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Een bladzijde uit de miniaturencyclus 

die het leven van Christus illustreert 

en die voorafgaat aan de psalmen in 

dit handschrift dat omstreeks 1200 in 

het noorden van Engeland gemaakt is. 

In de eenvoudige ingekleurde lijnte

kening, kenmerkend voor deze peri

ode, heeft de kunstenaar een enorme 

dieptewerking aangebracht door in de 

gewaden van de apostelen plooien te 

tekenen, wat nieuw was in zijn tijd.  

Traditiegetrouw wordt de uitstorting 

van de Heilige Geest afgebeeld als 

een duif die uit de hemel neerdaalt. 

Uit de snavel van de duif verspreiden 

zich “tongen als van vuur” naar de 

hoofden van de apostelen, 11 in getal, 

allen voorzien van een stralenkrans. In 

het midden zit, ook volgens de tra

ditie, Petrus met naast hem Johannes, 

beiden met een boek in de hand, waar-

mee werd aangegeven dat zij de lei-

dinggevende apostelen zouden wor-

den, Petrus als leider van de westerse 

kerk, de kerk van Rome, en Johannes 

van de oosterse kerk, de kerk van By-

zantium, het latere Constantinopel. 

  

Henk Aertsen 

De uitstorting van de Heilige Geest  

Oxford, Bodleian Library, MS Gough Liturgical 2, fol.31 (ca. 1200) 

Pinksteren 2017 
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Vandaag lezen wij Bij de zondagen 

KOM SCHEPPER, GEEST ... 

Zondag 21 mei 

6de zondag van Pasen 

Lezen 

Johannes 14, 15- 21 

Ik laat jullie vrede na; 

mijn vrede geef ik jullie. 

 

Zondag 28 mei 

7de zondag van Pasen 

Lezen 

Johannes 17, 1-11a 

Daarna sloeg Jezus zijn 

ogen op naar de hemel 

en zei: “Vader”. 

 

Zondag 4 juni 

Pinksteren 

Lezen 

Johannes 20, 19-23 

Jezus zei nog een keer: 

“Ik wens jullie vrede”. 

 

Zondag 11 juni 

Trinitatis 

Lezen 

Johannes 3, 16-18 

God had de wereld zo 

lief dat Hij Zijn enige 

Zoon heeft gegeven. 

 

Zondag 18 juni 

1ste zo na Trinitatis 

Lezen 

Johannes 6, 51-58 

Wie mijn lichaam eet 

en mijn bloed drinkt 

heeft eeuwig leven. 

Zo begint het eeuwenoude lied ‘Veni 

creator spiritus.’  

Het lied is in twee versies in het nieu-

we Liedboek opgenomen. 

Deze Pinksterhymne is een klassieker 

geworden. Je kunt er niet meer om-

heen. Je hoort hem dus steeds terug-

komen. Van het eerste deel van de 

Achtste Symfonie van Gustav Mahler 

tot opera’s van John Adams. 

  Mei 

 

ma 22 Johannes 16:29-17:8 

di 23 Johannes 17: 9- 19 

wo 24 Johannes 17:20- 26 

do 25 Psalm 89: 1- 19 

vr 26 Psalm 89:20- 38 

za 27 Psalm 89:39- 53 

zo 28 2 Johannes 

 

ma 29 3 Johannes 

di 30 Ezechiël 8: 1- 18 

wo 31 Ezechiël 9: 1- 11 

 

 

  Juni 

 

do 1 Ezechiël 10: 1- 22 

vr 2 Ezechiël 11: 1- 13 

za 3 Ezechiël 11:14- 25 

zo 4 Psalm 87 

 

ma 5 Romeinen 9: 1- 18 

di 6 Romeinen 9:19- 33 

wo 7 Romeinen 10: 1- 13 

do 8 Romeinen 10: 14- 21 

vr 9 Romeinen 11: 1- 24 

za 10 Romeinen  11:25- 36 

zo 11 Johannes 2:23- 3:13 

 

ma 12 Johannes 3:14- 21 

di 13 Matteüs 8:  2- 13 

wo 14 Matteüs 8:14- 22 

do 15 Matteüs 8:23- 34 

vr 16 Matteüs 9: 1- 8 

za 17 Matteüs 9: 9- 17 

zo 18 Psalm 41 

Overdenking 

NU 

 

Het eerste woord van dit lied is een 

imperatief: Kom!  

Dat gaat dus niet over iets dat toen, 

ooit gebeurde. Die Geest wordt nu 

aangeroepen! Niet gisteren, niet vol-

gende week, nu. 

Wij roepen het. Wij nemen de woor-

den van de lieddichter in de mond en 

maken het tot onze woorden.  

“O, taal waarin wij God verstaan,” 
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schrijft Jan Willem Schulte Nordholt 

(Lied 360). God wordt weer een 

woord in de gewone mensentaal. Hij 

valt er niet meer buiten. En die gewo-

ne mensentaal draait niet in een krin-

getje rond, maar heeft een opening 

naar boven, naar de hemel. Dan wordt 

het taal die ruimte schept en je optilt. 

Dat is taal die niet plat is en waar alle 

ruis uit verdwenen is. De taal waarin 

wij God verstaan is taal waarin God 

geen vreemdeling is en geen vloek en 

al helemaal geen gegeneerd zwijgen. 

Het is taal die ons menselijk maakt en 

God God laat.  
 

 

CREATIEF 

 

Veni creator - de Geest is creatief. De 

Geest is blazer van adem en gever van 

leven en vuur.  

Maar die Geest nu heeft ook mensen-

handen en mensentaal nodig. Want 

die energie moet ergens heen. Het 

wordt zichtbaar in liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-

heid en vertrouwen. Het is een doorlo-

pend project, werk in uitvoering. 

De Geest heeft creatieve mensen no-

dig om zichtbaar te kunnen worden en 

daar beelden bij te maken.  

Waar mensen ontvankelijk zijn voor 

de Geest gebeuren soms wonderen. 

Even raakt de hemel de aarde. Men-

sen ervaren diepe geborgenheid of 

troost of raken bezield door nieuwe 

inspiratie of levenslust. 

 

 

BLAZEN 

 

Jezus was ook inspirerend in de letter-

lijke betekenis van het woord. In Jo-

hannes 20 wordt verteld dat hij na zijn 

dood en opstanding plotseling ver-

schijnt te midden van zijn leerlingen. 

Die zijn bijeen in een ruimte met de 

deur op slot. Jezus wenst hen vrede. 

“Na deze woorden blies hij over hen 

heen en zei: ‘Ontvang de heilige 

Geest. Als jullie iemands zonden ver-

geven, dan zijn ze vergeven; vergeven 

jullie ze niet, dan zijn ze niet verge-

ven.”  

Het werkwoord ‘blazen,’ komt in deze 

vorm alleen op deze plaats in het 

Nieuwe Testament voor. Met het bla-

blanken aangevallen. Ook in het stadi-

on werd het grimmig. Ik had het ge-

voel dat er weinig voor nodig was om 

de zaak totaal te laten escaleren.  

Toen kreeg bisschop Desmond Tutu 

het woord; een paarse vredesduif, be-

zield door de Geest. Hij sprak in vijf 

talen, waaronder het Afrikaans: 

“Chris Hani is een door God geliefd 

mensenkind.” (...) “Zuid-Afrika is op 

weg naar de overwinning van goed-

heid op het kwaad van apartheid. We 

are the rainbow people of God.” Tutu 

zegende ons in alle talen en de Geest 

deed haar werk. We waren langs de 

rand van de afgrond gegaan. 

 

 

VERLANGEN 

 

Kom Schepper Geest - “Gij zijt het 

liefdevuur dat ons doordringt.”  

Ons! Met andere woorden: wij zijn 

doordrongen met liefdevuur! 

En hoe werkt dat uit?  

Het antwoord op die vraag zongen ze 

dus al in de dertiende eeuw: 

 

- wat vuil is wordt gewassen, 

- wat verdroogd is komt tot leven, 

- wat gewond is wordt geheeld 

- wat verstard is wordt weer zacht 

- het verkilde hart wordt gekoesterd. 

(Lied 669, dat is de andere versie van 

´Veni´) 

 

Het is dàt verlangen dat gevoed wordt 

door de warmte van het Pinkstervuur. 

Het is het verlangen naar schoonheid, 

naar groei, naar heling, naar zachtheid 

en troost. 

 

 

EEN ADEMENDE LICHTHEID  

 

“Laat me even merken dat je er bent, 

niet in blinkend inzicht, bliksemflits, 

maar als een lichtheid in mij ade-

mend,” dichtte Hans Andreus.  

Gods geest als een ‘lichtheid in mij 

ademend.’ Gods geest als een licht-

heid in òns ademend. 

Zo dichtbij. Zo nodig. 

Ds. Marnix van der Sijs 

 

Gebruik gemaakt van: 

Dr.J.T. Bakker, Gezongen evangelie. 

Brouns Wewerinke in ‘Speling,’ 2012/4. 

zen van Jezus verwijst Johannes naar 

de schepping van de mens. In de 

Griekse vertaling van de Hebreeuwse 

bijbel vinden we dit woord in Genesis 

2: 7 waar God de uit het stof van de 

aarde geschapen mens de levensadem 

in de neus blaast, zodat deze een le-

vend wezen wordt. Dat is inspiratie! 

Maar waartoe inspireert Jezus? Hij 

had zijn leerlingen vrede gewenst. In 

zijn afscheidsrede legde Jezus uit wat 

die vrede inhoudt. Het is de kracht om 

bij zijn woorden te blijven, om niet in 

verwarring te raken, om niet ongerust 

te worden en de moed niet te laten 

zakken.  

Die vrede is de zending voor de leer-

lingen en met zijn adem ondersteunt 

Jezus die zending: “Ontvang de heili-

ge Geest.” Niet alleen om zonden te 

vergeven, maar ook die te laten be-

houden. Wat een verantwoordelijk-

heid! Is het niet veiliger om zonden 

altijd te vergeven? Nee, de geest is al-

tijd in gezelschap van de waarheid. En 

de waarheid vraagt om gerechtigheid, 

niet alleen om barmhartigheid. De 

leerlingen ontvangen daarom met de 

heilige Geest, onderscheidingsvermo-

gen en wijsheid. 

 

 

TUTU 

Ik was waarnemer bij de eerste vrije 

verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994.  

De dagen daaraan voorafgaand waren 

zeer spannend. Een grote politieke 

partij dreigde niet mee te doen. Een 

belangrijke zwarte leider, Chris Hani, 

werd vermoord door blanke extremis-

ten en er werden aanslagen gepleegd. 

Ik was in het stadion bij Soweto, over-

vol met tienduizenden boze mensen 

voor de uitvaartdienst van Hani. Bui-

ten het stadion werden huizen van 
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VOOR ALLE HEILIGEN 

wonderen gehalveerd, van haastwerk 

is nog steeds geen sprake. 

Er bestaan heiligenkalenders, waarbij 

elke heilige een eigen dag heeft. 

Het boek van Wim Zaal biedt 365 

portretten. Het is een boeiend over-

zicht van bijzondere levensverhalen. 

Heiligen zijn geen heilige boontjes. 

Hun levens zijn niet glad verlopen. 

Maar door alle weerstanden heen heb-

ben ze wel iets bijzonders laten zien. 

Ze tonen iets goddelijks te midden 

van het weerbarstige leven. Zo kun-

nen ze herkenbaar, troostend en inspi-

rerend zijn. 

Om een enkel voorbeeld uit het rijke 

boek te geven: 4 mei is gewijd aan 

Monica, de moeder van Augustinus. 

Kerkvader Augustinus was in zijn 

jeugdjaren geen lieverdje. Met zijn 

losbandige leven heeft hij het zijn ou-

ders niet gemakkelijk gemaakt. Ook 

later nog schreef hij bepaald niet 

vriendelijk over zijn moeder. Ze 

dronk teveel, zegt hij in een van zijn 

boeken. Monica wordt gezien als de 

moeder die weet wat het betekent om 

een moeilijk kind te hebben. Die weet 

heeft hoeveel je kunt tobben vanwege 

je zoon of dochter. Die ondanks alles 

elke dag blijft bidden en blijft hopen, 

niet alleen als het goed lijkt te komen, 

ook als de verhoudingen verstoord 

blijven.  

In Protestantse kerken is in de afgelo-

pen tientallen jaren meer aandacht ge-

Als je in Rome rondloopt stuit je op 

500 kerken, althans volgens voorzich-

tige schattingen. 

Alle kerken zijn genoemd naar een 

heilige. Elke heilige is te herkennen 

aan de aanduiding San, Santa, Sint 

voor haar of zijn naam. Zo heb je de 

San Clemente, de San Giovanni, San-

ta Maria Maggiore, de Santa Agnes en 

ga zo maar door. 

De katholieke traditie heeft, meer dan 

de protestantse, door de eeuwen heen 

oog gehad voor de waarde van men-

sen als geloofsgetuigen. Hun levens-

verhalen vormden naast de Bijbel een 

bron van geloven.  

In het Nieuwe Testament is heilig een 

synoniem voor gelovig. Als geschre-

ven wordt:  

Zeg aan de heiligen in Jeruzalem… 

kun je dat ook zo vertalen: zeg aan de 

gelovigen, of: aan de gemeenteleden. 

Heilig betekent: een mens kan iets van 

God weerspiegelen. In het Nieuwe 

Testament is zoiets niet gereserveerd 

voor een kleine groep. 

Het heilige is het herkenbare van God 

in een individu of in een gemeenschap 

van mensen. 

Wim Zaal vertelt in zijn mooie boek 

Alle heiligen hoe het woord heilig 

zich in de Katholieke kerk ontwikkeld 

heeft. Een heilige werd gaandeweg 

een uitzondering, een bijzonder mens 

die in de hemel in de buurt van God 

leefde. Heiligen werden gezien als 

identificatiefiguren en als bemidde-

laars. Je kon je herkennen in hun le-

vensverhaal en je kon heiligen vragen 

om voorspraak te doen voor jou bij 

God. Ze speelden een belangrijke rol 

als intermediair. 

Was God voor gewone mensen (te) 

ver weg, je kon altijd via een heilige 

dichterbij komen. Aanvankelijk had 

elk bisdom zijn eigen heiligen. Elke 

bisschop kon iemand heilig verklaren. 

Later werd de zaak gecentraliseerd 

om wildgroei te voorkomen. Vanaf 

het jaar 1234 kwamen de uiteindelijke 

beslissingen bij de paus te liggen.  

Je kon in Rome iemand voordragen. 

Daarna volgden lange procedures, die 

tientallen jaren konden duren. Om een 

voorbeeld te geven: De heiligverkla-

ring van Theresia van Lisieux die  

28 jaar in beslag nam, werd uitzonder-

lijk kort genoemd. 

Men werkte volgens een vast schema. 

De voordracht vanuit een bisdom 

werd aan een soort rechtbank voorge-

legd. De ‘postulator’ pleitte daarbij 

voor de kandidaat. De advocaat van 

de duivel (ook wel promotor fidei ge-

noemd) maakte tegenwerpingen. 

Bij goed gevolg kon je eerbiedwaar-

dig verklaard worden. De volgende 

stap was de zaligverklaring. Daarvoor 

was het bewijs van twee wonderen 

nodig. Daarna kon het traject van hei-

ligverklaring in gang gezet worden, 

waar ook weer twee wonderen voor 

nodig waren. Zo’n wonder was bij-

voorbeeld een genezing. Daarvan 

moest de duurzaamheid duidelijk zijn.  

Even genezen telde niet. Men ging 

niet over een nacht ijs. Heiligverkla-

ringen duurden niet zelden honderd 

jaar of langer. Al heeft het Tweede 

Vaticaans Concilie de zaken vereen-

voudigd en het aantal noodzakelijke 
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komen voor heiligen. Ik juich dat toe. 

Ik voer graag een heiligenkalender in. 

Zoiets lijkt me een mooi individueel 

en collectief project. 

Laten we beginnen om voor elke 

week een heilige te zoeken.  

Daarbij zou ik aan willen sluiten bij 

het Nieuwe Testament. 

Een heilige is voor mij niet iemand 

die een spektakel heeft verricht. De 

focus op wonderen vind ik onnodig en 

afleidend. Een heilige weerspiegelt 

iets van God. 

Heiligen kunnen grote en kleine, be-

kende en onbekende, kerkelijke en on-

kerkelijke, meer of minder gelovige 

mensen zijn.  

Begin je vraag te stellen: van wie heb 

ik wat meegekregen, wie is voor mij 

inspirerend en troostend, wie verte-

genwoordigt het heilige voor mij.  

Welke namen komen bij mij boven? 

Ik denk daarbij niet alleen aan moeder 

Theresa, Nelson Mandela, Martin 

Luther King, Dietrich Bonhoeffer. Ik 

denk ook aan een goede vriend, mijn 

oma en anderen, die in mijn hart leven 

en die bijzonder voor me zijn. 

 

J.G. de Bruijn 

Wim Zaal,  

Alle Heiligen 

ISBN: 9789038906928 

Elmar, Rijswijk, 1998 

Ons koor bestaat 10 jaar en regelmatig 

treden wij op bij een kerkdienst of 

evenement. Over 2,5 jaar vieren wij 

een jubileum! Vind je het leuk dan 

óók mee te zingen met ons, en met het 

uitdragen van je geloof anderen 

vreugde te geven? Kom eens luiste-

ren, bij onze repetities of optredens, 

want we hebben er graag nog wat 

mensen bij!  
 

 

WIE ZIJN WIJ? 

 

Good News is een interkerkelijk gos-

pelkoor voor iedereen van 40 jaar en 

ouder. De generatie uit de begintijd 

van de gospelkoren (1970/1980) is nu 

40-plusser. 

In april 2007 is in Huizen 40+ Gos-

pelkoor Good News van start gegaan 

met als doelstelling: het uitdragen van 

het evangelie door middel van het zin-

gen van worship- en praiseliederen. 

Zowel Nederlands- als Engelstalig. 

Variërend van rustige ballads tot mo-

Het zal u vast niet zijn ontgaan: op de 

voorpagina van het vorige nummer 

van Onderweg stond een nieuwe kop 

ontworpen door Ruud Ham van de 

PGLE (Ruud, dank je wel!). In plaats 

van de foto’s zijn we weer terugge-

gaan naar de tekeningen van de drie 

kerkgebouwen, maar die zijn een 

beetje verschoven naar de achter-

grond, omdat het in de kerk niet gaat 

om de kerkgebouwen maar om de 

mensen in die kerken. En dat hebben 

we tot uiting willen laten komen in de 

kop: de mensen staan op de voor-

grond, en ze staan daar hand in hand, 

een teken van verbondenheid. Je zou 

zelfs kunnen zeggen dat die mensen 

ONDERWEG zijn naar hun kerk(en). 

Henk Aertsen, hoofdredacteur 

Van de redactie 

derne hedendaagse gospelsongs. Voor 

de begeleiding maakt Good News ge-

bruik van muziektracks. Maar dirigent 

Margreet Veerman kan ook de samen-

zang op de piano begeleiden. 

40+ Gospelkoor Good News brengt 

haar repertoire ten gehore tijdens 

kerkdiensten en bijeenkomsten, ver-

zorgt een avondvullend programma in 

verzorgingshuizen & -instellingen of 

kan meewerken aan uw dienst in de 

open lucht en jaarlijks zingen we ook 

bij een Kerstconcert. Wij hebben ook 

een uitgebreid Kerstrepertoire! 

Blader eens verder door onze website 

of bezoek onze repetitie. Elke donder-

dag kun je mee gaan doen. 

 

 

wanneer donderdagavond, wekelijks 

 20.00-ca. 22.00 uur 

dirigent Margreet Veerman, Huizen 

leeftijd 40 plus 

locatie Goede Herderkerk 

contact  GoodNewsHuizen@hotmail.com 

website: www.gospelkoorgoodnews.nl 

http://www.gospelkoorgoodnews.nl
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Penningmeester: Jan van Hamond,  
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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 

Pastoralia 
den door zijn verzameling van chassi-

dische verhalen, zijn boek Ich und Du 

en zijn vertaling van de Tenach. Zijn 

wijze van vertalen is leidend geweest 

voor mensen zoals Pieter Oussoren en 

zijn Naardense bijbel. 

Na Buber ga ik me concentreren op 

Luther.  

We zijn blij dat de volgende gastpre-

dikanten bereid zijn om bij ons voor 

te gaan. 

 

We verwelkomen op 11 juni ds. Mor-

sink uit Zeist.  

 

Op 18 juni zal ds. Monica Randt de 

dienst leiden.  

 

Op 25 juni gaat ds. Bakker uit Utrecht 

voor. 

 

 

GEBEDEN 

Op Goede Vrijdag klonken gebeden 

voor Maria, Petrus, Judas, de leerlin-

gen, Pilatus, de menigte en ons zelf. 

Op verzoek geef ik hieronder een deel 

van de teksten weer.  

J.G. de Bruijn  

 

[De overige teksten worden in het vol-

gend nummer geplaatst. (Red.)] 

 

 

Voor Maria 

 

Wij bidden om Maria 

Om alle bewogenheid tegen harde feiten in 

Om al het schenken van het goede 

Ook al lijkt het vergeefs, verkwistend 

Onverstandig, Overdreven 

Schenk ons wat Maria laat zien 

Een hart dat klopt met grote slagen 

 

Voor Petrus 

 

Wij bidden, God, voor Petrus 

Voor wie zijn woord niet heeft gehouden 

Voor wie bezwijkt onder de druk 

Van omstandigheden 

Van anderen 

Van zichzelf 

Voor alle keren dat wij van ons zelf weten 

Dat ons ja geen ja 

Ons nee geen nee is geweest 

Wij bidden voor Petrus, o God 

Wij bidden voor ons zelf. 

BIJ DE DIENSTEN 

Op 21 mei leid ik de dienst.  

 

Op Hemelvaartsdag is er geen dienst 

in Johanneskerk of de Ontmoetings-

kerk.  

 

De zondag daarna, 28 mei, wel: dan 

wordt in Blaricum de oecumenische 

dienst gehouden. Voorgangers zijn 

pastor Sendecki en ds. Marnix van der 

Sijs. Ik wek u graag op om derwaarts 

te gaan! 

 

Op 4 juni, Pinksteren, leid ik de 

dienst in de Ontmoetingskerk. 

Het koor verleent medewerking. Pink-

steren is het feest van de veelstemmi-

ge verstaanbaarheid. We zingen een 

verscheidenheid aan liederen die alle 

te maken hebben met dit feest. 

 

Professor Barnard gebruikte eens de 

term bricolage- of knutselliturgie, om 

diversiteit van liederen aan te geven. 

Die woorden klinken onaardiger dan 

ze bedoeld zijn. 

Ik vind het wel passend om juist op 

Pinksteren liederen op allerlei wijzen 

te zingen. 

De Geest houdt geen rekening met on-

ze landsgrenzen, geloofsgrenzen of 

stijlgrenzen. 

Daarom zingen we naast elkaar: Zo-

lang wij ademhalen van Sijtze de 

Vries; Veni sancte Spiritus uit Taizé, 

Veni creator uit Rome, Die mij droeg 

op adelaarsvleugels van Huub Ooster-

huis, Geest van hierboven van Gio-

vanni Gastoldi, componist uit de 16e 

eeuw, met tekst van Muus Jacobse; de 

spiritual Soon a will be done en het 

swingende Go like Elijah, dat bekend 

geworden is in de uitvoering van Chi 

Coltrane. We zingen hoog en laag, 

luid en zacht, zuiver en vals, we zin-

gen met gave en met gebroken stem-

men. Volgens mij is dat Pinksteren. 

 

In de maand juni zijn er gastpredikan-

ten. Ik heb in deze periode studiever-

lof. Ik volg twee studiedagen die ge-

wijd zijn aan Martin Buber, de grote 

joodse denker, die bekend is gewor-

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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DRIE LEVENSVRAGEN 

Een Russische tsaar bezit alles wat 

een mens zich maar wensen kan, maar 

hij weet niet waarvoor hij leeft. Drie 

vragen kwellen hem:  

Wat moet ik doen?  

Met welke mensen moet ik doen 

wat God van mij verlangt?  

Wanneer moet ik dat doen? 

Na alle wijzen en geleerden te hebben 

geraadpleegd, hoort hij over een boer, 

ergens ver weg, die hem misschien 

een bevredigend antwoord kan geven.  

De tsaar gaat op reis en na vele weken 

komt hij op het land van de boer. De-

ze kijkt nauwelijks op als de tsaar zich 

tot hem richt met zijn vragen. De boer 

geeft geen antwoord, maar gaat door 

met ploegen. De tsaar wordt kwaad en 

zegt: Weet je wel tegen wie je 

spreekt? Ik ben de tsaar van alle Rus-

sen. Ook dit maakt geen indruk op de 

boer, die doorgaat met zijn werk. 

Plotseling komt een gewonde man 

wankelend het veld op. Voor de ploeg 

valt hij neer. De boer zegt tegen de 

tsaar: Help mij deze gewonde naar 

mijn hut te dragen. Ik zal je helpen, 

antwoordt de tsaar. Maar geef me dan 

antwoord op mijn vragen. Straks, zegt 

de boer, en samen brengen ze de man 

naar zijn hut en ze verbinden zijn 

wonden. Zeg je het me nu? vraagt de 

tsaar. Je kunt nu naar huis, zegt de 

boer. Je hebt de antwoorden gehad op 

de vragen. 

Wat moet ik doen? 

Wat op mijn weg komt. 

Met wie moet ik het doen? 

Met degenen die aanwezig zijn. 

Wanneer moet ik het doen? 

Op het moment dat het zich voor-

doet. 

J.G. de Bruijn  

NIEUW INGEKOMEN 

 Mevr. G. Dorrestijn-Wallenburg 

  Werkdroger 1 B015, Laren 

Kerkelijk Bureau 

Deze maand heeft de kerkenraad niet 

vergaderd, maar dat wil nog niet zeg-

gen dat er dan ook niets gebeurt. 

Nu gebleken is dat de maximale 

ambtstermijn van ambtsdragers bij de 

PKN niet 8 maar 12 jaar is, is op-

nieuw nagegaan wie wel en wie niet 

uit de kerkenraad vertrekt. Enkele le-

Voor de leerlingen 

 

Hoe zwaar kan het zijn, God 

Om te volharden 

Om te blijven wachten 

Te blijven waken 

Te blijven zorgen 

Wij bidden voor die leerlingen 

Wij bidden voor ons zelf 

Soms is het gewoon te veel 

Soms is de last te zwaar 

Om bij een ander te zijn 

Om vast te houden 

Om vol te houden 

Kijk met uw mededogen naar ons leven 

 

Voor Judas 

 

Wij bidden, God, voor Judas 

Voor al die mensen  

met de vinger nagewezen door anderen 

Voor allen die gekweld worden door zelfverwijt 

Om wat ze deden 

Misdeden 

En hoe groot de spijt 

Hoe diep het verdriet 

Soms is niet te herstellen 

Opnieuw te beginnen 

Soms zijn wij over grenzen gegaan 

Wij bidden, God, voor Judas 

Om ontferming 

 

Voor Pilatus en de menigte 

 

Wij bidden, God, voor Pilatus 

Voor wie besturen 

Regeren, recht moeten spreken 

Voor wie ervaart  

hoe mensen meegesleept kunnen worden 

Gaan roepen: 

Weg met hem en kruisig hem 

Hoe wij kunnen zijn 

Mensen met hete hoofden, koele harten 

Behoed ons, God, 

Voor razernij, voor tirannie 

Voor onverschilligheid 

Voor alles wat ons onmenselijk maakt 

PINKSTEREN 

Pinksteren gaat niet zozeer over vuur-

werk, als wel over bewogen nuchter-

heid en nuchtere bewogenheid. Het 

gaat om kracht en volharding om het 

goede te doen. Het verhaal hierna 

maakt dat duidelijk.  

Van en uit de kerkenraad 

den bleken graag te willen doorgaan 

met hun kerkenraadstaken. Dit bete-

kent dat we ook wat minder nieuwe 

mensen nodig hebben, maar enkele 

posten moeten nog wel vervuld. We 

zijn heel blij dat Betty van Dillen zich 

bereid verklaard heeft de pastorale ta-

ken van Paula Cnossen voor de wijk 

Eemnes Noord over te nemen. Er blij-

ven dan nog ambtsdragers nodig voor 

onder andere het jeugdouderlingschap 

en aanvulling voor pastorale taken in 

andere wijken. Ook voor enkele ande-

re vrijwilligerstaken worden nog men-

sen gezocht. 

De bezinningsavond van de kerken-

raad werd gehouden op vrijdag  

21 april. Na een heerlijke maaltijd  

(gemaakt door Eliza Bozoglanian) be-

keken we aan de hand van beeldmate-

riaal verschillende vormen van Zon-

dagsvieringen elders in het land. Het 

leverde goede gesprekken op over hoe 

vieringen kunnen verschillen. We slo-

ten de avond af met het aansteken van 

een kaars door ieder en het uitspreken 

voor wie of wat we de kaars aansta-

ken.  

Vorig jaar is met de aanschaf van 

stoelen een begin gemaakt met verbe-

teringen van de kerkzaal in de Ont-

moetingskerk. De stoelen worden uit-

gebreid met een aantal stoelen met 

armleuningen. Verder wordt gekeken 

welke verbeteringen aan het liturgisch 

centrum nog moeten plaatsvinden. En, 

het belangrijkste dat aangepakt moet 

worden is de vervanging van de huidi-

ge geluidsapparatuur. We hopen dat 

één en ander op niet al te lange ter-

mijn gerealiseerd kan worden. 

Tenslotte worden de orgels van beide 

kerken begin mei gestemd en krijgen 

zo een onderhoudsbeurt. 

Deze verbeteringen aan de kerk zul-

len, naar we hopen, bijdragen aan een 

goede beleving van de zondagse vie-

ringen. 

Ytta Stulp 
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COLLECTEROOSTER 

21 MEI: SCHULDHULPMAATJE 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van 

de kerken in 

Nederland. Het 

is een vernieu-

wend spoor van 

diaconie die inzet op een structurele 

aanpak van armoedebestrijding. Onze 

vrijwilligers bieden hulp aan mensen 

die te maken hebben met (dreigende) 

schulden. Zonder oordelen en snel. 

Om een vicieuze cirkel van schulden 

Uit de gemeente 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk, als gebaar van 

verbondenheid naar: 

Dhr. en Mw. de Vries-Schoon, Plant-

soen 25, Eemnes. Dhr. en Mw. van 

der Wildt-van Ginkel, Driftlaan 1, La-

ren. Mw. Potman, Pijlenkamp 34, 

Eemnes. Mw. Schmitz, Kostverloren 

4, Laren. Dhr. en Mw. Harenberg, 

Naarderstraat 41, Laren. Dhr. van 

Wijland, Caliskamp 9, Laren. Mw. 

van Huizen, Eemnesserweg 42 Johan-

neshove, Laren. Mw. Perfors-Kleuver, 

Eemnesserweg 42 Johanneshove, La-

ren. Mw. Bos-Geijs, Werkdroger 1-

Theodotion, Laren. Mw. van Baaren-

Klaver, Inslag 32, Laren. Mw. Mool-

huijsen-Korenstra, Vaartweg 42 De 

Boomberg, Hilversum. 

Wie iemand, van binnen of buiten de 

gemeente, wil voordragen voor de 

bloemengroet, kan zich wenden tot:  

Rieke Swaan-Velthuijsen,  

Soestdijkerstraatweg 65,  

Hilversum, tel. 035-5389172,  

e-mail: riekeswaan@hotmail.com. 

College van diakenen 

VRIJWILLIGERS 

BIJEENKOMST 

Waar: De Schoter,  

 Wakkerendijk 66-A 

 Eemnes 

Wanneer: zaterdag 10 juni 2017,  

 van 16.00-19.30 uur 

Wat: aangeklede borrel,  

 een interessante verrassing 

 en een maaltijd 

 

Alle gemeenteleden die binnen on-

ze gemeente als vrijwilliger actief 

zijn in en voor onze gemeente, zijn 

van harte uitgenodigd voor een ge-

zellig samenzijn. Inzet van vrijwil-

ligers blijft onmisbaar en dat is bin-

nen ons kerkenwerk niet anders. 

De kerkenraad wil daar als blijk 

van waardering graag extra aan-

dacht aan schenken. Om een indruk 

te krijgen van de opkomst verzoe-

ken wij u om u bij voorkeur via een 

e-mail aan te melden aan: 

martin.noordzij@mawino.nl. 

Telefonische opgave is mogelijk 

bij ondergetekende op  5384777.  

Deze uitnodiging wordt gepubli-

ceerd op onze website, verspreid 

via ons kerkblad en is bestemd 

voor alle vrijwilligers op het adres 

van bezorging. 

 

Graag tot 10 juni! 

Namens de kerkenraad, 

Martin Noordzij 

te voorkomen, richten zij zich voor de 

langere termijn ook op zelfredzaam-

heid en bewust financieel gedrag.  

 

28 MEI OECUMENISCHE VIERING  

Vituskerk Blaricum 

 

4 JUNI PINKSTERZENDINGSWEEK  

Zuid-Amerika: Kerkopbouw in af-

gelegen dorpen in Nicaragua 

 

In afgelegen dorpen in Nicaragua heb-

ben kerken geen eigen voorgangers. 

Leken doen het meeste werk in de 

kerk. Vaak komt er maar twee keer 

per jaar een voorganger langs in de 

kleine geloofsgemeenschappen. De le-

kenleiders hebben echter beperkte 

kennis van de bĳbel en van theologie. 

Via Teyocoyani, partner van Kerk in 

Actie, krijgen zij trainingen op het ge-

bied van bijbelkennis en gemeenteop-

bouw. Hierdoor kunnen ze hun dien-

sten beter voorbereiden en zijn ze be-

ter toegerust voor hun taken. Boven-

dien ervaren ze dat ze niet alleen staan 

in hun werk. 

Teyocoyani traint niet alleen de lei-

ders, maar ook de gemeenteleden krĳ-

gen een tĳd lang begeleiding. 

Op veel plekken kampt de bevolking 

met armoede, conflicten en migratie. 

Daarom leert Teyocoyani kerkleden 

hoe ze iets kunnen betekenen voor el-

kaar en voor anderen in hun omge-

ving. 

De gemeenten veranderen en groeien 

zichtbaar door deze aanpak. 

 

11 JUNI WERELDDIACONAAT  

Zuid-Amerika: Colombia Hulp 

voor straatkinderen en hun ouders 

 

In de Colombiaanse stad Medellin le-

ven duizenden kinderen op straat. Zij 

komen veelal uit gebroken gezinnen 

 Mevr. P. Westhoff-Brok 

  Werkdroger 1 C024, Laren 

 Mevr. K. van der Pol 

  Beukeboomstraat 1, Eemnes 

 

VERHUISD 

 Mevr. H.A. v.Maarschalkerweerd 

  van: Gr.v.Prinstererstr 79, 

 Wageningen 

  naar: Muldersweg 167, Nijmegen 

 Dhr. en Mevr. Wouters-Dop 

  van: Patrijzenhof 14, Eemnes 

  naar: Schoolpad 6, Eemnes 

OVERLEDEN 

 op 9 april 2017: 

  Mevr. N. van der Elst 

  Esseboom 2 /205, Laren 

 op 25 april 2017: 

  Mevr. H.W.C. Coppens 

  Werkdroger 1, Laren 

 op 28 april 2017: 

  Mevr. A. Zandstra-Verschoor 

  Rietgors 3, Eemnes 

Jim Lemckert 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
mailto:martin.noordzij@mawino.nl
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Zoals al een aantal jaren houden wij 

ook nu weer een inzamelingsactie van 

producten voor de Voedselbank. In 

Nederland leeft meer dan een miljoen 

mensen onder de armoedegrens. De 

Voedselbanken helpen de armsten 

door ze tijdelijk te voorzien van voed-

selpakketten. Daarnaast willen de 

Voedselbanken de zelfredzaamheid 

van deze mensen vergroten door hen 

te stimuleren adequate hulp te zoeken, 

zodat zij weer op eigen benen kunnen 

staan, hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt in geloof, huidskleur, natio-

naliteit of leeftijd. Zo zorgen zij er sa-

men voor dat armoede wordt bestre-

den, voedseloverschotten verdwijnen 

en kunnen zij een schakel zijn tussen 

overschot en (verborgen) armoede. 

Een voedselpakket is een overbrug-

ging voor een periode waarin iemand 

nauwelijks voedsel kan kopen en 

duurt totdat iemands financiële situa-

tie is gestabiliseerd. Dat kan zijn door 

het vinden van werk, door het toeken-

nen van een uitkering door de ge-

meente of UWV, of door het tot stand 

brengen van een schuldsanering of 

een schuldhulptraject.  

De Voedselbank Gooi en Omstreken 

heeft diverse uitgiftepunten, o.a. in 

Huizen, Hilversum, Baarn, Laren, 

Soest en Weesp, er worden wekelijks 

zo’n 450 pakketten uitgereikt. 

Aan ons nu om deze mensen te helpen 

Op zondag 4 juni zullen er flyers uit-

gedeeld worden, daarop staan produc-

ten waar behoefte aan is, groentecon-

serven, pastasauzen, zonnebloemolie, 

thee, schoonmaakmiddelen en brood-

beleg (geen pakken hagelslag). 

Zondag 11 juni kunt u deze producten 

inleveren in de daarvoor gereed staan-

de kratten. Mocht u deze zondag ver-

hinderd zijn, geen probleem, want op 

zaterdag 10 juni kunt u tussen 10 en 

12 uur terecht bij: 

fam. Pieket Weeserik 

Raadshuislaan 29, Eemnes of  

fam. De Jage) 

Lantentijmen 12, Laren  

Alvast dank voor uw bijdrage. 

Marjo de Jager 

NAMASTE! (HINDI VOOR HALLO) 

autowegen wonen, bedelende straat-

kinderen, constant getoeter, de zicht-

bare kloof tussen arm en rijk, de 

luchtvervuiling en sinds kort de hitte. 

En dan natuurlijk de verhalen die ik 

op mijn werk hoor. Gezinnen die ge-

dwongen worden in steenfabrieken, 

op kokosnootplantages etc. te werken 

zonder salaris en onder erbarmelijke 

condities.  

Ik heb zoveel bewondering voor mijn 

collega’s die in het veld op zoek gaan 

naar deze schrijnende gevallen van 

dwangarbeid. De daaropvolgende be-

vrijdingsacties die we samen met de 

politie uitvoeren duren samen dagen-

lang en er is altijd gevaar van corrup-

tie en verklikkers.  

Ik ondersteun als ‘legal fellow’ de ad-

vocaten van kantoor in de zaken die 

vervolgens tegen de eigenaren worden 

aangespannen. Als advocaat in Neder-

land kon ik er altijd vanuit gaan dat 

rechters opdagen en dat dossiers op 

tijd worden verstrekt. Hier gaat alles 

anders. Hoe vaak mijn collega’s niet 

uren reizen naar de meest afgelegen 

rechtbanken in rurale gebieden van 

India om erachter te komen dat de 

verdachte er niet is of dat de rechter 

plotseling heeft besloten een vrije dag 

te nemen. Dat vergt heel veel geduld 

en doorzettingsvermogen. Het is in-

spirerend om te zien hoe mijn col-

lega’s hun werk kunnen doen door het 

grote vertrouwen dat ze in God heb-

ben. Elke ochtend starten we de dag 

met stille tijd en daarna bidden we 

voor de reddingsacties, de trainingen 

die we geven aan de politie en voor 

ieder persoonlijk. En ik zie duidelijk 

dat God hier aan het werk is.  

Elke maand bevrijden we mensen, ge-

ven we nazorg en bereiken we ambte-

naren die open staan om te leren hoe 

ze dwangarbeid en slavernij kunnen 

aanpakken. Ik geniet enorm van mijn 

tijd hier en het is bijzonder en leer-

zaam om in het klein te kunnen bij-

dragen aan het uitbannen van slavernij 

in India.  

Ik wil u nogmaals danken voor de do-

naties. Gebeden voor het werk van 

‘International Justice Mission’ in In-

dia en voor mijn laatste maanden hier 

zijn welkom! 

Hartelijke groet, 

Lizette Vosman 

Het is alweer acht maanden geleden 

dat ik in uw gemeente collecteerde 

voor mijn project International Justice 

Mission in India. Graag deel ik mijn 

ervaringen met u. Voor vertrek was ik 

redelijk nerveus over hoe het zou zijn 

om te wonen in Delhi. De stad heeft 

mij vanaf het begin aangenaam ver-

rast. Delhi heeft prachtige tombes uit 

de tijd dat de Mughals regeerden, 

honderden grote en kleine parken met 

roze bougainville en elke ochtend 

word ik wakker door een luid gezang 

van exotische vogels die in de boom 

voor mijn huis zitten. Ik vind de stad 

uiteraard ook heftig. Dagelijks zie ik 

gezinnen die onder bruggen en langs 

en zijn opgegroeid met armoede, ge-

weld, verslavingen of drugsoverlast. 

Veel straatkinderen hebben een laag 

zelfbeeld en geen toekomstperspec-

tief. Zij lopen een groot risico te wor-

den meegezogen in criminele activi-

teiten. Met sport en spel vergroot de 

Stichting Straatkinderen Medellin het 

zelfvertrouwen van straatkinderen, en 

hun vertrouwen in anderen. Ook leren 

kinderen communiceren en conflicten 

oplossen. Daarnaast werkt de stichting 

aan het herstel of verbeteren van het 

contact met ouders. In 2017 wil de 

stichting 450 straatkinderen helpen. 

ACTIE: 
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Beste allemaal, 

 

Op 16 april hebben wij een geslaagde Paasontbijt gehad. 

We willen de kinderen en de 12 plussers en de ouderen die aanwezig waren hartelijk bedanken en als terugblik nog wat 

door Leo Verhoef gemaakte foto’s. 

Op de volgende data is er Godly Play: 

  7 mei 2017, 11 juni 2017, 2 juli 2017. 

 

Groet, 

12+ en 16+ & 
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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 

noemd, het is de zondag tussen He-

melvaart en Pinksteren. 

We lezen Johannes 17: 1-13, dat is 

een deel van wat wel het ‘hogepries-

terlijk gebed‘ genoemd wordt. In deze 

tekst geeft Jezus zich al biddend re-

kenschap van het feit dat hij straks 

niet lijfelijk meer aanwezig zal zijn en 

dat zijn leerlingen in een tussentijd 

verkeren. Zij zullen het in die tijd in 

geestelijke verbondenheid met God en 

met Jezus moeten zien uit te houden 

in een wereld die het hun niet gemak-

kelijk zal maken. 

 

4 JUNI, PINKSTEREN 

Dienst voor jong en oud. De Dorps-

kerk Cantorij zal zingen en staat onder 

leiding van Anton Helmink. 

Op Pinksteren brengt God zijn droom 

in vervulling: naar huis brengen wie 

van thuis verdreven zijn, samenbren-

gen wie gescheiden zijn, allen bezield 

zien door één Geest in wie Hijzelf 

naar de mensen toekomst. Dat is een 

gebeurtenis die voor herhaling vatbaar 

is en steeds grotere kringen trekt. 

‘Wat God beweegt en ons bezielt.’ Zo 

kunnen we de Geest omschrijven; die 

levenwekkende adem van God. 

“Vlam van de Geest, 

verwarm ons hart 

dat wij onze naaste liefhebben. 

Vlam van de Geest, 

verlicht ons pad 

dat wij wandelen in de waarheid. 

Vlam van de Geest, 

wakker in ons aan. 

de hartstocht voor de vrijheid. 

Vlam van de Geest, 

smeed ons samen 

tot een vierende gemeenschap.” 

 

11 JUNI, ZONDAG ‘TRINITATIS’  

(Drie-eenheid)  

Voorganger is ds. Peter Verhoeff. 

 

 

KENNISMAKINGSBEZOEKEN 

De afspraken voor de kennisbezoeken 

die ik aan het afleggen ben worden 

gemaakt door Mia Imhoff. Veel dank 

aan Diederik Westerhuis die tijdelijk 

deze taak voor mij deed! 

 

Vrede en alle goeds! 

ds. Marnix van der Sijs 

BIJ DE ZONDAGEN 

21 MEI, ZESDE ZONDAG VAN PASEN, 

met de naam ‘Rogate’ (Bidt). 

Het is de zondag voor Hemelvaarts-

dag en we lezen deze morgen Jesaja 

41: 17-20 over het dorstende volk dat 

door God zelf van water wordt voor-

zien. Het doel van deze bevrijding is 

“dat zij zien, weten, erkennen en be-

grijpen dat de hand van de Heer dit 

heeft gedaan.” De evangelielezing 

komt uit de lange afscheidsrede van 

Jezus. Het is een rede die alleen de 

vierde evangelist zo aan ons over-

draagt. Het is intieme, gelovige taal. 

Wat Jezus aankondigt is dat het nor-

male kijken zal overgaan in een zien 

van wie Hij wezenlijk is: de zoon van 

God. En om het werkelijke zien van 

de leerlingen mogelijk te maken, is 

het nodig dat Jezus ‘heengaat naar de 

Vader’. Dat is voor de leerlingen een 

raadselachtige uitspraak. Voor hen 

kan het aanstaande afscheid niets an-

ders zijn dat het mislukken van de 

tocht die ze met Jezus zijn gegaan, 

want dood is dood. 

Maar juist dit ‘heengaan naar de  

Vader’ is een sleutel om deze niet ge-

makkelijke woorden te begrijpen. Zo-

als de Zoon door het Scheppings-

woord ‘geworden’ is (zie het begin 

van het evangelie: in het begin was 

het Woord, het Woord was bij God en 

het Woord was God - het Woord is 

mens geworden), zo betekent zijn 

dood aan het kruis geen afgang, maar 

een verheffing en een ingaan in Gods 

heerlijkheid. 

Voorganger is ds. Marnix van der Sijs. 

 

28 MEI, ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN,  

met de naam ‘Exaudi’ (hoor), naar 

Psalm 27: ‘Hoor mij Heer, als ik tot u 

roep.’ Er is geen dienst in de Dorps-

kerk. U bent welkom in de oecumeni-

sche dienst in de Sint Vituskerk, aan 

de Kerklaan, om 11.00 uur. Voorgan-

gers zijn Pastor Maciej Sendecki en 

ds. Marnix van der Sijs (preek). De 

Dorpskerk Cantorij zal zingen en staat 

onder leiding van Anton Helmink. 

Naast de naam ‘exaudi’ wordt deze 

zondag ook wel ‘wezenzondag’ ge-
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de weg. Wij zullen er meer thuis zijn 

dan ooit. 

De Heer bracht de hemel op aarde, die 

‘andere’ werkelijkheid. Hoe groot de 

schoonheid daarvan werkelijk is zul-

len wij zien na dit leven. Levien heeft 

daar intuïtief veel van begrepen. 

Ik zie hem verwonderd binnengaan in 

het huis van de Vader en onmiddellijk 

achter een piano neerploffen en de 

sterren van de hemel spelen. Hij zal 

de vreugde van de Schepping vieren 

en leven van de liefde van de Vader. 

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen! 

 

ds. Arie de Boer 

Van en uit de kerkenraad 

Levinus Dekker, Levien 

Levien Dekker, Koggewagen 61 over-

leed 31 maart in de leeftijd van 84 

jaar. Maandag 10 april hebben wij 

zijn nagedachtenis geëerd in zijn 

Dorpskerk. 

Leviens dochter Jeanette en zwager 

Chris van Bockel herdachten Levien 

liefdevol en met grote bewondering 

voor hun veelzijdig begaafde vader en 

zwager.  

Levien was een spannend en fijn mens 

om te ontmoeten. Ik heb gemeend te 

kunnen zeggen: ‘Wie hield er nou niet 

van Levien!’  

Zijn interesses waren onbegrensd en 

hij was ook werkelijk een ‘alleskun-

ner’, een homo ludens, een spelende 

mens. Hij hield van muziek maken, 

beeldhouwen (de gipsen kopjes t.b.v. 

600 jaar kerk in 1996 zijn van zijn 

hand!), schilderen. Levien bespeelde 

meerdere muziekinstrumenten. Twee 

weken voor zijn heengaan zat hij nog 

‘zomaar even’ prachtig te spelen op 

de piano in het restaurant van De 

Boomberg, zorginstelling te Hilver-

sum waar hij verbleef en ook is over-

leden. Ondertussen was hij wat oplei-

ding (wis- en natuurkunde) en werk 

betreft ook een veelzijdig technicus, 

bijvoorbeeld betrokken bij de nodige 

reparaties aan het kerkorgel. Hij assis-

teerde de Historische Kring ten be-

hoeve van de kerkhistorie van de 

Dorpskerk en leverde veel historisch 

materiaal ten behoeve van het boekje 

van ds. A.W. Berkhof ‘Een toren in de 

tijd’. Levien was betrokken bij allerlei 

maatschappelijke initiatieven en orga-

nisaties zoals het vluchtelingenwerk 

in Huizen. 

Wij lazen Johannes 14, 1-7, troostrij-

ke woorden door Jezus uitgesproken 

vlak voor zijn sterven aan het kruis. 

Hij opent een perspectief van leven 

voorbij de dood. In het huis van mijn 

Vader zijn vele ‘woningen’. Er zal 

een ‘woning’, een thuis bij de Vader 

voor ons op maat worden bereid. Dat 

thuis is er nu al en stopt niet met ons 

overlijden. Wat is die gewoon mense-

lijke en begrijpelijke taal toch troos-

tend. De Heer gaat ons voor en baant 

INVULLING VACATURES OUDERLING 

 

Het blijkt niet eenvoudig om de vaca-

tures voor ouderling te vervullen. En 

de nood is hoog, nu ook ouderling 

Tiny de Wit heeft aangegeven met in-

gang van Pinksteren haar inhoudelijke 

taak te gaan beëindigen. Er is een aan-

tal gemeenteleden direct benaderd, 

maar dit heeft helaas nog geen resul-

taat gehad, vaak omdat wordt opge-

zien tegen de omvang van de taak. 

De kerkenraad heeft daarom gezocht 

naar een praktische oplossing. 

Wij ontvingen signalen dat er ge-

meenteleden zijn die de gemeente wel 

willen vertegenwoordigen als ouder-

ling van dienst, maar (nog) niet toe 

zijn aan een volledige taak binnen het 

ambt. Daarom heeft de kerkenraad be-

sloten tot de mogelijkheid gemeente-

leden te bevestigen tot ‘ouderling met 

beperkte taak’. 

De kerkenraad is verheugd te kunnen 

meedelen dat Tiny de Wit en Henk 

Aertsen bereid zijn gevonden het 

ambt van ouderling met beperkte taak 

te aanvaarden. Voor Tiny betekent dit 

dus een gedeeltelijke voortzetting. 

De verandering in het ambt van Tiny 

de Wit en de bevestiging van Henk 

Aertsen zullen gestalte krijgen in de 

komende Pinksterdienst. 

De voordracht zal tevens worden af-

gekondigd in de diensten op de zonda-

gen voorafgaand aan Pinksteren. 

Bram Veerman, voorzitter 

UITNODIGING 

Binnenkort ontvangen alle vaste 

medewerkers en vrijwilligers van 

de Dorpskerk een uitnodiging 

voor de jaarlijkse  

MEDEWERKERS-BEDANK-

AVOND. 

Op vrijdag 16 juni, 19.30-22.00 uur. 

 

Dit feestelijke en ontspannen 

avondje met hapjes en drankjes in 

de tuin van het Achterom wordt 

als dank voor alle onmisbare hulp 

en inzet aangeboden en verzorgd 

door de Kerkenraad.  

 

Mocht u rond 1 juni nog geen uit-

nodiging (per mail) hebben ont-

vangen, meldt u zich dan bij ie-

mand van de Kerkenraad of via 

consistoriepgb@gmail.com. 

COMMISSIE KRUISPUNT 

In april en mei verliep ons programma 

anders dan andere maanden in ver-

band met Goede Vrijdag, Hemel-

vaartsdag en Koningsdag. 

Nu pakken we de draad weer op met 

onze reguliere ontmoetingen op de 

tweede vrijdag van de maand: 9 juni 

in ’t Achterom en de laatste donder-

dagmiddag, 29 juni, voor een nog na-

der te bepalen ‘uitje in de buurt’. 

Gezien de tijd van het jaar stellen wij 

ons voor een tuin of buitengoed te be-

zoeken. Wij houden u op de hoogte 

via de orde van dienst, die ook via de 

website te vinden is. Van harte uitge-

nodigd! 

Sabine van Dijk, 6937258 

In memoriam 



kennis van de bĳbel en van theologie. 

Via Teyocoyani, partner van Kerk in 

Actie, krijgen zij trainingen op het ge-

bied van bijbelkennis en gemeenteop-

bouw. Hierdoor kunnen ze hun dien-

sten beter voorbereiden en zijn ze be-

ter toegerust voor hun taken. Boven-

dien ervaren ze dat ze niet alleen staan 

in hun werk. 

Teyocoyani traint niet alleen de lei-

ders, maar ook de gemeenteleden krĳ-

gen een tĳd lang begeleiding. 

Op veel plekken kampt de bevolking 

met armoede, conflicten en migratie. 

Daarom leert Teyocoyani kerkleden 

hoe ze iets kunnen betekenen voor el-

kaar en voor anderen in hun omge-

ving. 

De gemeenten veranderen en groeien 

zichtbaar door deze aanpak. In 2017 

wil Teyocoyani in veertig gemeenten 

trainingen geven. Een tweedaagse bĳ-

belstudie in een dorp kost bĳvoor-

beeld € 6 per persoon.  

 

11-06 KERK IN ACTIE 

(WERELDDIACONAAT): 

STRAATKINDEREN COLOMBIA 

Duizenden kinderen in de Colombi-

aanse stad Medellín groeien op in 

krottenwijken. Hun dagelijks leven 

wordt getekend door armoede, ge-

weld, verslavingen of drugsoverlast. 

Vaak komen de kinderen uit gebroken 

gezinnen en hebben ze een laag zelf-

beeld. Toekomstperspectief is er nau-

welijks voor hen. Veel kinderen leven 

op straat, hebben een drugsverleden of 

College van diakenen 
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lopen het gevaar in de criminaliteit te 

belanden. Dankzij de Stichting Straat-

kinderen Medellín, partner van Kerk 

in Actie, vinden er allerlei activiteiten 

voor deze kinderen plaats. Wekelijks 

volgen bĳvoorbeeld meer dan twee-

honderd kinderen de trainingen op de 

voetbalschool. Ook kunnen ze mee-

doen met een muziekgroep, een hand-

werkproject en een straatkinderen-

krant. Jongeren die een opleiding vol-

gen, kunnen bovendien begeleiding 

krijgen. Kinderen kunnen alleen mee-

doen als ze ook lessen volgen op 

school en als ze laten zien dat ze zich 

goed gedragen. Spelenderwijs leren ze 

om zich in te zetten, zich aan regels te 

houden, te communiceren en conflic-

ten op te lossen. Ze krijgen meer ver-

trouwen in zichzelf en in anderen. Dit 

zijn belangrijke eigenschappen om 

staande te blijven in de maatschappij. 

In 2017 wil de Stichting 450 straatkin-

deren helpen.  

 

18-06 KERK IN ACTIE 

(BINNENLANDS DIACONAAT): 

TRANSITHUIS 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, 

dreigen op straat te komen staan. Ze 

hebben geen recht meer op voorzie-

ningen in Nederland, maar zien vaak 

ook geen toekomst in hun land van 

herkomst. Voor hen is er het Transit-

huis van stichting INLIA, partner van 

Kerk in Actie. Hier kunnen uitgepro-

cedeerde asielzoekers terecht om zich 

voor te bereiden op terugkeer. Ze krij-

gen hulp om alvast een sociaal net-

werk op te bouwen in hun land van 

herkomst. Ook treffen ze voorberei-

dingen voor huisvesting en werk, en 

zo nodig voor gezondheidszorg of 

scholing. Op die manier bouwen ze 

stap voor stap aan een leven in hun 

land van herkomst.  

Wanneer terugkeer echt geen optie is, 

zet INLIA zich ervoor in dat ze toch 

in Nederland kunnen blijven. INLIA 

biedt waar nodig praktische, juridi-

sche en financiële ondersteuning. 

Daarnaast adviseert INLIA kerken 

hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers 

het beste kunnen helpen.  

Voor de hulp die INLIA biedt, is veel 

geld nodig.  

De collecteopbrengst is bestemd voor 

het Transithuis van INLIA.  

COLLECTEROOSTER 

21-05 DE HEZENBERG 

Aan de rand van de Veluwe, te mid-

den van een prachtig stukje natuur, 

ligt landgoed De Hezenberg. Hier 

worden mensen opgevangen die zijn 

vastgelopen in hun leven en willen 

werken aan zichzelf. Er wordt hulp 

geboden aan mensen met bijvoorbeeld 

depressies, angsten, stemmingsproble-

men, psychosomatische klachten, per-

soonlijkheidsproblematiek, trauma’s 

en posttraumatische stressstoornissen, 

relatieproblemen, problemen op het 

werk, oververmoeidheid (burn-out), 

langdurige rouwproblematiek, identi-

teitsvragen of een negatief zelfbeeld. 

Niet alle kosten worden vergoed, er is 

een steunfonds. Voor dit steunfonds 

wordt uw bijdrage gevraagd. 

 

04-06 PINKSTEREN: KERK IN ACTIE 

(ZENDING): KERK IN NICARAGUA 

In afgelegen dorpen in Nicaragua heb-

ben kerken geen eigen voorgangers. 

Leken doen het meeste werk in de 

kerk. Vaak komt er maar twee keer 

per jaar een voorganger langs in de 

kleine geloofsgemeenschappen. De le-

kenleiders hebben echter beperkte 
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derhoud en in standhouden van de 

Kerkelijke gebouwen. 

De Dorpskerk ligt tal van gemeente-

leden na aan het hart.  

Het onderhoud kost jaarlijks heel wat 

euro’s. U kunt hier een gift doneren 

voor het onderhoudsfonds van de 

Dorpskerk. 

 

04-06 EREDIENST 

Het in standhouden van de Eredienst 

is op deze zondag het doel van de col-

lecte van de Kerkrentmeesters. 

 

11-06 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, 

College van  Kerkrentmeesters 

COLLECTEVERANTWOORDING 

02-04 40-dagen Actie BEL € 121,71 

09-04 40-dagen Actie BEL € 131,00 

13-04 40-dagen Actie BEL € 47,40 

15-04 40-dagen Actie BEL € 42,80 

16-04 Voedselbank € 474,70 

23-04 Hospice Kajan € 81,70 

30-04 Nieuw Hydepark € 161,47 

 

Door de leerlingen van de basisschool 

De Levensboom is dit jaar voor de 40-

dagen Actie van de BEL-gemeenten  

€ 1366,85 opgehaald. Een geweldig 

resultaat! 

Allen hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

Gesprek 

 

Vaak praat je horizontaal 

over het weer en de winkels 

de zon en de regen 

duur of goedkoop 

daar is niks mis mee 

gewoon gezellig 

 

soms praat je verticaal 

zet je open de 

sluizen van je hart 

ga je de diepte in 

met de ander 

onbelemmerd 

 

moment van vertrouwen 

 

de sluier even opgelicht 

ongenoemd 

glimp van de Ander 

 

kostbaar moment 

Oeke Kruythof 

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. 

 

Alle collectes worden zoals altijd van 

harte aanbevolen. 

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

09-04 Cantorij € 109,17 

13-04 Eredienst € 24,47 

15-04 Orgelfonds € 25,80 

16-04 Pastoraat eigen  

 gemeente € 328,80 

23-04 Pastoraat eigen  

 gemeente € 53,95 

30-04 Eredienst € 97,74 

 

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 

COLLECTEROOSTER 

21-05 JEUGDWERK 

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de 

toekomst van de kerk; op de inves-

tering in tijd en geld wordt daarom 

niet bespaard.  

 

28-05 ONDERHOUDSFONDS 

Het doel van deze collecte is het on-
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Gebed 
 

God, Gij die U kennen laat als 

Vader, Zoon en heilige Geest, 

Gij wordt door ons vermoed en 

uitgesproken, maar als mysterie 

onttrekt Gij U aan onze drang om 

te doorgronden. 

Steeds weer opnieuw spoort Gij 

ons aan om te leven in overgave 

aan U. 

Wij danken U voor Jezus, uw 

Zoon, die in deze wereld uw ko-

ninkrijk verkondigde. 

Hij sprak woorden die ons kracht 

en moed geven, die ons helpen 

om te vertrouwen en vooruit te 

zien als wij toekomstgericht dur-

ven leven. 

In het brood dat gezegend en ge-

deeld werd, herkennen wij Hem 

en alles waar Hij voor stond. 

Wij gedenken hoe Hij zichzelf ten 

volle heeft gegeven ten bate van 

heel de wereld en al uw mensen. 

Geef dat wij steeds weer door 

dit brood gesterkt en bemoedigd 

worden. 

Dan zal eenmaal aan ons gebeu-

ren wat gebeurd is aan uw Zoon 

Jezus: voluit leven in overgave 

aan U, God: Vader, Zoon en hei-

lige Geest. 

Amen 

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  
    

ZONDAG 28 MEI  zevende zondag van Pasen 

De Dorpskerk 11.00 uur  Oecum. Viering Vituskerk Blaricum 

Ontmoetingskerk 11.00 uur Oecum. Viering Vituskerk Blaricum 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünnissen 

Theodotion 10.30 uur Ds. J.C. Visser 
    
 

ZONDAG 4 JUNI  Pinksteren 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs Pinksterdienst 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds J.G. de Bruijn  Pinksterdienst 

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

Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor I. Duursma 

Theodotion 10.45 uur Pastor G.L.C.M.van Kesteren en  

   Ds. R. Buijs-Ballast 
    
 

ZONDAG 11 JUNI  Trinitatis 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. G. Morsink, Zeist  

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder  

Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. J.C. Visser 

Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
    

 

ZONDAG 18 JUNI  eerste zondag na Trinitatis 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs H. Avondmaal 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. Mw. M. Randt, Diemen 

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

Stichtse Hof 10.45 uur  Pastor C. Geraets 

Theodotion 10.30 uur Dhr. W. Huis in ’t Veld Eucharistieviering 
    

 

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

om 10.00 uur een kerkdienst gehouden. Op de tweede woensdag is 

er een katholieke voorganger, Pastoor Willems. Op de vierde woens-

dag gaat er een dominee voor. Is er in de maand een vijfde woens-

dag, dan leidt Pastor Maciej Sendecki de dienst. Alle diensten zijn zo 

oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom. 
 

Hier volgt een overzicht van acti-

viteiten georganiseerd door de 

BEL-kerken. 

Zondag 28 mei om 11.00 uur 

Oecumenische viering van de  

BEL-kerken in de Sint Vituskerk, 

Kerklaan 17, Blaricum 

 

Zondag 11 juni 

Korenfestival 2017  

in de Sint Jansbasiliek, Laren 

 

Zie voor meer informatie 

 http://www.belkerken.nl 
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Op zondag 28 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint 

Vituskerk, Kerklaan, Blaricum een oecumenische vie-

ring gehouden. Jaarlijks worden op initiatief van de 

Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische 

vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Ge-

bedsweek voor de Eenheid, een viering in Blaricum in 

de tijd rond Pinksteren en een viering in Eemnes in de Vredesweek. 

Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor gemeenteleden en 

parochianen van de kerken in onze dorpen 

Voorgangers zijn nu Pastor Maciej Sendecki (RK Vitusparochie Blari-

cum) en Ds. Marnix van der Sijs (Protestantse Gemeente Blaricum). 

U bent van harte welkom! 

Stuurgroep Oecumene BEL 

OECUMENISCHE VIERING VAN DE KERKEN IN DE BEL-DORPEN 

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


