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DE OPSTANDING EN DE DRIE 

VROUWEN BIJ HET GRAF  

Een bladzijde uit het Holkham Bible Pic-

ture Book, een bijbels prentenboek met 

veel plaatjes en weinig tekst, omstreeks 

1330 gemaakt in opdracht van een Do-

minicaner monnik die het gebruikte voor 

onderricht aan de rijken en welgestelden. 

Een bladzijde heeft telkens twee plaatjes 

(zoals hier) en is 28,5 bij 21 cm groot 

(een A4-tje). 

Boven zien we de opgestane Heer die uit 

het graf stapt met de kruisvlag in zijn 

hand; de wonden in handen en zij zijn 

rood gekleurd, om zijn hoofd een aure-

ool met kruis. De vier soldaten die in  

opdracht van Pilatus het graf moesten 

bewaken (Matteüs 27:62-66) liggen er 

verslagen bij; hun wapenrusting is ty-

pisch middeleeuws. 

Ook de kleding van de drie vrouwen in 

de tweede prent is 14e-eeuws. Ze dragen 

elk een kruikje met specerijen en geurige 

olie om de Heer te balsemen (Marcus 

16: 1). De engel zit op het lege graf en 

zegt tegen de vrouwen, “Wees niet bang, 

U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 

gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 

dood, Hij is niet hier” (Marcus 16: 6).  

Henk Aertsen Londen, Britse Bibliotheek, Holkham Bible, MS Add 47682, fol.34v (ca. 1330) 
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Hem achterna 

Overdenking 

Pasen is het verhaal over de opstanding 

van Jezus. Het graf was leeg.  

Maar het geloof in de opstanding neemt 

de dood niet weg. Een meditatie over 

dood en opstanding, over licht en leven 

– gedragen door poëzie. 
 

Sterfelijk zijn we en sterven zullen we. Vluchten kan niet meer. In het gedicht ‘De 

tuinman en de dood’ van P.N. van Eyck probeert de tuinman aan de dood te ont-

snappen. Hij leent daarvoor het paard van zijn meester en vlucht naar Ispahaan.  

Die middag ontmoet de meester in zijn tuin de dood.  

‘Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 

hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? 

Glimlachend antwoordt hij: Geen dreiging was ’t, 
waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 

toen ’k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan, 

die ’k ’s avonds halen moest in Ispahaan.’ 
De taal van deze klassieker is niet meer van deze tijd, maar de boodschap wel, juist 

in een tijd van groeiend geloof in de maakbaarheid van het leven. Maar ’t kan ook 

anders:  

O death, where is thy sting, o grave, where is thy victory? 

(O dood, waar is je angel, o graf, waar is je overwinning?) 

Het is een mooi duet voor alt en tenor in The Messiah van Händel. Het is alsof de 

dood en het graf elkaar de vraag stellen: waar is je kracht gebleven? De dood en het 

graf zijn als twee verslagen machten die niet kunnen vatten hoe zij konden verlie-

zen. Ontdaan kijken ze elkaar aan: het is afgelopen! De tekst is 1 Korintiërs 15: 55.  

Paulus schrijft over het vooruitzicht dat wij allen de dood achter ons zullen hebben 

gelaten en deel zullen hebben aan Gods heerlijkheid. 

Paulus ontleent die hoop op de overwinning op de dood aan Jesaja 25:8 “Voor altijd 

doet hij de dood teniet. God de Heer, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van 

zijn volk neemt hij van de aarde weg.” 

De dood is niet, zoals Paulus lijkt te suggereren, door de zonde in de wereld geko-

men. De dood was er altijd al: “het gras verwelkt en de bloem valt af.” De dood 

hoort bij het leven. 
 

Paulus schrijft dus hooggestemd over de opstanding. Om daarna weer zeer aards te 

worden, met twee benen op de grond: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees 

standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, 

in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.” 

Dat is mooi. Ons doen en laten wordt gezien. Het doet er toe. 
 

De dichter Eddy van Vliet leed aan kanker toen hij het gedicht hieronder schreef. 

Hij wist dat hij niet lang meer te leven had. Hij was geen christen, geloofde vermoe-

delijk niet in een leven na de dood. Maar hij vlucht niet:  

Dood. Heb geen angst. Talm niet  

voor mijn deur. Kom binnen. 
Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor.  

Je bent geen onbekende. (…) 

Veeg je voeten en wees welkom. 
 

Ook Franciscus van Assisi kijkt zo naar de dood. Hij doet dat vanuit een doorleefde, 

en beproefde, christelijke overtuiging in zijn ‘zonnelied.’ Het is in het Liedboek op-

genomen als  Gezang 400. In het tiende couplet lezen we: “Lof zij U Heer om zuster 
dood, zij is op aarde sterk en groot, zij heerst alom, er is geen man, die aan haar 

macht ontsnappen kan.” Vluchten voor de dood kan niet, schuilen na de dood bij de 

veiligheid van God wel. 

 

Ik geloof dat wij in leven en in sterven in Gods hand zijn. Voorbij de grens van dit 

leven is God. Hij is oorsprong en bestemming van het leven.  
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Het Laatste Avondmaal 

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS MMW, 10B21, Fol. 145 [Utrecht, 1332] 

Johannes met zijn hoofd in de schoot van Jezus; Judas op de voorgrond (zonder aureool) 

krijgt van Jezus een stukje brood (Joh. 13: 26-27) 

Zondag 19 mrt. 

3de zo v.d. 40dagen-

tijd 

Lezen 

Joh. 4: 5-26 

Er kwam een Sama-

ritaanse vrouw 

water putten. 
 

Zondag 26 mrt. 

4de zo v.d. 40dagen-

tijd 

Lezen 

Joh. 9: 1-41 

Hoe zou een zondig 

mens zulke wonder-

tekenen kunnen doen? 
 

Zondag 02 apr. 

5de zo v.d. 40dagen-

tijd 

Lezen 

Joh. 11: 1-4 / 17-44 

Diep bewogen vroeg 

hij: “Waar hebben 

jullie hem neerge-

legd? 

Zondag 09 apr. 

6de zo v.d. 40dagen-

tijd 

Lezen 

Matteüs 21: 1-11 

Vrijwel direct zullen 

jullie een ezelin 

zien, die daar vast-

gebonden staat. 

Zondag 16 apr. 
 

Pasen 
 

Lezen 

Joh. 20: 1-18 

Maria stond nog bij 

het graf en huilde. 

“Waarom huil je?” 

zei Jezus 

Zondag 23 apr. 

2de zondag van  

Pasen 

Lezen 

Matteüs 24: 32-44 

Jezus kwam in hun 

midden staan 

Maart  
ma 20 Zacharia 6: 1-8 

di 21 Zacharia 6: 9-15 

wo 22 Zacharia 7: 1-14 

do 23 Zacharia 8: 1-8 

vr 24 Zacharia 8:  9-17 

za 25 Zacharia 8:18-23 

zo 26 Johannes 6: 1-15 

ma 27 Johannes 6:16-29 

di 28 Johannes 6:30-40 

wo 29 Johannes 6:41-59 

do 30 Johannes 6:60-71 

vr 31 Psalm 43 

April 

za 1 Johannes 11: 1-27 

zo 2  Johannes 11:28-54 

ma 3 Joh. 11: 55–12: 11 

di 4 Psalm 129 

wo 5 Romeinen 5:  1-11 

do 6  Romeinen 5:12-21 

vr 7 Romeinen 6: 1-14 

za 8 Psalm 73 

zo 9 Johannes 12:12-19 

ma 10 Johannes 12:20-36 

di 11 Johannes 12:37-50 

wo 12 Psalm 140 

do 13 Johannes 13: 1-38 

vr 14 Johannes 18–19 

za 15 Jesaja 12: 1-6 

zo 16 Johannes 20:1-18 

ma 17 Romeinen 6:15-23 

di 18 Romeinen 7: 1-12 

wo 19 Romeinen 7:13-25 

do 20 Romeinen 8: -11 

vr 21 Romeinen 8:12-25 

za 22 Romeinen 8:26-39 

zo 23 Johannes 20:19-31 

“Die mij eertijds geschapen heeft 
en veilig door het leven bracht  

zal mij, heb ik mijn dag doorleefd, 

ook wel geleiden door de nacht.”  

(J.C. van Schagen) 
 

Het is die voorzichtige taal in die regels van Van Schagen die 

mij aanspreekt. Net als die regels van Oosterhuis die ik bijna 

altijd aan het graf uitspreek: “Wij houden onze ogen gericht 
op het kruis en het geopende graf van Jezus Christus en wij 

spreken uit in tastend geloof, dat dit het einde niet is, dat onze 

God een God van levenden is.” 
 

Dat tastende geloof blijken velen te delen en dat kan bestaan 

naast de halleluja’s van de paasviering. 

Zingen, dat doe je niet uit volle borst, –  

je zingt inademend, omdat je leeg bent,  
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen  

het ‘nee’, je zingt zoals je drinkt: van dorst.  

(Willem Barnard) 

Neem nu het evangelie van Marcus. Uitbundige vreugde en 

paasjubels vinden we er niet. Snel en sober brengt Marcus 

zijn boodschap. Marcus beschrijft vooral de schrik en de ont-

kenning: het kan niet waar zijn. Maar paasgeloof kun je niet 

voor je houden. Zelfs Marcus niet. De zon begon op te komen 

toen de vrouwen naar het graf gingen, schrijft hij. Een nieuwe 

dag. Een nieuwe dag om in het licht van Pasen te leven, alleen 

dat moeten de leerlingen nog leren. Het graf is niet leeg: het is 

vol licht! Een in het wit geklede jongeman spreekt hen: 

“Wees niet bang” “Jullie zoeken Jezus? Hij gaat jullie voor 

naar Galilea.” 

Niet te lang stil staan bij dat open graf. Hem achterna. Dan 

loop je in het licht. Licht dat nooit meer dooft. En het zingt in 

je hart:  

 

“and he shall reign for ever and ever, hallelujah.” 

(Openbaring 11:15) 

 

Ds. Marnix van der Sijs 

Vandaag lezen wij 

Bij de zondagen 



EEN KLEUTERSCHOOLTJE IN  

Stichting Mzee 

Kambee helpt 

kansarme kinderen in het dorp Nada-

nya en omstreken naar school te gaan. 

Nadanya is een dorp in Tanzania dat 

voornamelijk uit een Maasai gemeen-

schap bestaat die nog op traditionele 

wijze leeft. De visie van de stichting 

is, dat kinderen hun leven lang profijt 

hebben van onderwijs. Onderwijs ver-

groot hun kansen op werk en inko-

men. Onderwijs geeft kennis over en 

toegang tot een gezonder leven. De 

stichting heeft inmiddels ruim 25 kin-

deren kunnen ondersteunen door hun 

lesgeld te betalen. Men heeft ons ge-

vraagd om steun bij het verwezenlij-

ken van een groter project. De jongste 

kinderen, gaan naar een kleuterklasje. 

Hier leren zij de beginselen van het 

lezen en rekenen. De kleuters krijgen 

nu les in een vervallen lemen hut die 

20 jaar geleden is gebouwd door de 

gemeenschap. De kinderen zitten op 

matten op de grond en het enige les-

materiaal dat de juf tot haar beschik-

king heeft is een schoolbord (een ge-

deeltelijk zwart geverfde muur). 

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 ma-

ken van schoolbankjes en van lesma-

teriaal 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. 

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-

dagentijd 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 irriga-

tieproject. Water is immers een eerste levensbehoefte. Het maakt de aarde vruchtbaar 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. 

WATER, ELKE DRUPPEL TELT….. 

Uitgebreide informatie over alle door ons ge-

steunde projecten vindt u op onze website: 
www.40-dagenaktie.nl 

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 

R.K. FRIERSDALE R.C. 

Dit door de BEL-ge-

meenten reeds jarenlang 

gesteunde project betreft 

de uitbreiding van pater 

Wynand van Wegen’s 

school in Friersdale Zuid-Afrika. De 

2 nieuwe klaslokalen zijn zo goed als 

klaar, maar er moet nog schoolmeubi-

lair (75 tafeltjes en 6 stalen kasten) 

worden aangeschaft. Wij willen stich-

ting Friersdale-Eemnes graag helpen 

om de leerlingen een goede start te 

geven in het nieuwe schooljaar. 

 

Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 

2017 een aantal studentes in Nepal 

blijven steunen door hun studie te fi-

nancieren en/of voor veilige huisves-

ting te zorgen. Deze meisjes hebben 

dankzij uw steun de lagere en middel-

bare school kunnen doorlopen. Zij 

zijn u hiervoor zeer dankbaar en wil-

len zich graag na hun beroepsoplei-

ding inzetten voor verbetering van de 

leefomstandigheden van hun minder 

bedeelde landgenoten. 

 

 

De werkgroep van de 40-dagenaktie 

kiest de projecten zeer zorgvuldig uit. 

Ze gaat met de stichtingen in gesprek 

en ziet er scherp op toe dat het ingeza-

melde geld goed wordt besteed. De 

stichtingen worden vaak geleid door 

mensen (met bindingen), hier uit de 

regio, die zich geheel belangeloos in-

zetten voor hun project. Met als enige 

doel kansarme kinderen, vrouwen en 

gemeenschappen een kansrijke toe-

komst te bieden. Dit kan evenwel al-

leen met uw financiële bijdrage. Helpt 

u ons hen te helpen? 

IRRIGATIEPROJECT NEPAL 

 

Acht uur lopen vanaf de hoofdweg in 

de provincie Chitwan in Nepal liggen 

drie dorpjes, eenvoudige nederzettin-

gen waar zo’n 67 families, rond de 

540 mensen, wonen. In voornamelijk 

armoedige onderkomens opgetrokken 

uit gras en leem. Voor voedsel zijn de 

inwoners afhankelijk van de op-

brengst van het land, maar door ge-

brek 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 wa-

terbron ligt op een afstand van 5 uur 

lopen, maar bovendien is dit water 

niet schoon en dus ongeschikt om te 

drinken. De stichting waarvoor Nelle-

ke Alders uit Blaricum zich al jaren-

lang inzet, de Child Welfare Organi-

zation Nepal, heeft de Interkerkelijke 

40-dagenaktie nu gevraagd de aanleg 

van een irrigatieproject te willen fi-

nancieren. Waarbij zij garant staan 

voor de aanleg van het pijpensysteem 

en voor de technische ondersteuning 

en scholing van de lokale bevolking 

hoe het systeem optimaal te onder-

houden. Dit project behelst niet alleen 

irrigatie van de landbouwgronden, 

maar ook schoon drinkwater, waar

door ook de hygiënische omstandig-

heden in deze dorpjes aanzienlijk 

worden verbeterd. Graag willen wij de 

bevolking van deze arme streek een 

menswaardiger bestaan geven. U toch 

ook? 
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Er was eens een welgestelde, vriendelijke vader, die met 

zijn twee zoons in een royaal herenhuis woonde. Totdat ’s 

avonds laat, bij het aanbreken van de nacht, de vader een 

paar spulletjes pakte en stilletjes het huis verliet.  

Zo begint het verhaal De kwistige va-

der van Peter Rollins. Het staat in 

een boek met 33 verhalen, elk door 

de schrijver voorzien van commen-

taar. De verhalen zijn deels nieuw, 

deels zijn het bewerkingen van Bij-

belse teksten. Zo ook het verhaal van 

de kwistige vader, waarin het beken-

de Bijbelverhaal over de vader en de 

verloren zoon weerklinkt. 

In de versie van Rollins blijft de eerste zoon thuis. Met 

hard werken en door dingen weg te redeneren onderdrukt 

hij het pijnlijke feit dat zijn vader hem verlaten heeft. 

De tweede zoon verlaat het huis. Hij gaat, zoals in het Bij-

belverhaal, met een deel van de erfenis vandaar. Hij stort 

zich in het wereldse leven en probeert zo de herinnering 

aan de verdwijning van zijn vader te vergeten. Maar wat 

hij ook probeert, steeds weer duiken de herinneringen op. 

Wat hij ook doet, het lukt hem niet om te vergeten. 

Zo besluit hij naar huis te gaan. 

Het slot van het verhaal gaat zo: 

Als hij eindelijk het grote herenhuis bereikt, treft hij zijn 

broer aan, die nog steeds zorgt voor de bezittingen, het 

land bewerkt en de herinnering van hun vader onderdrukt. 

De broer die nooit het huis verlaten heeft koestert wrok te-

gen degene die de erfenis verkwanseld heeft en berooid te-

rugkeerde. 

Maar de andere schenkt geen aandacht aan zijn vijandig-

heid., omdat hij een belangrijker zorg aan zijn hoofd heeft. 

Elke dag maakt hij zorgvuldig een kalf klaar voor de slacht 

en legt hij zijn vaders favoriete kleren klaar voor een groot 

feest. 

Wanneer hij dat gedaan heeft, gaat hij bij de ingang van 

het huis zitten, reikhalzend uitziend naar de terugkeer van 

vader. Tot op de dag van vandaag zit hij daar nog te wach-

ten, verlangend naar de thuiskomst van de verloren vader, 

met een hart vol hunkering en vergevingsgezindheid. 

 

In een commentaar bij dit verhaal, vertelt Peter Rollins dat 

hij bij een bijeenkomst van de Quakers in de stilte het Bij-

belverhaal van de vader en de twee zonen overdacht.  

Ik vroeg me af, schijft hij, hoe dit verhaal er uit zou zien 

als het geschreven zou zijn vanuit menselijk perspectief, 

vanuit het perspectief van diegenen die God trouw blijven, 

hoewel zij het gevoel hebben dat hij ver weg is. 

Bespiegelingen over aan afwezige God kom je door de 

eeuwen heen tegen.  

Dat kan op een theoretische of filosofische manier gebeu-

ren. De kerk heeft leerstellig gesproken over de transcen-

dentie van God, die alles overstijgt. 

De afwezigheid van God kan ook dieper, beklemmender en 

pijlijker je leven binnendringen. 

Elie Wiesel, de vorig jaar overleden joodse schrijver, 

schreef daar indringend over. 

Dat heeft ook Jezus ervaren: het gevoel dat God terugtreedt 

op een moment van grote nood. 

Niet voor niets riep hij: Mijn God, waarom hebt u mij ver-

laten. 

De joods-christelijk traditie schept ruimte voor deze erva-

ring, die ook onze ervaring kan zijn.  

Is die tweede zoon in het verhaal van Rollins, die blijft 

wachten op zijn vader, niet herkenbaar voor velen? 

Rollins ziet in het eerlijke spreken, in het roepen vanuit 

verlatenheid een unieke vorm van toewijding, intimiteit en 

strijd. Want deze uitlatingen van verlatenheid richten zich 

direct tot God, waarmee zij een sterk verlangen naar hem 

tot uitdrukking brengen. 

 

Zoals gezegd: 33 verhalen, telkens met commentaar. Het 

ene verhaal vind ik sterker dan het andere, maar verrassend 

vaak zet Rollins me aan het nadenken.  

Het getal 33 zou kunnen verwijzen naar Jezus. Hij is aan-

wezig in bijna alle verhalen, die gaan over de essentie van 

leven en geloven. 

Het boek draagt de titel: De orthodoxe ketter, naar het 

laatste verhaal uit de bundel. 

Deze titel zegt ook iets over de schrijver. Hij is orthodox 

en ketter. 

Hij is bezig met de traditie en probeert deze te zuiveren. 

Daarmee veroorzaakt hij geen explosie die alle gangbare 

religieuze opvattingen in lichterlaaie zet, zoals Jean Jac-

ques Suurmond op de achterkant van het boek schrijft. 

Met zijn speelse en ernstige verhalen houdt Rollins gelo-

ven tegen het licht, keert hij het om, zet hij ons op een an-

der been, houdt hij ons een 

spiegel voor, zet hij ons aan 

het denken, helpt hij ons 

verder met geloven. 

Aan te raden! 

Ik zou zeggen: bestook de 

plaatselijke boekhandel met 

de vraag naar dit theologi-

sche boek. 

 

J.G. de Bruijn 

 

 

Peter Rollins, De orthodoxe 

ketter 

Uitgeverij Skandalon, 2016 

De kwistige vader en andere verhalen van een orthodoxe ketter  
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Deze avonden worden gehouden in de Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum en beginnen om 20.00 uur. Koffie en 

thee zijn elke avond beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na een inleiding van ongeveer een uur is er ruim gelegenheid tot dis-

cussie en voor het stellen van vragen. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. 

Nadere inlichtingen bij Henk Aertsen (5269027) of Gert van Dijk (6245648) 

Op donderdag 21 maart komt Peter den Ouden spreken 

over: Geheimen achter de ‘Matthäus Passion’ van Jo-

hann Sebastian Bach. 
Misschien wordt dit kerkcafé voor u een ontdekkingsreis 

die nieuwe perspectieven biedt in de appreciatie van één 

van Bach’s grote meesterwerken. Misschien dat u na deze 

inleiding bevestigd wordt in de mening dat hier slechts een 

‘goddelijke’ componist aan het werk kan zijn geweest. 

 Is het boek Bach en het getal van Kees van Houten 

ver gezocht of verklaart dit meer dan wij beseffen? 

 Welke betekenis hadden cijfers voor Bach, kende hij 

de leer van de Joodse kabbalistiek? 

 Heeft muziek van Bach een relatie met de ‘gulden 

snede’ of heeft dit ‘slechts’ te maken met goed 

‘vakmanschap’? 

 Welke betekenis heeft de kruisvorm in dit wonder 

der ‘muzikale architectuur’? 

 Wat kunnen wij snel herkennen en wat moeten wij 

weten over de symboliek die Bach in dit meester-

werk heeft verwerkt? 

 

In verrassende beeld- en geluidsfragmenten neemt dirigent/

organist/pianist Peter den Ouden u mee in het ontdekken 

van de achtergronden van één van de meest populaire klas-

sieke werken in Nederland. 

Peter den Ouden (1948) studeerde 

orgel, piano, koordirectie, kerkmuziek 

en schoolmuziek. Hij werkte vele ja-

ren als cantororganist en docent mu-

ziek voordat hij van 1985 tot 2006 

werkzaam was aan de conservatoria te 

Hilversum en Amsterdam als docent 

methodiek/didactiek, bijvak koordi-

rectie en als coördinator van de Opleiding Docent Muziek-

Peter den Ouden was tijdens zijn docentschap aan de con-

servatoria een veelgevraagd gastdocent, dirigent, organist 

en jurylid, zowel in binnen- als buitenland. Hij publiceerde 

vele artikelen over muziekeducatie in diverse Europese 

landen, was voorzitter van de European Association for 

Music in Schools (EAS) en aanvaardde in 1995 een ere-

doctoraat als Doctor of Music aan de Anglia Ruskin Uni-

versity te Cambridge.  

Tijdens zijn afscheid van het oratoriumkoor Soli Amers-

foort in 2011 werd Peter den Ouden onderscheiden als rid-

der in de orde van Oranje-Nassau. Op dit moment is Peter 

den Ouden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de mu-

ziekeducatie in Suriname en werkzaam als cantor-organist 

aan de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg, als organist 

aan de Dorpskerk te Blaricum en als freelance musicus. 

Op donderdag 20 april spreekt Prof. Dr. Marjan Schweg

man over: 

Verzet tijdens WO II: een mannenzaak? 

Het gangbare beeld van het verzet tijdens WO II wordt nog 

steeds bepaald door verzetstrijders als Erik Hazelhoff 

Roelfzema, de legendarische Soldaat van Oranje. Het ver-

zet waar hij en zijn kameraden bij betrokken waren, wordt 

voorgesteld als een aaneenrijging van spannende acties, 

gepleegd door mannen die onverschrokken strijden voor 

het goede doel: de vijand verslaan. In dit soort geschiede-

nissen staat mannelijke kameraadschap centraal, vrouwen 

spelen slechts een rol op de achtergrond. Geweldgebruik 

neemt een belangrijke plaats in, verzorgend werk blijft on-

zichtbaar.  

In deze lezing laat Marjan Schwegman, tot februari 2016 

directeur van het NIOD, zien dat dit beeld aan verandering 

toe is. Recent verschenen biografieën over vrouwelijke 

verzetsstrijdsters tonen een kant van de geschiedenis van 

het verzet die nog te veel verborgen is gebleven. Zo is de 

meest bekende rol van vrouwen in het verzet, die van de 

koerierster, ondergewaardeerd, zowel tijdens WO II als in 

de naoorlogse geschiedschrijving. Maar ook is onbekend 

gebleven dat er wel degelijk vrouwen zijn geweest die een 

leidende rol speelden in het verzet. Vrouwen als Marie An-

ne Tellegen, Frieda Belinfante en Jaco-

ba van Tongeren stonden hun mannetje 

in een wereld die in niets leek op de ge-

ïdealiseerde wereld waarin vrouwen ge-

acht werden te leven. Zo kwamen zij 

bijvoorbeeld voor de vraag te staan of 

zij geweld moesten plegen of niet. Mar-

jan Schwegman schetst een beeld van 

de manieren waarop deze vrouwen om-

gingen met dit soort dilemma’s. Wat dreef hen tot verzet? 

Welke morele grenzen name zij in acht in een tijd waarin 

de vooroorlogse morele kompassen niet langer vanzelf-

sprekend waren?  

Prof. Dr. Marjan Schwegman (1951) studeerde in de jaren 

70 geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als 

het om geschiedenis gaat, heeft ze twee passies: de ge-

schiedenis van Italië en de geschiedenis van vrouwen. Van 

1997 tot 2007 was ze bijzonder hoogleraar vrouwenge-

schiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze schreef onder 

meer een boekje over de rol van vrouwen in het Neder-

landse Verzet en een biografie van Maria Montessori. Ze 

heeft aan verschillende universiteiten gewerkt (Universiteit 

Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maa-

stricht en Universiteit Utrecht) en was van 2003 tot 2007 

directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. 

Van 2007 tot begin 2016 was ze directeur van het NIOD, 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (tot 

2010 bekend onder de naam Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie). 

Lezingen in de komende tijd 
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Al vele jaren ligt in de economie en in de samen-

leving de nadruk op de economische (financiële) 

behoeften en het eigenbelang van de mens. Lang-

zamerhand komt daar verandering in: economie 

gedijt pas als er meer aandacht wordt besteed aan 

vertrouwen, samenwerking, pro-sociaal gedrag en 

motivatie.  

Vanuit die gedachte is de Goldschmeding Foun-

dation voor Mens, Werk en Economie opgericht, 

een stichting die aandacht vraagt voor het idee 

dat goed ondernemerschap zich juist kenmerkt door het er-

kennen en bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen 

van diverse betrokkenen. Een goede onderneming staat be-

wust midden in de samenleving en neemt haar maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid.  
Op initiatief van deze stichting is een leerstoel aan de VU inge-

steld, waar Govert Buijs als hoogleraar is benoemd. 

Deze leerstoel heeft als opdracht het doordenken van 

de betekenis van kerndeugden als rechtvaardigheid, 

hoop en liefde voor economie en samenleving. Vooral 

het begrip liefde (agapè) staat centraal in het onder-

zoek van de leerstoel. 

Prof. dr. G.J. Buijs (1964) studeerde politieke weten-

schappen, filosofie en theologie aan de VU in Amster-

dam en aan het Instituut voor Christelijke Studies in 

Toronto (Canada). Naast zijn werk voor de Goldsch-

meding Leerstoel is hij als hoogleraar verbonden aan 

de Abraham Kuyper Leerstoel en doceert hij filosofie van de 

economie aan de VU. 

 Datum dinsdag 4 april 2017 

 Tijd 19.30 – 21.30 uur 

 Plaats Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren 

 Spreker Govert Buijs  

Musical Esther  
 

Voor uitgebreide informatie, zie pag.16-17. 

 

Uitvoeringen in de Ontmoetingskerk, 

zaterdag 25 maart om 19.30 uur, 

zondag 26 maart om 11.00 uur. 

Ik ben maar een kleine kip, Heer, en in de ogen van sommige mensen 

niet zo veel waard. Toch geloof ik dat U daar anders over denkt. Als 

zelfs zo’n domme mus niet van het dak af tuimelt, zonder dat U er 

weet van heeft, zou U dan géén aandacht hebben voor mij? Nou dan. 

Daarom durf ik ook best een praatje met U te maken. Wat ik U zeggen 

wou: ik vind het leven heerlijk.’s Morgens word ik gewekt door het 

licht en ’s avonds brengt het donker mij weer op stok. Zo wordt mijn 

hele leven geleid door uw natuur. 

Als ik rondscharrel door het zachte gras is er altijd wel iets fijns te vin-

den: een spinnetje, een hapje groen, soms zelfs een korstje brood. En 

als ik in een kuiltje lig te zonnebaden kijken mijn kraalogen naar alles 

wat U geschapen heeft en zij zien dat het goed is. 

Maar het mooiste, Heer, is als het mijn tijd is om een eitje te leggen. 

Dan leef ik helemaal op. Mijn veren gaan glanzen en mijn kam wordt recht en rood. Daar kan ik niets aan doen, ’t gebeurt ge-

woon vanzelf. Wel een uur van tevoren loop ik te tokken en te kakelen, zodat iedereen het kan horen. En als het ei er eenmaal 

is, dan voel ik me zo trots dat ik bijna uit mijn veren barst!. Maar het állermooiste is als ik broeds ben. Dan laat ik mijn eitjes 

door niemand meer weghalen. Ik zal ze verzamelen onder mijn vleugels, ze beschermen en verwarmen, en drie weken later ge-

beurt het: er komt een barst in het ei en daar doorheen wurmt zich een kuiken naar buiten. Lévend! En zeg nou zelf, Heer, zo 

wordt dat simpele eitje van mij toch een symbool van nieuw leven, zelfs een beetje van uw eigen verrijzenis. Het laat mensen 

iets zien van uw boodschap dat er hoop is en altijd weer een nieuw begin. 

Ik weet wel, Heer, de meeste mensen denken daar nooit meer bij na en dat vind ik best wel jammer. Maar ik, Heer, geloof er 

heilig in. En ik ben blij en dankbaar dat ik als kleine kip zo dicht naast U mag staan. 

Trijntje 

Verbinding tussen economische en maatschappelijke belangen  

Gebed van een krielkip op Pasen 

http://goldschmedingfoundation.org/
http://goldschmedingfoundation.org/
http://www.fgw.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers/medewerkers-a-b/prof-dr-g-j-buijs/
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Pastoralia 

De Dorpskerk, Blaricum  531 5681 

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 

Koster: D.v.d.Boom  036-5250500 
 

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@ pro-

testantsegemeenteblaricum.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 be-

luisteren via de kerkomroep op internet. 

Surf naar:  

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

Protestantse 

Gemeente 

Blaricum 

trekken we met hun palmpasenstok-

ken de kerk door. 

We lezen Matteüs 21: 1-11. 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs. 

 

13 april 

Witte Donderdag, 19.30 uur 

Dit jaar vieren we de Goede week in 

eigen huis. Op de avond van Witte 

donderdag lezen we Exodus 12: 15-20 

over het ongedesemde brood in de 

nacht van de uittocht en Johannes 13: 

1-15, dat is het verhaal van de voet-

wassing door Jezus. We vieren de 

Maaltijd van de Heer en gebruiken 

daarbij matzes, dat is ongedesemd 

brood. 

 

14 april 

Goede Vrijdag, 19.30 uur 

We houden een sobere dienst. Er 

staan geen bloemen. De voorganger is 

niet in toga, maar in een donker pak 

gekleed. We lezen het passieverhaal 

en overdenken enkele kruiswoorden. 

Er is geen inzameling van gaven. We 

zullen de kerk in stilte verlaten. 

 

15 april 

Paasnacht, 21.30 uur 

In de stilte komen wij binnen. In de 

donkere kerk wordt de nieuwe Paas-

kaars binnengedragen: Licht van 

Christus! Vanaf dat moment is de stil-

le zaterdag voorbij en vieren we Pa-

sen. Er wordt die avond niet gepreekt. 

We lezen de sleutelverhalen uit de 

Schriften over schepping, uittocht, 

profetie en opstanding. We vieren de 

Maaltijd van de Heer, opnieuw met 

ongerezen brood. We doen dat ‘lo-

pend.’ Want er is deze avond ook 

doop-gedachtenis. Het doopvont zal 

rechts voorin de kerk staan. 

Wie dat wil raakt met een vinger het 

water aan en daarna het voorhoofd. 

‘Ik ben ooit gedoopt,’ wil dat gebaar 

zeggen. Het is geen herdoop. Wij kun-

nen onszelf niet eens dopen en boven-

dien; “de doop die ons slechts een-

maal bediend wordt, blijft gedurende 

ons hele leven van kracht,” (zoals uit 

het oude formulier het zegt). 

Wie hier niet voor voelt passeert het 

doopvont zonder daar bij stil te staan 

en ontvangt midden voorin de kerk 

het brood en twee meter verder wordt 

de beker aangereikt. 

MEDITATIEF MOMENT 

In de veertigdagentijd houden we op 

maandagavonden (maar niet op  

3 april) van 19.15-19.45 uur een me-

ditatief moment, voorin de Dorpskerk. 

We luisteren naar muziek, we zoeken 

de stilte, horen een lezing uit de 

Schrift en krijgen richtvragen ter me-

ditatie. We bidden een avondgebed en 

collecteren voor het veertigdagenpro-

ject. Van harte welkom! 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

19 maart 

Zondag ‘Oculi’ (‘ogen,’ naar Psalm 

25: ‘Mijn ogen zijn gevestigd op God, 

of Hij mij redt.’) Het is de derde zon-

dag in de veertigdagentijd. Voorgan-

ger: ds. Marnix van der Sijs. De 

Dorpskerkcantorij zingt o.l.v. Anton 

Helmink. We volgen het ‘Gemeen-

schappelijk oecumenisch leesrooster’ 

met lezingen uit Exodus 17: 5-7 en 

Johannes 4: 1-26. De eerste lezing 

gaat over het water uit de rots en de 

tweede gaat over Jezus en de Samari-

taanse vrouw bij de bron. 

 

26 maart 

Zondag Laetare (Verheug u, naar 

Jesaja 66: 10, ‘Laat allen die Jeruza-

lem liefhebben zich met haar verheu-

gen en haar liefhebben’). Het is de 

vierde zondag in de veertigdagentijd. 

Voorganger is ds. Alleke Wieringa. 

 

2 april 

Zondag ‘Judica,’ (naar Psalm 42, Ver-

schaf mij recht, o God). Het is de vijf-

de zondag in de veertigdagentijd. 

Voorganger is ds. Arie de Boer uit 

Utrecht. 

 

9 april 

Palmzondag, zesde zondag van de 

veertigdagentijd. Palm- en passiezon-

dag, het is die dubbelheid die deze 

zondag tekent: het is het feestelijke 

van de intocht met het zwaaien van de 

palmtakken: Hij is er, Hij komt! Di-

rect daarna, volgt het lijdensverhaal. 

Met de kinderen (hopelijk komen ze!) 
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DAAROM WIL IK OPSTAAN 

EEN GELOOFSBELIJDENIS OP PASEN 

 

Ik geloof in God 

die het licht heeft geschapen 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen 

 

Ik geloof in aarde en water 

in alles wat er groeit en leeft 

– niet om te vervuilen en te sterven 

maar om te blinken in het licht 

zoals het was in het beginne. 

 

Ik geloof in de mensen, 

geschapen naar Gods beeld 

– niet voor onrecht of dood 

– niet voor angst en geweld 

maar voor het geluk geboren 

en om lief  te hebben. 

Ik geloof in die ene mens 

Jezus van Nazareth, 

die in opstand is gekomen 

tegen onrecht en verdrukking, 

tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 

Ik geloof in zijn opstand tegen de 

 dood 

die Hem in leven hield tot vandaag. 

Daarom wil ik opstaan 

uit mijn eigen duisternis 

en weten dat de dood 

het laatste woord niet is. 

Daarom wil ik geloven 

in de beweging van Jezus, 

wil ik Hem volgen 

in het zoeken naar licht, 

in het dienen van mensen 

totdat alles is voltooid 

en wij leven in vrede. 

 

Uit: Een kring van mensen 

Uitg. Gooi & Sticht  

is afgesproken dat wij elkaar in urgen-

te situaties zullen vervangen. 

Ik wens u goede dagen en een vrolijk 

Pasen! 

ds. Marnix van der Sijs 

 

IN MEMORIAM 

Aletta Hendrika van der Graaf-

Speksnijder, Letty 

Letty overleed thuis, Windvang 31, 

omringd door haar kinderen op 3 fe-

bruari jl. in de leeftijd van 81 jaar. 

Donderdag 9 februari hebben wij haar 

nagedachtenis geëerd in haar Dorps-

kerk. Aansluitend vond de begrafenis 

plaats op het naastgelegen kerkhof 

naast haar man Gerrit, die zij 5 jaren 

overleefde. Een onvergetelijk en ont-

roerend ‘monument’ van liefde voor 

Letty werd opgericht door haar doch-

ters, broer en kleinkinderen. De dank-

baarheid voor moeder, oma en groot-

oma was zeer groot! 

Zij heeft voor hen allen een traditie 

voorgeleefd van het leven vieren. 

Nooit plichtmatige verjaar- of andere 

feestdagen. Fijn was het werkelijk al-

tijd elkaar te ontmoeten: ‘We maken 

er altijd een feestje van!’ Letty miste 

haar man Gerrit enorm. Zij was een 

vrouw met verdriet, maar beslist geen 

verdrietige vrouw! Zij was immers zo 

rijk met fijne kinderen en kleinkinde-

ren. Kort voor haar overlijden kon zij 

nog achterkleinkind Maeve in haar ar-

men houden! Wat een vreugde! 

Letty was trouw lid van de Dorps-

kerkgemeente, maar na het overlijden 

van haar man voelde zij zich daar op 

de zondagmorgen niet meer op haar 

gemak. Wel bleef zij volop betrokken. 

Ruim 30 jaar bezocht zij trouw onze 

ouderen.  

Zij was een mentaal zeer sterke vrouw 

die nooit in de eerste plaats koos voor 

zichzelf. Altijd dacht zij in de eerste 

plaats aan haar kinderen en de ander.  

Wij lazen Psalm 150. Die psalm was 

haar heel lief. De psalm jubelt het uit 

van liefde voor God en Zijn groot-

heid. Ik meen dat Letty in haar leven 

heel veel van die liefde heeft begre-

pen. 

Haar nagedachtenis zij ons allen tot 

zegen. 

Ds. Arie de Boer 

Er zal wel inzameling van gaven zijn, 

want liturgisch gezien is een Maaltijd-

viering zonder (diaconale) collecte 

niet goed voorstelbaar. 

 

16 april 

Pasen. Feestelijke viering van de op-

standing van onze Heer. De Dorps-

kerkcantorij zingt o.l.v. Anton Hel-

mink. Muzikale medewerking wordt 

verder verleend door Hendrika Veer-

man op het orgel en Rembrandt Ze-

gers op trompet. De kinderen delen 

narcissen uit. 

Kom en vier het belangrijkste feest 

van de kerk! 

ds. Marnix van der Sijs 

 

 

DE MUUR 
toen het eindelijk Pasen was  

geworden 

trokken de mensen uit 

roken de vrijheid 

keken met andere ogen naar  

doodgewone dingen zoals 

een ladder tegen een oude muur 

als een kruis dat in de hemel reikt 

langs de weg die zij stilaan gingen 

bloeide overal wel iets 

zagen zij elkaar  

(Corja Bekius) 

 

KENNISMAKINGSBEZOEKEN 

Ondertussen heb ik al heel wat bezoe-

ken afgelegd en mensen leren kennen. 

Ik heb huisbezoeken gebracht bij alle 

leden van de kerkenraad. De kennis-

makingsbijeenkomsten in het Achter-

om waren geen succes. Dat was blijk-

baar het verkeerde aanbod. De men-

sen die zich er voor voor opgaven, 

kregen individueel huisbezoek. 

De bezoeken aan 75-plussers gaan ge-

woon door. De heer Westerveld is zo 

vriendelijk om voor mij de afspraken 

te maken. Daar ben ik hem dankbaar 

voor! 

 

 

AFWEZIG 

Van 3 tot en met 5 april ben ik afwe-

zig. Met ds. De Bruijn (en de kerken-

raden van Laren/Eemnes en Blaricum) 
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gen, dan vindt u de banknummers in 

de Colofon.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het College van Kerkrent-

meesters, Klaas Kos 

COLLECTEROOSTER 

Van en uit de kerkenraad 
19-03 KINDERKERK 

De activiteiten voor de jeugd van nu, 

zijn de toekomst van de kerk voor la-

ter. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor 

de toekomst van de kerk; op de inves-

tering in tijd en geld wordt daarom 

niet bespaard.  

 

26-03 JEUGDKERK 

De activiteiten voor de jeugd van nu, 

zijn de toekomst van de kerk voor la-

ter. Een jeugdkerk is een kerk waarbij 

de boodschap (het evangelie) in een 

eigentijds (meestal evangelisch) jasje 

is gestoken zodat jongeren erdoor 

worden aangesproken. 

 

02-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE 

De kern van alle pastoraat is het om-

zien naar elkaar in de naam van Chris-

tus. 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 levens-

College van kerkrentmeesters 

 

VACATURE 

KOSTER DORPSKERK 

Wegens het terugtreden (pensione-

ring) van de huidige koster is er 

met ingang van juli 2017 een vaca-

ture voor deze functie. Het College 

van Kerkrentmeesters roept belang-

stellenden (m/v) op zich hiervoor 

beschikbaar te stellen. Voor nadere 

informatie over de aard en omvang 

van de werkzaamheden en over de 

vergoeding hiervoor kunt u terecht 

bij de voorzitter van het College, de 

heer Frits Baan,  06-53754609. 

Sollicitaties kunt u richten aan de 

secretaris van het College, de heer 

Klaas Kos; zijn adresgegevens 

staan vermeld in de adreskolom aan 

het begin van het PGB-gedeelte 

van dit kerkblad. 

De kerkenraad kwam op donderdag 

23 februari j.l bijeen. Allerlei relevan-

te zaken werden besproken waaron-

der: de vieringen in de Goede Week; 

dit jaar zijn deze in eigen kring in on-

ze Dorpskerk. (zie Pastoralia) 

Alle bewoners van de Blaricummer-

meent zullen begin maart een infor-

matiekaart in de bus krijgen waarmee 

de Dorpskerk en de vlakbij de nieuwe 

wijk gelegen Oosterlichtkerk uit Hui-

zen zich bekend maken. De informatie 

is in goede samenwerking tot stand 

gekomen. 
De kerkenraad heeft ingestemd met de 

voorstellen van de PKN om in het ka-

der van het vereenvoudigen van de 

kerkelijke organisatie, het aantal clas-

ses terug te brengen van 76 naar 11. 

De belangrijkste overwegingen voor 

de kerkenraad zijn de vergrote hande-

lingsvrijheid voor de gemeenten, de 

Intocht in Jeruzalem 

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel 

Den Haag, kon. Bib., MS MMW 

10B21, Fol. 140 [Utrecht, 1332] 

vragen. Pastoraat vindt plaats binnen 

een gemeente, zowel door predikant, 

ouderlingen en pastoraal medewerkers 

als door gemeenteleden onderling. 

Binnen een gemeente is het gericht op 

alle gemeenteleden. Vaak wordt voor-

al gedacht aan zieke en oudere ge-

meenteleden, maar ook mensen die te 

maken hebben met dood, werkeloos-

heid, scheiding of zelfmoord, of met 

drug- of alcoholgebruik van partner of 

kinderen doen een beroep op  de ge-

meente voor pastoraat. Gemeentepas-

toraat is vaak nauw verbonden aan di-

aconaat en gemeenteopbouw. 

Het Pastoraat is een belangrijk onder-

deel van de gemeente. Hiermee zijn 

terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid. 

 

09-04 CANTORIJ 

De Cantorij is vandaag het doel van 

onze collecte, uw steun zeker waard. 

 

13-04 EREDIENST 

Het instandhouden van de Eredienst is 

op deze dag het collectedoel. 

 

14-04 ORGELFONDS 

Er vond in de afgelopen periode een 

deelrestauratie plaats van ons prachti-

ge Flentrop-orgel. Ook in de komende 

periode zullen er deelrestauraties 

plaatsvinden aan het orgel. Dit zijn 

zeer kostbare aangelegenheden. Wij 

hopen op uw gulle gaven. 

 

15-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE 

(zie uitleg 02-04)  

 

16-04 EREDIENST (1E PAASDAG) 

Het instandhouden van de Eredienst is 

op deze zondag het collectedoel. 

 

Alle collectes worden zoals altijd van 

harte aanbevolen. 
 

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

05-02 Vorming en  

 Toerusting € 89,89 

12-02 Licht en verwarming € 105,35 

19-02 Jeugdwerk € 85,00 

26-02 Orgelfonds € 104,54 

 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  

Was u niet in de gelegenheid in de 

kerk te komen en wilt u toch bijdra-
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directere aansturing door de classis-

predikant (nieuwe functie) en de vor-

ming van ringen waarin naburige ge-

meenten kunnen overleggen. 
 

De volgende vergadering van de ker-

kenraad is op 23 maart a.s. Wanneer u 

iets in de kerkenraad ter bespreking 

wilt inbrengen, kunt u dit melden bij 

de voorzitter. 
Bram Veerman,  

voorzitter kerkenraad 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk met een hartelijke 

groet en als gebaar van verbondenheid 

naar: 

ds. Arie de Boer, Utrecht; An Smids, 

Graanoogst 3, Eemnes; mw. Thierens-

van Zutphen, Torenhof-bewoonster; 

Jan de Wit, Evenaar 21; de heer 

Parson, Theodotion, Laren; Wim 

Koetsveld, de Beukenhof, Loosdrecht; 

Pim Schoorl, Theodotion, Laren. 

Kent u iemand in uw omgeving die u 

wil voordragen voor de bloemengroet, 

laat het dan even aan ons weten. 

Karin Nelson 

COLLECTEROOSTER 

19-03 40-dagen Aktie BEL:  

Schoolmeubilair 

voor R.K. Friers-

dale R.C. 

Dit door de BEL-

gemeenten reeds 

jarenlang gesteun-

de project, betreft 

de uitbreiding van 

pater Wynand van 

Wegen’s school in 

Friersdale Zuid-Afrika. De 2 nieuwe 

klaslokalen zijn zo goed als klaar, 

maar er moeten nog 75 tafeltjes en 6 

stalen kasten worden aangeschaft. Wij 

willen stichting Friersdale-Eemnes 

graag helpen om de leerlingen een 

goede start te geven in het nieuwe 

schooljaar. 

 

26-03 40-dagen Aktie BEL:  

Studentes in 

Nepal 

De 40-dagen-

aktie BEL wil 

ook in 2017 een 

aantal studentes 

in Nepal blijven 

steunen door hun 

studie te finan-

cieren en/of voor 

College van diakenen 

Uit de gemeente 

bevrijding WO II, de kermis (die oor-

spronkelijk op de 1e zondag van okto-

ber als oogstfeest werd gevierd), de 

opening van de openbare school en 

het bezoek van Koningin Beatrix aan 

ons mooie dorp. Prachtige plaatjes 

van een authentiek boeren dorp. 

Hieronder de data van de eerstvolgen-

de bijeenkomsten: 

Donderdagmiddag 30 maart 

‘uitje in de buurt’: Brinkhuis Laren 

(verzamelen 14/uur op het Oranje-

weitje) 

Vrijdagochtend 14 april en 12 mei 

 ‘koffiepunt’ in ’t Achterom 

In verband met Koningsdag donder-

dag 27 april en Hemelvaartsdag don-

derdag 25 mei vervalt het ‘uitje in de 

buurt’ op die data. 

Sabine van Dijk (6937258) 

Het was een gezellig samenzijn in de 

consistorie 23 februari jl. M.m.v. de 

heren Rob Machiels en Gerben van 

der Woude van de Historische Kring 

Blaricum (www.historischekringblari 

cum.nl) konden wij genieten van film 

en foto materiaal van 200 jaar Blari-

cum. De revue passeerden o.a. de  

COMMISSIE KRUISPUNT 

De kleuters in Nadanya, een dorp in 

Tanzania,  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). Stichting Mzee Kambee heeft 

om financiële steun gevraagd 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 lesmateriaal 

waarbij zij woorden en sommen kun-

nen maken met behulp van magneti-

sche borden, letters en cijfers. Investe-

De Child Welfare Organization Ne-

pal, de stichting waarvoor Nelleke Al-

ders uit Blaricum zich al jarenlang in-

zet, heeft de Interkerkelijke 40-dagen-

aktie gevraagd of zij de aanleg van 

een irrigatieproject willen financieren. 

Dit project behelst niet alleen irrigatie 

van de landbouwgronden, maar ook 

schoon drinkwater, waardoor ook de 

hygiënische omstandigheden in deze 

dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. 

Graag willen wij de bevolking van de-

ze arme streek een menswaardiger be-

staan geven.  

 

09-04 40-dagen Aktie BEL: 

veilige huisvesting te zorgen. Deze 

meisjes hebben dankzij uw steun de 

lagere en middelbare school kunnen 

doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer 

dankbaar en willen zich graag na hun 

beroepsopleiding inzetten voor verbe-

tering van de leefomstandigheden van 

hun minder bedeelde landgenoten.  

 

02-04 40 dagen Aktie BEL:  

Water, elke druppel telt… 

http://www.historischekringblaricum.nl
http://www.historischekringblaricum.nl
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05-02 Werelddiaconaat: 

 Nootmuskaatproject € 124,21 

12-02 Stichting Child € 113,00 

19-02 St. de Vrolijkheid € 70,25 

26-02 Stichting De Cocon € 131,35  

 

Allen hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

COLLECTEVERANTWOORDING 

men met de Voedselbank Gooi & 

Omstreken. Huizen is hun hoofdvesti-

ging, iedereen die woont in onze regi-

o/werkgebied kan een beroep op hen 

doen. Uitgiftepunten zijn gevestigd in 

Huizen, Hilversum (twee), Weesp, 

Baarn, Soest en Laren (BEL-gemeen-

ten). Ook inwoners uit omliggende 

gemeenten kunnen een beroep op de 

Voedselbank doen. 

 

UW DONATIE 

Uw donatie in de vorm van onder-

staande producten zijn meer dan wel-

kom: 

 schoonmaakartikelen 

 zonnebloemolie 

 groenten in blik (geen glas) 

 broodbeleg houdbaar (geen vers) 

 vis conserven 

 

AKTIE 

Vorige keer(september 2016) brach-

ten wij 350 artikelen bijeen voor de 

Voedselbank. Het gaat ons ongetwij-

feld lukken, met uw steun, dit aantal 

te vergroten!! 

Zondag 19 maart a.s. treft u in de 

voorhof van onze kerk flyers aan met 

informatie over de Voedselbank.  

Tevens zal in de dienst aandacht wor-

den gevraagd voor de actie van 26 

maart 2017 

Op zaterdag 25 maart a.s. treft u bij 

onze Dorpskerk in Blaricum reeds le-

ge kratten aan die u kunt vullen met 

de producten. De kerk is dan geopend 

van 10:00-12:00 uur. 

Op zondagmorgen 26 maart en 

maandagmorgen 27 maart (10:00-

12:00 uur) kunt u hiervoor ook nog in 

de kerk terecht! Hierna zullen de krat-

ten worden opgehaald door de Voed-

selbank. 

 

Graag bevelen wij u deze actie van 

harte aan. 

Heel hartelijk dank, 

Annette Horsman,Diaken 

Graag uw aandacht voor de Voedselbank! 

Actie in de Dorpskerk Blaricum op 26 maart  

Wij zien om naar onze naasten. Van-

uit onze overtuiging weten wij hoe be-

langrijk het is om een open oog en oor 

te hebben voor hen die om ons heen 

leven. Met aandacht voor de ander 

maar ook vanuit ons geloof belijden 

wij dit. Ook in onze regio zijn er heel 

veel mensen die leven in verborgen 

armoede. Ja inderdaad óók in gemeen-

ten waarbij je dit niet zo snel zou ver-

wachten, als je om je heen kijkt.  

 

VOEDSELBANK 

Een Stichting die wij allemaal kennen, 

de Voedselbank, is hier dag in dag uit 

mee bezig. De Vrijwilligersorganisa-

tie Stichting Voedselbank Gooi & 

Omstreken streeft er naar om verbor-

gen armoede en voedseloverschot be-

ter met elkaar in evenwicht te bren-

gen. Daarnaast is het hun doelstelling 

om cliënten volledig uit de problemen 

te (laten) helpen.  

 

VOOR WIE? 

Wie helpen zij? Enerzijds zijn er men-

sen die om diverse redenen niet 

(meer) in staat zijn om elke dag een 

simpele maaltijd op tafel te zetten. De 

voedselpakketten moeten in deze con-

text gezien worden als acute nood-

hulp. Anderzijds wordt er veel goed 

voedsel vernietigd of verspild. Niet 

zozeer uit onverschilligheid als wel 

om diverse economische redenen. 

De Voedselbanken (100% vrijwilli-

gersorganisaties, ANBI) maken daar-

bij geen onderscheid tussen mensen, 

qua ras, geloof, levensovertuiging, po-

litieke kleur, geslacht, sociale status 

of geaardheid. Zij verlenen belange-

loos hulp en verwelkomen alle hulp 

en donaties die zij krijgen. 

Gooi & Omstreken steunt momenteel 

op 170 vrijwilligers die met inzet hun 

werk doen voor dit goede doel. 

 

LOCATIE 

De Dorpskerk werkt al enige tijd sa-

De armoede in ons land stijgt nog 

steeds. Na aftrek van de vaste lasten is 

het besteedbaar inkomen vaak minder 

dan 200 euro per maand.  Steeds meer 

mensen zijn afhankelijk van de Voed-

selbank. De Voedselbank steunt deze 

mensen in nood door hen gedurende 

drie maanden één keer per week kos-

teloos een voedselpakket ter beschik-

king te stellen ter aanvulling op hun 

krappe budget. De voedselbank ver-

dient onze financiële steun. 

 

Gedurende de 40-dagentijd zal ook de 

opbrengst van het offerblok in de 

voorhof bestemd zijn voor de 40-da-

genaktie Water, elke druppel telt… 

ren in de kinderen van nu is ook in-

vesteren in de toekomst van het land.  

 

16-04 VOEDSELBANK 
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FILMTIP: STORM: LETTERS VAN VUUR (9+) 
 

Spannende avonturenfilm van de makers van  

Achtste-groepers huilen niet, Oorlogsgeheimen en Code M. 

Storm: Letters Van Vuur speelt zich af in de middeleeuwse Lage Lan-

den, waar de 12-jarige Storm (Davy Gomez) ziet hoe zijn vader Klaas 

(Yorick van Wageningen) wordt gearresteerd. 

Klaas is door de Inquisitie betrapt tijdens het drukken van een belangrijke, 

maar verboden brief van Maarten Luther. Storm weet te ontkomen met de 

originele drukletters en wordt zo ongewild het middelpunt van de jacht op 

de brief. 

Bedreigd door de Inquisitie maar geholpen door Marieke (Juna de Leeuw), 

een weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels woont, moet Storm in een 

race tegen de klok zijn vader zien te redden van de doodstraf. Wat begint 

als een spannend avontuur, ontaardt in een gevecht voor ieders vrijheid. 

Dorpskerk Jeugd  

* Op de zondag vóór Pasen, Palmzon

dag, versieren we tijdens de dienst 

Paasstokken ter herinnering aan de 

feestelijke intocht van Jezus in Jeruza-

lem. Alle jeugd die dat wil, mag mee-

doen. Wel graag zelf een Paasstok 

meenemen! We beginnen in de kerk, 

vanaf daar gaan we gezamenlijk naar 

onze eigen ruimte en komen aan het 

eind van de dienst terug met de ver-

sierde stokken. 

Dag allemaal! 

 

Hier is weer een flitsend nieuwe 

Dorpskerk Jeugd-pagina. Wil je vol-

gende keer ook graag iets schrijven of 

melden? Stuur het dan vóór 6 april 

a.s. naar dorpskerkjeugd@gmail.com. 

Veel leesplezier!  

Jeugdredactie. 

Op Paasmorgen zijn er weer eie-

ren verstopt in de kerk! Sommige 

liggen zo voor 

het oprapen 

(maar je moet 

ze laten lig-

gen tot NA de 

dienst, dat is 

zelfs voor de 

volwassenen 

heel lastig!), en andere zijn alleen 

te vinden door echte Paasei-

spoorzoekers. Kom je mee zoe-

ken? Zondag 16 april na de 

dienst! 

JEUGDAGENDA 

Datum Omschrijving Leiding Bijzonderheden 

2 april Kinderkerk/Jeugdkerk12+ Diana/Mieke Dienst voor Jong & Oud 

9 april PALMPASEN* allen! vergeet niet je stok mee te nemen! 

16 april PASEN KK: Rita (geen 12+) Gezinsviering, na dienst eieren zoeken in kerk 

7 mei Kinderkerk/Jeugdkerk12+ Diana/Pauline Dienst voor Jong & Oud 

mailto:dorpskerkjeugd@gmail.com.%0dVeel
mailto:dorpskerkjeugd@gmail.com.%0dVeel
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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 
Blijf dit doen om Mij te gedenken, zei 

Jezus tegen zijn leerlingen. Kerk zijn 

is gedenken. Gedenken is: proberen 

om met het waardevolle te leven en 

om het handen en voeten te geven. 

Gedenken is: het goede op jouw ma-

nier doorgeven. Gedenken is: aan ons 

om verder te gaan. Gedenken is: je la-

ten inspireren door de geest van Jezus. 

 

Op Goede Vrijdag 14 april, 19.30 

uur lezen we het verhaal van het lij-

den van Jezus. De lezingen worden 

afgewisseld met liederen die we sa-

men zingen en met door een ensemble 

gezongen koralen van Bach. De na-

druk zal op deze avond liggen op stil-

te en bezinning. 

 

Stille Zaterdag, 15 april houden we 

de paaswake, die om 21.30 uur be-

gint. We dragen in een donkere kerk 

het licht binnen. Dat is de essentie 

waar deze dienst van spreekt: dat het 

licht telkens opnieuw de wereld in ge-

dragen wordt. De paaswake heeft 

weet van de dood, maar blijft zingen 

boven alles uit van het leven. Aan het 

einde van de dienst schenken we lich-

te dranken. Ook op die manier laten 

we iets van Pasen zien. Koorzangers 

werken mee. Ik leid de dienst. 

 

Eerste Paasdag, 16 april, 10.00 uur 

Ontmoetingskerk: ds J.G. de Bruijn 

We beginnen een kwartier voor aan-

vang met het zingen van paasliederen. 

Daarna vieren we Pasen, het hoge 

feest van de kerk. Op Pasen wordt 

veel gezongen, want zingen is de bes-

te manier om iets duidelijk te maken 

van wat Pasen betekent. Met mijn ver-

stand kan ik er niet bij, maar soms kan 

mijn hart ontvangen waar het lied van 

zingt: dat leven het laatste woord zal 

hebben. Over leven gesproken: We 

zingen, zoals elk jaar Dan zal ik leven. 

Dit lied van Huub Oosterhuis laat ho-

ren wat Pasen inhoudt. 

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De steen is weggerold. 

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet. 

Wij zijn in bekenden veranderd. 

BIJ DE DIENSTEN 

In de dienst van 19 maart ga ik voor.  

Zowel in de kerkzaal als in de ruimte 

voor de kinderen staat dan het verhaal 

van Esther centraal. 

 

In de dienst van 26 maart wordt de 

musical Esther voor de tweede keer 

uitgevoerd. De musical is dan ingebed 

in een kort liturgisch raamwerk. We 

beginnen, zoals elke zondag met het 

zeggen van Onze hulp, een gebed en 

een lied. We sluiten af zoals elke zon-

dag: met gebeden, een slotlied en de 

zegen. Deze dienst begint om 11.00 

uur! Elders in dit nummer van Onder-

weg vindt u uitvoerige informatie over 

de musical Esther. 

 

Op 2 april gaat Erik Idema voor in de 

dienst in de Ontmoetingskerk. 

 

9 april is het Palmpasen. Ik leid de 

dienst, waarin we het verhaal van de 

intocht in Jeruzalem lezen. Kinderen 

maken Palmpasenstokken. We maken 

een optocht ook buiten de kerk. De 

ezel zal ons voorgaan. De ezel, die 

meer is dan zomaar een willig, onwil-

lig dier. In de Bijbel is dit dier de dra-

ger van het heilzame en de heilzame. 

Er is een klein, veelzeggend gebed, 

dat ik nogal eens aanhaal. Dom Hel-

der Camara, de Zuid-Amerikaanse 

priester bad indertijd: Laat mij uw 

ezel zijn, o Heer. 

 

STILLE WEEK 

 

In de dagen voor Pasen, de zogenaam-

de Stille week, houden we een cyclus 

van diensten in de Johanneskerk. Sa-

men vormen deze diensten een door-

lopend geheel. We maken om die re-

den een boekje waarin alle ordes van 

dienst zijn opgenomen. 

 

Op Witte Donderdag 13 april vieren 

we het avondmaal. De dienst begint 

om 19.30 uur. Voorganger: ds J.G. de 

Bruijn. Koorzangers verlenen mede-

werking. Witte donderdag gedenkt het 

ontstaan van de kerk. De kerk is be-

gonnen rond de tafel. 

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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Het zal in alle vroegte zijn 

De ochtendmist trekt op 

Ik dacht een dorre vlakte te zien 

Volle schoven zie, lange halmen, aren 

Waarin de korrel zwelt 

Bomen omranden het bouwlanden 

Heuvels golven de verte in 

Bergopwaarts en worden wolken  

 

Daarachter kristal geworden verblindend 

De zee die haar doden teruggaf 

Wij overnachten in elkaars schaduw 

Wij worden wakker van het eerste licht 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft 

geroepen 

 

Dan zal ik leven, dan zal ik leven 

 

 

BERGSTICHTING 

Op woensdag 12 april zetten we de 

deuren van de Johanneskerk van harte 

open voor de presentatie van het boek 

dat Teun Koetsier en Elbert Roest ge-

schreven hebben over de Bergstich-

ting. Het boek vertelt het verhaal van 

de Joodse kinderen die hier woonden, 

toen de Duitsers met het bevel kwa-

men dat zij afgevoerd moesten wor-

den. Een deel van hen kon gered wor-

den door het dappere werk van de 

Reitsema’s die het huis bestuurden. 

Een ander deel, 48 kinderen, heeft de 

oorlog niet overleefd. Hun namen ko-

men te staan op het monument dat op 

20 april onthuld zal worden.  

Het boek helpt je om onder ogen te 

zien wat er heeft plaatsgevonden.  

OVERLEDEN 

Op 88 jarige leeftijd overleed op 24 

februari ons gemeentelid Gerrigje,  

Gerrie de Weerd- Groenevelt.  

Gerrie de Weerd woonde jarenlang 

aan de Erfgooiersdwarsweg. Toen 

haar gezondheid verzwakte verhuisde 

ze naar Johanneshove. In de afgelopen 

maanden ging haar conditie steeds 

verder achteruit. Uiteindelijk is zij in 

vrede en rust gestorven. We hebben 

haar herdacht in een dienst in de Ont-

moetingskerk. We hebben herinnerin-

gen opgehaald aan deze vrouw, die 

niet zozeer op de voorgrond stond, die 

haar stem niet zou verheffen om haar 

meningen luid te verkondigen, maar 

die in stilte haar eigen weg door het 

leven ging. Met haar man vormde ze 

indertijd een koppel naar klassiek pa-

troon: zij werkte thuis, hij buitenshuis. 

Hij liet meer van zich horen, zij werk-

te meer achter de schermen. Hij stelde 

regels en zij had weet van regelen, 

van laveren en schipperen.  

Gerrie de Weerd is met kerk en gelo-

ven opgegroeid. In haar traditie waren 

de regels en de vormen belangrijk. 

Haar traditie betekende soms ook: 

angst voor wat je niet goed deed. Zelf-

onderzoek nam zij serieus met alle on-

zekerheid die zoiets met zich mee kan 

brengen. 

Geloven werd later in haar leven: ver-

trouwen, zonder dat je alles van ge-

loof precies kunt of hoeft in te vullen.  

Geloven werd: verlangen naar vrede 

en rust. In gesprekken met haar was er 

openheid om alle vragen te stellen, 

om alle zorgen te uiten, om te zoeken 

naar wat wezenlijk is. Uiteindelijk 

kon ze het leven uit handen geven, 

vertrouwend op eeuwige geborgen-

heid. Haar kinderen en kleinkinderen 

staken aan het begin van de dienst 

kaarsen aan. In wat zij deden en zei-

den, werd de dankbaarheid duidelijk 

voor, zoals zij het op de rouwkaart 

schreven, onze lieve en zorgzame 

moeder en oma. 

We gedenken haar met eerbied en ge-

negenheid. 

J.G. de Bruijn  

Uit de gemeente 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk, als gebaar van 

verbondenheid naar: 

Mw. de Heus, Rietgors 44, Eemnes. 

Mw. Bos-Zaal, Werkdroger 1-Theo-

dotion, Laren. Dhr. en Mw. De Jong, 

Zeeltweg 8, Eemnes. Mw. Van Woer-

den, Wolfstedelaan 10, Eemnes,  

Ik luister graag naar wat er achter de 

woorden van mensen meeklinkt.  

Voor mij is de vraag van belang: wat 

bedoel je, waar heb je het over als je 

het hierover hebt. Traditie betekent 

doorgeven, overleveren.  

Mijn vraag is dan: wat wil je doorge-

ven en wat wil je overleveren? 

Luister ik naar antwoorden van politi-

ci dan hoor ik spreken over de paas-

haas en de paaseieren, dan hoor ik 

verzet tegen het winterfeest dat in de 

plaats van kerstfeest gekomen is, dan 

hoor ik een pleidooi voor het eigen 

volk, dan hoor ik soms ook niets. 

Bij veel antwoorden denk ik: wat een 

leegte! De Joods-Christelijke traditie 

heeft te maken met de Bijbel. Met wat 

geschreven is en doorgegeven is. Als 

je die traditie niet kwijt wilt, moet je 

je daartoe verhouden. 

Het betekent niet dat je klakkeloos 

hoeft te aanvaarden wat geschreven is 

of dat je zou moeten geloven wat het 

voorgeslacht geloofde. Daarmee ver-

loochen je het voorgeslacht. Daarmee 

doe je geen recht aan die traditie. 

Het betekent wel: weet hebben van 

verhalen, weet hebben van uitleg, 

deelnemen aan het gesprek daarover, 

nagaan op welke manier de verhalen 

jou inspireren tot leven en handelen. 

Het betekent levenslang leren. 

Voor Paaseieren en de paashaas ga je 

maar naar de Hema of naar Jamin. 

Als je te maken wilt hebben met de 

Joods-Christelijke traditie ga je naar 

de synagoge of naar de kerk. Daar kun 

je merken hoe verrijkend het is om 

met de Bijbelverhalen geconfronteerd 

te worden. Daar kun je je laten voeden 

met de Joods-christelijke volheid.  

Ik kan het iedereen aanbevelen, politi-

ci van het CDA niet uitgezonderd.  

JOODS-CHRISTELIJKE  

VOLHEID 

In de weken naar de verkiezingen toe 

hebben veel politici gesproken over 

de Joods Christelijke traditie. Je hoor-

de het niet alleen uit de mond van Bu-

ma, Segers of van der Staaij, ook 

mensen als Thierry Baudet, Mark Rut-

te en Geert Wilders spraken er over. 

Niet zelden gebeurt zoiets in reactie 

op deze tijd, waarin de Islam een gro-

tere positie inneemt in dit land.  Een 

tijd waarin christelijke symbolen uit 

de samenleving verdwijnen en waarin 

de kerkelijke traditie langzamerhand 

aan het vervagen lijkt. 
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dan over perioden van veel langer dan 

10 jaar, dan realiseer je je dat je de 

huidige kerkorde vooral ook moet re-

lativeren. 

De gemeente Laren organiseert op 20 

maart een werkconferentie over het 

thema Eenzaamheid & Verbinden. Op 

grond van onderzoek blijkt dat in het 

Gooi bijna 40% van de inwoners (van 

jong tot oud) in meer of mindere mate 

een gevoel van eenzaamheid ervaart. 

Veel organisaties in Laren zetten zich 

in om sociale relaties en verbindingen 

te bevorderen. De gemeente Laren be-

seft dat om een samenhangende aan-

pak te realiseren en onze naasten goed 

te kunnen helpen, wij de problematiek 

en elkaar nog beter moeten leren ken-

nen. Een goede reden om de werkcon-

ferentie te organiseren en heel belang-

rijk voor ons om daar aan deel te ne-

men. Later meer hierover. 

Martin Noordzij 

VAN HET KERSTCOMITÉ 

De jaarlijkse paasviering voor oudere 

gemeenteleden zal plaatsvinden op 

dinsdagmiddag 11 april van 15.30-

17.30 uur in de Ontmoetingskerk. De 

uitnodigingen zijn verstuurd naar ge-

meenteleden van 75 jaar en ouder. De 

dames van het kerstcomité zullen sa-

men met ds. De Bruijn de viering ver-

zorgen en er zal gezorgd worden voor 

koffie en thee met iets lekkers in de 

pauze. Heeft u geen uitnodiging ont-

vangen, maar wilt u de paasmiddag 

toch bijwonen, neem dan contact op 

met Betty van Dillen, tel. 5381161 of 

via bvdillen@ziggo.nl. 

Betty van Dillen 

Mw. Van Wouw, Zaadkorrel 5, Eem-

nes. Dhr. en Mw. Calis, Ericaweg 48, 

Laren. Mw. Strating, Naarderstraat 81

-Stichtse Hof, Laren. Dhr. en Mw. 

Blom, Veldweg 28, Eemnes. Mw. 

Kip, Eemnesserweg 42-Johanneshove, 

Laren. Momenteel in Tergooi Hilver-

sum. Mw. Reichardt, Naarderstraat 81

-Stichtse Hof, Laren. Dhr. Reichardt, 

Tafelbergweg 22, 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. 

De musical Esther is gebaseerd op het 

Bijbelverhaal. Het vertelt hoe het 

Joodse volk in ballingschap terecht 

komt. In het vreemde land waar zij te-

recht zijn gekomen krijgen ze te ma-

ken met vreemdelingenhaat. Het ver-

haal laat horen en zien wat door de 

eeuwen heen steeds opnieuw gebeurt. 

Het is buitengewoon actueel. 

Maar Esther biedt meer dan de 

constatering dat mensen telkens weer 

gediscrimineerd worden. De essentie 

van het verhaal ligt in het verzet dat 

begint bij een persoon, de oom van 

Esther, Mordechai.  

Dat verzet groeit ook in Esther die 

langzamerhand de durf krijgt om op te 

komen voor haar mensen. Esther wijst 

Haman aan als de architect van het 

kwaad. Zo behoedt zij haar volk voor 

het beraamde onheil. 

Eind goed, al goed? De geschiede-

nis lijkt iets anders te zeggen.  

Wat toen gebeurde, gebeurt steeds op-

nieuw, op allerlei plaatsen. Soms is 

ook de gediscrimineerde van gisteren 

de beschadiger van morgen. 

De musical begint en eindigt met 

een optocht van ballingen. Daarmee 

zegt het verhaal: we zijn op weg, God 

NIEUW INGEKOMEN 

 Mevr. R.C. Martens 

  Graafland 15, Laren 

 Mevr. J.C.M. de Graaf - Prins 

  Maaibalk 1, Eemnes 

 Mevr. M.J. v.Zijtveld - v.Zutphen 

  Werkdroger 1, Laren 

 

VERHUISD 

 Dhr. F.F. Bienfait 

  van: Werkdroger 1, Laren 

  naar: Amersfoortsestraatweg 202 

  Huizen 

 Mevr. IJ. Bos – Zaal 

  van: Naarderstraat 81/5, Laren 

  naar: Werkdroger 1, Laren 

Kerkelijk Bureau 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 

Van en uit de kerkenraad 

De laatste weken zijn er oproepen ge-

daan om kandidaten voor diverse 

ambten voor te dragen. Hier is heel 

goed gehoor aan gegeven. Dit heeft 

onder andere geresulteerd in een door 

de kerkenraad behandelde voordracht 

van 26 personen. Een bemoedigend 

getal en wij gaan proberen hier ca. 8 

nieuwe ambtsdragers uit te vinden. 

Als je beseft dat wij binnen onze ge-

meente ca 150 actieve vrijwilligers 

hebben, dan is het selecteren van kan-

didaten voor een ambt een aangele-

genheid van voorzichtig passen en 

meten. De vrijwilliger zonder ambt in 

onze gemeente is zo belangrijk, dat je 

daar soms officiële functies onderge-

schikt aan laat zijn. 

Voor ambtsdragers geldt volgens de 

kerkorde een maximale termijn van 

12 aaneengesloten jaren. Wij proberen 

dat te begrenzen op 8 jaar. Ook dat 

komt nog over als een indrukwekkend 

lange tijd. Als je je dan realiseert dat 

er van de meeste vrijwilligers niet be-

kend is hoe lang zij een bepaalde acti-

viteit al uitoefenen en vaak gaat het 

 Mevr. F. Frerichs – Korthuys 

  van: Co Bremanlaan 22, Laren 

  naar: Past.Hendrikspark 5, Laren 

 

VERTROKKEN 

 Dhr. en Mevr. R. Hart 

  naar: Hilversum 

 Mevr. F. Bout 

  naar: Baarn 

 Mevr. P.H.J. Lipplaa - Ven 

  naar: Blaricum 

 

OVERLEDEN 

 op 28 januari 2017: 

  Dhr. W.J. Verburg Sr. 

  Naarderstraat 81/4, Laren 

 op 24 februari 2017: 

  Mevr. G. de Weerd-Groenevelt 

  Eemnesserweg 42, Laren 

Jim Lemckert 

Musical Esther 

mailto:riekeswaan@hotmail.com


WERKGROEP COMMUNICATIE 

De Werkgroep Communicatie (WGC) probeert met voorlichtingsmiddelen, de 

leden van onze gemeente op de hoogte te houden van al die zaken die voor hen 

van belang zijn. Het kerkblad, de nieuwsbrief, de website, facebook, de zon-

dagsbrief, publicaties in de vitrines en de inzet van de beamer in de kerk, zijn 

daarvan goede voorbeelden. Maar ook het zenden van persberichten die qua in-

formatie meer mensen binnen en buiten de kerk kunnen bereiken, behoort tot de 

taken. De WGC komt zesmaal per jaar bijeen en vaker indien nodig. Op de foto 

de leden van de Werkgroep Communicatie. De titel is “Wij geven het voor-

beeld”. Daarmee wordt bedoeld dat werkgroepen en colleges (opnieuw) worden 

uitgenodigd om een groeps- of actiefoto naar Onderweg te sturen. Leuk voor de 

lezers om te zien wie waarbij betrokken zijn! 

weet waar naar toe. Je kunt van het 

verleden leren, je kunt gedenken. Es-

ther kan je de ogen openen voor wat 

ook vandaag kan plaatsvinden. Esther 

opent je ogen en je hart om te zien 

wat gebeurt, om te doen wat gedaan 

moet worden. 

De musical Esther vertelt van we-

zenlijke, ernstige zaken. Tegelijkertijd 

is de musical menselijk, speels en hu-

moristisch.  

Wat te denken van het prachtige 

lied van de boze Washti, die haar man 

de koning even flink de les leest, of 

van het Mooie meidenlied, dat Hegai, 

de eunuch van de koning zingt met 

koorzangers bij de missverkiezing. 

Dan heb ik het nog niet gehad over 

de buigscene: kinderen en volwasse-

nen krijgen les, omdat ze moeten le-

ren buigen voor de grote koning. 

Doen ze het wel of doen ze het niet? 

De tekst van de musical is geschre-

ven door Jacques Westerveen, de mu-

ziek door mij.  

Aan Esther werken mee: 

Michiel Grasmeier (Hegai),  

Bart Nouwens (Haman),  

Co Swaan (Ahasveros),  

Betty van Dillen (Washti),  

Yvette van Lingen en Nienke van 

Beek (Esther),  

Karel Hagen (Mordechai),  

Sylvia Kuperus en Mary Mulder 

(de schaduw van Esther).  

Daarnaast: koorzangers en instrumen-

talisten, decorbouwers, kledingdes-

kundigen. Annemarie Blink, regie, 

Paula van Hamond en Ytta Stulp, or-

ganisatie. Herman Kattemölle heeft 

als regisseur achter de schermen een 

grote bijdrage geleverd. Hij is nu van-

wege ziekte niet in staat om aanwezig 

te zijn. 
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Vlnr: Henk Aertsen, Job de Bruijn, Jim Lemckert, Ruud Ham, Frans Hagens, 

Cees van Rijsdam, Douwe de Joode, Klaas Stulp, Herman Docter. 

Even voorstellen 

"Mag ik meedoen?" Dit vragen kinde-

ren elkaar elke dag, overal ter wereld. 

Voor velen van hen is meedoen van-

zelfsprekend. Maar voor kinderen met 

een handicap in ontwikkelingslanden 

niet. Door hun handicap kunnen ze 

soms niet naar school, hebben ze geen 

vriendjes of worden ze door de ge-

meenschap niet geaccepteerd. Het Li-

liane Fonds biedt hulp zodat de kinde-

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 

19 en 26 maart, 2, 9 13 en 16 april 

40 DAGEN AKTIE, ZIE PAG 4. 

23 april Lilianefonds 

https://www.lilianefonds.nl/de-kinderen 

De musical duurt ongeveer 50 minu-

ten. We voeren hem twee keer op in 

de Ontmoetingskerk: 

zaterdag 25 maart om 19.30 uur 
zondag 26 maart om 11.00 uur, 

ingebed in een kort liturgisch 

raamwerk 
De toegang is gratis. Er is een deur-

collecte ter dekking van de kosten. 

J.G. de Bruijn 
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ISLAM EN CHRISTENDOM (2) 

Beste Job, 

Bedankt voor je objectieve beschou-

wing over Islam en Christendom. 

Toch enkele kanttekeningen: op grond 

van mijn ervaringen twijfel ik aan de 

vredelievendheid van de islam, zoals 

beschreven door Karin Armstrong. De 

redenen daarvoor zijn dat ik tijdens 

een zakelijk verblijf in Riyad door 

daar aanwezige religieuze politie (in 

lange grijze gewaden en vooral lange 

baarden) letterlijk naar mijn kamer 

geslagen werd, omdat ik enkele minu-

ten te laat in het hotel aankwam vòòr 

het twaalf-uur gebed. Welke religie 

heeft een religieuze politie? Genoemd 

voorval heeft mijn houding ten aan-

zien van de islam grotendeels bepaald. 

Bij het minste vergrijp wordt de vre-

delievendheid omgezet in geweld. 

Op grond van mijn ervaringen in 

islamitische landen, vooral Saoedi-

Arabië en Pakistan, zullen aanhangers 

van de islam altijd kiezen voor de is-

lam in plaats van bijvoorbeeld een de-

mocratische maatschappij. De soera’s 

in de Koran, b.v. 2193 en volgende, 

spreken over het uitroeien van de on-

gelovigen en over wereldheerschappij 

– deze soera’s staan altijd boven de 

zgn. vredelievende soera’s. 

Na de avond ‘Verbinden’ met 

Marcouch, zette ik thuis nog even om 

10 uur het nieuws aan en hoorde ik 

het bericht dat (uitgerekend op dat 

moment) aan de kust van Lybië 40 

christenen op afschuwelijke wijze wa-

ren geëxecuteerd. Dat was ook de is-

lam! Kan iemand dan nog geloven in 

“verbinden” of oecumene met de is-

lam? Mevrouw Armstrong zou lange-

re tijd in Saoedi-Arabië moeten wo-

nen om echt te zien of de islam 

“vredelievend” is, bijvoorbeeld door 

mee te maken dat op gezette tijden 

mensen in het openbaar worden ge-

ëxecuteerd of gemarteld. Dank voor je 

conclusie “werelden van verschil tus-

sen Mohammed en Jezus”. Daaraan 

zou ik willen toevoegen: “tussen de 

bijbel en de koran”. 

 

Met vredelievende groet, 

Wim Bosselaar 

Reactie van een lezer 

VAKANTIE IS VOOR 
IEDEREEN 

In het huidige drukke tijdperk is een 

vakantie zeer welkom. Toch is zo’n 

tijd van plezier en ontspanning niet 

voor iedereen weggelegd. Hetvakan-

tiebureau.nl (bekend van de diaconale 

senioren-/zorgvakanties) en RCN Va-

kantieparken brengen hier verande-

ring in. Na de vele positieve reacties 

afgelopen jaar, bieden zij ook in 2017 

weer 100 gezinnen met een inkomen 

op bijstandsniveau een gratis vakantie 

aan. Hetvakantiebureau.nl vraagt al-

leen een kleine bijdrage voor de be-

middeling (€ 75,- voor een verblijf 

van een week en € 35,- voor een 

weekend). De gezinnen bepalen zelf 

wanneer ze - in 2017 - op een van de 

RCN-parken in Nederland vakantie 

vieren. 

 

MEER OVER RCN VAKANTIEPARKEN 

RCN Vakantieparken is een toonaan-

gevend kampeer- en bungalowbedrijf 

met 9 parken op de mooiste plekken 

in Nederland en 8 in Frankrijk. Alle 

accommodaties en kampeervelden 

zijn gericht op het buitenleven. 

Voor de sportievelingen zijn er bo-

vendien sporttoernooien en andere ac-

tiviteiten. Op alle parken vinden in de 

zomerweken vakantiekerkdiensten 

plaats. De kerkdiensten zijn oecume-

nisch, laagdrempelig en muzikaal. Als 

het weer het toelaat, worden deze in 

de openlucht gehouden.  

Kijk voor meer informatie op: 

www.rcn.nl/vakantiekerkdienst. 

RCN kijkt verder dan de eigen onder-

neming. Aandeelhouder Stichting  

Interkerkelijk Oriëntatie Centrum 

(SIOC) besteedt daarom een deel van 

de winst aan goede doelen. Deze sa-

menwerking met Hetvakantiebu-

reau.nl, om gezinnen met weinig 

draagkracht te ondersteunen en zo een 

vakantie mogelijk te maken, is daar 

een goed voorbeeld van. 

 

MEER INFORMATIE 

Meer informatie is te vinden op:  

www.hetvakantiebureau en 

www.rcn.nl/hetvakantiebureau en 

Nadere inlichtingen via de Diaconie: 

contactpersoon Rieke Swaan, 

e-mail riekeswaan@hotmail.com of  

tel: 035-5389172 

ren wèl mee kunnen doen. Het Liliane 

Fonds wil de wereld openen voor kin-

deren en jongeren met een handicap in 

ontwikkelingslanden. Samen met lo-

kale contactpersonen zorgt het Lilia-

nefonds voor directe, persoonsgerich-

te en kleinschalige hulp op maat.  

Met persoonlijke aandacht en (para)

medische en sociale revalidatie wordt 

de groei van het kind gestimuleerd. 

Tegelijkertijd wordt geprobeerd de 

omgeving te ontsluiten en de toe-

komstkansen van het kind te verbete-

ren door onderwijs, werk en inkomen. 

Een behoorlijk bestaan is geen gunst, 

het is een basisrecht van elk kind. 

Jan van Hamond 

De volgende Lekker-

kerk maaltijd is op 

30 maart. 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? De kosten zijn 

vier euro. Opgeven voor de maaltijd 

van maart kan t/m maandag 27 maart 

bij mevr. Riek Pieket Weeserik tel. 

5315636, of op de lijst achterin de 

Ontmoetingskerk. 

Namens alle Lekkerkerkers 

Paula van Hamond,  

LEKKERKERK 

Nagekomen kopij 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
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Ja jullie lezen het goed. Vanaf nu gaan we, 
op verzoek van de jongeren zelf, in 2 groe-
pen verder. 
 
 
Iedere eerste zondag van de maand is vanaf 
nu voor de “oudere” jongeren en iedere derde 
zondag is vooral voor de “jongere” jongeren. 
 
 
We gaan op de eerste zondag meer met Bijbel-
ontdekkingen aan het werk en op de derde 
zondag meer de “actieve” bezigheden. 
 
 
We gaan de komende tijd bekijken of deze ma-
nier van werken aansluit bij wat onze jonge-
ren willen. We hebben goed gekeken of we 
niet voor beide groepen 2 bijeenkomsten per 
maand kunnen organiseren maar met het huidi-
ge aantal begeleiders gaat dit niet lukken. 
 
 
We zijn dan ook opzoek naar mensen die met 
ons mee willen draaien. Als iemand belang-
stelling heeft, dan graag contact opnemen 
met Job de Bruijn of Leo Verhoef. 
 
 
Groet  

Katja, Leo en Linda 

Beste allemaal, 

 

PASEN 2017 

 
Op zondag 16 april is er om 8:30 uur een 

paasontbijt voor iedereen. Jong en oud, lek-
ker gezellig samen eten. 
We gaan ontbijten in de bovenzaal en gaan na 

het paasontbijt naar de kerkdienst. 
 

Iedereen is welkom! 
 
Laat even weten of je komt. 
Dit kan per e-mail of telefonisch bij Yvette 

Sollman, 06-133 999 29 of  

ysollman@xs4all.nl 
 

Groet, 

Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 26 maart 

12+ en 16+ 



GEBED 

God, onze Vader, uw Zoon Jezus is de 

weg, de waarheid en het leven. 

Hij leerde ons uw liefde kennen door 

dienstbaar te zijn aan alle mensen. 

Hem willen we vol dankbaarheid geden-

ken, 

Hij die zieken genas en hongerigen te 

eten gaf, 

die zondaars vergaf en twijfelaars de 

weg wees, 

die zich vernederde door de voeten van 

zijn leerlingen te wassen en op het einde 

zelfs zijn eigen leven gaf. 

Hij zette zijn volgelingen op het spoor 

van dienstbaarheid voor elkaar en zorg 

voor de zwaksten. 

We gedenken Hem door brood te delen, 

zoals Hij eens brood deelde met zijn 

vrienden als teken van zijn eigen li-

chaam, als teken van zijn liefde en over-

gave. 

We vragen U: moge dit brood ook ons 

de kracht geven zijn spoor van dienst-

baarheid te volgen in gemeenschap met 

apostelen, diakenen en alle gelovigen. 

Dat vragen we U door Jezus, de weg 

naar U tot in eeuwigheid. 

Amen. 

Ferdinand Bol (1616-1680) 

De opgestane Heer verschijnt aan Maria 

Magdalena 

Pentekening (15 x 19 cm), ca. 1638 

Amsterdam, Rijksmuseum 

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

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 
 

ZONDAG 26 MAART  vierde zondag v.d. 40dagentijd (Laetare) 

de Dorpskerk 10.00 uur Mw. Ds. A. Wieringa, Utrecht 

Ontmoetingskerk 11.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Musical Esther 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. Ds. A. van Setten 

Stchtse Hof 10.45 uur Pastor N. Smit 

Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZONDAG 2 APRIL  vijfde zondag v.d. 40dagentijd (Judica) 

de Dorpskerk  10.00 uur Ds. A de Boer, Utrecht 

Ontmoetingskerk  10.00 uur Drs. E. Idema, Amsersfoort 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastoor G.C.G. Verhey – de Jager 

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. J.C. Visser 

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

   Woord- en communieviering 
 

ZONDAG 9 APRIL  zesde zondag v.d. 40dagentijd (Palmarum) 

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 Ds. R.H. Mulder  

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor Tünnissen 

Theodotion 10.30 uur Ds. J.H.J. Lotteman 
 

DONDERDAG 13 APRIL  Witte Donderdag 

de Dorpskerk 19.30 uur Ds. M.Th. van der Sijs Heilig Avondmaal 

Ontmoetingskerk 19.30 uur Ds. J.G. de Bruijn  Heilig Avondmaal 
 

VRIJDAG 14 APRIL  Goede Vrijdag 

de Dorpskerk 19.30 uur Ds. M.Th. van der Sijs 

Ontmoetingskerk 19.30 uur Ds. J.G. de Bruijn  

Tergooi Blaricum 15.00 uur Ds. R.H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt 

Theodotion 15.00 uur Pastoor J.H. Willems en Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZATERDAG 15 APRIL  Stille Zaterdag 

de Dorpskerk 21.30 uur Ds. M.Th. van der Sijs Paasnacht 

Ontmoetingskerk 21.30 uur Ds. J.G. de Bruijn  Paaswake 
 

ZONDAG 16 APRIL  Pasen 

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 Ds. R.H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt Oecumenische dienst 

Theodotion 10.45 uur Ds. R. Buijs-Ballast m.m.v. dameskoor St Henricus 
 

ZONDAG 23 APRIL  tweede zondag van Pasen (Quasi modo Geniti) 

de Dorpskerk 10.00 uur Ds. J. de Valk, Amsterdam 

Ontmoetingskerk  10.00 uur Drs. J. Greven, Blaricum 

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

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor M. Kraaijeveld 

Theodotion 10.30 uur Ds. J.L.W. Koppenhol 
 

Torenhof: Op de tweede en vierde woensdag van de maand wordt er om 10.00 uur 

een kerkdienst gehouden. Op de tweede woensdag is er een katholieke voorganger, 

Pastoor Willems. Op de vierde woensdag gaat er een dominee voor. Is er in de 

maand een vijfde woensdag, dan leidt Pastoor Maciej Sendecki de dienst. Alle dien-

sten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom. 

Hier volgt een overzicht van activiteiten 

georganiseerd door de BEL-kerken. 

Meditatief moment in de Dorpskerk,  

Torenlaan16, Blaricum, op de maandag-

avonden 20 en 27 maart en 10 april van 

19.15-19.45 uur. 

Dinsdag 21 maart 20.00 uur Dorpskerk, 

Torenlaan16, Blaricum. Kerkcafé met 

Peter den Ouden: Geheimen achter de 

‘Matthäus Passion’ van Johann Sebasti-

an Bach. 

Zaterdag 25 maart om 19.30 uur en 

zondag 26 maart om 11.00 uur: Ont-

moetingskerk, Kerklaan 41 , Laren: uit-

voering Musical Esther. 

Donderdag 4 april 19.30 uur Johannes-

kerk, Naarderstraat, Laren: Govert Buijs: 

Economische en maatschappelijke belan-

gen. Hoe verbind je mens, werk en eco-

nomie? 

Donderdag 20 april 20.00 uur Dorps-

kerk, Torenlaan16, Blaricum. Kerkcafé 

met dr. Marjan Schwegman: Verzet tij-

dens WO II: een mannenzaak? 

 

Zie voor meer informatie 

 http://www.belkerken.nl 
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