal, de stichting waarvoor 
Nelleke Alders uit Blaricum zich al 
jarenlang inzet, heeft de Interker-
kelijke 40-dagenaktie gevraagd of zij 
de aanleg van een irrigatieproject 
willen financieren. Dit project behelst 
niet alleen irrigatie van de landbouw-
gronden, maar ook schoon drinkwater, 

waardoor ook de hygiënische omstan-
digheden in deze dorpjes aanzienlijk 
worden verbeterd. Graag willen wij de 
bevolking van deze arme streek een 
menswaardiger bestaan geven.  
12-03 40-dagen Aktie BEL 
Stichting Mzee Kambee helpt kans-
arme kinderen in het dorp Nadanya en 
omstreken naar school te gaan. Nada-
nya is een dorp in Tanzania dat voor-
namelijk uit een Maasai gemeenschap 
bestaat die nog op traditionele wijze 
leeft. De in 2011 opgerichte stichting 
heeft inmiddels ruim 25 kinderen 
kunnen ondersteunen door hun lesgeld 
te betalen. Maar de middelen zijn 
beperkt en nu heeft men ons gevraagd 
om steun bij het verwezenlijken van 
een groter project. De jongste kinde-
ren, tussen 3 en 6 jaar, gaan naar een 
kleuterklasje. Hier leren zij de begin-
selen van het lezen en rekenen. De 
kleuters krijgen nu les in een ver-
vallen lemen hut die 20 jaar geleden is 
gebouwd door de gemeenschap. De 
kinderen zitten op matten op de grond 
en het enige lesmateriaal dat de juf tot 
haar beschikking heeft is een school-
bord (een gedeeltelijk zwart geverfde 
muur). 
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Nadanya als gemeenschap is bereid 
om een stuk grond toe te wijzen voor 
de bouw van een nieuw klaslokaal van 
6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn 
als de kinderen gebruik kunnen 
maken van schoolbankjes en van les-
materiaal waarbij zij woorden en som-
men kunnen maken met behulp van 
magnetische borden, letters en cijfers. 
Investeren in de kinderen van nu is 

ook investeren in de toekomst van het 
land. Dus willen wij deze stichting 
graag helpen bij het realiseren van dit 
schoolproject.  
Alle collectes worden van harte aan-
bevolen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over januari 2017 
08-01 Vrienden van Torenhof € 169,70 

15-01 Zondag voor de eenheid: 
 collecte oecumene  €   78,90 
22-01 geen dienst 
29-01 PAX  €   77,30 
 

Hartelijk dank! 
 

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

 

 

Orde van Dienst online 
 
Voor wie de kerkdiensten op zondag-
morgen (of later) via de kerkomroep 
beluistert (zie de adreskolom op pag. 
13) is de Orde van Dienst nu online 
beschikbaar. 
Ga hiervoor naar de website van de 
PGB: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl 

en klik in de menubalk op de begin-
pagina op TOP ITEMS en kies daar 
KERKDIENSTEN. U komt dan op de 
hiernaast afgebeelde pagina. In de 
tweede regel onder de foto klikt u op 
het onderstreepte woordje HIER en de 
Orde van Dienst verschijnt in een 
apart venster, die u zo nodig kunt uit-
printen. 
Op elke zaterdag wordt de Orde van 
Dienst van de volgende dag online 
gezet. 

Henk Aertsen  
 

Commissie Kruispunt
 

Nadat wij in januari de spits hebben 
afgebeten met een gezellige koffie-
ochtend in ons geliefd Achterom, 
togen wij 26 januari naar het Huizer 
Museum, waar een verzameling thee-
serviezen en theepotten, vervaardigd 
door de Huizer pottenbakkerij ‘De 
Driehoek’ tentoongesteld was. Wij 
werden hartelijk ontvangen met ‘thee 
en chocola’.  

 
Donderdagmiddag 23 februari 14.00 
uur hopen wij de film ‘200 jaar Blari-
cum’ te kunnen vertonen in de consis-
torie, verzorgd door de Historische 
Kring Blaricum.  
 

 

Wij veronderstellen dat niet alleen 
onze senioren hiervoor belangstelling 
hebben en nodigen alle gemeente-
leden die hier nieuwsgierig naar zijn 
ook van harte uit. Heel graag van te 
voren aanmelden: dat is handig in 
verband met de voorbereidingen. 
Hartelijk ‘shalom’ namens Commissie 
Kruispunt,  

Sabine van Dijk (' 693 7258 
of sydijk@xs4all.nl) 

 
 

 
 
 
Christen zijn vraagt geen hoofd vol kennis, 
maar het blijven zoeken naar de weg 
in het voetspoor van de Meester. 
Zoals dat door diens leerlingen gewezen 
wordt. 
 
 
 
 

Drempelgebed 
 

 Hier zijn wij, uit onze huizen gekomen, 
    in Uw huis. 
 Hier zijn wij, op de eerste dag van de 
    week, om met U te beginnen. 
 Hier zijn wij en wij bidden ‘Wilt U er bij 
    zijn? Door Uw geest van liefde, die 
    ons verwarmt, troost en misschien 
    prikkelt.’ 
 Als de verwondering over Uw schep- 
    ping verdween, 
 als de dankbaarheid plichtmatig wordt, 
 als de lofprijzing benepen is, 
 vergeef ons en doe ons weer leven met 
    hart en ziel, 
 amen. 
  Ds. Marnix van der Sijs 

 

 

 

Heeft u al zo’n sneltoets op uw toet-
senbord?
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Preekpraat 
Na afloop van de dienst van 5 februari 
was er voor het eerst ‘preekpraat’, 
napraten over de preek in de consis-
torie, aan de hand van stellingen en 
vragen over de preek opgesteld door 
ds. Van der Sijs.  
De preek ging over Matteüs 5, 13-16: 
‘Jullie zijn het zout van de aarde. … 
Jullie zijn het licht van de wereld.’ 
Het napraten ging daar dus ook over. 
Hoe ervaar je dat? Hoe voelt dat, het 
zout van de aarde te zijn? Legt dat een 
morele druk op je? Maar ‘Jullie zijn 
het’, staat er; er staat niet ‘jullie moe-
ten het zijn’. 
Het werd een levendige en bovenal 
inspirerende discussie, een openhar-
tige gedachtenwisseling, met verras-
sende opmerkingen over en weer. 
Aan het eind was er een soort van 
evaluatie voor de dominee: Was er 
ergens in de dienst een moment dat u 
geraakt werd? Was de preek begrijpe-
lijk? Wat vond u van de liederen-
keuze? Welke boodschap neemt u 
mee uit de preek? 
En als allerlaatste vraag: Wat vond u 
van deze preekpraat? Iedereen was het 
erover eens: geweldig, om zo met 
elkaar te kunnen napraten. Zeer zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Henk Aertsen 
 

 
De afbeelding rechts komt uit het deel 
van dit handschrift dat gewijd is aan 
misvieringen en dat naast de tekst van 
de mis ook geïllustreerd is met een 
paginagrote of ‘volblad’ miniatuur. 
De vermenigvuldiging van de vijf 
broden en twee vissen (Marcus 6: 30-
44, Johannes 6: 1-12) was het thema 
van de mis op de 4e zondag van de 
veertigdagentijd, de zondag Laetare 
(het eerste woord onder de miniatuur 
met de hoofdletter L) naar Jesaja 66: 
10: ‘Verheugt u met Jeruzalem en 
juicht over haar’ (NBG) . 
De jongen met de vissen knielt voor 
Jezus, terwijl Andreas de broden aan-
biedt. Jezus spreekt er het dankgebed 
over uit. Vanuit de hemel zegent God 
de Vader het tafereel en de Heilige 
Geest daalt neer in de gedaante van 
een witte duif: zo wordt de hele Drie-
eenheid bij dit wonder betrokken. 

(HA) 

  
 

21 feb 12.00 Achterom Kennismaken Ds. Van der Sijs 
22 feb 10.00 Torenhof Kerkdienst voor Senioren 
23 feb 14.00 Dorpskerk Cie Kruispunt: film 200 jaar Blaricum 
  6 mrt 19.45 Dorpskerk Meditatief Moment 
  8 mrt 10.00 Torenhof Kerkdienst voor Senioren 
10 mrt 10.00 Achterom Cie Kruispunt: koffiepunt voor Senioren 
12 mrt 16.00 Dorpskerk Zondagmiddagconcert met Alice van de  
   Geest, sopraan, en Peter den Ouden, piano 
13 mrt 19.45 Dorpskerk Meditatief Moment 
 
 

 
 
 

DE VERMENIGVULDING VAN DE VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN 

 

Chantilly, Musée Condé, MS 65, fol. 168v 
De Gebroeders van Limburg, Les Très Riches Heures van Hertog Jan van Berry 

 
 



18 33e jaargang, nr 2, 18 februari 2017 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 

	

Dorpskerk	Jeugd		

	

	

Dag	allemaal!	
	
Hier	is	weer	een	flitsend	nieuwe	Dorpskerk	Jeugd-pagina.	Wil	je	volgende	keer	ook	graag	iets	schrijven	of	melden?	Stuur	
het	dan	vóór	2	maart	a.s.	naar	dorpskerkjeugd@gmail.com.	Veel	leesplezier!	Jeugdredactie	
	
	
Datum:	 	 Omschrijving	 	 	 			Leiding	 	 Bijzonderheden	 											
			5	maart	 Kinderkerk/Jeugdkerk12+		 Pauline/Mieke	 				 Dienst	voor	Jong	&	Oud,	Heilig	Avondmaal	
			2	april	 	 Kinderkerk/Jeugdkerk12+		 Diana/Mieke	 	 Dienst	voor	Jong	&	Oud	
			9	april	 	 PALMPASEN	 	 	 					allen!		 	 Palmpaasstokken	maken		
16	april	 	 PASEN	 	 	 	 KK:	Rita	(geen	12+)	 Gezinsviering,	na	dienst	eieren	zoeken	
 
 
40-dagentijd 
Als de 40-dagentijd begint, duurt het nog veertig (natuurlijk!) dagen totdat het Pasen is. Veertig dagen om het feest voor te 
bereiden. Waarom nou toch veertig dagen? Is dat niet véél te lang? Zolang doe je er toch ook niet over om je klaar te maken 
voor je verjaardagsfeest? De slingers kun je dan nog niet ophangen (tegen de tijd van het feest zijn ze al helemaal 

verkleurd!); het lekkers kun je nog niet inslaan (anders bederft het) en als je je 
vrienden zo ver van tevoren uitnodigt, zijn ze het al weer vergeten als het zover is!  
Maar als bijvoorbeeld twee mensen een trouwfeest organiseren, dan zijn ze daar 
soms wel bijna een jaar mee bezig! Een mooie feestzaal huren, een muziekband 
regelen, trouwringen uitzoeken…dat kost toch allemaal tijd.  

Voor het paasfeest heb je dus 40 dagen nodig. Wat moet er allemaal gebeuren? In 
de kerk gebruiken we de 40-dagentijd om ons te “bezinnen”: dat betekent dat je gaat nadenken over 
jezelf en over God, over jouw leven en wat je daarmee voor God en je medemensen kunt 
betekenen. Dat is best moeilijk. Mensen vinden het vaak helemaal niet fijn om over 
zichzelf na te denken. Maar het is wel goed om af en toe even stil te staan. Even te bekijken 
welke dingen goed zijn in je leven, en welke dingen eigenlijk toch niet zo goed voor je zijn: 
heb je het te druk met allemaal sporten en clubjes en groepjes zodat je ’s zondags écht even 
moet uitslapen en uitrusten (en dus écht niet naar de kerk kunt)? Doe je altijd mee met je 
vrienden, ook al vind je sommige dingen eigenlijk helemaal niet leuk (zoals dat ene 
meisje pesten of een snoepje uit de winkel pikken zonder dat iemand het ziet)?  

Denk maar eens na over dat soort dingen. Je zult zien, dat die veertig dagen zó voorbij 
zijn. En misschien ben je daarna ook wel een beetje herboren, net als Jezus met Pasen! 
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 Ik geloof in God de Vader, Schepper des hemels  En in Jezus Christus, 
  en der aarde.  zijn eniggeboren Zoon, 

	 	 	 	
onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden onder Pontius Pilatus 

	 	 	 	
is	gekruisigd,	gestorven	en	begraven,	ten	derde	dage	opgestaan	van	de	doden,	 	 opgevaren	ten	hemel,	

	 	 	 	
zittende	ter	rechterhand	Gods,	om	te	oordelen	de	levenden	en	de	doden.		 Ik	geloof	in	de	Heilige	Geest,	

	 	 	 	 	
ik	geloof	één	heilige,	algemene,	christelijke	kerk,	de	gemeenschap	der	heiligen,		 vergeving	der	zonden,	

	 	 	 	
	 wederopstanding	des	vleses,	 en	een	eeuwig	leven.	 Amen,	amen,	amen.	
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K E R K D I E N S T E N  
ZONDAG 19 FEBRUARI zevende zondag na Epifanie 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. J.C. Visser 
Theodotion 10.00 uur Pastoor J.H. Willems       Eucharistieviering 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI achtste zondag na Epifanie  
De Dorpskerk en de 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk  10.00 uur Ds. M. Kuiper 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor J. Tünnissen 
Theodotion 10.30 uur Ds. A.A. van Daalen 
ZONDAG 05 MAART  eerste zondag v.d. 40dagentijd   ( Invocabit) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastoor G.C.G. Verhey – de Jager 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor M. Kraaijeveld 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M. van Kesteren 

Woord- en communieviering 
ZONDAG 12 MAART tweede zondag v.d. 40dagentijd  

 (Reminiscere) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn          Heilig Avondmaal 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder) 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor I. Duursma 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
ZONDAG 19 MAART derde zondag v.d. 40dagentijd           (Oculi) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M. Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn    Uitzending Radio 6FM 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. M. Randt          Heilig Avondmaal 
Theodotion 10.30 uur Pastoor J.H. Willems       Eucharistieviering 
Torenhof: Op de tweede en vierde woensdag van de maand wordt er om 
10.00 uur een kerkdienst gehouden. Op de tweede woensdag is er een ka-
tholieke voorganger, Pastoor Willems. Op de vierde woensdag gaat er een 
dominee voor. Is er in de maand een vijfde woensdag, dan leidt Pastoor Ma-
ciej Sendecki de dienst. Alle diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen 
is welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar wie de geboden on-
derhoudt zal in het ko-
ninkrijk van de hemel in 
hoog aanzien staan. 

 
 
 
 
 
 

 

Hier volgt een overzicht van activitei-
ten georganiseerd door de BEL-kerken. 
 

Meditatief moment in de Dorpskerk, 
Torenlaan 16, Blaricum 
Op de maandagavonden in de veer-
tigdagentijd op 6, 13, 20, 27 maart, 
3 en 10 april van 19.15-19.45 uur.  
 

Zondag 12 maart 16.00 uur  
Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum. 
Zondagmiddagconcert, met Alice van 
de Geest en Peter den Ouden 
 

Meer informatie op www.belkerken.nl 
 

COLOFON 

 
ONDERWEG is een uitgave van de: 
Protestantse Gemeente Blaricum 

en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Wij zijn op internet te vinden bij: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
en www.pglaren-eemnes.nl 
 

REDACTIE: 
H. Aertsen, hoofdredacteur 
J.G. de Bruijn, M.Th. van der Sijs 

FOTOREDACTIE: 
Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik 

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

 

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

DONDERDAG 02 MAART 
Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor 
welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij 
bestemd is (bijv. Algemeen/Oecumenische 
vesper of PGB/Diakonie of PGLE/ Lekkerkerk). 
Instructies voor het aanleveren van kopij kunt 
u via email bij de redactie aanvragen. 
 

Zie ook het volledige colofon op pagina 2 
 

 
 

Ik wil een mens van vrede worden. 
Ik wil zo leven dat ook andere mensen leven 
kunnen,  
naast mij, ver van mij, na mij. 
Ik zoek het gesprek met wie anders denken. 
Ik denk na over de vragen die ze mij stellen. 
Ik wil zo leven dat ik niemand angst aanjaag. 
Ik bid er om, dat ik zelf niet in angst tenon-
der ga. 
Ik zet mijn vermogens en kracht in voor een 
maatschappij waarin de mens de mens een 
helper is. 

       Friedriech Schorlemmer  
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