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niet wat te doen, is het niet een hope-
loze zaak, zo’n steen willen wegrol-
len? Tóch moeten wij het proberen, 
gewoon maar op weg gaan. Wie goed 
oplet vindt zeker gelegenheden om 
naar eigen kracht en vermogen iets te 
doen. Als wij hard genoeg ons best 
doen zo’n steen in beweging te krij-
gen, dan mogen wij ook hopen dat het 
wel goed komt. Dat mensen zullen 
opstaan en verder leven. 
Soms krijgen wij dan achter die weg-
gerolde steen het wonder te zien:  
Het gejuich van de vrouw uit het be-
jaardenhuis, die samen met jou de zee 
weer heeft gezien; 
De gevangene die na brieven van Am-
nesty is vrijgelaten; 
Het vluchtelingengezin dat na alle 
protesten tóch hier mag blijven.  
De kinderen in Afrika die stralend een 
zak gekregen rijst naar huis brengen. 
Mensen in nood – van hosannaroepers 
hoeven zij geen steun te verwachten. 
Wél van mensen als Maria Magdalena 
en haar vriendinnen. Gelukkig zijn die 
er altijd nog, ook in onze tijd. Ja toch? 
 

Trees Talsma-Wessels 

GEDACHTEN VAN MARIA MAGDALENA NA PAASOCHTEND  

Wat is er rondom Jezus toch veel gebeurd, de laatste tijd! Eerst dat feest in Jeru-
zalem, het Hosanna niet van de lucht. Een paar dagen later wordt hij verraden, 
opgepakt, gemarteld en aan het kruis geslagen als een misdadiger. Geen van die 
Hosannaroepers die het toen voor hem opnam.  
Met een groep volgelingen kwamen wij bij elkaar, verslagen, niet wetend wat te 
doen. Tot één van de vrouwen zei dat wij hem minstens de laatste eer konden 
bewijzen door zijn lichaam te gaan balsemen. Onderweg beseften wij dat het 
een hopeloze zaak was. Hoe zouden wij vrouwen – de mannen waren niet mee-
gegaan – ooit die grote zware steen voor het graf weg kunnen rollen? Maar we 
gingen gewoon, een stemmetje in mij zei: “het komt wel goed”. En het ís goed 
gekomen, de steen wás al weg. Jezus is opgestaan, zelfs de grootste grafsteen 
kon voor hem de weg naar nieuw leven niet afsluiten. Achter die weggerolde 
steen werd het wonder zichtbaar.  

De steen wegrollen – ruimte scheppen voor 
het wonder, dat is precies wat Jezus zelf voor 
veel mensen heeft gedaan. Stenen van voor-
oordeel, van onrecht of een verstikkende wet, 
die de weg naar een menswaardig bestaan on-
mogelijk maakten. Zoals voor de vrouw die al 
twaalf jaar aan vloeiingen leed. Volgens de 
Wet onrein en door iedereen gemeden want 
wie haar aanraakte werd zelf onrein. Maar Je-
zus liet zich door haar aanraken, hij genas 
haar, als volwaardig mens kon zij opstaan en 
verder leven.  

Net als de vrouw die door Schriftgeleerden op overspel was betrapt. Zij móch-
ten haar stenigen, ja, maar in Jezus ogen was het een onrechtvaardige zaak. De 
man hadden ze laten gaan, en waren ze zelf soms zonder zonde? Die steen van 
een onbarmhartige wet heeft Jezus voor haar weggerold, de vrouw kon opstaan, 
op weg naar een nieuw leven. Nu is hij zelf opgestaan uit de dood. Hij leeft! en 
hij zal blijven leven, overal waar mensen iemand in nood helpen opstaan en de 
steen wegrollen die hen gevangen hield. 
 

EN WIJ? 
In onze tijd worden wij dagelijks geconfronteerd met mensen in nood: vluchte-
lingen, slachtoffers van honger en armoede, zieken en invaliden die zelf geen 
kant meer op kunnen. Nu is het onze beurt hen te helpen opstaan, de steen weg 
te rollen die hun weg naar nieuw leven verspert. Stenen van vooroordeel, wan-
trouwen, onrecht, eenzaamheid. Of een onbarmhartige wet. Ook wij weten soms 
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Vandaag lezen wij Bij de zondagen 

Zondag 23 april 
2e zondag van Pasen 
Lezen 
Math 24: 32-44 
Jezus kwam in hun mid-
den staan  
 
Zondag 30 april 
3e zondag van Pasen 
Lezen 
Johannes 21, 1-14 
Jezus zei tegen hen: 
“Kom, eet iets…”  
 
Zondag 07 mei 
4e zondag van Pasen 
Lezen 
Handel. 2, 14a, 36-41 en 
Johannes 10, 1-10 
Wie de schaapskooi niet 
binnengaat door de deur, 
maar ergens anders naar 
binnen klimt, is een dief 
of een rover 
 
Zondag 14 mei 
5e zondag van Pasen 
Lezen 
Johannes 14, 1-12 
Als je mij liefhebt, houd 
je dan aan mijn geboden  
 
Zondag 21 mei 
6e zondag van Pasen 
Lezen 
Johannes 14, 15- 21  
Ik laat jullie vrede na; 
mijn vrede geef ik jullie. 

Met heel veel dank aan de 45 collec-
tanten en alle goede gevers, kunnen 
we melden dat er in de BEL-dorpen € 
4705,41 (Blaricum € 1609,56, in 
Eemnes € 1964,85 en in Laren € 
1131,=) is opgehaald. Een mooi be-
drag om ons belangrijke werk mee 
voort te kunnen zetten. 

Amnesty BEL 

April  
ma 24 1 Petrus 1: 1-12 
di 25 1 Petrus 1: 13-25 
wo 26 1 Petrus 2: 1-10 
do 27 1 Petrus 2: 11-17 
vr 28 1 Petrus 2: 18-25 
za 29 1 Petrus 3: 1-12 
zo 30 Johannes 21: 1-14 
 
Mei 
ma 1 Johannes 21: 15-25 
di 2 Spreuken 13: 1-12 
wo 3 Spreuken 13: 13-25 
do 4 Johannes 9: 1-12 
vr 5 Johannes 9: 13-23 
za 6 Johannes 9: 24-41 
zo 7 Johannes 10: 1-10 
 
ma 8 Johannes 10: 11-21 
di 9 Spreuken 14: 1-18 
wo 10 Spreuken 14: 19-35 
do 11 Psalm 114: 
vr 12 1 Petrus 3: 13-22 
za 13 1 Petrus 4: 1-11 
zo 14 1 Petrus 4: 12-19 
 
ma 15 1 Petrus 5: 1-14 
di 16 Judas  1-13 
wo 17 Judas  14-25 
do 18 Johannes 15: 1-17 
vr 19 Johannes 15: 18-27 
za 20 Johannes 16: 1-16 
zo 21 Johannes 16: 17-28  

Persbericht 

Opbrengst Amnesty-collecte in de BEL-dorpen: 
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Seneca en Jezus en de goede dood 

Overdenking 

Ik zal niet door de dood vluchten voor 
een ziekte, mits die geneeslijk is en de 
ziel niet belemmert. Vanwege pijn zal 
ik niet de hand aan mezelf slaan. 
Maar als ik te weten kom, dat ik die 
pijn voorgoed moet dragen, dan zal ik 
weggaan, niet vanwege de pijn op 
zich, maar omdat die mij in de weg 
zal staan bij alles waarvoor ik leef. 
 
In de eerste eeuw na Christus dacht de 
filosoof Seneca veel na over wat we 
nu euthanasie noemen. Enkele van 
zijn uitspraken zijn verzameld in een 
handzaam boekje dat als titel heeft: 
De goede dood. Hij gaat uit van de 
autonomie van de mens. Als jij denkt 
dat je lang genoeg geleefd hebt, dan 
moet je de stap zetten om te leven te 
beëindigen. Dat moet je niet in een 
vlaag van onbezonnenheid doen, je 
moet weloverwogen handelen. Als je 
zover bent, laat je je dan ook door 
niemand weerhouden! Met de woor-
den van Seneca: 
Wil je eruit? Wil je weg? Er is niets 
dat je tegenhoudt. De natuur bewaakt 
ons op een open terrein. Als je de 
kans krijgt, kun je rond gaan kijken 
naar een prettige uitgang. Heb je 
meerdere mogelijkheden om de vrij-
heid te bereiken, dan kun je een nade-
re keuze maken en kijken welke ma-
nier de beste is. 
Seneca ’s woorden zijn hoogst actu-
eel. Wat hij zegt kan zo gebruikt wor-
den door pleitbezorgers van wetge-
ving die een vrijwillig levenseinde 
mogelijk maken. Seneca zou lid kun-
nen zijn van de NVVE of van D’66.  
Dat geldt niet voor alles wat hij zegt. 
De vrijheid om het einde van je leven 
zelf te regisseren was bij hem verbon-
den met vertrouwen in leven na de 
dood. 
Zie daarom het beslissende uur zon-
der angst tegemoet, schrijft hij. Het is 
niet het laatste voor de geest, maar 
voor het lichaam. Dit sterfelijk be-
staan waarin we zitten is een voorspel 
op een beter, langer leven. Zoiets als 
de moederschoot, die ons negen 
maanden vasthoudt, niet voor zichzelf, 

maar voor de plaats waar we eruit 
moeten zodra we zelf in staat zijn te 
ademen en het buiten vol te houden. 
We groeien toe naar een nieuwe ge-
boorte, een ander gebied staat ons te 
wachten. 
De denktrant van Seneca mag dan ac-
tueel zijn, tegelijkertijd roepen maat-
schappelijke ontwikkelingen vragen 
en zorgen op. Dat een mens aan het 
einde van zijn leven geholpen wordt 
te sterven, daarmee hebben velen vre-
de.  
Tegelijkertijd zijn er de vragen: heb je 
het leven in eigen hand. Gaan we niet 
te ver met alle pleidooien voor zelfbe-
schikking. Waar liggen onze grenzen? 
Gaan wij als mensen niet op de troon 
van God zitten? 
 
Als mensen mij dergelijke vragen 
stellen, verwijs ik naar vier kanten: 
naar de innerlijke stilte met God, naar 
gezichten van anderen, naar het ge-
schenk van leven en naar Jezus. 
Het eerste wat ik zeg is: In zaken van 
leven en sterven kan de een niet voor 
de ander beslissen. Ik verwijs mensen 
naar hun stilte. In het scheppingsver-
haal staat dat de mens geschapen 
wordt naar de stilte van God. 
Zoek de stilte en leg in de stilte neer 
wat jij overdenkt. Als je rust krijgt bij 
een gedachte, mag je die rust verbin-
den met Gods aanwezigheid. God is 
de vrede, de rust in de stilte. Die is de 
stem die de stilte niet breekt.  
Wat in de stilte bovenkomt kun jij al-
leen ervaren. De stilte is niet alleen de 
ruimte voor het autonome zelf.  
De stilte is de plaats waar jij en de on-
gezien aanwezige God oog in oog 
staan. 
Als iemand komt met een wens om te 
sterven, zeg ik als tweede: spreek het 
uit voor het aangezicht van anderen, 
van diegenen die je lief zijn. Je bent 
mens in relatie. Mens in verbonden-
heid. 
Voor hen die verder gaan is het be-
langrijk dat zij de ruimte ervaren om 
het goede van jouw leven te gedenken 
en om, met alle pijn en alle verdriet 

die er rond overlijden is, ook het goe-
de daarin te kunnen ervaren.  
Het goede sterven maakt het leven. 
Zoek het gesprek en zoek daarna weer 
de stilte met elkaar en in jezelf, de 
stilte die zich kan laten vullen met 
Gods aanwezigheid. Kijk wat boven 
komt drijven. 
Het derde wat ik zeg is iets dat ie-
mand me aan het einde van zijn leven 
heeft aangereikt 
Ik heb, zei hij, het leven ontvangen als 
een geschenk. Ik mag dat geschenk in 
de handen van God terugleggen.  
Dat mag ik doen als ik daar in de in-
nerlijke stilte vrede mee heb. 
 Het leven is geen bezit, het is een ge-
schenk. Spreek niet in termen van be-
zitten en beschikken, maar in termen 
van ontvangen en schenken. 
Als laatste verwijs ik naar Jezus. Die 
vrijwillig de weg ging in de richting 
van zijn dood. 
Vrijwillig, omdat hij innerlijk wist: dit 
is mijn weg, de weg die ik gaan moet. 
In uw handen beveel ik mijn geest, zei 
Jezus tenslotte. 
Hij gaf het geschenk van zijn leven te-
rug in de handen van de Eeuwige. 
 
Jezus is geen Seneca, hoewel deze 
twee tijdgenoten ook verwantschap 
vertonen. Ze vertrouwden beiden op 
leven dat verder gaat, ook over de 
grens van de dood heen. 
Ze hadden er beiden weet van dat een 
mens de ultieme beslissingen niet aan 
anderen over kan laten.  
Maar anders dan Seneca wist Jezus 
dat het goede sterven betekent dat 
mensen na hem onverbrekelijk met 
hem verbonden bleven. Hij leverde 
zijn geest over, schrijft het evangelie. 
De mensen gingen verder met het 
goede van zijn leven.  
Meer en anders dan Seneca en zijn au-
tonome zelf, wist Jezus dat God aan-
wezig is op ieder levenspad dat ten 
einde loopt. Ook ten aanzien van de 
goede dood geldt: In zijn geest ge-
dacht neemt een mens geen enkele be-
slissing alleen.  

J.G. de Bruijn  



Sterker dan ooit verlangen we naar een vreedzame samenleving. Ruim 70 jaar 
na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel plaatsen in de wereld waar de vrede 
verder weg lijkt dan ooit. 
De Stichting Koormuziek Laren wil jaarlijks stilstaan bij leven en dood, oorlog 
en vrede, gebruikmakend van muziek. 
Inmiddels heeft de Stichting 6 korenfestivals en 4 Herdenkingsconcerten gerea-
liseerd in Laren en zijn er tal van klassieke koren uit België, Duitsland en Ne-
derland naar de basiliek gekomen. 
 
Op 30 april 2017 is er in het weekend voorafgaand aan Dodenherdenking een 
bijzonder zondagmiddagconcert om 15:00 uur met het Vrouwenkoor Sirena uit 
Eindhoven o.l.v. Nadia Loenders. De sopraan Elma van den Dool treedt op met 
zowel klassieke als populaire liederen. De harp wordt bespeeld door Beate 
Loonstra. Annemieke Jussen speelt piano, Yolande Cornielje bespeelt de trom-
pet 
 
Muziek opent je hart en is een prachtig medium om stil te staan bij hen van wie 
wij afscheid moesten nemen. Niet alleen de slachtoffers van oorlogen en vredes-
missies, maar ook familieleden en kennissen die we moeten missen. 
Locatie is deze keer de Ontmoetingskerk in Laren. Een kerk die plaats biedt aan 
meer dan 200 concertbezoekers. Het concert maakt deel uit van de feestweek in 
Laren en promotie vindt plaats in de huis-aan-huis feestkrant. 
 
Het Herdenkingsconcert Laren 2017 is gratis toegankelijk, na afloop collecte. 
www.zingeninlaren.nl Email: info@zingeninlaren.nl Tel: 035 – 621 16 15. 
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Vrouwenkoor Sirena uit Eindhoven o.l.v. Nadia Loenders  

Gezinshuizen 

Graag wil het Leger des 
Heils een bijzondere 
vorm van jeugdzorg bij 
u onder de aandacht 
brengen: de gezinshuizen. 
Wij zoeken namelijk gezinshuisou-
ders om kinderen op te vangen en wil-
len graag het netwerk van kerken aan-
spreken om dit onder de aandacht te 
brengen. 
Het Leger des Heils zoekt dertig tot 
veertig gezinshuisplekken voor kinde-
ren die nergens anders terecht kunnen. 
De situatie is nijpend. We hebben een 
wachtlijst en worden wekelijks gebeld 
voor plekken, die we op dit moment 
helaas niet kunnen bieden vanwege 
ons tekort aan ouders. 
In de volgende tekst en via de linkjes 
naar twee korte tv-items geven wij u 
informatie over het werk van gezins-
huizen en het belang hiervan. Onze 
hoop is van harte dat we door meer 
bekendheid nieuwe gezinshuisouders 
in dienst kunnen nemen en daardoor 
aan kinderen die het hard nodig heb-
ben een plek/thuis te kunnen bieden.  

INFORMATIE 
 
Gezinshuizen zijn een kleinschalige 
vorm van jeugdhulp waarbij meerdere 
jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar wor-
den opgenomen in het eigen gezin van 
de gezinshuisouders. Jeugdigen die 
niet thuis kunnen wonen, worden voor 
korte of langere tijd opgenomen. 
Op professionele wijze bieden de ge-
zinshuisouders 24/7 verzorging, op-
voeding en hulpverlening aan jeugdi-
gen met complexe en meervoudige 
problematiek. Een veilige omgeving 
en positieve ervaringen met het leven 
helpen de jeugdigen om sociaal-

Elma van den Dool, sopraan  Beate Loonstra, harp  

Herdenkingsconcert Laren 2017 

Zondag 30 april, 15:00 uur 

Ontmoetingskerk Laren 

Persberichten 
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OVERLEVEN IN WATER 
SWIM TO SURVIVE 
 
Water, dat hebben we dat iedere dag 
hard nodig. Het is onze eerste levens-
behoefte, maar het kan je ook je leven 
kosten. Dat maken heel veel families 
op onze aardbol mee. Niet kunnen 
zwemmen en daardoor familieleden 
verliezen door verdrinking. In 2014 
heeft de Wereld Gezondheidsorganisa
-tie een rapport uitgebracht waarin 
naar voren komt dat jaarlijks ruim 
500.000 mensen door verdrinking om 
het leven komen. 
 
Sinds een paar jaar vraagt de Neder-
landse ambassade in Khartoum aan-
dacht voor dit enorme probleem.  
Samen met Soedanese vrouwen ge-
kleed in een legging, oranje T-shirt en 
een oranje badmuts wordt de blauwe 
Nijl over gezwommen. Hiermee 
wordt aandacht gevraagd voor de gro-
te problemen van het niet kunnen 
zwemmen. Bijna iedere familie in de 
dorpen langs de Nijl heeft familiele-
den verloren door verdrinking. 
 
 
SWIM TO SURVIVE:  
ZWEMLES OM TE OVERLEVEN 
 
De Nederlandse Greetje Kooistra, 

emotionele problemen te verwerken 
en ontwikkelingsachterstanden in te 
halen. Voor jeugdigen die voor korte-
re of langere tijd niet thuis kunnen 
wonen, is een vervangende gezinssitu-
atie de beste optie. Soms is de proble-
matiek van de jeugdige en/of het sys-
teem echter zo complex en meervou-
dig dat plaatsing in en pleeggezin 
(nog) niet mogelijk is. In dat geval 
kunnen onze gezinshuisouders met 
hun eigen kerngezin toch een gezins-
situatie bieden voor deze jeugdigen. 
 
 
GEWOON HUIS. 
 
Kinderen ontwikkelen zich het best in 
een (gezins)situatie waar rust en ge-
borgenheid te vinden is. Dit is wat een 
gezinshuis ook in de basis te bieden 
heeft. Een gewoon huis in een gewone 
wijk, waar twee ouders de zorg voor 
vier jeugdigen op zich nemen. De da-
gelijkse gang van zaken is er over-
zichtelijk en stimuleert de jeugdigen 
om ‘mee te doen’.  
 
 
EIGENHEID. 
 
Het is van belang dat de jeugdigen in 
al hun eigenheid tot hun rechtkomen. 
We betrekken graag de eigen ouders, 
familie en het netwerk van de jeugdi-
ge zo veel mogelijk bij de zorg die we 
geven. Het kind mag in het gezinshuis 
blijven wonen, totdat het weer terug 
kan naar het eigen gezin, eventueel 
met ambulante ondersteuning of naar 
een andere (liefst zo licht mogelijk) 
beter passende vorm van hulpverle-
ning. 
 
 
PROFESSIONEEL. 
 
Onze gezinshuisouders zijn professio-
neel en goed opgeleid. Samen met de 
intensieve ondersteuning van een mul-
tidisciplinair team (waaronder een ge-
dragswetenschapper en een gezins-
coach) kunnen zij de hulp en begelei-
ding die nodig is voor de jeugdigen 
optimaal vorm geven. 
Aanmelden. 
Het Leger des Heils Midden Neder-
land heeft gezinshuizen in de Provin-

cie Utrecht, deze gezinshuizen bevin-
den zich in Amersfoort, Utrecht, Drie-
bergen en Baarn. Neem voor meer in-
formatie over onze gezinshuizen ge-
rust contact met ons op. 
Aanmelden kan via contactpersoon 
Heralt Hogeboom 
T (033) 467 1300 M (06) 462 662 49 
E-mail: 
h.hogeboom@legerdesheils.nl 
Of via: aanmeldingscommissie_jz@ 
legerdesheils.nl 
Wij zijn partner van de Alliantie Kind 
in Gezin 
Leger des Heils Midden Nederland 
Postbus 9743, 3506 GS Utrecht  
T (030) 2749 121  
E-mail:  
middennederland@legerdesheils.nl 
Informatie: 
www.legerdesheils.nl/midden-neder-
land 
Filmpje op RTV Utrecht https://
www.rtvutrecht.nl/nieuws/1569794/
leger-des-heils-start-campagne-voor-
gezinshuizen.html  
Filmpje op SBS: hart van Nederland 
http://www.hartvannederland.nl/
topnieuws/2017/gezinshuizen-gezocht 
voor-kinderen-met-problemen/ 

31X BROODJE GEZOND 
LEVEN MET WATER  
MANO A MANO 

 
De projecten die Mano a Mano orga-
niseert en uitvoert liggen meestal op 
het gebied van schoon drinkwater 
voorzieningen, het bouwen van open-
bare toiletten en eenvoudige huisjes. 
Tijdens de uitvoering van deze projec-
ten werken jongeren samen met de lo-
kale bewoners. In het gebied waar 
Mano a Mano op dit moment werk-
zaam is, worden momenteel 13 woon-
gemeenschappen van schoon drink-
water voorzien. In de bergen wordt 
naar een bron gezocht en vanuit deze 
bron wordt, in samenwerking met de 
plaatselijke bevolking, het water via 
een pijpleiding naar de betreffende 
woongemeenschap getransporteerd. 
Voor ons is dit gewoon, maar dage-
lijks sterven er wereldwijd 4500 kin-
deren aan de gevolgen van slecht 
drinkwater! 

Jaarlijks reizen tientallen Nederlandse 
jongeren naar deze gebieden om sa-
men met de lokale bewoners ter plek-
ke de handen uit de mouwen te ste-
ken. Reis- en verblijfkosten worden 
door de jongeren zelf betaald. Mano a 
Mano ondersteunt, coördineert en pro-
beert via giften genoemde projecten te 
realiseren. 
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Ineke Kievit ging een dagje helpen bij 
het leegruimen van het huis van haar 
overleden tante, Dien Bartels. Uit de 
nalatenschap kreeg ze een doos brie-
ven en een sansevieria mee. 
Die sansevieria bezweek niet lang na 
de overdracht aan een overdosis wa-
ter, maar de brieven bleken een goud-
mijn. Ze gaven een kijkje in het dra-
matische leven van tante Dien en haar 
elf zussen en broers en hun ouders.  

voormalig wedstrijd zwemster, heeft 
na het lezen van het WHO-rapport, 
Swim to Survive opgericht. Hun doel 
is kinderen en volwassenen les te ge-
ven in zwemveiligheid. Zij leiden lo-
kale zeeverkenners op tot zwemonder-
wijzers. Zodat kinderen lessen krijgen 
in hetgeen zij kunnen/moeten doen 
wanneer zij plotseling in het water 
vallen. Dit gebeurt niet zoals bij ons 
in de zwembaden maar langs de Nijl. 
Zwemveiligheid daar gaat het om. 
Wat kan ik doen als ik onverwacht in 
het water val.  
Minimaal 20 meter in open water kun-
nen zwemmen, niet in paniek raken, 
hoofd boven water houden en probe-
ren te blijven drijven. 
Dat is wat Swim to Survive doet. Op 
dit moment willen zij 10 dorpen langs 
de Nijl zwemveiligheid aanbieden, in 
samenwerking met lokale organisa-
ties. Aandacht voor de enorme gevol-
gen wanneer je niet kunt zwemmen.  
 
 
ZWEMLESSEN EN EEN MAALTIJD 
 
Zo probeert Swim to Survive de kin-
deren te bereiken om hun zwemveilig-
heid aan te leren maar de lessen zijn 
intensief en na de lessen heb je trek in 
eten. Dit kan een reden zijn dat kinde-
ren niet naar de lessen mogen komen. 
Daarom biedt Swim to Survive na de 
les een maaltijd aan. Zwemles en een 
maaltijd: 2 vliegen in een klap. Zo 
blijven de kinderen komen en krijgen 
zij les in zwemveiligheid en hopelijk 
zullen minder kinderen en volwasse-
nen door verdrinking om het leven ko-
men. 
 
De opbrengst van ‘Broodje Gezond’ 
zal ook dit jaar worden verdeeld over 
deze twee projecten. 
 

U EEN BROODJE GEZOND 
ZIJ GEZOND EN VEILIG WATER! 

 
Voor de 31e keer zijn we op Konings-
dag vanaf 9.00 uur te vinden op de be-
kende plek bij garage Beuk in Eem-
nes.  
 
De werkgroep ‘Broodje Gezond’: 

Ineke Groot, Joke Hagen,  
Brechtje en Annette Haasnoot.  

‘Altijd weer die dode broertjes en zusjes.’ 

maar die hun kwetsbare kanten niet 
konden delen, die bang werden voor 
degenen die hen het meest nabij ston-
den, door ruzie en zwijgen afstand (...) 
bewaarden. Zo was dat nu eenmaal.” 
 
Twaalf kinderen baarde de oma van 
Ineke. Drie werden doodgeboren en 
drie stierven op jonge leeftijd met 
aangeboren hersenletsel. Ineke ziet 
het als haar opdracht uit te zoeken hoe 
het zit met deze kindersterfte en hoe 
de overlevers in dit gereformeerde ge-
zin omgingen met dat verlies. Ze 
spaart kosten noch moeite voor de 
ontrafeling van dit familiegeheim 
waarvan haar moeder haar, noch haar 
vader, ooit de omvang vertelde. Haar 
vader: “Dat heb ik nooit geweten, niet 
dat het er zes waren.” 
Tante Dien is de één na oudste in de 
rij. Alle overlevende kinderen hebben 
een tik meegekregen van dit familie-
leed. Ineke heeft tante Dien wel eens 
horen vertellen dat die ‘één van de on-
gelukkige kindjes’ wel eens door el-
kaar heeft geschud omdat zij er altijd 
op moest passen. Zij waren er de 
schuld van dat ‘moeder nooit tijd voor 
ons had.’  
En ook de moeder van Ineke, Zus ge-
heten, stopte haar verdriet weg. Net 
als de frustratie over het uitgejouwd 
worden op school vanwege de ver-
plichte zwarte rouwkleding. 
 
Systeem: Ineke schrijft over het gezin 
van haar moeder als een systeem. Sys-
temisch denken doet je kijken naar 
een gezin en naar de generaties daar-
boven als één geheel. 
 “Ingrijpende gebeurtenissen kunnen 
generaties lang doorwerken en de fa-
milieziel beschadigen. Ervaringen uit 
twee of meer generaties boven je zijn 
nog altijd van invloed op je leven, of 
je je daar nu bewust van bent of niet.” 
(Het systemisch denken heb ik (vdS) 
geleerd in de opleiding ‘Contextuele 
pastoraat,’ dat is een heel specifieke 
pastorale benadering. Daarin is het 

Ineke Kievit (Foto Marit Kievit) 

Ineke Kievit, organisatieadviseur en 
coach, was jarenlang actief in de Bla-
ricumse Dorpskerk. Zij schreef naar 
aanleiding van die nalatenschap van 
tante Dien een boek over het leven 
van haar tante: ‘De zuster van mijn 
moeder.’ Het boek van vijfhonderd 
bladzijden speelt zich af in een tijds-
bestek van een eeuw in Oost-
Nederland, maar ook in Nieuw-
Guinea en Kenia. 
De thematiek van het boek is heftig: 
“De dode broertjes en zusjes hoorden 
er niet bij. Maar waren er wel, onuit-
gesproken leefden ze als een groot on-
gedeeld en onverwerkt verdriet in de 
harten van de overlevenden. Het 
maakte de overlevenden kwetsbaar, ze 
gingen omzichtig met elkaar om, deel-
den een verleden waar niemand het 
over mocht hebben. Vielen tegen el-
kaar uit, maakten ruzie om zaken 
waar het niet om ging en vermeden de 
zaken waar het wel om ging. Dappere 
mensen die door gingen, alsmaar 
voorwaarts, maar geen raad wisten 
met die vroegere ervaringen. Die het 
meestal heel gezellig hadden met el-
kaar op verjaardagen, op feesten, 
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uitgangspunt dat een mens altijd met 
anderen aan de hand ten overstaan van 
God staat. Een mens staat tegenover 
God altijd in de relaties met anderen.) 
 
Voor Ineke, de oudste in haar eigen 
gezin van herkomst, ontstond er een 
breuk in haar tot dan toe veilige be-
staan, toen zij als vierjarige daags na 
de geboorte van haar zusje Pauline 
werd afgevoerd naar opa en oma. Een 
half jaar moet zij daar met haar kleine 
broertje logeren omdat Pauline met 
haar moeder in het ziekenhuis lag. 
Pauline had een probleem met haar 
nieren en ik veronderstel dat met de 
voorgeschiedenis van haar moeder al-
le medische alarmbellen zijn gaan rin-
kelen. De logeerpartij werd alleen on-
derbroken door de doop van Pauline.  
Maar het is nooit meer helemaal goed 
gekomen tussen Ineke en haar moe-
der. Haar moeder bleek niet meer sta-
biel te zijn, had woede-uitvallen en 
leed volgens Ineke aan een levenslang 
gevoel van tekort gekomen zijn. 
 
Rolverschuiving: Doordat de dood zo 
hardhandig huishield in het boerenge-
zin gingen de rollen schuiven. “Ik 
ging mijn moeder helpen, hield zo 
veel van haar, wilde dat tonen door 
goed mijn best te doen. Ik hield haar 
in de gaten, ging me verantwoordelijk 
voelen voor haar geluk, maar was ook 
constant op mijn hoede. Het werd een 
zware taak: Jij bent de oudste, jij moet 
de wijste zijn.”  
Kinderen die te lang niet passende 
zorg op zich nemen die onvoldoende 
gezien wordt door ouders, worden 
daardoor ‘gestempeld.’ Ze zijn vaak 
perfectionistisch en kritisch naar 
iedereen, maar vooral naar zichzelf. 
Ineke was boos op haar moeder die 
“mij zo veel van mijn jeugd afnam 
door mij in te schakelen in een op-
voedtaak die niet de mijne was.” 
En toch is er geen sprake van verbitte-
ring. Integendeel, Ineke spreekt lief-
devol over haar ouders, zoals het hele 
boek zeer liefdevol geschreven is. 
 
Vergeving: Zij vergeeft haar ouders. 
Door te zoeken naar hoe hun gedrag 
bepaald werd door hun eigen familie-
geschiedenis. Hoe de tekorten uit hun 
eigen jeugd hen maakten tot wie zij 

Wat een mooi slot van een prachtig 
boek; een warm menselijk document 
over een familie geslagen door het lot. 
Aangrijpend. 
 

Ds. Marnix van der Sijs 
 
‘De Zuster van mijn moeder, afscheid 
van een generatie’  

door Ineke E. Kievit-Broeze,  
Nabij Producties 2016,  
ISBN 9789492055316  

voor mijn vader. Zes broertjes en zus-
jes overleden in zijn jeugd .... Er hing 
een constante somberheid, een zware 
rouw over het gezin.” 
“Daar is het,” schrijft Ineke, “Voor de 
volle kerk. Het mag er zijn! Voor het 
eerst wordt het publiekelijk erkend.”  
Een mooiere bekroning van haar in-
spanningen is niet denkbaar. Die zes 
dode broertjes en zusjes van haar 
moeder, ze zijn genoemd en niet lan-
ger weggestopt. Toch nog gerechtig-
heid. Het verdriet is benoemd.  
Het is zoals zo vaak bij familie-
drama’s ook hier de derde generatie 
die het zwijgen doorbreekt en daar-
mee ruimte schept voor de vierde en 
vijfde generatie. 

werden, met mogelijkheden en met 
onvermogen.  
Ineke schrijft dat het huwelijk van 
haar ouders van grote dapperheid ge-
tuigde. Er was veel weerstand tegen 
wat toen een gemengd huwelijk heet-
te: hervormd met gereformeerd. Zo’n 
huwelijk was ontoelaatbaar. Haar 
moeder had aan haar dominee ge-
vraagd wat die van haar voorgenomen 
huwelijk vond. Dit was het verplette-
rende antwoord van de gereformeerde 
dominee: ‘Ik begraaf mijn kind nog 
liever dan dat ik het toestemming geef 
te trouwen met een hervormde, een 
anders gelovige.’  
Er werd toch getrouwd en de kinderen 
moesten bewijzen dat het wel goed 
zat. Dat was een ongevraagde, belas-
tende erfenis. De opvoeding was 
streng en rigide. Maar niet de kinde-
ren waren lastig, de oorzaak lag in de 
schaduw van het verleden. 
 
Dat verleden wordt ons uit de doeken 
gedaan door de brieven van tante Dien 
die zij naar haar vriendin Thea schreef 
en die al die brieven bewaarde. Dien 
ging de verpleging in. Dat was ook 
een vlucht uit het ouderlijk huis. Na 
de oorlog gaat ze naar Indië en nog 
weer later naar Nieuw-Guinea en naar 
Kenia. 
Tussen die levensgeschiedenis door 
weeft Ineke haar speurtocht naar de 
doodsoorzaak van zes broertjes en 
zusjes van haar moeder en tante Dien. 
Als een detective stelt zij theorieën op 
om die vervolgens te toetsen aan de 
mening van experts. 
Maar een eenduidige oorzaak van de-
ze kindersterfte is er niet. Als meest 
waarschijnlijke reden wordt vervuild 
grondwater genoemd. Via de waterput 
en/of koemelk bereikten giftige stof-
fen de moeder en via haar de ongebo-
ren kinderen. De toentertijd zwaar 
vervuilde rivier de Regge, maar ook 
een leerlooierij of de zuivelfabriek 
zouden de boosdoener kunnen zijn. 
 
Erkenning: Tegen het eind van het 
boek wordt oom Henk begraven, de 
laatste broer van tante Dien. Daarmee 
is de generatie van broers en zusters 
van de moeder van Ineke voorbij. 
Haar neef Tamme herdenkt zijn va-
der: “Het was geen makkelijk begin 
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mijzelf vergeven. 
De vrede moet ik vóór alles 
in mijzelf beleven. 
Ik wil vergeten en de ander 
niet laten weten hoeveel pijn 
hij mij heeft aangedaan. 
God, geef mij Uw Geest 
om te kunnen leven naar 
Uw Woord, in navolging van 
Uw Zoon Jezus Christus, 
Amen. 

Drs. F. Ritmeester (1948) studeerde 
economie en Nederlands. Hij was en-
kele jaren docent en daarna radio-dj 
Frits Spits.  
Datum woensdag 10 mei 2017  
Tijd 19.30 – 21.30 uur  
Plaats Johanneskerk, Naarderstraat  
Spreker Frits Spits  

Bron: Media pastoraat RKK/KRO 

Jurry Pott, De Emmaüsgangers. 

Wie ben ik? 

DE VERBINDINGEN  
TUSSEN POPMUZIEK EN GELOOF  
 
Hoe is popmuziek dikwijls geworteld 
in het geloof, welke verbindingen zijn 
er te leggen en te vinden tussen pop-
muziek en geloof? Als geen ander kan 
Frits Ritmeester (beter bekend als 
Frits Spits) daar boeiend over vertel-
len. In zijn studententijd was Frits 
discjockey. Na zijn doctoraal Neder-
lands behaald te hebben, ging hij voor 
de radio werken. Zijn meest bekende 
programma was de Avondspits maar 
ook een programma als Tijd voor 
Twee. Vanaf 2014 doet Frits geen 
muziekprogramma’s meer en presen-
teert hij alleen nog de Taalstaat op 
NPO Radio 1.  
Frits Spits heeft in 2008 zijn eerste 
boek Zestig Strepen laten verschijnen 
en is nu drukdoende met zijn tweede 
boek. Als zeer gerespecteerde inwo-
ner van Laren wil hij graag op 10 mei 
2017 in de Johanneskerk met u over 
de verbinding tussen popmuziek en 
geloof praten.  

Wie ben ik? 
Wat is mijn roeping in dit leven? 
Ik ben mens: kind van God. 
Samen met anderen moet ik worden: 
evenbeeld van God. 
Doet een ander mij pijn, 
wordt hij een "vijand" in mijn leven, 
dan moet ik hem vergeven 
zeventig maal zeven maal..... 
Soms ben ik mezelf een vijand 
dan moet ik eerst zo vele malen 
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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 

Pastoralia WEL EN WEE 

In ‘Onderweg’ worden geen namen 
genoemd van mensen in ‘wel en wee’. 
Dat betekende dat anderen, als ze niet 
geïnformeerd waren via andere kana-
len, niet kunnen meeleven, door bij-
voorbeeld een kaart te sturen, of in het 
persoonlijk gebed een voorbede te 
doen. 
Alleen als de betrokkene de bloemen 
uit de kerk krijgt is dat gelijk een 
communicatiemiddel, maar dat werkt 
dus alleen voor kerkgangers. Na over-
leg met de contactpersonen en het 
consistorie is besloten dat wij ook in 
‘Onderweg’ weer namen noemen bij 
lief en leed, maar alleen als de betrok-
kene daarmee heeft ingestemd. 
Vanaf het volgende nummer komt de 
rubriek ‘Wel en Wee’ in deze kolom-
men. 
 

PART TIME 

Ik heb verschillende vragen gekregen 
over het beperkte aantal diensten dat 
door mij in de Dorpskerk geleid wor-
den. Dat heeft te maken met het feit 
dat ik een aanstelling van zeventig 
procent heb gekregen. Bij dat percen-
tage horen vierentwintig preekzonda-
gen per jaar, dat komt uit op ongeveer 
twee diensten per maand.  
 
Zegen en alle goeds! 

ds. Marnix van der Sijs 

BIJ DE DIENSTEN 

23 april 
Tweede zondag van Pasen, met de 
naam: ‘Quasimodogeneti’ (als pasge-
borenen) naar 1 Petrus 2: 2, “en ver-
lang als pasgeboren zuigelingen naar 
de zuivere melk van het woord, opdat 
u daardoor groeit en uw redding be-
reikt.” 
Voorganger is ds. Joep de Valk. 
 
30 april 
Derde zondag van Pasen, met de 
naam ‘Misericordias’ (barmhartig-
heid), naar Psalm 33: 5, “van de trouw 
van de Heer is de aarde vervuld.”  
Voorganger is ds. Roelof Steenstra. 
 
7 mei 
Vierde zondag van Pasen, met de 
naam ‘Jubilate’ (Juicht) naar Psalm 
66: “Heel de aarde, juich voor God, 
bezing de eer van zijn naam, breng 
hem eer en lof.” 
We zijn in het liturgisch jaar halfweg 
tussen Pasen en Pinksteren. 
De evangelielezing is Johannes 10: 1 - 
10. het gaat over een schaapskooi. De 
schapen kunnen de herder onderschei-
den van een rover, want de herder 
komt binnen door de deur en niet via 
een sluipweg, en de herder heeft een 
bekende stem. De herder leidt de 
schapen naar buiten door hen voor te 
gaan en te roepen, maar een dief rooft 
ze. De toehoorders zeggen dat ze niet 
begrijpen waar Jezus naar toe wil. 
Maar dan maakt het verhaal een 
zwenking. Jezus maakt in zijn uitleg 
opeens de deur van de stal tot kern-
punt van de gelijkenis: “Ik ben de 
deur: wanneer iemand door mij bin-
nenkomt zal hij gered worden;” 
Dat klinkt uitsluitend, maar even ver-
der zegt Jezus: “Maar ik heb ook nog 
andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen.” 
Voorganger is ds. Marnix van der 
Sijs. 
 
14 mei 
Vijfde zondag van Pasen, met de 
naam ‘Rogate’ (bidt). 
Voorganger is ds. Petra Barnard. 

IN MEMORIAM 

Vrijdag 31 maart is overleden ons 
trouwe gemeentelid Levinus Dekker, 
Levien. Geboren op 31 Oktober 1932. 
De laatste tijd woonde hij in “de 
Boomberg”, te Hilversum. 
Hij was een trouw lid van de Bij-
vanck-gesprekskring en destijds actief 
als vrijwilliger achter de schermen. 
Maandag 10 April was in de Dorps-
kerk de rouwdienst, waarna hij op het 
kerkhof naast de kerk is begraven. 
Onze gedachten en gebeden zijn bij 
zijn vrouw Magda en hun kinderen. 

Aly van Vembde 
In het volgende nummer van On-
derweg komt een uitgebreider In 
Memoriam. (Red. HA) 



 10 33e jaargang nr. 4 , 22 april 2017 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 

per jaar kwamen de dames bij elkaar 
om onderling de adressen te verdelen 
en de bezoeken in de agenda te note-
ren en na afloop aan de predikant ver-
slag te doen. Alles werd in goede har-
monie geregeld. De bezoeken werden 
door de jarigen altijd zeer op prijs ge-
steld. 
In de loop der jaren werd door de ver-
grijzing het aantal ouderen te groot, 
en besloot de bezoekgroep zich 
voortaan te gaan richten op 75+-ers. 
De opzet bleef als vanouds: een felici-
tatiebezoek op of rond de verjaardag 
met een kaart van de kerk en een bloe-
metje voor de 80+-ers. 
Dit jaar heeft de bezoekgroep noodge-
dwongen besloten dit werk te beëin-
digen. Vanwege het stijgen van de ei-
gen leeftijd is men nu veelal zelf de 
doelgroep, en niet altijd meer fit ge-
noeg. Helaas is ook Letty van der 
Graaf, jarenlang een trouwe bezoek-
ster, in februari overleden. 
Op de afgelopen contactpersonenbij-
eenkomst hebben we de leden van de-
ze groep, Mia Imhoff, Aty Lindeman, 
Henny Redeker en Arina de Wit, uit-
genodigd om hen te bedanken voor 
het vele werk, dat zij jarenlang vol 
liefde en toewijding hebben verricht.  
Gelukkig hoeft hun afscheid niet te 
betekenen, dat er een einde komt aan 
een traditie van ruim 45 jaar. De con-
tactpersonen hebben zich gaarne be-
reid verklaard om dit werk voort te 
zetten. Zij gaan voortaan in hun wijk 
op verjaardagsbezoek bij de 80+-ers 
met een kaart en een bloemetje om 
hen namens ons allemaal de felicita-
ties van de Dorpskerk over te bren-
gen. 

Karin Nelson 

COMMISSIE KRUISPUNT In de kerkenraadsvergadering van 
donderdag 23 maart j.l is de blik voor-
al gericht geweest op de activiteiten 
die we in 2017-2018 zouden kunnen 
gaan ontplooien. Uit de veelheid aan 
ideeën die ter tafel zijn gekomen zal 
een brede selectie worden gemaakt. 
Daarna volgt de uitwerking ervan. 
 
Nog voor de zomer gaat de kerken-
raad de leden in de Blaricummer-
meent uitnodigen voor een wijkbij-
eenkomst. Doel is niet alleen het ma-
ken van contact met de Dorpskerk, 
maar ook de kennismaking met el-
kaar. 
 
Het initiatief van de diaconie om in 
bijzondere gevallen, zoals nu met de 
hongersnood in Afrika, af te wijken 
van het collecterooster en een speci-
fieke collecte te houden waarvan de 
opbrengst door de diaconie wordt ver-
drievoudigd, wordt met grote instem-
ming begroet. 
 
Dat geldt ook voor de bereidheid van 
onze diaken Annette Horsman om de 
pr van onze kerk te gaan behartigen. 
 
De volgende vergadering van de ker-
kenraad is op 11 mei a.s. Wanneer u 
iets in de kerkenraad ter bespreking 
wilt inbrengen, kunt u dit melden bij 
de voorzitter. 
 
Al enige tijd worden op de zondagse 
orden van dienst alleen nog de lezin-
gen vermeld, de tekst van de lezingen 
is niet meer integraal opgenomen. 
Omdat een aantal gemeenteleden dit 
een gemis vindt en wij hen tegemoet 
willen komen, wordt sinds kort de or-
de van dienst voor de komende zon-
dag elke zaterdag op onze website ge-
plaatst. De tekst van de daarin vermel-
de lezingen kan zo thuis worden opge-
zocht en vooraf worden gelezen. 
protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Bram Veerman,  
voorzitter kerkenraad 

75+ VERJAARDAGS-
BEZOEKGROEP 

Op bezoek gaan bij onze jarige senio-
ren heeft in onze gemeente een lange 
geschiedenis. Al in 1971 is hiermee 
door Netty Clausen en Reintje Bar-
nard gestart. Ouderen vanaf 70 jaar 
werden op hun verjaardag bezocht 
met een felicitatie en een kleine atten-
tie. Dat gebeurde toen vooral in de be-
jaardentehuizen De Wingerd en De 
Beukelaar. 
Al gauw werd de groep bezoeksters 
uitgebreid met o.a. Letty van der 
Graaf (1981), Aty Lindeman (1990), 
Mia Imhoff (1994) en vele anderen 
voor langere of kortere tijd. Driemaal 

Uit de gemeente 

Op de laatste donderdagmiddag van 
maart was de bestemming van ons 
‘uitje in de buurt’ het Brinkhuis te La-
ren (toegegeven: de verleiding op de-
ze mooie lentedag in de poffertjes-
kraam neer te strijken was groot!). 
Een aantal van ons had nog nooit ken-
nisgemaakt met dit sympathieke on-
derkomen van bibliotheek annex film 
zaaltje en café. Na een rondwandeling 
en een blik in de tuin hebben wij - on-
der begeleiding van mooie live piano-
klanken - een kopje thee gedronken. 
Warm aanbevolen deze plek eens te 
bezoeken.  
In verband met Koningsdag 27 april 
vervalt het donderdagmiddag pro-
gramma evenals dat van 25 mei ivm 
Hemelvaartsdag. 
Vrijdag 12 mei ‘koffiepunt’ ’t Achter-
om (hopelijk op het zonnige terras!). 

Sabine van Dijk (6937258) 

Van en uit de kerkenraad 
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COLLECTEVERANTWOORDING 

05-03 Instandhouding kerk € 95,20 
12-03 Kerkblad onderweg € 94,55 
19-03 Kinderkerk € 128,05 
26-03 Jeugdwerk € 72,00 
02-04 Pastoraat eigen gem. € 85,18 
 
Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de 
kerk te komen en wilt u toch bijdra-
gen, dan vindt u de banknummers in 
de Colofon.  
 

Klaas Kos 
kerkrentmeester 

is in Nieuw Hydepark veel aandacht. 
Er is een dringend verzoek om vanuit 
onze gemeente een financiële bijdrage 
te doen om deze vakantieweken mo-
gelijk te blijven maken. 
 
07-05AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty onder-
zoekt het onrecht 
en maakt het 
zichtbaar aan de 
wereld. Dit wordt 

gedaan via rapporten, persberichten, 
lobby, acties en campagnes. Zo wor-
den regeringen en bedrijven onder 
druk gezet om de schendingen te stop-
pen, slachtoffers vrij te laten of hun 
beleid te veranderen. Door de activi-
teiten van Amnesty worden mensen 
vrijgelaten, martelingen worden ge-
stopt, beleid wordt veranderd. Al 
duurt het decennia om wetgeving aan-
gepast te krijgen, of jaren om een ge-
vangene vrij te krijgen, Amnesty geeft 
niet op. Met uw bijdrage kan meer on-
derzoek worden gedaan. Uw gift geeft 
mensen vrijheid 
 
14-05 EXODUSHUIS 

Exodus Nederland 
is een vereniging 
die als doel heeft de 
kansen van (ex-)

gedetineerden op een geslaagde terug-
keer in de samenleving, te vergroten. 
De (ex-)gedetineerden die gemoti-
veerd zijn om na hun straf succesvol 
terug te keren in de samenleving kun-
nen hier terecht voor professionele 
ondersteuning of een vrijwillig 
maatje. Of allebei. Exodus Nederland 
biedt een begeleidwonentraject in één 
van de Exodushuizen verspreid over 
het land. Maar ook ambulante hulp-
verlening wordt geboden waarbij de 
hulp ook gericht is op familieleden en 
de kinderen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 

05-03 40-dagen Actie BEL € 146,00 
12-03 40-dagen Actie BEL € 107,85 
19-03 Hongersnood in Afrika € 463,95  
26-03 40-dagen Actie BEL € 235,05 
02-04 40-dagen Actie BEL € 121,71 
 
Allen hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

COLLECTEROOSTER 

23-04 HOSPICE KAJAN 
Een warm huis met 
deskundige zorg voor 
mensen in de laatste 

levensfase en hun dierbaren: dat is 
Hospice Kajan. Met uw steun kan de 
tuin verzorgd worden en wordt de ge-
wenste huiselijke uitstraling mogelijk 
gemaakt, zoals bloemen op tafel en in 
de buitenbakken, kunst aan de wand 
en een kopje versbereide soep. 
 
30-04 NIEUW HYDEPARK  
(vroeger: Roosevelthuis) 

Hier worden 
vakantiewe-
ken georga-
niseerd voor 

mindervalide mensen en voor hen die 
door omstandigheden (financieel of 
sociaal) moeilijk met reguliere vakan-
tiearrangementen mee kunnen. Maar 
ook voor mensen die fysiek in goede 
conditie zijn, maar door ouderdom en 
vaak eenzaamheid vinden dat ze niet 
meer op vakantie kunnen. Voor allen 

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 
 
23-04 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-
vragen. 
 
Pastoraat vindt plaats binnen een ge-
meente, zowel door predikant, ouder-
lingen en pastoraal medewerkers als 
door gemeenteleden onderling. Bin-
nen een gemeente is het gericht op al-
le gemeenteleden. Vaak wordt vooral 
gedacht aan zieke en oudere gemeen-
teleden, maar ook mensen die te ma-
ken hebben met dood, werkeloosheid, 
scheiding of zelfmoord, of met drug- 
of alcoholgebruik van partner of kin-
deren doen een beroep op de gemeen-
te voor pastoraat. Gemeentepastoraat 
is vaak nauw verbonden aan diaconaat 
en gemeenteopbouw. 
 
Het Pastoraat is een belangrijk onder-
deel van de gemeente. Hiermee zijn 
terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid. 
 
30-04 EREDIENST EN KERKMUZIEK 
Het instandhouden van de Eredienst 
en de kerkmuziek is op deze dag het 
collectedoel.  
 
07-05 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.  
 
14-05 GEDACHTENISFONDS 
Het Gedachtenisfonds is bedoeld om 
duurzame investeringen in het ge-
bouw van de Dorpskerk te kunnen be-
kostigen ter uitstraling en verfraaiing. 
 
 
Alle collectes worden zoals altijd van 
harte aanbevolen. 

College van  Kerkrentmeesters 
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GEZOCHT: 

Enthousiaste BEZORGER(S) voor ons kerkblad On-
derweg 
 
Heeft u wat tijd over en vindt u het leuk om in uw wijk 
of dorp actief te zijn? 
 
Eens per maand wordt het kerkblad Onderweg per-
soonlijk rondgebracht bij alle abonnees van de Dorps-
kerk. Een vergoeding is beschikbaar. 
 
Wij zoeken bezorgers voor regio Huizen en Blaricum-
dorp. Eventueel kunnen wijken worden opgesplitst. 
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden! 
 
Meer informatie: 
bel dhr. G. Imhoff, tel. 035-5250278 of  
mail gwimhoff@ziggo.nl 

Palmpasen in de Dorpskerk 

Donderdag 4 mei 
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Dorpskerk Jeugd  

Op zondag 9 april vierden we Palmpasen in de Dorpskerk. Koortsachtig werd 
er geknutseld en versierd door twintig grote en kleine kinderen, totdat alle on-
derdelen aan de stokken hingen: crêpepapier om de stok, geregen snoep en een 
taxustakje aan het kruis en natuurlijk bovenop een broodhaantje met dank aan 
bakkerij Wassenaar. Als afsluiting liep de stoet een paar rondjes door de kerk, 
achter dominee van der Sijs aan en toegezongen door de volwassenen. Een fees-
telijke zondagmorgen! 

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 4 mei a.s. 
naar dorpskerkjeugd@gmail.com. 
Veel leesplezier!  

Jeugdredactie 

JEUGDAGENDA 

Datum Omschrijving Leiding Bijzonderheden 

7 mei Kinderkerk/Jeugdkerk12+ Diana/Pauline Dienst voor Jong & Oud 
4 juni Kinderkerk + crèche Pauline Eerste Pinksterdag, gezinsviering 

2 juli Kinderkerk/Jeugdkerk12 Rita/Mieke afscheid oudste Kinderkerkkinderen 
ZOMERVAKANTIE Juli/augustus   

GEZOCHT: 
 
Enthousiaste bezorger(s) voor ons 
kerkblad ONDERWEG 
 
Ben jij op zoek naar een baantje 
met een leuke bijverdienste? Heb je 
een paar uur in de week beschik-
baar, maar wil je geen vaste uren 
werken? Word dan bezorger van 
‘Onderweg!’ 
Meer informatie:  
zie pagina 12. 

Op zondag 2 april hadden we het met de 12+ jongeren over het bekende verhaal 
van Jona in de walvis, ook wel “klein Pasen” genoemd. Dominee De Boer had 
het verhaal in grote lijnen al verteld in de kerk, dus wij konden ons direct stor-
ten op een paar eigenaardigheden in het verhaal. Eigenlijk klinkt het verhaal als 
een sprookje. Maar wetenschappers hebben aangetoond, dat het echt mogelijk is 
om in de buik van een grote vis te overleven. Is het belangrijk, om te weten of 
het echt gebeurd is of niet? Wat vertelt het verhaal ons?  
Daarna speelden we een spel, waarbij ieder om de beurt een woord of zegswijze 
moest tekenen dat met Pasen te maken had. De anderen moesten raden wat het 
was. Ondanks redelijk tekentalent bleek het best moeilijk om woorden als 
“verraad” of “dood” te tekenen! 
Volgende bijeenkomst op 7 mei.  
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Pastoralia 

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 
Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

Ontmoetingskerk,  5311995 
Koster: F.v.d.Brink,  5313400 

Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 

Zo gaat hij van mond tot mond 
Wij zingen met vurige tongen 
Zijn liefde de wereld rond.  
 
Hij leeft 
Waar het brood wordt gebroken 
Hij leeft van hand tot hand 
Verloochend of weersproken 
Nog steeds wordt Hij voortgeplant. 
 
Op 28 mei, de zondag na Hemelvaart 
is er de oecumenische dienst in Blari-
cum. Voorgangers zijn ds van der Sijs 
en pastor Sendecki uit Blaricum. 
De Ontmoetingskerk is op deze dag 
gesloten. 
Oecumene is van belang, hoezeer ker-
ken zich in de laatste decennia op ei-
gen erf hebben teruggetrokken. Ik 
wek u van harte op om op deze zon-
dag naar Blaricum te gaan! 
 
 

ELIE WIESEL EN  
GEDENKEN 
De Joodse schrijver Elie Wiesel 
schreef een indrukwekkend boekje: 
Open hart. 
Het boek is heel persoonlijk. Het be-
schrijft ervaringen van Wiesel rond 
een ingrijpende hartoperatie die hij 
moet ondergaan. Wat hij ervaart zet 
hem aan tot een intense zelfreflectie 
op zijn leven. Een van de hoofdstuk-
ken heeft als titel: Credo. 
In deze weken van gedenken citeer ik 
hieronder de woorden van een groot 
man, die vorig jaar in de zomer over-
leed. 

J.G. de Bruijn 
 
 

CREDO 

Ik hoor tot een generatie die zich vaak 
in de steek gelaten heeft gevoeld door 
God en verraden door de mensheid. 
En toch denk ik dat het onze taak is 
om geen afstand te nemen tot die 
twee. 
Was het gisteren, of eerder, dat we te 
weten kwamen hoeveel eenvoudiger 
het is voor de mens om wreed te zijn 
dan volstrekt grootmoedig? Dat het 
voor moordenaars en folteraars nor-
maal, dus menselijk is om zich van 
hun onmenselijke kant te laten zien? 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 23 april gaat drs J.Greven voor in 
de Ontmoetingskerk. 
Jan Greven was zoals u weet hoofdre-
dacteur van dagblad Trouw. Hij heeft 
veel gepubliceerd, ook op levensbe-
schouwelijk gebied. We stellen zijn 
bereidheid om de dienst te leiden erg 
op prijs.  
 
Op zondag 30 april gaat ds S.L.S. de 
Vries uit Schalkwijk voor. Sytze de 
Vries is geen onbekende. Hij heeft 
veel liederen geschreven die in het 
nieuwe liedboek zijn opgenomen.  
In de afgelopen jaren was hij vaker te 
gast in de kerk in Laren. We heten 
hem van harte welkom. 
 
Op 7, 14 en 21 mei leid ik de dien-
sten.  
 
Op Hemelvaartsdag is de kerk geslo-
ten. Ik ging vroeger op die dag naar 
een voetbaltornooi of naar de bloe-
menmarkt. Voor mij was Hemel-
vaartsdag de kerkelijke feestdag waar-
op je niet naar de kerk ging. Dat ver-
anderde in mijn eerste gemeente. Ik 
was toen 32 jaar oud en mocht preken 
over Hemelvaart. Dat was even wen-
nen, maar ik werd geholpen door het 
verhaal uit Handelingen 1, waar ver-
teld wordt van Galilese mannen die 
naar de hemel staan te turen. Ze wor-
den door de stem van een engel terug-
verwezen naar de aarde.  
Ze moeten handen en voeten geven 
aan wat Jezus heeft voorgedaan. 
Ze moeten voortzetten wat hij begon-
nen is.  
Sytze de Vries schreef een mooi he-
melvaartslied. Het staat in het lied-
boek onder nummer 667. Een paar 
verzen daaruit: 
. 
Hij leeft 
In het hart van zijn vrienden 
Als liefde die ons verbindt 
Waarmee hij de mensen diende 
En al onze liefde begint. 
 
Hij leeft 
In de woorden gezongen. 
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kerk van Thousand Hills, zullen we 
onder leiding van ds. De Bruijn met 
elkaar van gedachten wisselen en ons 
bezinnen over de verschillende vor-
men van vieren en wat we hier moge-
lijk van kunnen leren.  
 
KANDIDATEN KERKENRAAD 
Aangezien er dit jaar een aantal ker-
kenraadsleden de kerkenraad zullen 
verlaten, heeft de kerkenraad de ge-
meenteleden gevraagd namen aan te 
dragen van mogelijke kandidaten. 
Volgens de kerkorde mag de zittings-
termijn van de ambtsdragers 12 jaar 
zijn. 

Van en uit de kerkenraad 

Op dinsdag 28 maart jl. is de kerken-
raad weer bijeen geweest en zijn er 
vele onderwerpen besproken,o.a.: 
 
ONTWIKKELING KERKGEBOUWEN 
Dit is een terugkerend onderwerp op 
de agenda. Onlangs is er een overleg 
geweest tussen de Gemeente Laren en 
een afvaardiging van onze kerkelijke 
gemeente. Namens de PGLE waren 
aanwezig Martin Noordzij en Karel 
Hagen bijgestaan door Ineke de 
Joode. Zij hebben de grondhouding 
van de Gemeente Laren als positief 
ervaren. 
 
JOHANNESKERK 500 JAAR 
In 1521 werd de Johanneskerk ge-
bouwd en dus bestaat deze kerk in 
2021 vijfhonderd jaar.  De Gemeente 
Laren wil dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
 
Bezinningsavond  
De bezinningsavond van 2017 wordt 
gehouden op 21 april 2017 in de Jo-
hanneskerk en heeft als onderwerp 
Manieren van vieren. Aan de hand 
van beeldmateriaal over verschillende 
vormen van vieren, zoals bijvoorbeeld 
Hour of Power, de vieringen in de 

Is dat een reden om de mensheid de 
rug toe te keren? Ik denk dat ieder van 
ons het antwoord daarop bezit. Want 
ieder dient te kiezen tussen het geweld 
van volwassenen en de glimlach van 
kinderen, tussen de lelijkheid van de 
haat en het verlangen zich daartegen 
te verzetten. Tussen het kwellen en 
vernederen van onze medemens ener-
zijds, en het bieden van de solidariteit 
en hoop die hij verdient anderzijds. 
Misschien. 
 
Ik weet - hier spreek ik uit ervaring - 
dat het mogelijk is zelfs in de duister-
nis licht te scheppen en dromen vol 
mededogen te koesteren. Dat iemand 
in een gevangenis kan denken dat hij 
vrij is en kan bevrijden. Dat er zelfs in 
ballingschap vriendschap bestaat die 
houvast kan bieden. Dat de mens een 
ogenblik voor zijn dood nog steeds 
onsterfelijk is.  
 
De zaak zit zo: ik geloof in de mens 
los van wat hij doet. Ik geloof in de 
taal, ook al is die verminkt, misvormd 
en aangetast door de vijanden van de 
menselijkheid. En ik blijf vasthouden 
aan woorden, want het is aan ons om 
er een middel tot verdraagzaamheid 
van te maken en geen middel tot min-
achting. Aan ons de keuze of we ze 
willen gebruiken om te verwensen of 
te genezen, om te kwetsen of te troos-
ten. 
 
Als Jood geloof ik in de komst van de 
Messias. Maar dat betekent niet dat de 
wereld Joods wordt; ik denk dat hij 
simpelweg hartelijker en menselijker 
wordt. Ook omdat ik hoor tot een ge-
neratie die heeft ondervonden dat on-
verschilligheid en berusting geen ant-
woorden vormen, voor welk probleem 
dan ook. 
 
Mijn fysieke kwaal kan me beperkin-
gen opleggen, maar me niet vernieti-
gen. Het lichaam is niet eeuwig, maar 
de idee ‘ziel’ is dat wel. De hersenen 
zullen worden begraven, maar de na-
gedachtenis zal ze overleven.  
Het is een wonder: een verhaal over 
wanhoop wordt een verhaal tegen 
wanhoop. 
 

Elie Wiesel, Open hart, juni 2016  

College van kerkrentmeesters 

04-12-16 Pastoraat € 197,77 
11-12-16 Plaatselijke kerk € 167,65 
18-12-16 Plaatselijke kerk € 177,57 
24-12-16 Plaatselijke kerk € * 
25-12-16 Plaatelijke kerk € 343,45 
31-12-16 Eindejaarscollecte € 101,30 
01-01-17 Plaatselijke kerk € 123,25 
08-01-17 Plaatselijke kerk € 117,35 
15-01-17 Oecumene € 238,99       
22-01-17 Catechese & Educ  € * 
29-01-17 Plaatselijke kerk € 201,33 
05-02-17 Plaatselijke kerk € 219,85 
12-02-17 Plaatselijke kerk € 135,35 
19-02-17 Plaatselijke kerk € 213,73 
26-02-17 Jeugdwerk € 120,85 
* geen kerkrentmeesterlijke collecte 
 
Alle gevers hartelijk dank. 

Hans de Jager 

COLLECTEVERANTWOORDING 

De eerste ambtstermijn van ouderlingen en 
diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn 
telkens terstond als ambtsdrager herkies-
baar, voor een per geval vast te stellen ter-
mijn van tenminste twee jaar en ten hoog-
ste vier jaar, met dien verstande dat zij niet 
langer dan twaalf aaneengesloten jaren 
ambtsdrager kunnen zijn. [37 Wijziging 
kerkorde, ordinantie 3-7-1, besluit genera-
le synode d.d. 23 september 2011, inge-
gaan 1 november 2011] 

Nadat er binnen de kerkenraad is ge-
ïnventariseerd wie er nog een tweede 
of derde termijn wil dienen, is er be-
sloten welke kandidaten zullen wor-
den benaderd voor het ambt van dia-
ken of ouderling. 
 
PAND EEMLUSTLAAN 
Vanuit het CvK deelt Karel Hagen 
mee dat het pand aan de Eemlustlaan 
is verkocht. 
 
DIVERSEN 
Er is gesproken over de groep 30+ , 
die op zaterdag 8 april bijeen komt, 
over het heldere verslag van de kas-
controlecommissie over de admini-
stratie van de diaconie, de uitvoerin-
gen van de musical Esther. We heb-
ben al vooruitgekeken naar de dienst 
van Palmpasen, de diensten vooraf-
gaand aan Pasen en de dienst op Paas-
zondag . 
 
 Op dinsdag 25 april a.s. is er een 

bijeenkomst gepland voor allen die 
betrokken zijn bij het pastorale 
werk in de gemeente waarbij Rita 
Buijs, geestelijk verzorger in The-
odotion, een inleiding zal houden 
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7 MEI: REG. GOOISE VOEDSELBANK 
http://www.voedselbankgooi.nl/ 
In Laren en Blaricum zijn er steeds 
meer mensen die onder de armoede-
grens leven. Daarom is onlangs ook 
een extra uitgiftepunt in Laren geo-
pend. Nadat dit bekend werd, meld-
den zich meer mensen bij de Voedsel-
bank. 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. 
 
14 MEI: BLESS  
http://www.kerkinactie.nl/projecten/
Diaconaat en armoedebestrijding 
Koptisch Orthodoxe Kerk 
 
De Koptisch Orthodoxe kerk heeft 
een goed programma om boeren in 
kleine dorpen op het platteland van 
Egypte te helpen. De kleine Koptisch 
Orthodoxe gemeenten zijn daarvoor 
de basis, maar het werk komt het ge-
hele dorp ten goede. In de eerste fase 
bestuderen de medewerkers hoe het 
dorp ontwikkeld kan worden, in de 
tweede fase kiezen ze bepaalde pro-
jecten en in de laatste fase trainen ze 
mensen om voortaan zelf verder te 
kunnen, onder leiding van hun dorps-
ontwikkelingscommissie. BLESS is 
een zegen voor arme inwoners van 
Egypte die hoop krijgen op een betere 
toekomst! 
 

De Diakonie heeft dit project, in 
overleg met een aantal betrokken 
gemeenteleden, geadopteerd (voor 
5 jaar) waarvan dit jaar het laatste 
jaar is. 

 
 
21 MEI: SCHULDHULPMAATJES 
https://schuldhulpmaatje.nl/ 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van 
de kerken in Nederland. Het is een 
vernieuwend spoor van diaconie die 
inzet op een structurele aanpak van ar-
moedebestrijding. Onze vrijwilligers 
bieden hulp aan mensen die te maken 
hebben met (dreigende) schulden. 
Zonder oordelen en snel. Om een vici-
euze cirkel van schulden te voorko-
men, richten zij zich voor de langere 
termijn ook op zelfredzaamheid en 
bewust financieel gedrag.  

College van diakenen 

over ervaringen en vragen rond 
kwetsbaarheid in de laatste levens-
fase. 

 De vrijwilligersmiddag is gepland 
op zaterdag 10 juni a.s.  

Vriendelijke groet, 
Wil van Maarschalkerweerd 

NIEUW INGEKOMEN 
 Mevr. F.E. Visser-Hoekstra 
  Dopsingel 8, Eemnes 
 Mevr. E.C. van der Lee 
  Molenweg 21 A, Eemnes 
 Dhr. G.G.J. du Pau 
  Naarderstraat 81, Laren 
 Dhr. H. Holzhauer 
  Wagenpad 10, Laren 
 Mevr. N. Rigter 
  Kostverloren 74, Laren 
 
VERHUISD 
 Mevr. J.W. Schnappinger en 
 Julia M.L. Ploeg 
  van: Teunenmijns 20, Laren 
  naar: Smeekweg 39, Laren 
 Mevr. A.V. Oehlers 
  van: Engweg 13 B, Laren 
  naar: Reijerserf 42, Eemnes 
 Mevr. K. de Jong-van den Bosse 
  van: Zingerskamp 10, Laren 
  naar: De Zandzee 
    Iepenlaan 354 kr. 410 
    1406 RG  Bussum 
 Dhr. T. Schoorl 
  van: Steenbergen 5, Laren 
  naar: Eemnesserweg 66, Eemnes 
 
VERTROKKEN 
 Dhr. J.M. Coppoolse en 
 Mevr. M.L. de Mildt 
  naar: Koudekerke 
 Mevr. M.J. v.Zijtveld-v.Zutphen 
  naar: Amersfoort 
 
OVERLEDEN 
 op 5 maart 2017: 
  Mevr. M.A. Romp-Kuiper 
  Vreedenburgh 17, Laren 
 op 9 maart 2017: 
  Mevr. J.P. de Vries-de Graauw 
  Eemnesserweg 42, Laren 
 op 25 maart 2017: 
  Dhr. H.D. de Knegt 
  Raadhuislaan 27, Eemnes 
 

Jim Lemckert 

Kerkelijk Bureau 

COLLECTEROOSTER 
23 APRIL: LILIANEFONDS 
www.lilianefonds.nl/de-kinderen 
"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-
ren wèl mee kunnen doen. 
Het Liliane Fonds wil de wereld ope-
nen voor kinderen en jongeren met 
een handicap in ontwikkelingslanden. 
Samen met lokale contactpersonen 
zorgt het Lilianefonds voor directe, 
persoonsgerichte 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. 
 
30 APRIL: DIACONIE 
Grotere en kleinere hulpvragen, van 
praktische hulp tot meerjarige financi-
ële ondersteuning. Denk aan noodop-
vang, 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. 
Voor lang niet alle, met name kleinere 
doelen, kunnen wij collecteren. Maar 
vaak is een steuntje in de rug al vol-
doende. Met uw hulp kunnen wij dit 
dankbare werk blijven doen. 

 

Pagina 17: 
Esther de musical in beeld 

Foto’s: Martha Westerveen-de Vries  
Collage: Ruud Ham 
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Uit de gemeente 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk, als gebaar van 
verbondenheid naar: 
Mw. te Brake, Dr. Holtmannweg 1, 
Laren. Dhr. en Mw. Bakhuys, Elzin-
gapark 26, Laren. Mw. van Baaren-
Beugelaar, Gooiergracht 105, Laren. 
Dhr. van der Sleet, Oranje Weeshuis-
straat 1, Huizen. Mw. Frericks, Wak-
kerendijk 90, Eemnes. Mw. de 
Leeuw, Rietgors 38, Eemnes. Mw. 
Canword, Zandgat 27, Laren. Mw. 
Hecker, Zandgat 24, Laren. Dhr. en 
Mw. Bakker, Paadje 19, Laren. Mw. 
Meyer Swantee, Heidelaan 10, Eem-
nes. 
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. 

DAGTOCHT MET OUDERE 
GEMEENTELEDEN 

Op dinsdag 16 mei gaat het kerstco-
mité op pad met onze oudere gemeen-
teleden. Vertrek om 09.00 vanaf de 
Ontmoetingskerk en terug rond 17.30. 
Dit keer rijden we door Noord Hol-
land. We houden een koffiestop in 
Katwoude. De lunch gebruiken we in 
Schoorl waarna we een rondrit maken 
met het zonnetreintje door het duinge-
bied. Aansluitend drinken we nog een 
kopje koffie of thee. 
De uitnodigingen zijn gestuurd naar 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ont-
vangen en hebt u toch belangstelling 
voor deze reis, dan kunt u contact op-
nemen met Betty van Dillen, tel. 
5381161 of via bvdillen@ziggo.nl. Er 
wordt van de deelnemers wel ver-
wacht dat ze zelfstandig de bus en het 
treintje in en uit kunnen stappen. Er 
wordt een eigen bijdrage gevraagd 
van € 20.00 p.p. We hopen er met el-
kaar een gezellige dag van te maken. 

Betty van Dillen 

De volgende  Lekker-
kerk maaltijd is op 20 
april. 
Een week eerder ivm 

Koningsdag. We gaan om 18 uur aan 
tafel. Als u zich hebt opgegeven en 
onverhoopt toch niet kunt komen, wilt 

LEKKERKERK u dat dan ook doorgeven? De kosten 
zijn vier euro. Opgeven voor de maaltijd 
van april kan t/m maandag 17 april bij 
mevr. Riek Pieket Weeserik tel 5315636, 
of op de lijst achterin de Ontmoetings-
kerk. 
 
Namens alle Lekkerkerkers 

Paula van Hamond,  

ISLAM EN CHRISTENDOM  

Reactie op stuk van Wim Bosselaar in Onderweg, 18 maart 2017 

Beste Wim Bosselaar, 
 
Je hebt ingrijpende dingen meege-
maakt. Je schrijft dat je mishandeld 
bent door de religieuze politie in 
Riyad. Zoiets vergeet je je leven niet. 
Je wijst op gevaren van de islam. 
Daarbij noem je niet alleen je eigen 
ervaringen, maar ook de agressieve 
soera’s uit de koran die voorrang krij-
gen boven vredelievendheid.  
Wereldwijd zijn tal van voorbeelden 
te noemen waarbij geweld en islam 
gekoppeld zijn. 
Ik reageer op je schrijven. Niet om 
daarmee op welke manier dan ook iets 
in te brengen tegen jouw ervaringen. 
Ook niet om moord en doodslag waar-
aan radicaal islamitisch gedachten-
goed ten grondslag ligt, te verdoeze-
len of te relativeren. 
Wat kwaad is moet kwaad genoemd 
worden. Over het kwaad moet je niet 
naïef doen.  
Elk slachtoffer is er een teveel.  
De invloed van radicale islam is we-
reldwijd en dichtbij huis zorgwekkend 
te noemen.  
Ik heb daar ook over geschreven in 
niet mis te verstane bewoordingen.  
Wat ik in mijn artikel heb willen 
doen, is allereerst aansluiten bij de 
Bijbelse traditie van de zelfkritiek. 
Lees het Oude Testament en je zult 
merken dat om de haverklap de hand 
in eigen boezem wordt gestoken. Er is 
geen boek waar de eigen koningen zo 
bestraffend worden toegesproken als 
het Oude Testament.  
Profeten herhalen: de Koning doet 
wat kwaad is in de ogen van God.  
Zelfkritiek betekent voor mij ook dat 

je kritisch moet kijken naar de eigen 
traditie. 
Ik wil het kwaad dat in en rond kerken 
heerste niet uit het oog verliezen. Ik 
wil de moorddadige passages in de 
Bijbel niet vergoelijken. Ik verwerp 
ze. 
Jan Offringa noemde onlangs in zijn 
lezing in de Johanneskerk het aantal 
slachtoffers van religieus geweld in 
het Oude Testament: zo ongeveer een 
half miljoen! 
Als predikant zal ik blijven zeggen: 
die passages verwerp ik.  
Als predikant zal ik altijd beginnen 
met zelfkritiek.  
Vervolgens voel ik me geroepen om 
elke vorm van geweld te veroordelen. 
Ook vanuit de islam. Islam betekent 
vrede. Elke soera die oproept tot ge-
weld wijs ik af.  
Tegen elke verstoring, tegen elke be-
schadiging van vrede wil ik me ver-
zetten.  
Ik schreef: er zijn voor mij werelden 
van verschil tussen Mohammed en Je-
zus. 
De essentie van dat verschil zit voor 
mij hierin: volg je iemand die het of-
fer van anderen eist of volg je iemand 
die zich opoffert ten behoeve van an-
deren. 
De geest van Jezus is niet: anderen 
kruisigen, maar te zeggen: laat mij 
daar maar hangen. 
Ik neem de plaats in waar leven ge-
kruisigd wordt. Het leven van welk 
mens dan ook.  
 
Je slotwoorden herhaal ik: met een 
vredelievende groet 

Job de Bruijn  



 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 33e jaargang nr. 4, 22 april 2017 19 

Beste 12 plussers, 
 
Afgelopen zondagmorgen 2 april was er weer 12+. 
De zon scheen en dat was al een mooi begin van de 
dag. Ik ben deze ochtend van start gegaan met jullie 
en zal alle eerste zondagen van de maand de 12+ ver-
zorgen. De meesten van jullie kennen mij nog wel 
van de kinderdienst. 
 
Nadat jullie het licht in de kerk opgehaald hebben, 
hebben we om de beurt een kaars aangestoken. Mooi 
om dat zo te doen. We hebben gesproken over de 
kleuren paars en wit die in deze veertigdagentijd zo 
zichtbaar en herkenbaar zijn in de kerk. Het verhaal 
over de treinreis, de twee mannen met ieder hun ei-
gen gedachten en emoties, het uitkijken naar een wit 
lint, het maakte duidelijk dat wit de kleur van opstan-
ding is: een nieuw begin! 
 
Jullie hebben de boom van bewogenheid in de kerk 
gezien. We hebben gepraat over wat jullie bezig-
houd: wat doet je goed, waar maak je je zorgen om. 
De meegebrachte kranten hielpen hierbij. Jullie ver-
werking wordt in de boom erbij gehangen. Samen 
met de kinderen van de kinderdienst en de 16+ waren 
we bij het einde van de kerkdienst en kregen we de 
zegen mee. 
 
Ik vind het leuk om jullie te ontmoeten, beter te leren 
kennen en samen aan de slag te gaan met thema’s, 
onderwerpen die ons bewegen. Ik wil met jullie pra-
ten, nadenken over en werken aan datgene wat ons 
verbind. Dat kan van alles zijn: je familie, vrienden, 
school, kerk, de wereld, plezier, geluk, etc. Jullie zijn 
belangrijk en doen er toe. 
 
Fijn dat we de groepsapp hebben en zo snel berichten 
en afspraken kunnen uitwisselen. 
Tot ziens in de kerk 

Alice Ruizendaal 

DOOLHOF PUZZEL 

Op de volgende data is er Godly Play: 
 
 

7 mei 2017 
11 juni 2017 
2 juli 2017. 

 
 
 
 
 
 
Op de andere data hopen we jullie te zien in de kin-
derdienst. 
 
Groet, 

Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 

12+ en 16+ 



Gebed 
Is het te doen: Jij in mij en ik in Jou? 
Is het te leven, elke dag weer: zo ver-
bonden met elkaar, zo samen en toch zo 
anders? 
Er was er één die daarvoor ging. Hij leef-
de het voor, elke dag opnieuw: liet blin-
den zien, een lamme lopen, doven gaf 
Hij weer gehoor en zelfs de dood kreeg 
Hem niet klein. 
Zijn stem wordt nog gehoord, zijn naam 
ging niet verloren: 
Jezus van Nazareth, jouw eigen kind en 
onze broer. 
Hij is het licht in onze nacht, het brood 
op onze tafel. 
En waar wij het breken met elkaar, het 
brood van hand tot hand doen gaan, 
daar is Hij midden onder ons. 
Daar waart zijn Geest, daar klinkt jouw 
Naam. Daar wordt het waar: mens zijn 
voor elkaar: jouw beeld, naar jouw gelij-
kenis. 
Het is te doen:  

Jij in mij, God, en ik in Jou. 
Het is te leven, elke dag weer: zo ver-
bonden met elkaar, zo samen en toch zo 
anders. 

Amen 

KERKDIENSTEN 

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, Huizen 
    
 

ZONDAG 30 APRIL derde zondag van Pasen (Misericordias) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Steenstra, Leiden 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. S. de Vries, Schalkwijk 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Diaken mw. A. Berben (Oud-Kath.) 
Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor C. Geraets 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast Heilig Avondmaal 
    
 

ZONDAG 7 MEI vierde zondag van Pasen (Jubilate) 
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  Ds. J.C. Visser 
Theodotion 10.00 uur Pastor G.L.C.M. van Kesteren 

 Woord- en communieviering 
    
 

ZONDAG 14 MEI vijfde zondag van Pasen (Rogate) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. P. Barnard, Blaricum 
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 N. Smit 
Theodotion 10.30 uur Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering  
    

 

ZONDAG 21 MEI zesde zondag van 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 Pastor mw. E.M. Spijkerman  
Stichtse Hof 10.45 uur  ds. M. Randt 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast  
    

 

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. Ieder-
een is welkom. 
    
 

Hier volgt een overzicht van activi-
teiten georganiseerd door de BEL-
kerken. 
 

Donderdag 20 april 20.00 uur 
Dorpskerk, Torenlaan Blaricum. 
Kerkcafé: Dr. Marjan Schwegman: 
Verzet tijdens WOII:  

Een mannenzaak? 
 

Woensdag 10 mei 19.30–21.30 uur  
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren 
Spreker Frits Spits: De verbindingen 
tussen popmuziek en geloof.  
 

Zie voor meer informatie 
 http://www.belkerken.nl 
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Ze zag dat de steen van de opening 
van het graf was weggehaald… 


