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“En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren” 
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De Psalmen heten officieel Boek der 

Lofzangen (Hebreeuws: Tehilliem –

denk aan de Jiddische uitdrukking: til-

lem zeggen, dat wil zeggen, een Psalm 

reciteren, uitspreken), of Preisungen, 

aldus Martin Buber in zijn prachtige 

Duitse vertaling. Een opvallende be-

naming, want heel wat Psalmen heb-

ben een andere toon dan de lofzang, 

opgevat als jubelzang. We komen 

klachten tegen, er wordt stem gegeven 

aan wanhoop over het uitblijven van 

Gods hulp. En de bede om wraak je-

gens de vijanden ontbreekt niet. 

Hoezo lofzang? Kennelijk moet het 

begrip ‘lof’ of ‘dank’ breder opgevat 

worden. We dienen te bedenken dat in 

de lof alles meekomt, ook de klacht, 

de verbijstering, de erkenning van 

vuile handen (schuld- en zondebesef).  

En in de klacht komt de lof toch weer 

mee. We zien dat terug bij Psalm 22, 

de ‘Goede Vrijdag psalm’, waarin 

klacht en lof naast elkaar staan: Mijn 

God, waarom hebt u mij verlaten? 

met de lofzang aan het slot; zo ook in 

Psalm 28. Het is een eenheid, met de 

spanning van het kyrie en gloria die in 

de oecumenische liturgie bewaard is 

gebleven. 

Wat ik uit het rijke boek van Schu-

man, een voormalig leermeester van 

mij, als een van de hoofdzaken haal is 

dat de Psalmen de gerechtigheid als 

brandpunt hebben. Het gaat de dich-

Bovenstaande overbekende regels van de dichter Martinus Nijhoff verwijzen naar de blijvende betekenis van de Psalmen. 

De regels zijn afkomstig uit het gedicht ‘De moeder de vrouw’. We spreken van onze moedertaal. Misschien is het met de 

Psalmen net zo. Ze zijn de moedertaal in de liturgie. Flarden, regels, woorden van de Psalmen kunnen met ons meegaan 

en tot ons geestelijk bezit worden. Ik kom dat tegen in het pastoraat, hoe mooi is dat. Psalmwoorden vinden we dikwijls 

terug bij overlijdensberichten. Wat maakt dat de Psalmen zo’n blijvende plaats hebben gekregen in huis en kerk? 

ters om de rechte verhoudingen en het 

mededogen voor de geschonden mens 

en het herstel van de relatie van God 

met zijn volk of de enkeling.  

We komen in de Psalmen teksten te-

gen die bezingen wat ik in navolging 

van Schuman maar als de orde der 

dingen omschrijf. Dat laatste klinkt 

wat formeel, maar het gaat om een or-

de waarbij alles wat ademt en leeft tot 

zijn recht komt. In veel Psalmen, zo-

als in Psalm 104 en Psalm 147, wordt 

de natuur bezongen met alles wat ze 

te bieden heeft van sterren tot hagel. 

Zoals er dáár een orde heerst in bij-

voorbeeld de wisseling der sei

zoenen, zo zou het ook onder de men

sen moeten zijn: mensen tot hun  

bestemming gekomen (hij brengt de 

ballingen van Israël bijeen. – Psalm 

147:2). 

Schuman bespreekt de in veel Psal-

men voorkomende omslag van klacht 

(Hoe lang, HEER, moet ik nog wach-

ten? Psalm 6:4) naar redding van 

Godswege Beschaamd en doodsbang 

keren mijn vijanden om (Psalm 6:11).  

Schuman probeert het geheim aldus te 

benaderen: “Dan kan de klacht zo he-

vig, de smeekbede zo intens zijn om-

dat zij gedragen worden door een al 

ontvangen vertrouwen.” (Schuman, p. 

67). Het zal een vertrouwen zijn waar 

een mens bij bewaard is gebleven bij 

de gratie van een gemeenschap die 

leeft en hoopt van verhalen, getuige

nissen van ondervonden momenten 

van ongedachte redding en geluk.  

Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, 

wil ik hier niet ongenoemd laten. 

Over hun werk spreekt Schuman met 

grote waardering. Hun vertaling geeft, 

volgens Schuman, de thematische ka-

rakteristieken van de psalmen in hun 

volle sterkte weer: “Naar mijn besef 

nog het meest dáár waar de roep om 

gerechtigheid klinkt, de ontzetting 

over grofheid, geweld en goddeloos-

heid verwoord wordt.” Zo lezen we 

bij Ida Gerhardt en Marie van der 

Zeyde in Psalm 59:8: 

Hoor! zij vieren in grootspraak zich uit:  

in hun taal staan de zwaarden getrokken,  

zij denken: ‘wie staat òns te woord?’ 

 

Ds Arie Broekhuis, predikant te Eefde 

(bewerking HA)  

 

Niek Schuman. Drama van crisis en 

hoop. De psalmen gedicht, gebundeld 

en gebeden. Meinema, 2008. 
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Zondag 10 Sept., 12de zo van de zomer 

Lezen:  

Ezechiël 33, 7-11 en Matteüs 18 

(1) 15- 20 

Je broeder of zuster die zondigt, 

moet je daarover onder vier ogen 

aanspreken. 
 

Zondag 17 sept., 13de zo van de zomer 

Lezen: 

Exodus 32, 7-14 en Matteüs 18, 

21-35 

Hoe vaak moet ik dan vergeving 

schenken? 
 

Zondag 24 september, 1ste zo v.d. herfst  

Lezen: 

Jona 3, 10-4, 11 en  

Matteüs 20, 1-16 

Neem je geld en ga! 
 

Zondag 1 oktober, 2de  zo van de herfst  

Lezen:  

Ezechiël 18, 1-4, 25-32 

en Matteüs 21, 23-32 

Je kunt met je mond mooie dingen 

belijden, maar als je daden niet 

daarbij kloppen, ben je niet be-

trouwbaar. Woord en daad horen 

als het goed is bij elkaar. 
 

Zondag 8 oktober, 3de zo van de herfst 

Lezen: 

Jesaja 5, 1-7 en  

Matteüs 21, 33-43 
Jezus vertelt een gelijkenis over 

wijnbouwers die een wijngaard 

pachten, maar weigeren om een 

deel van de oogst aan de eigenaar te 

geven. 

 September 

zo 10 Galaten 3:15-29 

ma 11 Galaten 4:1-11  

di 12 Galaten 4:12-31 

wo 13 Galaten 5:1-12 

do 14 Psalm 133 

vr 15 Exodus 30:22-38 

za 16 Exodus 31:1-18 

zo 17 Exodus 32:1-14 

ma 18 Exodus 32:15-35 

di 19 Exodus 33:1-11 

wo 20 Exodus 33:12-23 

do 21 Exodus 34:1-18 

vr 22 Exodus 34:19-35 

za 23 Galaten 5:13-26 

zo 24 Galaten 6:1-18 

ma 25 Matteüs 18:10-20 

di 26 Matteüs 18:21-35 

wo 27 Matteüs 19:1-15 

do 28 Matteüs 19:16-30 

vr 29 Matteüs 20:1-16 

za 30 Matteüs 20:17-28 

 Oktober 

zo 1 Matteüs 20:29–21:9 

ma 2 Matteüs 21:10-22 

di 3 Matteüs 21:23-32 

wo 4 Ezechiël 18:1-13 

do 5 Ezechiël 18:14-20 

vr 6 Ezechiël 18:21-32 

za 7 Ezechiël 19:1-14 

zo 8 Ezechiël 20:1-12 

ma 9 Ezechiël 20:13-26 

di 10 Ezechiël 20:27-38 

wo 11 Ezechiël 20:39-44 

do 12 Ezechiël 21:1-12 

vr 13 Ezechiël 21:13-22 

za 14 Ezechiël 21:23-32 

De moeder de vrouw 
 

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 

die elkaar vroeger schenen te vermijden, 

worden weer buren. Een minuut of tien 

dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken, 

mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd – 

laat mij daar midden uit de oneindigheid 

een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 

kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 

Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer, 
 

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 

Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 

Martinus Nijhoff 
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GESTORVEN VOOR ONZE ZONDE?! 

Dat Christus voor onze zonden is gestorven mag in de kerk hoog gehouden zijn,  

het mag een dogmatische formulering zijn, door velen beschouwd als een essen-

tieel bestanddeel van geloven, ja zelfs als de hoeksteen van het evangelie, voor 

mij was deze zin vaak een obstakel. 

Ik wist niet goed wat ik hier nu mee aan moest. Ik zou die woorden ook niet 

zomaar uitspreken. De zin riep allerlei vragen en weerstanden bij me op. 

Gestorven voor de zonde, daarbij dacht ik aan de oude kerkelijke verzoe-

ningsleer, die sommige mensen zo interpreteerden: de zonden van mensen wa-

ren zo groot, dat God een offer eiste. Het offer van zijn zoon was een genoeg-

doening in de richting van een toornige God. Die stierf voor onze zonden om 

God tevreden te stelen, zei men. Dat je zelfs je kind wilt offeren mag dan voor 

sommigen een groot gebaar van geloof zijn (Abraham wordt ook vanwege zijn 

bereidheid om Isaac te offeren vader van gelovigen genoemd; moslims hebben 

hun offerfeest aan hem gewijd), bij mij wil zoiets er niet in. 

Ik vind kinderoffers niet alleen onwenselijk, maar bovenal onmenselijk. 

Een godsdienst die zoiets preekt loopt het gevaar om mensen aan te zetten 

tot onmenselijkheid. Want als God al zoiets vraagt of zulke offers eist, wat let 

(ons) mensen dan? Het mag duidelijk zijn: ik kon het heilzame van het sterven 

voor onze zonde niet ontdekken. Sterker nog: ik heb bij deze woorden altijd ge-

dacht: zo wil ik niet geloven. 

Paulus formuleert in het vijftiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de 

Korintiërs wat volgens hem de kern van geloven is. Hij schrijft over Christus: 

hij is begraven, hij is opgestaan en hij is verschenen. Maar voor deze woorden, 

zegt hij allereerst: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. 

Blijkbaar is dit laatste voor Paulus ook van grote betekenis. Ik vroeg me af, 

wat Paulus er toe dreef om juist deze woorden voorop te plaatsen. Wat je in een 

dergelijk geval dan het beste kunt doen, is rustig de letterlijke tekst van de Bij-

bel lezen. Niet zelden kom je dan tot de ontdekking dat er wat anders staat en 

wellicht iets anders bedoeld wordt dan jij en anderen te vaak dachten. Letterlijk 

lezen betekent vaak dat de woorden meer ruimte krijgen en meer zeggings-

Overdenking 

kracht. Dat gebeurde ook bij mij bij 

de woorden van Paulus. Het woordje 

voor in de zin: gestorven voor onze 

zonden is in de oorspronkelijker taal 

van de Bijbel: huper. Dat kan beteke-

nen: ten behoeve van, maar ook: voor-

bij of boven uit.  

Ik denk dat Paulus dit wil zeggen: 

het sterven van Christus gaat boven 

onze zonden uit, het gaat ze te boven. 

Het sterven van Christus betekent 

niet: het loopt allemaal verkeerd af. 

Het betekent: er is iets dat krachti-

ger is dan alle zondige machten. Er is 

iets dat het zal winnen. Niet voor niets 

spreekt Paulus in het vervolg van zijn 

hoofdstuk omstandig over opstanding. 

Met die woorden over opstanding 

zegt hij wat hij al eerder had geschre-

ven: er is iets krachtiger dan alle zon-

digheid, krachtiger dan alles wat dood 

en verderf zaait. 

Het leven heeft het hoogste en het 

laatste woord. Volgens mij is dat de 

kern van het evangelie.  

Ik heb niet voor niets achter het 

vraagteken boven deze overdenking 

een uitroepteken geplaatst. 

 

J.G. de Bruijn  

Donderdag 28 september verwelko-

men wij dr. Jan Terlouw op de eer-

ste avond van de nieuwe cyclus 

‘bijeenkomsten op het raakvlak van 

geloof en samenleving in de Dorps-

kerk te Blaricum’. Voor het komend 

seizoen hebben wij gekozen voor een 

iets andere opzet van de bijeenkom-

sten: voor de pauze wordt de gastspre-

ker geïnterviewd door drs. Jacobine 

Geel, na de pauze volgt het tweede 

deel van het interview waarbij het 

mogelijk is met de gastspreker in dis-

cussie te gaan. Zowel Jan Terlouw als 

Jacobine Geel behoeven geen nadere 

introductie. 

De avond wordt gehouden in de 

Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD 

Blaricum en begint om 20.00 uur. 

Koffie en thee zijn elke avond be-

schikbaar vanaf 19.45 uur. Na afloop 

(rond 22.00 uur) kan een glas worden 

gedronken. 

We zijn nog in overleg met een spre-

ker voor oktober: meer daarover in 

het volgende nummer van Onderweg. 

Op donderdag 30 november zal Kim 

Putters van het Sociaal-Cultureel 

Planbureau door Jacobine Geel geïn-

terviewd worden. 

 

Nadere inlichtingen bij  

Henk Aertsen, 035-5269027, of 

Gert van Dijk, 035-6245648. 

Luther en de 

kerkmuziek 
 

 

 

 

 

 
Peter den Ouden, orgel 

Marnix van der Sijs,  

gesproken woord 

en U, lezer! : samenzang! 

Dorpskerk, Blaricum, 

23 okt. 20.00 uur 
welkom! 
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Ds. Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger in een 

ziekenhuis in Woerden. Zij publiceerde in 2013 een boekje 

over rouw: ‘Verdriet is een werkwoord’ (Boekencentrum).  

Van de achterflap citeer ik: “Rouwen om het verlies van 

een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet omdat je 

kinderloos bent of single. Niemand heeft gestudeerd voor 

verdriet hebben en rouwen. Er zijn mensen die zeggen dat 

het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt 

meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat 

je in een kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt veran-

dert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk ant-

woord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het 

moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen hel-

pen.” Boeken over rouw zijn er vele. Maar vele daarvan 

‘landen’ niet bij mensen in verdriet. Mensen in de rouw 

hebben niet altijd wat aan de rouw van anderen. Adviezen, 

zeker ongevraagde, zijn vaak niet helpend. Rouw is een 

persoonlijk proces. 

VERDRIET IS EEN WERKWOORD 
Het is met zielsverdriet en hartenpijn niet anders. Van der 

Kooi spreekt niet graag over ’verwerking’ van rouw. “Het 

is een lineair beeld dat suggereert dat aan het einde iets 

voltooid is.” En dat is maar de vraag.  

Nog een cliché: “Je moet je verdriet een plekje geven,” 

alsof je dat daar dan achter kunt laten… Van der Kooi: 

“Groot verdriet reist je hele leven met je mee.” 

Gras groeit niet door er aan te trekken. Wie getroost moet 

worden en wie troosten wil moet die wijsheid bij zich heb-

ben. Het gaat om uithoudend wachten. Liefde en trouw zijn 

belangrijk, niet duwen en trekken. Gelukkig ben je als je 

mensen om je heen hebt die weten dat verdriet hebben tijd 

vraagt.  

Er is een oud verhaal, schrijft Van der Kooi, waarin een 

man alles uit handen geslagen is: zijn hoop, zijn vertrou-

wen, zijn toekomst, zijn geloof. Hij zegt dat hij dood wil en 

gaat er bij liggen.  

In dat verhaal bezoekt een engel hem. Die brengt hem iets 

te eten en te drinken en zegt: ‘eet en drink, anders is de 

weg te lang voor je.’ Dat is een oude wijsheid die nog 

steeds opgaat: eet, drink, neem rust en zorgt dat je be-

weegt, letterlijk. Maak een kleine wandeling of fietstocht, 

misschien samen met iemand die niets meer doet dan rustig 

present zijn. In gelovige taal kan dat ook een engel zijn – 

die zijn er vooral van vlees en bloed. 

Geloof in een leven na de dood vermindert de pijn en het 

gemis niet altijd, in die zin is het geen automatische troost. 

Dat het leven niet ophoudt, maar geborgen blijft bij God, 

kan troostend zijn, maar omdat alles op losse schroeven 

kan komen te staan, kan dat in de crisis met dat vertrouwen 

ook gebeuren.  

Die steun kan niet door een ander worden opgelegd. “Je 

hebt je geloof toch,” - die opmerking kan alle deuren dicht-

doen.  

“Ik sta voor U in leegte en gemis.” (Oosterhuis) Met lege 

handen tegenover de Eeuwige staan en daar woorden aan 

geven, dat helpt. Tot zover naar aanleiding van het boek. 

 

 

LOTGENOTEN 

Ik overweeg een gespreksgroep te beginnen met dit boekje 

als vertrekpunt voor de ontmoetingen van lotgenoten. Ik 

laat dat afhangen van reacties op dit artikel. Mensen in de 

rouw vinden het vaak moeilijk om daar over te spreken. 

Maar ik weet ook uit ervaring dat lotgenoten elkaar iets te 

zeggen kunnen hebben. Belangstellenden kunnen zich bij 

mij melden. 

 

Ds. Marnix van der Sijs 

Van der Kooi schreef een goed boek. Ze gaat juist uit van 

het eigene van de weg die met vallen en opstaan gegaan 

moet worden.  

Ze schrijft ook over wat niet helpt. Een voorbeeld uit het 

hoofdstuk ‘Mythes’: de tijd heelt alle wonden. Tijd is be-

langrijk, maar niet genoeg. Zoals een lichamelijke wond 

niet vanzelf geneest, zo is het ook met verwondingen die 

het leven slaat. Een wond moet schoongemaakt en ver-

zorgd worden.  



 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 33e jaargang nr. 8 5 

Rabbijn Harold Kushner is indertijd 

bekend gewor-

den door zijn 

boek:  

Als het kwaad 

goede mensen 

treft. Hij be-

reikte velen 

met dit indrin-

gende boek 

waarin  h i j 

schrijft hoe hij 

omging met het verlies van zijn zieke 

zoon. 

Een ander boek van Kushner gaat 

over Mozes. Mozes is een invloedrij-

ke man geweest. Hij ging vooraan in 

het bevrijden van zijn volk uit de sla-

vernij. De eerste Godsnaam in de Bij-

bel werd hem geopenbaard. Hij is  

bekend geworden door de Tien Gebo-

den, die hem gegeven werden. Mozes 

heeft veel bereikt in zijn leven! 

Kushner zegt: dat is niet het enige dat 

over Mozes te zeggen valt. Hij is ook 

de man die telkens weer te maken 

kreeg met tegenslagen. Hij moest zijn 

weg zien te vinden door alle teleur-

stellingen van zijn leven heen. Als 

kind werd hij te vondeling gelegd, als 

jongvolwassene moest hij vluchten 

voor zijn leven. Hij kreeg te maken 

met verzet en onwil van zijn volk. Op 

het eind van zijn leven bereikte hij 

niet het land waarnaar hij een leven 

lang op weg was. 

Vanuit deze ervaringen belicht Kush-

ner in het boek Als het leven teleur-

stelt Mozes. Hoe vind je je weg als 

het leven anders is dan jij wilt en 

hoopt of voor ogen hebt? Hoe ga je 

om met de ervaring zoals Mozes die 

had, die de grote stenen met de gebo-

den er op uit zijn hand liet vallen van 

boosheid, toen hij zag waar zijn men-

Persbericht 

ALS HET LEVEN TELEURSTELT 

Een andere kijk op Mozes:  

bevrijder, teleurgestelde, volhouder 

Op 1 augustus 2017 bestond het 

Goylants Kamerkoor 50 jaar. Een res-

pectabele leeftijd, en een datum om 

even bij stil te staan. In augustus 1967 

verzamelde zich een klein groepje en-

thousiaste zangers om de kerkdiensten 

in de Goede Herderkerk aan de Lie-

ven de Keylaan in Hilversum te on-

dersteunen. Want eind jaren ’60 waai-

de de wind van verandering ook door 

de kerken in Nederland. Er werd ge-

zocht naar nieuwe vormen in de litur-

gie en er was behoefte aan nieuwe 

kerkliederen. Wat 50 jaar geleden be-

gon als een kleine lokale cantorij, 

heeft zich sindsdien ontwikkeld tot 

een volwaardig kamerkoor met leden 

uit het hele Gooi en daarbuiten. 

 

JUBILEUMCONCERT EN -TOURNEE 

Het zwaartepunt van de jubileumacti-

viteiten ligt in het weekeinde van 23 

en 24 september. Zaterdag 23 septem-

ber is er een feestelijk jubileumcon-

cert in de St. Vituskerk in Blaricum; 

thema: Traditie en Vernieuwing. Op 

zondag 24 september gaat het koor 

‘toeren’ langs plaatsen die in de voor-

bije 50 jaar een belangrijke rol hebben 

gespeeld: Enkhuizen, Schokland en 

Kampen.  

 

De belangrijkste feiten op een rij: 

Zaterdag 23 september, 20.15 uur, 

St. Vitus, Kerklaan, Blaricum 

toegang € 12.50, inclusief Jubileum-

programmaboekje en koffie/thee met 

verrassing in de pauze. 

Zondag 24 september, 13.15 uur, 

Museumkerk Schokland 

Zondag 24 september, 15.45 uur, 

Buitenkerk, Kampen 

sen mee bezig waren? Mozes heeft het 

volgehouden om zijn weg te gaan met 

vallen en opstaan. Een boek over Mo-

zes en zijn tijd, maar veel meer dan 

dat een boek over ons en onze tijd! 

 

Datum woensdag 27 sept. 2017 

Tijd 19.30 - 21.30 uur 

Plaats Johanneskerk,  

Naarderstraat 5, Laren 

Spreker Job de Bruijn 

50 JAAR  

GOYLANTS KAMERKOOR 

OP ZOEK NAAR ZINGEVING 

Jarenlang was psycholoog Claartje 

Kruijff werkzaam als consultant Hu-

man Capital en 

Performance bij 

een internatio-

nal in Londen 

en Amsterdam, 

tot ze zich reali-

seerde dat ze 

geen antwoor-

den vond op de 

grote levensvra-

gen, die ze zich 

stelde en dat ze te weinig verbinding 

ervoer met andere mensen. 

Hoewel ze uit een niet-religieus gezin 

komt, besloot ze theologie te gaan stu-

deren. Ze maakte van de eeuwige 

zoektocht naar de zin van het leven 

haar beroep. Als predikant, maar ook 

als gesprekspartner buiten de kerk, 

probeert ze mensen op weg te helpen 

in al hun momenten van vreugde en 

verdriet door te zoeken naar het ant-

woord op de vraag: hoe vind je bete-

kenis in je leven?  

In 2016 schreef ze het boek Leegte 

achter de dingen; mijn zoektocht naar 

een betekenisvol leven. 

Claartje Kruijff studeerde psychologie 

in Leiden. Ze was organisatie

psycholoog in de Londense City en is 

nu theoloog en predikant in de Domi-

nicuskerk in Amsterdam. Ze woont in 

Laren, samen met haar man en drie 

dochters. 

 

 

Datum  woensdag 11 okt. 2017 

Tijd 19.30-21.30 uur 

Plaats Johanneskerk, 

 Naarderstraat 5, Laren 

Spreker Claartje Kruijff 

Foto: Petra Feddema 
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BIJ DE DIENSTEN 

10 SEPTEMBER 

Aan deze dienst wordt meegewerkt 

door de Dorpskerk Cantorij onder lei-

ding van Peter den Ouden. In de 

dienst nemen wij afscheid van Anton 

Helmink als cantor. 

We lezen en overwegen volgens het 

landelijk gemeenschappelijk leesroos-

ter, Romeinen 12: 9-21. Paulus geeft 

aan de Romeinen levenslessen. Veel 

van die lessen zijn zonder meer toe-

pasbaar in ons dagelijks leven, ande-

ren zijn voor ons te hoog gegrepen. 

Zegen degene die je vervloekt, geef je 

vijand te drinken als hij dorst heeft, 

‘Want zo stapelt u gloeiende kolen op 

zijn hoofd.’ Dat klinkt niet als een 

weldaad, maar bedoeld is: doe alles 

opdat hij omkeert tot een heilvol le-

ven! Na de dienst drinken we koffie in 

de consistorie (achter de preekstoel) 

met gebak dat een aantal kerkgangers 

zelf gebakken zal hebben. 

 

17 SEPTEMBER 

Voorganger: ds. Ruben van Zwieten 

uit Amsterdam 

 

24 SEPTEMBER 

Voorganger ds. Petra Barnard uit Bla-

ricum. We vieren de Maaltijd van de 

Heer. 

 

1 OKTOBER 

We lezen Filippenzen 2: 1-13 en Mat-

teüs 21: 23-32. De lezing uit de Filip-

penzenbrief is een krachtig getuigenis 

over wat Jezus van Nazareth deed, de-

ze werker in de wijngaard die ja zei en 

trouw was aan zijn opdracht tot de 

dood toe. Zo krijgt de gelijkenis van 

de twee zonen en de wijngaard extra 

kracht. 

Het is een dienst voor jong en oud. 

 

8 OKTOBER 

Voorganger: ds. Job de Bruijn uit on-

ze buurgemeente Laren. 

 

 

HIGH TEA 

Na terugkeer van vakantie viel ik met 

Protestantse 

Gemeente 

Blaricum 

De Dorpskerk, Blaricum  531 5681 

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 

Koster: R. Flens  06-387 52 207 
 

PREDIKANT: 

Ds. M.Th. van der Sijs, Simon Stevinweg 

94, 1222 ST Hilversum,  631 2114,  

predikant@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

AMBTELIJK SECRETARIS: 

H. Oort 

 538 8277 

scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  
 

WEBSITE: 

Correspondentieadres: webredactie@ 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 

Pastoralia 
mijn neus in de boter van de High Tea 

op 16 juli. De High Tea is een traditie 

aan het worden en dat is mooi. Want 

het was goed toeven op het terras aan 

het Achterom! Er was een mooie op-

komst, het was goed weer en tot in de 

puntjes verzorgd door de jongeren en 

hun leiding. 

Het was zeer geanimeerd. Grote dank 

aan de kinderen, jongeren en jeugdlei-

ding en anderen die bij de organisatie 

betrokken waren. Dat dat alles ook 

nog een flink bedrag opbracht voor 

het goede doel is mooi meegenomen. 

 

 

MEELEVEN MET 

Hartelijke gelukwensen voor Wim en 

Til Smit (Naarderweg) bij hun zestig-

jarig huwelijk. Zestig jaar waarin veel 

te vieren was, maar waarin het verlies 

van hun dochter een blijvend gemis is. 

Diaken Peter Schreiber viel van de 

trap. Goddank is het betrekkelijk goed 

afgelopen en deed hij al weer dienst in 

de Dorpskerk. 

Mevr. Clara Kuijt kon uit het ver-

pleeghuis terugkeren naar huis. 

Op 8 oktober kunt u ds. Job de Bruijn 

(hij gaat dan voor in de Dorpskerk) 

feliciteren met zijn veertigjarig huwe-

lijk met Anke (14 oktober 1977). 

 

Hartelijke dank aan Anton Helmink. 

Hij besloot te stoppen als cantor van 

onze Dorpskerk Cantorij. Hij schrijft 

zelf in dit nummer over zijn vertrek. 

Anton, voor al die jaren trouwe dienst, 

de wekelijkse repetities, het zorgvul-

dige uitzoeken van het repertoire 

(altijd in relatie tot het liturgisch jaar 

en de gekozen Bijbelteksten) heel veel 

dank! Alle goeds in je nieuwe huis 

voor jou en je echtgenote! 

Tot mijn vreugde gaat de cantorij door 

en zal er gezocht worden naar een 

nieuwe dirigent. 

 

 

IN MEMORIAM  

Wilhelmus Gerardus Koetsveld,  

26 maart 1917 - 7 juli 2017 

In de leeftijd van honderd jaar is de 

heer Koetsveld overleden. In zijn 

werkzame leven was had hij een foto-

handel (studio) in Amsterdam, waar 
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hij ook zijn vrouw Rie heeft leren 

kennen. Ze trouwden en kregen vier 

kinderen. Later ook klein- en achter-

kleinkinderen. De eerste jaren van hun 

huwelijk woonden zij in Amsterdam. 

In Blaricum hebben zij jaren aan de 

Capittenweg gewoond.  

Hoewel de heer Koetsveld van oor-

sprong Rooms-Katholiek was, waren 

zij beiden trouw lid van onze gemeen-

te. Zij namen deel aan gespreksgroe-

pen, waar de heer Koetsveld dan op 

zijn eigen, markante wijze, de behan-

delde onderwerpen kon uitdiepen. Hij 

was een belezen man en hield van 

muziek.  

Eind 2001 zijn beiden komen wonen 

op Torenhof 5 in een aanleunwoning 

bij de ‘Torenhof.’ Daar hebben ze nog 

mooie jaren samen gehad. 

Ook bezochten ze trouw de kerkdien-

sten in Torenhof en luisterden op zon-

dag, naar de ‘kerktelefoon’. Die werk-

te, jammer genoeg, niet altijd goed en 

in plaats daarvan kregen ze iedere 

week een cd met een opname van de 

dienst. Dat werd door beiden zeer op 

prijs gesteld. Want de kerkdiensten 

bleven belangrijk. 

De laatste jaren begonnen beiden te 

sukkelen met hun gezondheid. De 

zorg werd steeds zwaarder, maar met 

behulp van personeel van de Toren-

hof, de Thuiszorg en kinderen, kon-

den ze daar nog lang blijven wonen. 

Vorig jaar werd de zorg voor Rie te 

zwaar voor hem en moest zij worden 

opgenomen in verpleeghuis ‘De 

Bolder’ te Huizen, waar ze nog steeds 

woont. Vanaf die tijd ging het ook 

met hem bergafwaarts. Langer dan ze-

ventig jaar getrouwd en dan op deze 

manier ‘gescheiden’ worden, dat kon 

hij niet meer verwerken. 

Wim ging nu zelf ook geestelijk ach-

teruit en eind vorig jaar werd hij op-

genomen in Verpleeghuis ‘Beukenhof’ 

te Loosdrecht. Op de dag van de ver-

huizing naar een nieuwe appartement 

in de Beukenhof, viel hij en brak zijn 

heup. Hij kwam dit niet meer te boven 

en is op 7 juli jl. gestorven. Hij werd 

in besloten kring begraven op het 

kerkhof van de Dorpskerk. 

 

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen. 

 

ds. Marnix van der Sijs  

(met dank aan Tiny de Wit) 

GESPREKSKRING 30 PLUS 

Onderstaande uitnodiging is gestuurd 

aan dertigplussers in onze gemeente 

en wordt hier herhaald: 

Beste mensen, 

In de periode dat ik vanaf 4 december 

2016 predikant van de Dorpskerk in 

Blaricum ben, heb ik heel wat mensen 

leren kennen. Van alle leeftijden en 

divers pluimage. En zowel zeer gelo-

vig als randkerkelijk of zoekend.  

Regelmatig is mij gevraagd of er een 

gespreksgroep voor 30+ kon worden 

opgezet. Welnu: dat gaat gebeuren! 

Na de zomer beginnen we.  

Het gespreksthema rondom vragen 

van geloof en leven zal in overleg tel-

kens voor de volgende bijeenkomst 

worden vastgesteld, evenals de locatie 

(bij een deelnemer thuis). 

De volgende bijeenkomsten zijn voor 

dit jaar gepland, startend om 20 uur:  

Zondag 17 september, zondag 15 ok-

tober, zondag 12 november, zondag 

17 december. 

Heb je belangstelling? Meld je dan 

aan bij ds. Van der Sijs via het mail-

adres of telefoonnummer in de colo-

fon van de P.G. Blaricum. 

 

 

LEES- EN GESPREKSGROEP 

De emeritus-predikant van de Amster-

damse Westerkerk, ds. Nico ter Lin-

den, schreef een boekje ‘En dan nog 

dit: wandelen met God’ (Uitgeverij 

Balans).  

Ter Linden werd bekend met zijn se-

rie ‘Het verhaal gaat.’ 

‘En dan nog dit’ is een goed leesbaar 

verhaal over zijn eigen geloofsge-

schiedenis en theologie. Hoe ontwik-

kelde zich zijn geloof in al die meer 

dan vijftig jaren dat hij predikant was? 

Waar heeft hij afscheid van genomen? 

Wat ging onderweg verloren en wat 

werd verworven? 

Het is een goed boekje om met elkaar 

te bespreken en te delen wat wij her-

kennen of wat wij anders beleven of 

beleefd hebben. De deelnemers wor-

den geacht het boekje gelezen te heb-

ben! 

Woensdagmorgens: 20 september, 18 

oktober en 15 november.  

Plaats van samenkomst: in het Achter-

om 1 of in de consistorie van de kerk 

(afhankelijk van het aantal deelne-

mers).  

Aanvang 10.00 uur, inloop om 09.45 

uur met koffie. 

Aanmelden bij de gespreksleider: 

Marnix van der Sijs. 

 

 

GEMEENTEMAALTIJD 

In het Achterom is een uitstekend in-

gerichte keuken. Maar die wordt niet 

genoeg gebruikt. Dat moet verande-

ren! We gaan er gemeentemaaltijden 

houden. Voor de rest van dit jaar zijn 

er drie maaltijden gepland.  

Gemeentemaaltijden zijn maaltijden 

voor gemeenteleden - het woord zegt 

het al. Ze beginnen om 17.45 uur met 

de inloop, om 18.00 uur gaan we aan 

tafel en om 19.45 is het afgelopen. Er 

kunnen zes mensen aan deelnemen. 

De kosten bedragen € 6 per persoon 

voor soep, hoofdgerecht en toetje, sap, 

water en koffie. Een glas wijn kan te-

gen betaling geschonken worden. 

Aanmelding bij de kok (ondergete-

kende) is noodzakelijk. 

De eerste maaltijd wordt gehouden op 

27 september. Welkom!  

 

 

500 JAAR REFORMATIE 

Op 31 oktober is het hervormingsdag. 

Dit jaar zal het vijfhonderd jaar gele-

den zijn dat Maarten Luther zijn 95 

stellingen op de deur van de slotkapel 

in Wittenberg bevestigde. 

Het is overigens de vraag of dat een 

historisch feit is, maar dat is niet be-

langrijk. 

Net als de zin ‘Hier sta ik, ik kan niet 

anders,’ die zin heeft Luther nooit in 

de Rijksdag in Worms uitgesproken. 

Zijn bijbelvertaling in de volkstaal 

was niet de eerste, maar wel de be-

langrijkste en mooiste. 

Zijn invloed op de kerkmuziek was 

uniek. 

De door hem ingezette beweging be-

eindigde de Middeleeuwen, de een-

heid van de aardse en hemelse werel-

den en de kerkelijk controle over de 

samenleving. 

Het christelijk geloof bepaalde niet 
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langer automatisch de politieke en 

maatschappelijke identiteit van men-

sen. De mens werd mondig, omdat 

tussen hem of haar en God alleen nog 

maar de Bijbel stond en niet langer 

een kerkelijke autoriteit of de staat. 

Het blijft verbazingwekkend dat 

Luther nog zo veel belangstelling op-

roept. In een tijd waarin steeds meer 

aan het bestaan van God getwijfeld 

wordt, gaat de zoektocht van Luther 

naar een genadige God in de hemel. 

Wat ook blijft staan is dat Luther rabi-

aat antisemitische taal heeft uitgesla-

gen en dat zijn woordkeus in zijn ver-

oordeling van de opstandige boeren 

(1525) gruwelijk was. Hij kende diepe 

depressies, verloor een geliefd kind. 

De vraag is of je een kerkscheuring 

die met veel akeligs gepaard ging wel 

kunt vieren. Ja dat kan, de reformatie 

bracht veel goeds en veel controver-

sen van toen liggen inmiddels achter 

ons. 

 

23 OKTOBER 

LUTHER EN DE 

KERKMUZIEK 

Op maandagvond 23 

oktober, aanvang 

20.00 uur, houden we 

in de Dorpskerk een 

avond over ‘Luther 

en de kerkmuziek’ 

Peter den Ouden 

(orgel) verzorgt het muzikale deel van 

de avond. Marnix van der Sijs zorgt 

voor het gesproken woord. En alle 

aanwezigen dragen hopelijk bij aan de 

samenzang! 

De toegang is gratis, maar er is wel 

een collecte bij de uitgang ter bestrij-

ding van de kosten. 

 

29 OKTOBER 

LUTHER-VIERING 

Op deze zondag voor hervormingsdag 

houden we een Luther-viering in de 

Dorpskerk. Medewerking wordt ver-

leend door de Dorpskerk Cantorij, on-

der leiding van Peter den Ouden, die 

ook het orgel bespeelt. Een celliste en 

een violiste zullen bijdragen aan de 

muzikale begeleiding. Voorganger is 

ds. Marnix van der Sijs. 

 

Met een hartelijke groet en alle goeds! 

 

Van en uit de kerkenraad 

Op 24 augustus, in de eerste vergade-

ring na de zomer, heeft de kerkenraad 

zich o.a. gebogen over twee belangrij-

ke onderwerpen. Allereerst is dat het 

activiteitenprogramma 2017-2018.  

Daarop staan voor dit jaar vooralsnog 

de volgende activiteiten: 

 Een lees en gespreksgroep o.l.v. ds. 

Marnix vd Sijs over boekje ‘En dan 

nog dit’ van Nico ter Linden;  

 Gezamenlijke maaltijden in het ka-

der van de projecten ‘Mens en kerk’ 

en ‘Dag van de Mantelzorg’  

 

Deze zomer staat voor mij in het te-

ken van veranderingen. Ultimo augus-

tus verruilen mijn echtgenote Lian en 

ik ons fijne huis in het Vierde kwa-

drant van Huizen, waar wij 17 jaar 

woonden, voor een klein maar fijn ap-

partement aan de Zomerkade in Hui-

zen met een riant uitzicht op het Gooi-

meer. En na diepgaande afwegingen 

heb ik besloten te stoppen met mijn 

werk als cantor-dirigent van de dorps-

kerkcantorij. Het is al weer 11 jaar ge-

leden dat ik in Blaricum de cantorij 

voor het eerst mocht leiden tijdens een 

dienst. Mijn grote passie, de kerkmu-

ziek, is meer dan 40 jaar geleden be-

gonnen op de orgelbank. Ik was 17 

jaar cantor in Huizen en leid ook al 

vele jaren een dubbelkwartet waarmee 

ik zing in vespers, in het ziekenhuis 

Tergooi en in speciale diensten. 

De herinnering aan mijn jaren in Bla-

ricum zal ik koesteren met warmte. 

De enthousiaste en trouwe groep zan-

gers en zangeressen, de gesprekken 

met ambtsdragers, kosters en gemeen-

teleden voor en na afloop van dien-

sten, de altijd weer plezierige samen-

werking met beide organisten en de 

vele goede contacten met vele voor-

gangers, vaste predikanten, gastpredi-

kanten en waarnemers. In deze perio-

de heb ik met u allen de komst van het 

nieuwe liedboek meegemaakt. Ik was 

in de gelegenheid samen met u nieu-

we zettingen en nieuwe woorden te 

beproeven. En vele gezongen “liturgi-

ca” zoals kyrie’s, gloria’s, gezongen 

gebeden, antifonen etc. En steeds 

deed u als zingende gemeente voluit 

mee. Goede herinneringen heb ik ook 

als we met de cantorij “buiten de 

deur” zongen. In de Larense Sint 

Jansbasiliek bijvoorbeeld, in de Blari-

cumse Sint Vitus, in het ziekenhuis 

Tergooi, tijdens vespers in de Johan-

neskerk in Laren of elders. 

Waarom dan stoppen zult u zich af-

vragen. Aan de ene kant zijn dat ont-

wikkelingen binnen de cantorij. De 

groep wordt kleiner en ook ouder; op 

zichzelf geen probleem, maar het kost 

wel meer inspanning om met regel-

maat en op een kwalitatief goed ni-

veau te kunnen functioneren in de 

diensten. Aan de andere kant: ik word 

zelf natuurlijk ook een jaartje ouder. 

Ik kies ervoor nu te minderen met 

mijn kerkmuzikale activiteiten en 

daarvoor moet ik keuzes maken. En, 

ook heel belangrijk, ik houd meer tijd 

over voor mijn echtgenote. Mijn kerk-

muzikale activiteiten zal ik, zij het op 

een lager pitje, continueren met mijn 

dubbelkwartet. En ik blijf zingen in 

het Goylants Kamerkoor. 

Dank aan u allen in het Blaricumse, ik 

zal jullie missen. Ik hoop dat er nieu-

we impulsen komen voor de cantorij 

van de Dorpskerk, zo belangrijk voor 

een actief zingende gemeente. Want, 

zoals de oude kerkvader Augustinus 

al zei, zingen is dubbel bidden. Ik 

sluit af met de woorden die Sytze de 

Vries schreef als slotregels van Lied 

423 uit het nieuwe Liedboek: 

“Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con dios en  

à Dieu!” 

Anton Helmink 

AFSLUITING CANTORAAT DORPSKERKCANTORIJ BLARICUM 
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   Thema-avond: Luther en kerkmu-

ziek en  

 Luther-viering: bijzondere dienst 

met solisten en cantorij; 

 Bezoek Luther-tentoonstelling in 

Catharijneconvent;  

 Gedenkstond rond Allerzielen 

 Voedselbankactie; 

 Gespreksgroep 30+ o.l.v. ds Marnix 

van der Sijs; 

 Gemeentemaaltijden  

 Het Kerstdiner voor de ouderen, de 

Kerstmusical voor kinderen en een 

Volkskerstzang voor iedereen. 

 

Vanaf januari 2018 staan daarnaast op 

stapel: 

 Een concertreeks 

 Sirkelslag, het spel tussen jeugd-

groepen via internet 

 Een uitje bewoners van Torenhof  

 Een fietstocht voor de contactperso-

nen 

 Bezoek aan de Portugese Synagoge 

in Amsterdam 

 Meedoen aan NL-doet met PGB-

team, incl. jongeren 

 Sponsor wandeltocht door oecume-

nisch Blaricum voor goed doel. 

 

De kerkenraad heeft besloten dit jaar 

geen activiteitenboekje te maken, 

maar in elke Onderweg de komende 

activiteiten aan te kondigen. Dat kan 

zowel onder de berichten van de pre-

dikant als in een aparte rubriek. Te-

vens zal het overzicht van activiteiten 

op de website te raadplegen zijn.  

 

Het tweede belangrijke onderwerp is 

onze reactie op de wijzigingen in de 

kerkorde in het kader van Kerk2025. 

Onze mening werd gevraagd over een 

tiental kernpunten, twee ervan waren 

voor onze gemeente niet relevant. De 

overige komen, binnen zekere gren-

zen, neer op een grotere vrijheid voor 

gemeenten en gemeenteleden, een 

vrijheid die wij voor het voortbestaan 

van kleinere gemeenten van groot be-

lang achten.  

De classis is van onze reactie op de 

hoogte gesteld. 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 

moede wordt bestreden, voedselover-

schotten verdwijnen en het milieu 

minder wordt belast. De voedselbank 

Gooi & Omstreken functioneert op 

die manier als schakel tussen over-

schot en (verborgen) armoede.  

 

01-10 VIORE 

Viore is een centrum voor mensen die 

leven met kanker en is gevestigd in 

Hilversum en gericht op de regio. Vi-

ore biedt begeleiding bij de niet-

medische aspecten van de ziekte. 

Mensen die leven met kanker kunnen 

iedere werkdag zonder afspraak of 

verwijzing terecht bij Viore. Op af-

spraak kan er deel worden genomen 

aan een uitgebreid activiteitenpro-

gramma. Viore kent geen structurele 

financiering vanuit overheid of verze-

kering. Wel kan Viore rekenen op 

ruim vijftig goed geselecteerde, ge-

trainde en deskundige vrijwilligers. 

De diaconie wil deze organisatie met 

uw hulp graag financieel ondersteu-

nen. 

 

08-10 ROOSEVELTHUIS 

Op landgoed Hydepark in Doorn staat 

het zorghotel en conferentiecentrum 

Nieuw Hydepark, voorheen het 

Roosevelthuis. 

Diaconieën van de Protestantse Kerk 

in Nederland en Het Vakantiebureau 

verzorgen hier vakanties voor mensen 

die zorg nodig hebben. Zo worden 

ook elk jaar vakantieweken voor al-

leenstaanden met een lichamelijke be-

perking georganiseerd.  

 

15-10 KERK IN ACTIE 

Wereldvoedseldag: bijenproject 

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar 

onder het voortdurende geweld, en 

onder discriminatie en armoede. In 

vaak uitzichtloze omstandigheden 

moeten zij hun kinderen zien te voe-

den en te kleden. Zij doen dit vooral 

met kleinschalige landbouwactivitei-

ten. Partnerorganisatie ERP (Environ-

mental Rehabilitation Program) on-

dersteunt de meest kwetsbare vrou-

wen met landbouwtraining en zaai-

goed, zodat zij hun productie kunnen 

verhogen. Komend jaar wil ERP ook 

100 vrouwen trainen in het houden 

van bijen en in het verwerken, verpak-

ken en verkopen van honing. De vrou-

COLLECTEROOSTER 

10-09 BANGLADESH EN NEPAL 

Meer dan een derde van deze landen 

staat onder water, de grootste over-

stroming sinds 1988. De situatie is zo 

ernstig dat de watersnood tot de hef-

tigste humanitaire crisis in tientallen 

jaren kan uitgroeien. De overstromin-

gen zorgen voor een wanhopige situa-

tie. Er is onvoldoende toegang tot 

voedsel, veilig onderdak, veilig drink-

water, sanitaire voorzieningen, le-

vensonderhoud en adequate voeding. 

En voorlopig stopt het nog niet met 

regenen. Kerk in Actie en ICCO bie-

den hulp in het getroffen gebied. Er is 

veel geld nodig om noodhulp te ge-

ven. 

 

17-09 PAX   

Iedere derde week in september orga-

niseert PAX de nationale vredesweek. 

Het thema van deze week is: de kracht 

van verbeelding. In een tijd van groei-

ende verdeeldheid, doet vredesorgani-

satie PAX een beroep op de kracht 

van de verbeelding. Conflicten tussen 

mensen spelen niet alleen ver weg, 

maar zijn dichtbij gekomen. In ons ei-

gen land versterken populistische lei-

ders en bewegingen de polarisatie tus-

sen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel ge-

schreeuwd en weinig geluisterd. Veel 

mensen voelen zich hier machteloos 

over en ervaren een gebrek aan ver-

binding met mensen in hun eigen 

buurt. Ook internationaal nemen span-

ningen en tegenstellingen toe. In oor-

logsgebieden is veel verbeeldings-

kracht nodig om te blijven geloven in 

vrede, in ons eigen land om elkaar te 

blijven vinden. 

 

24-09 VOEDSELBANK  

In Nederland leeft meer dan een mil-

joen mensen onder de armoedegrens. 

De voedselbanken helpen de armsten 

door ze tijdelijk te voorzien van voed-

selpakketten. Daarnaast willen de 

voedselbanken de zelfredzaamheid 

van de klanten vergroten door hen te 

stimuleren adequate hulp te zoeken, 

zodat zij weer op eigen benen kunnen 

staan. Zo kan worden gezorgd dat ar-

College van diakenen 
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meer nadruk gaan leggen op de plaat-

selijke en landelijke doelen, mede om-

dat een binding met het doel waarvoor 

gecollecteerd wordt een steeds be-

langrijker element vormt in de bereid-

willigheid daaraan te schenken.  

Dit laat onverlet de collectes voor 

Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en 

collectes bij grote rampen. Hiervoor 

zijn wij altijd bereid daar met onze fi-

nanciële middelen in bij te dragen en 

dat ook aan onze begunstigers te vra-

gen. 

 

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om 

te beginnen maken wij in onze verde-

ling over de drie regionale aanwen-

dingen een aanpassing waarbij het 

aandeel plaatselijk en landelijk groter 

wordt en daarmee de internationale 

giften minder zullen worden. 

Tevens hebben we besloten om het 

aantal doelen te beperken en liever 

twee of drie keer voor hetzelfde doel 

te collecteren in plaats van maar één 

keer. Minimale bijdragen betekenen 

weinig en de betrokkenheid vervaagt 

als het niet wordt herhaald. 

Tenslotte hebben we als diaconie be-

sloten om uit eigen middelen bij te 

dragen aan de projecten waarvoor 

wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen 

dat wij de afdracht van de collectes 

zullen verdubbelen, of zelfs verdrie-

voudigen. Dit gevoegd bij het feit dat 

we meerdere malen voor hetzelfde 

doel collecteren geeft ook serieuze in-

houd aan de uiteindelijke bijdrage.  

In de eredienst lichten wij iedere week 

toe waar de collecte voor bedoeld is 

en wat de reden is dat een dergelijk 

doel ondersteund is.  

Annette Horsman 

wen krijgen een eigen bijenkorf. De 

honing levert deze kwetsbare vrouwen 

een broodnodige aanvulling op het ge-

zinsinkomen op. De ambitie van ERP 

is om de armoede van deze 100 vrou-

wen met 80% terug te dringen. 

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

02-07 Mission Possible € 116,60 

09-07 de Cocon € 130,45 

16-07 bloemenfonds € 104,91 

23-07 stichting Child € 104,50 

30-07 inloophuis  In Wording € 116,40 

 

In de kerkdiensten die in Torenhof 

worden gehouden, wordt ook gecol-

lecteerd. De diaconie heeft als op-

brengst van deze collectes een bedrag 

van € 357,= ontvangen bestemd voor 

de 40-dagen Aktie BEL. 

 

De High-tea zoals die ook dit jaar 

weer is georganiseerd door onze jeugd 

heeft € 365,- opgebracht. Dit bedrag 

zal overgemaakt worden naar “Het 

vergeten Kind” 

 

Allen heel hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

 

 

COLLECTEBELEID 

De Diaconie van de Protestantse Ge-

meente te Blaricum (PGB) heeft een 

lange en rijke geschiedenis. De in-

komsten van de Diaconie vormen de 

basis voor de mogelijkheid mensen en 

goede doelen te ondersteunen. Deze 

inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle 

gaven van onze kerkgangers bij de 

wekelijkse collectes en uit de inkom-

sten van het diaconaal vermogen. 

 

Door middel van het centrale collecte- 

rooster van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) en met de 40-dagen

-aktie van de gezamenlijke kerken in 

Blaricum, Laren en Eemnes zijn er 

heel veel goede doelen te bedienen 

met deze goede gaven. Onderscheid 

wordt gemaakt waar we het geld voor 

gebruiken t.w. internationaal, lande-

lijk en plaatselijk. Wij willen als dia-

conie niet de ogen sluiten voor nood 

in ons eigen land en willen daarom 

 pening en geweldloosheid. Zij gelooft 

dat het onterecht en onverantwoord is 

om te vertrouwen op geweld. Zij ge-

looft dat we ons kunnen en moeten 

wagen op de weg van de actieve ge-

weldloosheid in dienst van de gerech-

tigheid. 

 

24-09 ONDERHOUDSFONDS KERK EN 

PASTORIE 

Deze collecte is bestemd voor het on-

derhoud en in stand houden van de 

Kerkelijke gebouwen. De Dorpskerk 

ligt tal van gemeenteleden na aan het 

hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel 

wat euro’s. U kunt hier een gift done-

ren voor het onderhoudsfonds van de 

Dorpskerk. 

 

01-10 KERK EN ISRAEL 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie 

met het volk Israël een essentieel on-

derdeel van de eigen identiteit.  

In de kerkorde staat dat de kerk geroe-

pen is om in al haar geledingen het 

gesprek met Israël te zoeken en ge-

stalte te geven aan haar verbonden-

heid met het volk Israël. 

 

08-10 VERLICHTING EN VERWARMING 

De wintertijd breekt aan, de laatste 

zondag van oktober gaat de klok weer 

1 uur achteruit. Het wordt kouder, de 

verwarming een graadje hoger en het 

licht eerder aan. Al met al brengt dit 

vele extra kosten met zich mee. 

 

Alle collectes worden zoals altijd van 

harte aanbevolen. 

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

09-07 Onderhoudsfonds € 169,53 

16-07 Gedachtenisfonds € 71,65 

23-07 Orgelfonds € 95,15 

30-07 Eredienst € 101,39 

06-08 Liedboeken  € 80,65 

13-08 Communicatie € 89,12 

20-08 Jeugdwerk € 78,05 

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.  

 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Kos 

COLLECTEROOSTER 

 

10-09 ACTIVITEITEN COM. KRUISPUNT 

Zij organiseert activiteiten voor 70 + 

binnen onze gemeente. Ook uw hulp 

is zeer welkom.  

 

17-09 KERK EN VREDE 

Kerk en Vrede is een vereniging van 

mensen die zich inzetten voor ontwa-

College van  Kerkrentmeesters 
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Gebed 

Een gebed van Maarten Luther 

 

Ik dank U, hemelse Vader, 

door Jezus Christus, uw lieve Zoon, 

dat U mij deze nacht 

voor alle gevaar heeft behoed. 

Ik bid U 

dat U mij ook deze nieuwe dag  

wilt bewaren voor alle kwaad, 

en dat alles wat ik doe of laat 

goed is in uw ogen. 

Mijn leven is in uw hand. 

 

Amen. 

Na een zomerse ‘rustperiode’ nemen 

wij de draad van de Kruispunt activi-

teiten weer op en starten zoals gebrui-

kelijk de 2e vrijdag van de maand  

(8 september) met ‘koffiepunt’ in  

’t Achterom. 28 September hopen wij 

elkaar ’s middags te ontmoeten tijdens 

het ‘uitje in de buurt’. Suggesties zijn 

welkom. 

Tot de vreugde van het weerzien na-

mens de Cie Kruispunt, 

Sabine van Dijk (6937258) 

Uit de gemeente 

Ron is 55 jaar oud, Amsterdammer 

van geboorte en wereldburger. Hij 

woonde een groot aantal jaren telkens 

zes tot zeven maanden per jaar in on-

der andere Chicago, Parijs, Londen en 

New York, waar hij bij diverse recla-

mebureaus opdrachtgevers als Heine-

ken, Procter & Gamble, Marlboro en 

Formule 1. Hierna werkte hij als zelf-

standig marketing communicatie advi-

seur voor onder meer Coca-Cola, Por-

sche, Luchthaven Schiphol en Bent-

ley. 

Hij is 22 jaar samen met zijn vrouw 

Stella, en hebben een kleindochter van 

6, “mijn kleindochter” zegt hij trots, 

“ze heet Ella.” Zijn grootvader was 

hoofd van een school met de bijbel, 

“streng maar geliefd, hij mocht met 

speciale dispensatie van de minister 

doorwerken tot zijn 72e.”  

Hoe ben je koster van de Dorpskerk 

geworden? Hij was een keer met Frits 

Baan, voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters, aan het brainstor-

men over de vraag hoe we meer met 

de Dorpskerk zouden kunnen doen. 

De Dorpskerk, het Achterom, de tuin 

van het Achterom aanbieden voor ver-

dere activiteiten in Blaricum. Huwe-

lijken en rouw- en doopdiensten na-

tuurlijk, maar ook concerten en andere 

evenementen. En tijdens dat overleg 

merkte Frits op: “We zoeken ook nog 

een koster.”  

En zo werd Ron Flens de nieuwe kos-

ter van Dorpskerk. Zijn ambitie? “De 

kerk weer het echte centrum maken 

van Blaricum en dan bedoel ik niet al-

leen die van de PKN-gemeente Blari-

cum.” Hij is koster, beheerder en ver-

huurder van de Dorpskerk en het Ach-

terom. Verzorgt het geluid tijdens de 

dienst en de koffie na de dienst en bij 

het koffiepunt van de senioren in het 

Achterom (“met een koekje erbij is 

het net even gezelliger”), en noemt 

meteen Harry van Schaik als ‘hulp-

koster’ zijn “rechterhand en geweten”. 

Harry is net komen binnenlopen om 

de torenklok gelijk te zetten (“die 

loopt een minuut per week te snel”). 

En over die klok gesproken: “tijdens 

het Onze Vader moet ik de kleine 

luidklok luiden, het duurt altijd even 

voor die aanslaat, dus dacht ik nog 

maar even flink trekken. Omdat ik  

’s ochtends van een kerkganger hoor-

de dat zij de klok niet gehoord had, 

besloot ik iets extra’s te geven. Helaas 

te enthousiast want de klok sloeg over 

de kop. De maandag erop direct her-

steld met Harry, wat me meteen de 

mogelijkheid bood de toren te ontdek-

ken.” 

Ron, we wensen je een goede tijd toe 

als koster van onze Dorpskerk. 

Henk Aertsen 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk met een hartelijke 

groet en als gebaar van verbondenheid 

naar: 

Tiny de Wit, Erfgooiersdreef 25; Jan 

van Vembde, Plaggewagen 10; Peter 

Schreiber, Elbertsveen 13; mw.Clara 

Kuijt, IJsbrandkade 91, Huizen; Ger-

brand Turk, Boekweitakker 6; de heer 

en mw. Smit, Naarderweg 5; de heer 

en mw. Roelfzema, Torenlaan 66; 

mw. Emmelkamp-de Leeuw, Schei-

DE NIEUWE KOSTER: RON FLENS 
mel 21; Henk Aertsen, Duinweg 7, 

Huizen; Ingrid de Jong, Prins Hen-

driklaan 46, Baarn. 

Kent u iemand in uw omgeving die u 

wil voordragen voor de bloemengroet, 

laat het dan even aan ons weten. 

Karin Nelson 

Op een zaterdagmorgen in augustus had ik een gesprek met Ron Flens, sinds 1 

juni de koster van de Dorpskerk. Hier volgt het verslag van dat gesprek. Het 

was geen echt interview, daarom geen vragen en antwoorden, bovendien wer-

den we enkele malen onderbroken door de haperende kopieermachine waarop 

de orde van dienst van de volgende zondag werd vermenigvuldigd. 

COMMISSIE KRUISPUNT 
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PREDIKANT 

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

1251 JS Laren,   035-88733 01 

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

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

SCRIBA 

W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg 50 

3755KA Eemnes,  035-5318441 

e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl 

Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 

1250 AL Laren  

WEBSITE 

www.pglaren-eemnes.nl  

Correspondentieadres: 

webmaster@pglaren-eemnes.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84 

 3755 XM Eemnes   035-5310905 

Penningmstr. H. de Jager, Lantentijmen 12, 

1251RG Laren,   035-5383694. 

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

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Reservering / huur kerk (zalen): 

Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT 

Laren,   06-13399929 

Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 

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

PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14, 

3755TB Eemnes,   5389092, 

E-Mail: anneliesterwal@gmail.com 

Penningmeester: Jan van Hamond,  

Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,  

  5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl 

Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv. 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

Zending: Zie diaconierekening (...282), on-

der vermelding van Zending. 

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 

deze dag aan lange tafels: een klei-

ne verwijzing naar hoe de kerk na 

het leven van Jezus begonnen is. 

We doen op een speelse en kleur-

rijke wijze enigszins aan tafel-

schikking. Ik leid de dienst. Het 

koor verleent medewerking. 

10.45 uur: 

Koffie, fris met wat er bij 

11.00 uur: 

Presentatie winterprogramma 

11.30 uur: 

Geloven in vrijheid, beschilderd en 

verwoord 

12.00 uur: 

Zingen van verzoeknummers. Wel-

ke liederen vindt u mooi? U vraagt 

en we zingen samen. Voor kinde-

ren en jongeren zijn er in de loop 

van de ochtend speciale activitei-

ten. 

Voor de kleinen is te denken aan 

een springkussen, en knutselactivi-

teiten, met jongeren gaan we onder 

meer boogschieten. 

12.30 uur- 13.00 uur: 

afsluitende maaltijd. 

We nodigen u allen uit om er bij te zijn! 

Zondag 24 september: 

oecumenische dienst in Eemnes. 

Op deze zondag is de Ontmoetings-

kerk gesloten. De viering vindt plaats 

in de Sint Nicolaaskerk aan de Wak-

kerendijk. Voorgangers zijn leden van 

werkgroep liturgie van de parochie en 

ds J.G. de Bruijn. Ik herhaal wat ik 

jaarlijks schrijf: oecumene is van be-

lang. Het is goed om elkaar te ont-

moeten. Wat mij betreft groeit de sa-

menwerking in de toekomst! 

Zondag 1 oktober ga ik voor in de 

Ontmoetingskerk. 

Op 8 oktober begroeten we een be-

kende als gastvoorganger: Erik Idema. 

15 oktober leid ik de dienst. Het is 

voor Anke en mij en onze familie een 

bijzonder weekend. 

We zijn op de 14e veertig jaar ge-

trouwd. We willen na de dienst u 

graag op een klein gebaar van dank-

baarheid trakteren.  

Op 22 oktober verwelkomen we ds. 

M. van der Sijs, die inmiddels bijna 

een jaar predikant van Blaricum is. 

We zijn blij dat hij bereid is voor te 

gaan! 

29 oktober staat gepland als doop-

dienst.  

Pastoralia 

BIJ DE DIENSTEN 

17 SEPTEMBER STARTZONDAG 

Geloven in vrijheid is het thema van 

het winterprogramma van het komen-

de seizoen. Het boekje met de pro-

grammaonderdelen krijgt u allemaal 

thuisbezorgd. Het boekje ziet er goed 

uit. Op de voorkant staat een mooie en 

veelzeggende afbeelding. Naar ons 

idee is er een bont en boeiend geheel 

samengesteld. Op 17 september, de 

startzondag, zullen we dit programma 

nader presenteren. Ik ben er heel blij 

mee dat er zoveel stuwende krachten 

zijn om zinvolle dingen tot stand te 

brengen. Dat wordt ook rond de start-

zondag aan alle kanten weer duidelijk. 

Hulde aan velen! Het programma van 

de startzondag is als volgt: 

9.30 uur: 

Inloop met koffie 

10.00 uur: 

Dienst aan tafel. We beginnen in 

een grote kring. Daarna zitten we 

zoals gebruikelijk is geworden op 

PERSOONLIJK 

Op 14 oktober zijn Anke en ik veertig 

jaar getrouwd. Als je het getal leest, 

denk je: wat een tijd! 

We ervaren het als iets heel bijzonders 

dat we een jubileum kunnen vieren te 

midden van degenen die ons lief zijn 

en op een plek waar we ons thuis voe-

len. 

Na veertig jaar opent zich het beloof-

de land, zeggen de Verhalen. 

Dat lijkt te zeggen: dan begint het pas.  

We kunnen zeggen dat we terugkij-

kend heel veel goeds kunnen aanwij-

zen. We kunnen momenten aanwijzen 

die ons zullen bijblijven, we kunnen 

namen van mensen noemen die veel 

voor ons betekenden. Natuurlijk lopen 

door ons leven ook de barsten, we 

hebben weet van het verlies van wie 

ons lief en dierbaar waren. 

Maar boven alles hebben we alle re-

den om dankbaar te zijn voor wat we 

samen delen: het leven en de liefde. 

 

Anke en Job de Bruijn  

mailto:scriba@pglaren-eemnes.nl
http://www.pglaren-eemnes.nl
mailto:webmaster@pglaren-eemnes.nl
mailto:anneliesterwal@gmail.com
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Van en uit de kerkenraad 

KERK 2025 

In oktober 2015 is het visiedocument 

‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een 

weg’ gelanceerd. 

Om “back to basics” te gaan. Het is 

bedoeld om weer helder te krijgen dat 

kerk niet een vermoeiende sleur is 

maar een fascinerend gebeuren. Dat 

het niet in de eerste plaats een insti-

tuut en een bestuursorganisatie is 

maar een levend lichaam waar je bij 

moet zijn. Dat betekent dat we in de 

kerk vooral bezig moeten zijn met 

waar het echt om gaat. 

mannetje, met op zijn rug een grote 

vis, loopt over een smal paadje van 

het ene gebied naar het andere. Achter 

het mannetje zie je een engel. Het was 

voor Cootje en voor Lammert een 

troostrijk beeld. 

Geloven heeft Lammert levenslang 

begeleid. Als verantwoordelijkheids-

besef: je leeft niet zomaar. Ieder mens 

heeft een roeping in dit leven. Gelo-

ven betekende ook: het vertrouwen, 

waar de engel naar verwijst: dat, wat 

de toekomst ook brengen moge, je 

niet alleen gaat.  

We gedenken hem met eerbied en ge-

negenheid. 

 

 

TINEKE BOSMAN 

Samen met haar man en kinderen 

woonde Tineke Bosman jarenlang in 

de pastorie aan de Kerklaan. Er zijn 

vanaf die tijd duurzame vriendschap-

pen ontstaan, in en rond de kerkelijk 

gemeente. Dat bleek zeker ook in de 

laatste jaren van haar leven, toen ze 

ziek werd. Deze betrokken vrouw was 

omringd door een haag van betrok-

kenheid. In de Paaskerk in Baarn is zij 

liefdevol herdacht, met gesproken 

woorden, met gebaren, met liederen 

die in haar leven veel betekend had-

den. Een van de teksten uit de orde 

van dienst is van Willem Barnard: 

Gods goedheid is te groot 

Voor het geluk alleen 

Zij gaat in alle nood 

Door heel het leven heen. 

Dat allen uit haar gezin, familie en 

vriendenkring de ruimte vinden om 

haar op een eigen wijze te gedenken. 

We wensen hen ook de dragende 

kracht van de dankbaarheid toe.  

 

J.G. de Bruijn  

De schoolvakanties zijn voorbij, de 

meeste mensen zijn weer thuis, terwijl 

een enkeling nog van een vakantie in 

de nazomer geniet. September is de 

maand waarin allerlei activiteiten 

weer opnieuw starten, of zoals we ook 

wel zeggen: doorstarten. Daar schen-

 

OVERLEDEN 

 

Het overlijden van  

Lammert van der Sleet  

kwam niet onverwacht. Al heel wat 

jaren geleden werd bij hem een ziekte 

geconstateerd die hem afhankelijker 

maakte. Na het overlijden in juli 2011 

van Cootje, de vrouw met wie hij in 

liefde hecht verbonden was, werd zijn 

leven nog kwetsbaarder. Omringd 

door goede zorgen van betrokken kin-

deren en kleinkinderen en al die ande-

re mensen die aan hem dachten en die 

hulpvaardig waren, heeft hij nog zes 

jaar geleefd. Eerst aan de Wakkeren-

dijk en daarna in de Oude Pastorie in 

Huizen. Daar was het goed en ver-

trouwd. Voortekenen van het naderen-

de einde kondigden zich vorig jaar 

aan. Vlak voor de zomervakantie 

werd het duidelijk dat hij zou overlij-

den. Dat gebeurde in rust en in vrede. 

Hij is in alle liefde door kinderen, 

kleinkinderen en verzorgers begeleid 

tot aan de grens. 

In de Ontmoetingskerk hebben we 

hem herdacht. Op die plaats kwam hij 

vaak en graag. 

Vroeger samen met Cootje, de laatste 

jaren altijd in gezelschap van iemand 

die hem haalde en weer thuisbracht. 

Herinneringen werden opgehaald aan 

deze energieke man, die hoge eisen 

stelde aan zichzelf en aan anderen. Hij 

hield van aanpakken. Hij voelde zich 

ook verantwoordelijk voor het welzijn 

van wie aan zijn zorg was toever-

trouwd. 

Dat gold op zijn werk, waar hij als di-

recteur, de zakelijkheid combineerde 

met menselijkheid. 

Dat gold op die plaatsen waar hij vrij-

willigerswerk verrichtte: bij de voet-

balclub, in de politiek, in de kerk. Dat 

gold bovenal binnen zijn familie. Hij 

was een betrokken vader en opa. 

Ze wisten wat ze aan hem hadden. Ze 

konden bij hem terecht. Hij maakte 

duidelijk wat hij wilde, wat hij goed 

en niet goed vond. Door alles heen 

bleek zijn liefde uit hoe hij leefde. 

Liefde en zorg waren wederzijds. 

Dat bleek ook in de laatste jaren van 

ziekte en afhankelijkheid.  

Op zijn kamer stond de kaart die 

Cootje indertijd zo mooi vond: een 

ken we dan ook speciaal aandacht aan 

op de Startzondag op 17 september in 

de Ontmoetingskerk. 

In de zomermaanden heeft de kerken-

raad niet vergaderd. Wel is het mo-

deramen bij elkaar geweest en daar is 

besloten om de geplande KR vergade-

ring van augustus niet door te laten 

gaan vanwege te weinig direct aan-

dacht vragende punten.  

In de vakantieperiode is er opnieuw 

gewerkt aan het interieur van de Ont-

moetingskerk: het liturgisch centrum 

was nu aan de beurt. Hoe en wat meld 

ik hier niet, wie zondag 3 september 

aanwezig was heeft het resultaat kun-

nen zien. 

Zoals inmiddels de meesten wel we-

ten, gaat burgemeester Elbert Roest 

Laren verlaten. Tot onze grote verras-

sing heeft hij als afscheidsgeschenk 

gekozen voor donaties voor ‘Johan-

neskerk 500 jaar’, vanwege het 500-

jarig bestaan van deze kerk in 2021. 

Voor dat doel is er een speciale reke-

ning geopend bij de Rabobank. We 

zijn burgemeester Roest bijzonder er-

kentelijk voor dit genereuze gebaar! 

Bij het zoeken naar nieuwe kerken-

raadsleden hebben we 2 mensen ge-

vonden die hun schouders willen zet-

ten onder dit werk. We hopen op korte 

termijn nog enkele medewerkers te 

vinden. 

Na het genieten van al het goede wat 

de zomer ons geboden heeft staat het 

nieuwe seizoen weer voor de deur; 

een seizoen met weer vele activiteiten. 

We zijn er klaar voor en hopen dat u 

met ons mee wilt doen! 

Ytta Stulp 
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8. De verplichting tot het instellen 

van wijkraden in een gemeente 

met wijkgemeenten, vervalt. 

(neutraal) 

9. Een classicaal college kan een ge-

meente of diaconie onder ver-

scherpt toezien plaatsen als er ge-

vaar is dat men niet of onvoldoen-

de aan verplichtingen kan voldoen. 

(instemmend) 

10. Er wordt een generaal college voor 

de behandeling van beheerszaken 

ingesteld. Dit college heeft o.m. tot 

taak de kwaliteit van het toezien te 

bewaken door het geven van ad-

viezen, richtlijnen en modellen en 

ook om te zorgen voor de coördi-

natie en gelijke behandeling. 

(instemmend) 

 

De kerkenraad heeft in twee kernza-

ken een neutrale houding aangeno-

men. Dit is gedaan omdat er geen 

raakvlak was met onze gemeente. Er 

volgen nog meer wijzigingsvoorstel-

len en de planning is dat invoering 

plaatsvindt op 1 mei 2018. Voor ver-

diepingsinformatie kunt u terecht op 

de website van PKN. Mij rechtstreeks 

benaderen is ook prima. 

Martin Noordzij 

In dit kader heeft in de junivergade-

ring de kerkenraad zich gebogen over 

kerkordelijke voorstellen die als doel 

hebben om de regelgeving te vereen-

voudigen. Kernwoorden daarbij zijn 

Transparantie, Eenvoud en Ruimte. 

Terug naar de kern van kerk zijn, het 

gaat in de kerk om de inhoud. Bezin-

ning op geloof, bezinning op geloofs-

gemeenschap, diaconaat en maat-

schappelijke presentatie. 

De veranderingen in de kerkorde die 

nu aan de orde zijn zien op de volgen-

de zaken: gemeenten, ambt, kerken-

raad en vermogensrechtelijke aangele-

genheden. De belangrijkste 10 punten 

hieruit zijn (tussen haakjes ziet u de 

reactie van de kerkenraad): 

 

1. Gemeenteleden krijgen een grotere 

vrijheid om zich aan te sluiten bij 

de gemeente van hun voorkeur. 

(instemmend)  

2. Een deel van de regelgeving die is 

vastgelegd in de ordinanties – met 

name rond de ledenregistratie en 

de vermogensrechtelijke zaken – 

verschuift naar generale regelin-

gen. (instemmend) 

3. Aan de kerkenraden wordt be-

voegdheid gegeven om ook vrien-

den (ook bekend als blijkgevers) 

het stemrecht te verlenen, en hen 

onder bepaalde voorwaarden ook 

verkiesbaar te stellen voor ambten. 

(instemmend) 

4. De figuur van diaconale rentmees-

ter -die lid is van het college van 

diakenen zonder zelf in het ambt 

van diaken te staan- wordt inge-

voerd. (instemmend) 

5. Algemene kerkenraden krijgen een 

grotere vrijheid met betrekking tot 

hun omvang en samenstelling. 

(neutraal) 

6. Het wordt mogelijk om, ongeacht 

de precieze structuur van de plaat-

selijke gemeente, te werken met 

een kleine kerkenraad met werk-

groepen. (instemmend) 

7. Het wordt mogelijk dat een te klein 

college van kerkrentmeesters of 

college van diakenen wordt aange-

vuld met leden van de kerkenraad 

of die worden aangewezen door 

het classicaal college voor de be-

handeling van beheerszaken. 

(instemmend) 

Uit de gemeente 

LEKKERKERK 

Er gaat weer een 

nieuw Lekkerkerk 

seizoen van start. 

De laatste donder-

dag van de maand 

bent u welkom in 

de bovenzaal van 

de Ontmoetingskerk. We gaan om 

18.00 uur aan tafel. De eerstvolgende 

maaltijd is op 28 september.  

De intekenlijst ligt achterin de kerk. 

Vanaf nu moet u per persoon uw 

naam op de lijst zetten. Er kunnen 35 

mensen mee eten, als de lijst vol is, 

kunt u op de reservelijst uw naam in-

vullen. Als er plaats is wordt u dan 

gebeld. Als u zich hebt opgegeven en 

onverhoopt toch niet kunt komen, wilt 

u dat dan ook doorgeven. De kosten 

zijn vier euro. Opgeven voor de maal-

VAKANTIE IN ‘LUNTEREN’ 

Toen er bij mij door lieve mensen 

werd aangedrongen om mee te gaan 

naar Lunteren voor een vakantie van 

het Vakantiebureau heb ik ja gezegd. 

Dat was met tegenzin, want ik ben 

nooit op vakantie geweest zonder Nel. 

Toch bleek het voor mij mentaal een 

opfrisser. Ik trof daar 35 heel verschil-

lende mensen met evenveel fysieke 

problemen. Iedereen werd door de 32 

vrijwilligers vorstelijk verzorgd. Dat 

was een opsteker voor mij.  

Een heerlijke week met veel moge-

lijkheden voor ‘uitjes’ (niet om te 

eten!). En met grote naastenliefde in 

praktijk gebracht. Een aanrader!  

Grote dank aan de verzorgenden en de 

vrijwilligers in de andere functies. 

Herman Strating 

 

Heeft u ook belangstelling voor een 

aangepaste vakantie? Neem dan con-

tact op met een van de vrijwilligers: 

www.pglaren-eemnes.nl/kerkvrij-

willigers-van-het-vakantiebureau 

tijd van september kan t/m maandag 

25 september bij mevr. Riek Pieket 

Weeserik tel 5315636, of op de lijst 

achterin de Ontmoetingskerk. 

Paula van Hamond 

BLOEMENGROET 

In de afgelopen weken gingen de 

bloemen uit de kerk, als gebaar van 

verbondenheid naar: 

Dhr. Lemckert, Zomertaling 43, Eem-

nes. Mw. Versteeg, Pastoor Hendriks-

park 67, Laren. Mw. Van Wouw, 

Zaadkorrel 5, Eemnes. Mw. Bosman, 

Johannes Poststraat 42, Soest. Mw. 

Van Baaren-Beugelaar, Gooiersgracht 

105, Laren. Mw. De Graaff, Werkdro-

ger 1-Theodotion, Laren. Dhr. en Mw. 

Harenberg, Naarderstraat 41, Laren. 

Dhr. en Mw. Wapstra, Groene Ger-

ritsweg 5, Laren. Mw. Heijns, Wakke-

rendijk 166, Eemnes. Mw. Jongejans, 

Schietspoel 42, Laren. Dhr. Strating, 

Frans Langeveldlaan 27, Laren. Mw. 

Overeem, Kamgras 1, Eemnes. Mw. 

de Bruijn, Kerklaan 39, Laren. Dhr. 

Booy, Pastoor Hendrikspark 67, La-
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HET LABYRINT EN DE SAAB 

In de kathedraal van Chartres vind je een wereldberoemd labyrint op de vloer. 

Een labyrint is wat anders dan een doolhof. In een doolhof verdwaal je. Een la-

byrint is een symbool van een levensweg. Van de weg die je in je leven gaat om 

je bestemming te vinden. Het lopen van een labyrint lopen kan een vorm van 

meditatie zijn. Je loopt telkens een klein stukje. Je staat stil. Je overdenkt, je 

mediteert. In de Christelijke traditie is een labyrint vaak gekoppeld aan de na-

volging van Christus. 

In de lijdenstijd liepen navolgers soms de 262 meter van het labyrint, een af-

stand die even lang was als de weg die Christus naar het kruis moest gaan. In al-

lerlei culturen en bij allerlei godsdiensten kom je labyrinten tegen. In mijn vori-

ge gemeente hadden we in de veertig dagen voor Pasen een afbeelding van een 

labyrint in de kerkruimte opgehangen. Elke zondag besteedden we even aan-

dacht daaraan. Kinderen mochten er steeds iets opplakken. Op een van de zon-

dagen hadden zij ook een eigen labyrint getekend om mee naar huis te nemen. 

Weken na Pasen werden we uitgenodigd bij goede bekenden. In hun tuin stond 

een gloednieuwe auto geparkeerd. We hebben die hier maar neergezet, je weet 

niet wie er op straat tegenop botst, zei de eigenaar van de bolide.  

In de tuin waren ouderen en kinderen aanwezig. Onder hen ook een ouderpaar 

met kleine kinderen die we vanuit de kerk kenden. Het was een zonnige dag. 

We genoten van het zitten in de zon in de tuin. Tot we opeens een schrille kreet 

hoorden. De moeder van een jongetje van drie stond met haar ene hand voor 

haar mond. Met de andere wees ze naar de auto. 

Kijk… Het knaapje had met een steen een van de deuren van de auto bewerkt. 

Overal zaten krassen. Consternatie aan alle kanten dus. De eigenaar van de auto 

nam het wonder boven wonder nog tamelijk luchtig op. 

Zo gaat dat met die kleintjes, zei hij. Zo gaat dat als je je auto in de tuin zet.  

Later vroeg de moeder aan haar zoon: wat heb je nou getekend op de deur. 

Mama, ik vond dat in de kerk zo mooi. Wat uit de kerk? Dat aan de muur. Dat 

heb ik getekend. De kleine jongen had het niet kunnen laten het eeuwenoude 

veelzeggende symbool in de deur van de Saab te kerven. 

Door hem wisten voortaan alle feestgangers, niet alleen de eigenaar van de auto, 

wat dat betekent. 

J.G. de Bruijn 

AFSCHEIDSCADEAU  
BURGEMEESTER ROEST 
We werden aangenaam verrast door 

het besluit van burgemeester Elbert 

Roest van Laren om  het geld van zijn 

afscheidscadeau te bestemmen voor 

restauratie van de Johanneskerk. 

We vinden dit een prachtig gebaar. 

We herkennen hierin dat hij waarde 

hecht aan wat het gebouw door de 

eeuwen heen heeft betekend voor de 

bevolking van Laren. De Johannes-

kerk is het oudste gebouw in deze ge-

meente. De kerk is bescheiden van 

omvang, maar is een vast punt in dit 

dorp. Het is de plaats waar steeds op-

nieuw mensen kwamen met alles wat 

in hen omging en met alles wat hen 

bewoog. Het is de plek van blijdschap 

en verdriet, de plaats waar heil en on-

heil, waar blijdschap gedeeld werden. 

Het is de plaats waar mensen kwamen 

en komen met hun zekerheden en on-

zekerheden, met hun geloof en hun 

ongeloof. De Johanneskerk is geen 

clubgebouw. Niet het gebouw van een 

beperkte groep. In een kerk staan 

geen vip-tribunes. In een kerk staat de 

ene mens niet hoger dan een ander. 

Als een gebouw de naam ‘kerk’ wil 

dragen, dan zal het steeds opnieuw 

ruimte moeten scheppen voor alle 

mensen.  

Ik zie toekomst voor de Johanneskerk 

als een ruimte waar muziek klinkt, 

waar (om een term van Roest te ge-

bruiken) waarden gedreven gesprek-

ken gevoerd worden, waar mensen 

even kunnen uitrusten en even tot stil-

te kunnen geraken, waar getrouwd en 

gerouwd wordt, waar gehuild en ge-

troost wordt, waar het hart van men-

sen open kan gaan, waar mensen zich 

geborgen mogen weten, een plaats 

waar de ruimte Ruimte wordt. 

J.G. de Bruijn  

ren. Mw. Punt, Akkerpad 22, Eemnes. 

Mw. Blok, Binder 12, Eemnes. 

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. 

mailto:riekeswaan@hotmail.com
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College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 

In tegenstelling tot de opgave in de  

vorige Onderweg wordt op 10 sept ge-

collecteerd voor PIT Pro Rege en op 

17 sept voor BLESS 

 

10 SEP PIT PROREGE 

Dit is de oudste en 

meest actieve wel-

zi jnsorganisat ie 

voor militairen en 

veteranen. 

Sinds de dienst-

plicht is opgeschort, werken bij De-

fensie alleen mannen en vrouwen die 

voor het beroep van militair hebben 

gekozen. Maar militairen hebben niet 

zomaar een beroep! 

Hun taken - en in het bijzonder de 

missies naar conflictgebieden - wor-

den immers vastgesteld door onze re-

gering. Als samenleving dragen we 

daarvoor mede verantwoordelijkheid. 

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. 

In de soms extreme situaties van de 

uitzendingen wordt de veerkracht van 

de uitgezonden militairen zwaar be-

proefd. Het is daarom van belang dat 

zij regelmatig worden bemoedigd en 

ook na hun terugkeer steun en erken-

ning krijgen vanuit de samenleving. 

Ze kiezen voor een beroep waarin 

dienstbaarheid en avontuur samen-

gaan. Maar ook een beroep waarin ze 

geconfronteerd kunnen worden met 

onzichtbare en soms onverslaanbare 

vijanden; angst, eenzaamheid, gebrek 

aan erkenning, ervaringen die inslaan 

als een bom, emoties en herbelevin-

gen. Bovendien worden er offers ge-

vraagd van het thuisfront van militai-

ren: hun partner, gezin, familie en 

vrienden. Militairen zijn regelmatig 

weken of zelfs maanden van huis. Op 

oefening, of uitgezonden naar insta-

biele gebieden wereldwijd. Geef onze 

uitgezonden militairen de steun die zij 

verdienen voor hun bijdrage aan vrede 

en veiligheid in de wereld. 
 

17 SEP BLESS  

Diaconaat en armoedebestrijding 

Koptisch Orthodoxe Kerk  

De Koptisch Orthodoxe kerk heeft 

1-jan Diaconie 224,60 

8-jan Caring Unites Nepal. 175,42 

15-jan Gevangenzorg NL 307,80 

22-jan Oecum.dienst Laren  

 St Jan --- 

29-jan Diaconie 257,10 

5-feb Werelddiaconaat In- 

 donesië Boeren met biolog.  

 nootmuskaat 298,77 

12-feb Nepal Noodhulp na  

 aardbeving in 2015 220,90 

19-feb Gooise Voedselbank 376,85 

26-feb Diaconie 253,51 

5-mrt 40 dagen aktie  374,42 

12-mrt 40 dagen aktie 346,65 

19-mrt 40 dagen aktie 225,12 

26-mrt 40 dagen aktie 275,00 

2-apr 40 dagen aktie 188,30 

9-apr 40 dagen aktie 363,70 

13-apr 40 dagen aktie 213,05 

16-apr 40 dagen aktie 619,58 

23-apr NL Lilanefonds 170,65 

COLLECTEVERANTWOORDING 

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. De naam 

van het project is BLESS. BLESS is 

de Engelse afkorting van het kerkelijk 

diaconaal werk van de Koptisch Or-

thodoxe Kerk. Maar BLESS is ook 

letterlijk een zegen voor arme inwo-

ners van Egypte die hoop krijgen op 

een betere toekomst! 

De Diakonie heeft dit project, in over-

leg met een aantal betrokken gemeen-

teleden, eerst 3 jaar geadopteerd en 

vervolgens nog eens 2 jaar waarvan 

dit jaar het laatste jaar is en deze col-

lecte de laatste is. 

 

24 SEP OECUMENISCHE DIENST 

in RK Kerk te Eemnes 

 

1 OKT ZUID AMERIKA 

Guatemala Vreedzaam leven voor ge-

zinnen in Guatemala 

Guatemala is gebrandmerkt door de 

zesendertig jaar durende burgeroor-

log. Hoewel de oorlog al in 1996 be-

ëindigd werd, zijn de gevolgen van de 

oorlog nog iedere dag merkbaar. Het 

land kent veel criminaliteit, geweld en 

corruptie. Daarnaast is de sociale en 

economische ongelijkheid groot. Con-

flicten worden vaak opgelost met ge-

weld. Red Paz is een partnerorganisa-

tie van Kerk in Actie en zet zich in 

voor een vreedzame samenleving in 

Guatemala. Ze reikt mensen dmv cu-

sussen handvatten aan om conflictsi-

tuaties binnen hun gezinnen, dorpsge-

meenschappen en kerken op te lossen 

en gezamenlijk te werken aan een be-

ter toekomst. Bij alle cursussen is de 

Bijbel een belangrijke inspiratiebron.  

 

8 OKT  DIACONIE 

Grotere en kleinere 

hulpvragen, van 

praktische hulp tot 

meerjarige financië-

le ondersteuning. 

Denk aan noodopvang, financiële pro-

blemen en extra zorg, van mensen in 

Laren en Eemnes: 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 voldoende. Met uw hulp 

kunnen wij dit dankbare werk blijven 

doen. 
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De barmhartige Samaritaan 

Symbool van onbaatzuchtige naastenliefde 

DE ABDIJ 

 

Hooggewelfde ruimte 

spitsbogen rondom 

muren 

die eeuwen trotseren 

 

 

melodieën 

rijgen zich aaneen 

gebedssnoer 

rond aloude woorden 

 

 

ultiem 

subliem 

gregoriaans 

 

 

hier laat ik de tijd 

proef iets van 

eeuwigheid 

 

 

Oeke Kruythof 

Kerkelijk Bure|au 

NIEUW INGEKOMEN 

 Mevr. J.N. van der Meer 

  Leemzeulder 2 A, Laren 

 Dhr. C.E. den Engelse 

  Kloosterweg 18, Laren 

 Dhr. J.A. de Vos van Steenwijk 

  Grintbank 8, Laren 

 Dhr. T.H. Fokker 

  Naarderstraat 21 /1, Laren 

 Mevr. C.L.D. Lindenhovius 

  Paviljoensweg 14, Laren 

 Mevr. M. Zweegman – ter Hoeve 

  Esseboom 2, Laren 

  

 

VERHUISD 

 Dhr. C. Prent 

  van: Aartseveen 93, Eemnes 

  naar: Naarderstraat 81, Laren 

 Dhr. H.Y. Doornveld 

  van: Karperweg 2, Eemnes 

  naar: Jozef Israelslaan 1 kr 311 

  1401 CM  Bussum 

VERTROKKEN 

 Mevr. P. Westhoff - Brok 

  naar: Nederhorst den Berg 

 

OVERLEDEN 

 op 10 juli 2017: 

  Dhr. L.D. van der Sleet 

  Oranje Weeshuisstraat 1, Huizen 

 op 10 juli 2017: 

  Mevr. M.M. Bakels - Slot 

  Naarderstraat 81, Laren 

 op 19 juli 2017: 

  Dhr. J.L. van der Meulen 

  Werkdroger 1, Laren 

 op 9 augustus 2017: 

  Mevr. H. Versteeg 

  Past. Hendrikspark 67, Laren 

Jim Lemckert 

30-apr Diaconie 278,65 

7-mei Gooise Voedselbank 477,35 

14-mei Bless Koptisch  

 Orthodoxe Kerk  347,01 

21-mei Armoedebestrijding  

 SchuldHulpMaatjes 311,70 

28-mei Oecum.Viering  

 Vituskerk Blaricum  --- 

4-jun Pinksterzendingsweek  

 Kerkopbouw dorpen in  

 Nicaragua 573,64 

11-jun Werelddiaconaat  

 Colombia Hulp straat  

 kinderen en ouders 207,35 

18-jun Binnenl. diaconaat 

 Terugkeerhuis voor  

 uitgeprocedeerde  

 asielzoekers 156,60 

25-jun Diaconie 156,60 

Jan van Hamond 

AFSLUITING BLESS-PROJECT 

In 2013 zijn wij gestart met het pro-

ject voor Diaconaat en Armoedebe-

strijding voor de Koptisch-Orthodoxe 

Kerk in Egypte. Het programma was 

bedoeld om boeren in kleine dorpen 

op het platteland te helpen. 

De naam van het project luidt: 

BLESS, voor kerkelijk diaconaal 

werk van de Koptische geloofsge-

meenschap. Een memorabel bezoek 

aan onze gemeente van de Bisschop 

en zijn begeleidingsgroep staat ons 

nog helder voor ogen! In nauw over-

leg met onze Diaconie is het project 

geadopteerd, en in de jaren 2013, 

2014 en 2015 is er viermaal per jaar 

gecollecteerd voor het project. De Di-

aconie heeft vervolgens toegezegd het 

project nog eens te willen ondersteu-

nen in 2016 en 2017 met tweemaal 

per jaar een collecte. 

Op zondag 17 september, tijdens de 

Startzondag, sluiten we het project af. 

In die vijf jaren is er, ruwweg bere-

kend, ruim € 6.500,- bijeengebracht 

door onze gemeente. 

In dankbaarheid zien we terug op die 

jaren en onder grote betrokkenheid en 

welwillendheid jegens alle gevers, die 

ruimhartig hebben deelgenomen aan 

het BLESS-project.  

Allen dank daarvoor! 

Namens de begeleidingsgroep, 

Berend Wapstra en Cees van Rijsdam 
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TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN 

Het afgelopen seizoen hebben we veel leerzame en gezelli-

ge uren met elkaar door gebracht. We zijn gestart met de 

opening van ons nieuwe 12+ ruimte. Met champagne en 

wat lekkers zijn we van start gegaan. Daarna zijn we met 

elkaar het letter zoek spel gaan spelen door Laren. Met na-

vigatie en coördinaten kwamen we letters tegen en vormde 

het jaarthema. 

 

Na afloop met elkaar 

gegeten en een mu-

zikale quiz gespeeld. 

 

In de loop van het 

seisoen is de 12+ 

groep gesplitst in 

12+en in 16+, wat 

betekende dat Alice 

de leiding kwam 

versterken. Een 

hoogtepunt wat wel 

de afsluiting van het 

seisoen naar het 

klimbos op de Lage 

Vuursche. Na afloop met elkaar een broodje hamburger. 

 

AS zondag 17 september is het startzondag, dan staat er 

weer veel te gebeuren. We beginnen met jullie (jongeren) 

met het uitschenken van de koffie thee en limonade. Om 

10 uur beginnen we de opening van de dienst en gaan dan 

verder in de 12+ ruimte. Wij gaan het jaarthema met elkaar 

inschilderen en boogschieten. En als afsluiting pannenkoe-

ken eten met elkaar. 

 

De eerste zondag van de maand blijft zoals het was 12+ en 

16+ onderleiding van Alice en Katja. 

 

En de derde zondag van de maand zijn beide groepen wel-

kom onder leiding van Linda en Leo. 

 

Groeten, 

Alice, Katja, Leo en Linda 

12+ en 16+  
HALLO ALLEMAAL, 

Na 6 weken zomervakantie gaan wij weer beginnen aan 

een nieuw seizoen kinderdienst. 

We kijken er naar uit om alle kinderen weer te zien. 

We hopen dat jullie een leuke zomervakantie hebben gehad 

en dat jullie weer een nieuwe start mogen maken op een 

nieuwe school of in een klas hoger. 

In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met het spaar-

project Friersdale van Pater van Wegen. 

Friersdale van Pater van Wegen is een stichting die kinde-

ren in Afrika helpen zodat zij educatie krijgen, kleding, 

voedsel en  opvang. 

Maar we kijken even terug naar 9 juli de dag van een ge-

slaagde vossenjacht. 

Ik wil graag de kinderen van de kinderdienst bedanken, de 

Armeense kinderen, de gastgezinnen, PAX Kinderhulp, de 

vossen en mijn collega’s en niet te vergeten de catering 

crew. 

Wij hopen dat jullie het ook leuk hebben gehad en hier een 

paar foto’s als terugblik. 

De kinderdienst begint op 10 september en 17 september is 

het startzondag met een mooi programma voor de kinde-

ren. 

Groetjes, 

Yvette, Leo, Geert-Jan, Famke 
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ZONDAG 10 SEPTEMBER twaalfde zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M,Th. van der Sijs Startzondag 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. K. Touwen, Huissen 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Alkemade 

Theodotion 10.30 uur Ds. H. Molenaar 
 

ZONDAG 17 SEPTEMBER dertiende zondag van de zomer 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. van Zwieten, Amsterdam 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Startzondag 

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

Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. J.C. Visser 

Theodotion 10.30 uur Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering 
 

ZONDAG 24 SEPTEMBER eerste zondag van de herfst 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. P. Barnard, Blaricum Heilig Avondmaal 

St. Nicolaaskerk 10.00 uur Oecumenische dienst 

Wakkerendijk, Eemnes Ds. J.G. de Bruijn en R.K. voorganger 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünissen 

Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZONDAG 1 OKTOBER tweede zondag van de herfst 

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

Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Heilig Avondmaal 

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

Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt  

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

 ZONDAG 8 OKTOBER derde zondag van de herfst 

De Dorpskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn, Laren 

Ontmoetingskerk 10.00 uur Drs E. Idema, Amersfoort 

Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. C. van den End 

Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Alkemade 

Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast  
 

ZONDAG 15 OKTOBER vierde zondag van de herfst 

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  Pastor M. Kraaijeveld 

Theodotion 10.30 uur Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering 

 
 

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

10.00 uur een kerkdienst gehouden. Op de tweede woensdag is er een ka-

tholieke voorganger, pastoor Willems. Op de vierde woensdag gaat er een 

dominee voor. Is er in de maand een vijfde woensdag, dan leidt pastoor  

Maciej Sendecki de dienst. Alle diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. 

Iedereen is welkom. 

Overzicht van activiteiten georgani-

seerd door de BEL-kerken. 

 

Woensdag 27 sept. 19.30-21.30 uur 

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren.  

Winterprogramma. Spreker: Ds. Job 

de Bruijn: Als het leven teleurstelt. 

Een andere kijk op Mozes: bevrijder, 

teleurgestelde, volhouder. 

 

Donderdag 28 september 20.00 uur 

Dorpskerk, Torenlaan 16 in Blaricum. 

Kerkcafé: Dr. Jan Terlouw geïnter-

viewd door drs. Jacobine Geel. 

 

Woensdag 11 okt. 19.30-21.30 uur 

Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren.  

Winterprogramma. Spreker: Ds. Claar-

tje Kruijff: Op zoek naar zingeving. 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

God, 

op weg naar het beloofde land bent 

U uw volk trouw gebleven door het 

uw geboden te geven. Zij waren 

wegwijzers voor het samenleven 

van uw mensen, maar ook tastbare 

tekens van uw aanwezigheid. 

 

God, 

zijn hele leven lang ben U trouw ge-

bleven aan Jezus, uw Zoon; in zijn 

spreken en in zijn daden, maar ook 

in zijn lijden en zijn dood. 

 

God, 

U blijft trouw aan onze geloofsge-

meenschap en sterkt ons voor onze 

reis door het leven met het brood 

dat we samen gedeeld hebben in de 

naam van Jezus. 

 

Wij danken U voor deze trouw. 

 

Amen 

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

Wie denkt alleen aan de 

hemelpoort te komen en 

met engelenzang welkom 

geheten te worden, wordt 

wellicht teleurgesteld als ie 

in een file terechtkomt! 


