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COLOFON 

 
ONDERWEG is een uitgave van de: 
Protestantse Gemeente Blaricum 

en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

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

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

EINDREDACTIE 
H. van Gelder, S. Talsma 
1 vacature 

FOTOREDACTIE 
Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik 

DRUK 
Drukkerij J. Bout en Zonen, Huizen 

 
De redactie behoudt zich het recht voor: 
− kopij in te korten bij ruimtegebrek 
− aangeboden berichten zonder opgaaf 

van redenen niet te plaatsen. 
 
BEZORGING / ABONNEMENTEN: 
Protestantse Gemeente Blaricum 

G.W. Imhoff,  
Kauw 15, Blaricum, ' 5250278 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
J.W. Lemckert, Zomertaling 43 
3755 GN Eemnes, ' 6267252 
e-mail:  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

 
INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 

 

De sluitdatum voor inzending van kopij 
voor het eerstvolgende nummer van On-
derweg is: 

 

DONDERDAG 5 JANUARI 
 

Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd 
voor welk onderdeel en voor welke ru-
briek uw kopij bestemd is (bijv. Alge-
meen/Oecumenische vesper of PGB/Dia-
conie of PGLE/Lekkerkerk). Instructies 
voor het aanleveren van kopij kunt u via 
email bij de redactie aanvragen. 
 
ROOSTER ONDERWEG 
Onderstaand vindt u de data waarop de 
kopij voor de volgende nummers bij de 
redactie binnen moet zijn en de versprei-
dingsdata voor de volgende nummers. 
 

 Nr.  Kopij  Verspreiding  
 1 do  05-01 za   21-01 
 2 do  02-02 za   18-02 
 3 do  02-03 za   18-03 
 4 do  06-04 za   22-04 
 5 do  04-05 za   20-05 
 

Overdenking 
Ik ben een engel van de Heer! 

 

Ik hou van muziek, ze is een goddelijk geschenk. 
Ze verkwikt de ziel, ze verjaagt de duivel. 
Ze schept vreugde, waardoor toorn en trots verdwijnen. 
Ik geef aan muziek de eerste plaats na de theologie. 
 

Deze woorden zijn van Maarten Luther. Het moge duidelijk zijn dat muziek voor hem 
belangrijk was: in periodes van somberheid hielp muziek hem verder.  
Musica fugat tristitiam, schrijft hij, muziek verdrijft de droefenis. Later noemde hij de 
droefenis de duivel, die hem kwelde, maar die ook door muziek verjaagd kon worden.  
Voor Luther speelde muziek bij geloven een grote rol. Dat ging bij hem verder dan de 
gedachte dat al zingend geloof dieper in je hart terecht komt.   
In het spoor van Augustinus dacht ook Luther dat de goede orde in de muziek de orde van 
God in de schepping weerspiegelt. Daarom is het goede musiceren voor hem een manier 
van theologiseren. De musicus is theoloog. 
Er zat ook een andere kant aan muziek, wist Luther. Muziek kan je ook van de wijs bren-
gen.  
Slechte muziek kan je in verwarring brengen en je op het verkeerde pad brengen.  
Luther maakte onderscheid tussen toonsoorten: de ene toonsoort had een positieve in-
vloed op je, de andere juist niet. (Voor wie het wil weten: het evangelie moest je volgens 
Luther in de hypolydische kerktoonsoort reciteren). 
Luther was muzikaal. Hij schreef zelf liederen. Een daarvan geef ik hieronder weer. 
Luther wilde alle kerkgangers aan het zingen krijgen. Zingen was niet alleen weggelegd 
voor priesters of koorzangers, het was voor hem bij uitstek iets voor alle mensen. Dat 
zingen van alle mensen maakte iets duidelijk van wat in het spoor van Luther het alge-
meen priesterschap van alle gelovigen genoemd wordt.  
Daarom wilde Luther dat er gezongen werd in de volkstaal.   
Naar zijn inschatting moest je mensen ongeveer 25 liederen leren. Dat was de taks. Daar-
mee heb je een wezenlijke bagage. 
Muziek kan geloven verder dragen en verdiepen. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker 
ook voor kinderen en jongeren. Luther schrijft: Laat voor hen alle klokken luiden, alle 
orgelpijpen blazen, laat alles klinken, wat klank heeft. 
Ik kan me voorstellen dat Harry Prenen, de tekstschrijver van het bekende Midden in de 
winternacht zich heeft laten inspireren door Luther.  
Laat de cithers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 
horen! 
Dit kerstlied schreef Luther niet, andere wel. Een aantal daarvan staat in het nieuwe lied-
boek, zoals lied 469, dat in de vertaling van Jan Wit zo begint: Ik ben een engel van de 
Heer.   
Luther schreef de tekst èn de muziek van dit lied, dat veel van wat hij belangrijk vindt 
weerspiegelt.  
Ik zou het lied een vertelling en een preek in één willen noemen. Als ondertitel staat er 
bij: Ein Kinderlied auf die Weihnacht, een kinderlied voor kerstmis. 
Luther voelde zich boodschapper, niet alleen voor kinderen, ook voor ouderen. 
In de taal van de Bijbel is boodschapper een angelos, een engel. 
Of Luther zelf een engel is? 
Geen mens is perfect, geen mens ontkomt aan de duistere kanten van het leven. En tege-
lijkertijd ben je geroepen om steeds opnieuw boodschapper van heil te zijn. 
Met dit lied in de mond, begeleid door alle instrumenten die voorhanden zijn wordt elk 
mens even een engel. 
 
 

1 Ik ben een engel van de Heer, 4 Hij die je van je schuld bevrijdt 
 daal uit de hemel tot je neer  geeft je geluk en zaligheid, 
 en breng een nieuw en mooi verhaal  dat je in de hemel dag aan dag 
 dat ik vertel in mensen taal.  met ons, de eng’len, wonen mag. 
 

2  ’t Is van een moeder die vannacht 5 Let goed op wat ik je vertel, 
 een kindje kreeg en dankbaar lacht.  dan vind je vast dat kindje wel: 
 ’t Is van een kindje, lief en klein,  ’t ligt in een kribbe in een stal. 
 dat wil altijd je vriendje zijn.  Toch is Hij Koning van ’t heelal. 
 

3 De Here Jezus is dat kind 6 Laat ons nu blij en welgezind 
 die ieder helpt die Hem bemint,  gaan zoeken naar dat hemels kind 
 de Heiland die je droefheid kent  en met de herders binnengaan. 
 en alles waar je bang voor bent.  Zie, zie wat God hier heeft gedaan. 
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7 Maar kijk niet enkel met het oog 
 dat al zo vaak een mens bedroog. 
 Alleen wie luistert telkens weer 
 die ziet Gods zoon, de lieve Heer. 
 

8 Wees welkom, eed’le gast, zo groot, 
 die arme zondaars niet verstoot. 
 Gij zoekt mij op in donk’re nacht. 
 Hoe wordt U ooit mijn dank gebracht. 
 

9 Heer die alles hebt gemaakt, 
 hoe werd Gij nu zo arm en naakt 
 dat Gij in doeken liggen moet 
 in ’t hooi dat os en ezel voedt.

10 Al zou de wijde wereld, Heer, 
 tien keer zo groot of honderd keer, 
 van goud en diamanten zijn... 
 nog was ze als wieg voor U te klein. 
 

11 Maar grove doeken, simpel hooi, 
 dat is uw koninklijke tooi, 
 dat is de zijde, het brokaat 
 waarin, Gij, vorst, U vinden laat. 
 

12 Zo voert Gij uit uw wijze plan 
 waar ik de les uit leren kan, 
 dat ’s werelds macht en hoge staat 
 voor U maar hooi is dat vergaat.

13 O kindje Jezus, lief en zoet, 
 spreid U een bedje in mijn gemoed 
 en blijf bij mij in lief en leed, 
 zodat ik, Heer, U nooit vergeet. 
 

14 Dan ben ik vrolijk en gerust 
 en zing en spring naar hartelust. 
 Mijn wiegelied krijgt dieper klank: 
 een psalm van hulde, lof en dank. 
 

15 Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon. 
 De eng’len zingen wonderschoon. 
 Zo wensen zij ons allen saam 
 een goed nieuwjaar in Jezus naam. 

 

Lied 469, Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk 
Ein kinderlied auf die Weihnacht 

Tekst en muziek: Martin Luther – Vertaling: Jan Wit 
 

J.G. de Bruijn 
Vandaag lezen wij 

 December 
ma 19 Jesaja 7:18-25 
di.  20 Filippenzen 4:  1-9 
wo 21 Filippenzen 4:10-23 
do. 22 Jesaja 8:  1-10 
vr. 23 Jesaja 8:11-23a 
za. 24 Jesaja 8:23b–9:6 
zo. 25 Johannes 1: 1-14 
ma 26 Jesaja 9:  7-16 
di   27 Jesaja   9:17–10:4

 
wo 28 Jesaja 10:  5-19 
do  29 Jesaja 10:20-27 
vr. 30 Jesaja 10:28-34 
za  31 Jesaja 11:  1-10 
  Januari 
zo.   1  Psalm 67 
ma   2 Mattheüs 1:  1-17 
di   3 Mattheüs 1:18-25 
wo   4 Mattheus 2:  1-12

 
do   5  Mattheus 2:13-23 
vr   6 Mattheus 3:  1-17 
za.   7 1 Kronieken 28:  1-10 
zo.   8 1 Kronieken 28:11-21 
ma   9 1 Kronieken 29:  1-9 
di 10 1 Kronieken 29:10-20 
wo 11 1 Kronieken 29:21-30 
do. 12 Johannes 1:19-28 
vr 13 Johannes 1:29-39

 
za 14 Johannes 1:40-51 
zo 15 Johannes 2:  1-12 
ma 16 Johannes 2:13-22 
di . 17 2 Kronieken 1:  1-17 
wo 18 2 Kronieken 1:18–2:9 
do. 19 2 Kronieken 2:10-17 
vr 20 Mattheüs 4:  1-11 
za 21 Mattheus 4:12-25 
zo. 22 1 Corinthiërs 1:1-9 

 

Bij de zondagen
Zondag 18 dec. 

4de zo. van Advent 
Lezen: 

Matt. 1: 18-24 

 

Zondag 25 dec. 
Kerst 

Lezen: 
Joh. 1: 1-14 

 
Kerst: 

God kwam naar 
de wereld.

Zondag 01 jan. 
Naamgeving 

Lezen: 
Lucas 2:16-21 

 
Maar Maria be-
waarde al deze 
woorden in haar 

hart…

Zondag 08 jan. 
Doop van de Heer 

Lezen: 
Matt. 3:13-17 

 
Zag hoe de Geest 
van God als een 
duif op hem neer-
daalde. 

Zondag 15 jan. 
2de zo. na Epifanie 

Lezen: 
Joh. 2:1-11 

 
Daarop sprak de 
moeder de be-
dienden aan: 
‘Doe maar wat hij 

jullie zegt.’

Zondag 22 jan. 
3de zo. na Epifanie 

Lezen: 
Matt. 4-12-22 

 
 
 

Kom volg mij. 
 
 

 

De kerk van Parijs
De kerk van Parijs heeft een bijzondere plek in ons gezin. 
Wij woonden in de pastorie van Sceaux, net buiten Parijs 
van 1991 tot 1996, en twee van onze drie kinderen werden 
in Parijs geboren. Het bijzondere van de gemeente van 
Parijs was - en is! - de veelkleurigheid: studenten, au-
pairs, mensen met een eigen bedrijf of in dienst van een 
multinational, mensen van de diplomatieke dienst of an-
dere overheidsdiensten, zij vormen samen een hele di-
verse gemeente. Die diversiteit geldt ook de kerkelijke 
achtergrond: oecumenisch. De kerk valt onder de PKN, 
maar wie mee wil doen in Parijs is welkom! Zo kende in 
onze jaren ‘de kerk van Parijs’ gereformeerd in verschil-
lende schakeringen, hervormd met alle modaliteiten die er 
waren, maar ook Luthers en katholiek. Je deelde je natio-
naliteit en je christelijke geloof en daarbij was je komaf van onderge-
schikt belang! De kerk was enis een plek van ontmoeting, zo nodig ook 
opvang voor wie korte of langere tijd in Parijs woont en studeert of 

werkt. Je voelt je er welkom omdat er altijd iemand is die 
je even aanschiet, want wie zelf ooit voor het eerst binnen-
kwam die weet hoe belangrijk het is om ‘gezien’ te wor-
den. Een open kerk, gastvrij en hartelijk! Wij komen er 
nog steeds en zien oude bekenden, maar altijd ook nieuwe 
gezichten, en wij hopen dat de gemeente nog lang een 
geestelijk thuis kan zijn voor wie dat zoekt in die grote 
wereldstad 

Henk Spoelstra 
Predikant te Oss 

 

Wilt u ook Vriend worden van de Nederlandse Kerk van 
Parijs (behorend tot de PKN Nederland) maak dan een  bij-
drage over op rekening NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 

INGB 0671 3615 38 (beide ING rekeningen) t.n.v. Stichting Nederlandse 
Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De stichting 
is ANBI gecertificeerd. Meer informatie vind u op onze website www.pa-
rijsplus.nl. 

Bij voorbaat onze dank! 
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In 2017 met een gevarieerd aanbod van kloosterwandelingen: 

meer dan wandelen alleen. 
 

Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat organiseert 
klooster- en pelgrimswandelingen. Vier kernwoorden staan hierbij 
centraal: ontmoeten, stilte, onthaasten en verwondering. Het is dus 
meer dan wandelen alleen. In 2017 biedt de organisatie 28 wande-
lingen aan in binnen- en buitenland, waaronder een aantal nieuwe.  
 

Pelgrim Henricus 
Pelgrim Henricus is de oprichter van De Wandelmaat. Hij organi-
seerde vanaf 1996 vanuit zijn eenmansbureau jarenlang klooster-
wandelingen. Sinds 2013 zet Stichting Pelgrimsgemeenschap De 
Wandelmaat zijn werk voort. Donateurs ondersteunen het vrijwil-
ligerswerk. In ruil daarvoor krijgen zij korting op de prijs van wan-
delingen. Iedereen is welkom om mee te wandelen, of je nou ge-
looft of niet, rijk bent of arm, jong of oud.  
 

Getijden 
Er zijn kloosterwandelingen van twee tot zeven dagen. De deelne-
mers volgen het dagritme van de broeders of zusters. Belangrijk 
hierin zijn de ‘getijden’ (gebedsdiensten) in de kloosterkerk en de 
maaltijden. Ontmoeten, onthaasten, stilte en verwondering ont-
vouwen zich elke dag op uiteenlopende wijze. Het gesprek met 

een broeder of zuster is één van de hoogtepunten. De deelnemers 
trekken – onder leiding van een gids – met elkaar op in groepjes 
van drie tot zestien personen. Zoveel mogelijk tussen de maaltij-
den en getijden door wordt er gewandeld.   
 

Binnen- en buitenland 
De Wandelmaat heeft ook nu weer een gevarieerd aanbod van 
klooster- en pelgrimswandelingen in Nederland, België, Duitsland 
en Zwitserland. Vanuit kloosters als Abdij Lilbosch in Echt, Prio-
rij Onze Lieve Vrouw van Bethanië in Loppem (België) en Com-
munauté Grandchamp, een oecumenisch zusterklooster in Areuse 
(Zwitserland). Soms van klooster naar klooster. In Duitsland kun-
nen deelnemers de oecumenische pelgrimsweg van Leipzig naar 
Eisenach volgen.  
 

Nieuw aanbod 
In 2017 biedt De Wandelmaat ook een aantal nieuwe kloosterwan-
delingen aan: in Hierden (Priorij De Essenburgh), het Duitse Ell-
wangen (kennismaking met het werk van priester-schilder Sieger 
Köder) en het Belgische Brecht (Abdij O.L.V. van Nazareth). 
Voor het eerst is er ook een pelgrimswandeling op het Hogeland 
in de provincie Groningen.  
 

Informatie 
Het gehele programma en nadere informatie is te vinden op de 
website van De Wandelmaat: www.dewandelmaat.nl 
De brochure met een kort overzicht verschijnt binnenkort. Wilt u 
deze ontvangen? Mail dan naar aweemstra@gmail.com. 
 

Wij begroeten u graag als reisgenoot in 2017! 

 
De	os	en	de	ezel	
	
Zij	horen	bij	elkaar	
bijna	spreekwoordelijk	
Zij	doken	op	in	oude	
verre	verhalen	en	zijn	
gebleven	de	eeuwen	door	
Trouw	staan	zij	op	wacht	
daar	in	die	stal	
bij	Jozef,	Maria	en	het	Kind	
Zij	hebben	zo	hun	vaste	plaats	
hun	eigen	plek	
waar	zij	trots	op	zijn	–		
want	ziende	weten	zij:	
dit	Kind	
zo	weerloos	en	zo	klein	
draagt	in	zich	Gods	geheimenis	
Zijn	grote	plan	
van	verlossing	en	bevrijding	
een	nieuwe	hemel	
en	een	nieuwe	aarde	
de	herschepping	van	
al	het	geschapene	
	
en	zij	weten	in	alle	eenvoud	
de	os	en	de	ezel:	
zij	horen	ook	daarbij!	
	
	 Oeke	Kruythof	
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Pastoralia 

Er is een kracht, een goddelijke invloed 
die je uit het oog kunt verliezen en die on-
zichtbaar kan lijken, maar die op onver-
wachte plaatsen ook weer de kop op zal 
steken. Gloria betekent: licht, lichtstraal, 
aanwezigheid van God. 

WAT STAAT ONS TE WACHTEN? 
Kerst spreekt volhardend over Gloria, 
over licht en het vertelt van herders die op 
weg gaan. In een donkere tijd gingen zij 
op zoek naar wat hen te wachten 
stond: het kind dat hen en ons duidelijk 
maakt wat ons te wachten staat: 
vertrouwen dat wij niet alleen gaan, hoe 
onrustig het leven ook mag zijn.  
Mede namens mijn vrouw Anke wens ik u 
gezegende kerstdagen toe.

J.G. de Bruijn 

PREDIKANT 
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 
1251 JS Laren,   035-88733 01 
E-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur

SCRIBA 
W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg 50 
3755KA Eemnes,  035-5318441 
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463,
1250 AL Laren

WEBSITE 
www.pglaren-eemnes.nl  
Correspondentieadres: 
webmaster@pglaren-eemnes.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84 
 3755 XM Eemnes   035-5310905 
Penningmstr. H. de Jager, Lantentijmen 12, 
1251RG Laren,   035-5383694. 
Bank: NL39 RABO 0334 939 577  t.n.v. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Reservering / huur kerk (zalen): 
Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT 
Laren,   06-13399929 
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. 
PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14, 
3755TB Eemnes,   5389092, 
E-Mail: anneliesterwal@gmail.com
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
  5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl
Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: NL54 RABO 0334 902.932  tnv.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

KERKELIJK BUREAU 
J.W. Lemckert, Zomertaling 43, 
3755GN Eemnes,  6267252 e-mail: 
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

KINDEROPPASDIENST 
Tijdens de zondagmorgendiensten in de 
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, op-
pas voor kinderen van 0-4 jaar in de consis-
toriekamer, bereikbaar via de achteringang. 
Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen 
met Arina de Heus,  5389269 

KINDERDIENST 
Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte 
welkom in de kinderdienst tijdens de zon-
dagmorgendiensten in de Ontmoetings
kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:  
Yvette Sollman,  0613399929  

BIJ DE DIENSTEN 
Op zondag 18 december verwelkomen 
we ds. K. Touwen als gastpredikant. Zijn 
komst wordt door velen op prijs gesteld. 

KERST 

De kerstnachtdienst houden we op zater-
dag 24 december om 22.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Voorganger: Ds. J.G. 
de Bruijn. Het koor en instrumentalisten 
verlenen medewerking.  
We beginnen een kwartier voor aanvang 
met het zingen van kerstliederen.  
We zingen bekende kerstliederen, Christ-
mas Carols en de schitterende liederen 
van Huub Oosterhuis: Kind ons geboren 
en Als op de dag van de oogst.  
We beginnen met het aansteken van kaar-
sen in het donker. Naast een verhaal zal ik 
het begin van Lucas 2 lezen, het bekende 
evangelie van de geboorte.  

Eerste kerstdag, zondag 25 december, 
Ontmoetingskerk, Ds. J.G. de Bruijn. 
Medewerking koor en instrumentalisten. 
Ook op deze dag beginnen we voor de 
dienst met het zingen van kerstliederen. 
In de dienst vertel ik met kinderen het 
kerstverhaal uit het Lucasevangelie. We 
doen het samen. Ik vind van belang dat 
we ook op deze manier benadrukken dat
we samen Kerstfeest vieren: met jong en 
oud, met groot en klein. De ordes van de  

Johanneskerk,  5381125 
Koster: Y. Sollman,  0613399929 

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

Het verwoeste land Syrië laat zien hoe 
verdeeldheid kan escaleren.
In Amerika is zichtbaar geworden hoe 
grote groepen mensen zich niet gezien en 
niet gekend voelden. Rond de verkiezin-
gen stonden mensen lijnrecht en onver-
zoenlijk tegen over elkaar.
In Europa krijgen populistische partijen 
steeds meer vat op mensen.
Boze burgers laten hun anti-stem luider 
dan ooit horen.
En daarnaast: sociale media lijken kana-
len te zijn geworden waardoor mensen 
met korte lontjes niet alleen veel 
onwellevends uiten, maar waardoor ze 
anderen ook bedreigend naar het 
leven staan. Dreigmails en hatemails 
zijn aan de orde van de dag en ze berei-
ken meer dan ooit ontelbare mensen. 
Onvrede lijkt het leven van velen te 
bepalen.  
De bezorgdheid neemt toe: waar gaat dit 
heen en wat staat ons te wachten. Iemand 
zei me: “Ik ben bang voor wat ko-
men gaat, ik laat de televisie ’s avonds 
uit, omdat ik anders niet kan slapen.” 
De verwachting waar Kerstfeest op 
duidt staat haaks op dit alles. Het 
spreekt van vrede, het vertelt van een 
kind dat mensen verbindt, het zingt van 
Gloria en van licht in het duister. De 
contrasten met de tijd lijken groot, te 
groot. 

WAT TE DOEN?
Betekent Kerst: even vluchten uit de wer-
kelijkheid, even de gordijnen, even de 
ogen sluiten voor de boze buitenwereld?
Betekent het feest dat je even doet alsof 
het niet waar is, wat dagelijks tot je komt?
Staat het feest in het teken van even ver-
geten? Ik zal zoiets niet veroordelen, ik
waardeer het feest van gezelligheid en ge-
borgenheid. 
Ik kan me van alles voorstellen bij de ge-
dachte: nu even geen berichten over oor-
log en onrust. Tegelijkertijd: kerst kan 
meer zijn dan dat.
Het kan je er aan herinneren dat er meer is 
dan de onrust van de tijd, meer dan vij-
andschap van mensen, meer dan de boos-
heid van mensen. Kerst is er om je te her-
inneren aan de stem die door alle tijden 
gaat, de stem die spreekt van welbehagen 
en die zingt van vrede.
Kerst betekent voor mij: terug naar de 
kern, terug naar hoe het leven bedoeld is. 
Die bedoeling kun je samenvatten in het 
woord dat engelen zingen: gloria. 

WAT STAAT ONS TE WACHTEN? 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van bezorgdheid. De tijd waarin we leven 
kent op allerlei manieren onrust en spanningen. Om enkele voorbeelden te noemen:  

Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 
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Tijdens de diensten bespelen Hendrika 
Veerman en Frits Heil het orgel en Mir-
jam de Bruijn de vleugel.  
Voor en achter de schermen werken 
voorts veel anderen mee, zoals de kosters, 
de leiding van de kinderdienst, de mensen 
die de bloemstukken hebben vervaardigd, 
de spelers, de zangers, de sprekers en niet 
te vergeten de luisteraars. 

Oudejaarsavond, zaterdag 31 decem-
ber, 19.00 uur, Johanneskerk, Ds. J.G. de 
Bruijn. 
Het is een goede gewoonte om op de laat-
ste avond van het jaar bij elkaar te komen. 
We doen dat in de Johanneskerk. Ik lees 
een psalm en we zingen avondliederen. 
De dienst heeft het karakter van een 
avondgebed. Het geheel zal ongeveer drie 
kwartier duren, korter dus dan andere 
diensten. 

Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, 10.30 
uur, Ontmoetingskerk: Ds. J.G. de Bruijn. 
Op nieuwjaarsdag houden we een korte 
dienst. (Van ongeveer een half uur.) Voor 
en na de dienst is er gelegenheid om el-
kaar een goed jaar te wensen.  
Ik houd de kortste lezing van het jaar; één 
vers: Lucas 2: 21.  
Ik zal bij het schrijven van de preek het 
aantal woorden scherp in de gaten hou-
den. Aan Luther is deze uitspraak toege-
schreven: Ik heb deze week weinig tijd, ik 
maak maar een lange preek.  
Dat herken ik erg. Het gaat bij elke preek 

twee kerstdiensten komen in een boekje.
Op de voorkant van het boekje staat een 
prachtige afbeelding van Maria met het 
kind Je-zus.  

OVERLEDEN 
Op 10 november overleed op 92 jarige 
leeftijd ons gemeentelid  

Dirk Johannes (Dick) Kip,
Eemnesserweg 42.
Ondanks zijn kwetsbare gezondheid 
kwam zijn sterven toch nog onverwacht. 
Aanvankelijk had hij nog plannen om na 
zijn ziekenhuisopname elders te revalide-
ren, toen zijn toestand verslechterde en hij 
overleed. 
Dick Kip woonde samen met zijn vrouw 
de laatste haren in een appartement in Jo-
hanneshove. Daarvoor woonden zij jaren-
lang in Blaricum. In hun huis en hun tuin 
hadden ze het goed.
In de Dorpskerk van Blaricum is, naar 
zijn wens, de afscheidsdienst gehouden. 
Daarna hebben we hem begraven naast 
de kerk.
Dick Kip was een ondernemend mens. 
Hij wist wat hij wilde. Hij leidde zijn 
bedrijf met vaste hand. Hij had duidelijke 
meningen en je moest van goeden huize 
komen om hem van gedachten te ver-
anderen. Tegelijk had Dick Kip oog, 
oor en hart voor mensen. Hij zorgde 
voor degenen voor wie hij zich verant-
woordelijk voelde. Hij was de man van 
het delen, van het rijkelijk delen.  
Zijn vrouw en hij leerden elkaar lang ge-
leden kennen. Het was liefde vanaf het 
begin. Ze hebben tientallen jaren lief en 
leed samen gedeeld. Vorig jaar vierden ze 
nog hun zestig jarig huwelijksjubileum. 
Ze werden omringd door familie en een 
schare vrienden en bekenden.
Zijn kinderen noemen hem iemand bij
wie je altijd terecht kon, iemand die je 
bijstond met duidelijke raad en daad, 
iemand die grenzen trok en wegen wees, 
iemand die zijn betrokkenheid en liefde 
toonde in wat hij deed. Dick Kip was een 
gelovig mens, die zijn verstand gebruikte 
en besefte wat hij niet kon weten.
Hij was betrokken bij de kerk, hij wist 
wat de waarde daarvan was. Hij kon 
ook kritisch zijn op voorgangers die naar 
zijn idee al te relativerend omgingen met 
wezenlijke verhalen.
Een tijd geleden vroeg hij of ik langs wil-
de komen. Hij wilde bespreken wat er 
op zijn begrafenis gezegd en gezongen 
zou worden. Hij wilde geen poespas, geen 
toespreken. Laat het een sober en stijlvol 
geheel worden!
Psalm 23 wilde hij laten lezen, de beken-
de woorden over herderschap. Dat herder-
schap heeft Dick Kip op zijn eigen
wijze ingevuld, in de richting van zijn 
vrouw, zijn familie, zijn werknemers, en 
andere mensen die op zijn weg kwamen.  

er om, om essentie weer te geven in zo 
weinig mogelijk woorden. Overigens: het 
ene vers uit Lucas 2 bevat alles wat in het 
evangelie zal klinken. Alles zit in de naam 
Jezus vervat.  
Die naam, Jezus, Jehosjoea, betekent let-
terlijk: God, dat is verlossing, bevrijding. 
Deze naam is een graadmeter voor alles 
wat er op geloofsgebied gezegd en gedaan 
wordt. De kernvraag die voortvloeit uit 
die naam is:  
Bevrijdt en verlost het mensen of niet?  
Of met een variant op die vragen:  
Maakt het je barmhartiger of niet?  
Vergroot of verkleint het liefde?  

Op 8 januari ontvangen we een gastpre-
dikant. Op 15 januari ga ik weer voor. 

ROND KERST 
Ik noem u nog enkele activiteiten rond 
kerst, die van belang zijn. 

KERSTDINER, 15 DECEMBER 
Elk jaar wordt een kerstdiner gehouden in 
de bovenzaal. Je kunt dat een speciale af-
levering van Lekkerkerk noemen. Er 
wordt nog meer dan anders bijzonder ge-
kookt en gedekt. Wie zich opgegeven 
heeft kan aanschuiven! We beginnen om 
17.30 uur.  

KERSTVIERING OUDEREN 
Zie bericht van het Kerstcomité, pag. 13. 

VOLKSKERSTZANG EEMNES 
Op 20 december, 19.30 uur is in de Sint 
Nicolaaskerk weer de jaarlijkse volks-
kerstzang in Eemnes. Burgemeester van 
Benthem houdt een toespraak, koren zin-
gen, leden van het Leger des Heils bege-
leiden de zang en ik zal woorden ter over-
denking uitspreken. Een mooi oecume-
nisch festijn! 

HERDERSTOCHT 
Op 24 december wordt in Eemnes de 
jaarlijkse herderstocht gehouden. 
De organisatie van deze tocht is een sa-
menwerkingsproject tussen de Nicolaas-
parochie, de Hervormde gemeente en de 
Evangelische Gemeente uit Eemnes en de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. 
Kinderen van de kinderdienst doen met 
ouderen mee aan de tocht. Bij de uitvoe-
ring spelen letterlijk en figuurlijk een aan-
tal gemeenteleden een rol in het geheel. 
De tocht wordt in groepen gehouden tus-
sen ongeveer 16.00 uur en 20.00 uur. 
Een mooi oecumenisch project!  

J.G. de Bruijn 
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Van en uit de kerkenraad 

BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk, als gebaar van verbondenheid 
naar: Dhr. Kip, Eemnesserweg 42-
Johanneshove, Laren. Dhr. en Mw. Gras-
meijer, Pijpestrootje 2, Eemnes. Dhr. Val-
star, Noolseweg 30, Blaricum. Mw. van 
de Weerd, Eemnesserweg 42-Johannes-

Uit de gemeente 

Op dinsdag 25 oktober is de kerkenraad 
bijeen geweest om het rapport van de 
commissie gebouwen te bespreken. 
De probleemstelling waarover de Com-
missie Gebouwen (Ineke de Joode-Baljet 
en Jaap van Duijn) zich heeft gebogen is 
de volgende. De kerkenraad voorziet dat 
het beheer van twee kerkgebouwen vol-
gens de huidige gang van zaken in de na-
bije toekomst niet meer houdbaar is. De 
kerkenraad wil actief bouwen aan de ker-
kelijke gemeente en wil daartoe middelen 
structureel vrijmaken. 
Het rapport was al op een eerder moment 
aan de kerkenraad aangeboden. Wij heb-
ben in een ongedwongen sfeer kunnen 
zeggen wat wij belangrijk vinden. Con-
clusie naar aanleiding van deze avond is 
dat er nader onderzoek gaat plaatsvinden. 
Gemeenteleden die het rapport van de 
commissie wensen in te zien kunnen dit 
opvragen bij de scriba. 
In de vergadering van 22 november heb-
ben wij uitvoerig gesproken met de gees-
telijk verzorgers en de ambtsdragers van 
de tehuizen. Rita Buijs van Amaris Theo-
dotion heeft verslag gedaan van haar 
werkzaamheden en met nadruk het werk 
waar je blij van wordt. Hetzelfde deed 
Monica Randt van Vivium De Stichtse 
Hof. Duidelijk wordt dan het grote ver-
schil in signatuur. Geestelijke verzorging 
in De Stichtse Hof heeft duidelijk te lijden 
onder de bezuinigingen in de zorg. Het 
was goed om tijd en ruimte voor elkaar te 
hebben. 
De begroting 2017 van het CVK is behan-
deld. Het exploitatiesaldo is niet positief 
te krijgen. De kwetsbaarheid in de vrijwil-
lige bijdragen is groot. De verhouding van 
de inkomsten over de leeftijdsgroepen van 
de gemeenteleden toont een te grote af-
hankelijkheid van de oudsten onder ons. 
Dat is een structurele zorg. 
Het monument voor Joodse kinderen 
wordt besproken en krijgt een warm ont-
haal. Brede steun van veel lokale maat-
schappelijke organisaties is heel bemoedi-
gend. 

Er wordt afgesproken dat ds. Job de
Bruijn zondag 27 november na afloop 
van de dienst de wijnactie van de dia-
conie zal aanbevelen. De diaconie heeft 
veel meer dan in het verleden te maken 
met hulpvragen die direct beslag leggen 
op geld. Het is intensief werk dat met 
grote zorg moet gebeuren. En er is niet 
voldoende geld om alle noodzakelijke 
hulp tijdig te geven. De diaconie probeert 
zo creatief mogelijk actie te voeren en 
geld te werven. Het meest eenvoudige is 
dat wij geld overmaken op de bankre-
kening van de diaconie. Op deze plaats 
geef ik de rekening nog maar een keer 
met een dringend beroep op u: NL47 
RABO 0334 9022 82. 

Martin Noordzij 

KERSTCOMITÉ 
De kerstviering voor oudere gemeentele-
den zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag-
middag 20 december van 16.30–19.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. Er zal worden ge-
lezen en gezongen, er wordt muziek ge-
speeld en ds. De Bruijn houdt een over-
denking. Muzikale medewerking is er van 
het ensemble SHE. Tijdens de viering is 
er een kleine pauze. Na de viering gebrui-
ken we met elkaar een broodmaaltijd en is 
er tijd voor ontmoeting. De middag wordt 
afgesloten met een lied. Gemeenteleden 
van 75 jaar en ouder hebben een uitnodi-
ging ontvangen.  Mocht u geen uitnodi-
ging gehad hebben, maar wel graag de 
middag bij willen wonen, dan kunt u con-
tact opnemen met Betty van Dillen, 
5381161 of bvdillen@planet.nl. We ho-
pen er met elkaar weer een mooie middag 
van te maken. 

Betty van Dillen 

Oproep 
voor kandidaten voor het 
ambt van ouderling 
De kerkenraad is dringend op zoek 
naar ouderlingen. Wij roepen geïnte-
resseerden op om contact op te nemen. 
Als u een kandidaat wilt voordragen 
dan bent u ook daartoe ook van harte 
uitgenodigd. Vele handen maken het 
werk licht en de kerkenraad gaat met 
vergaderen om als middel en niet als 
doel. U kunt contact opnemen met on-
dergetekende of uiteraard een andere 
ambtsdrager naar keuze. 

Martin Noordzij 

MUSICAL ESTHER 
In de afgelopen weken zijn de voorberei-
dingen voor de musical Esther in gang ge-
zet. De meeste rollen zijn toebedeeld, het 
koor is gevormd en muzikanten hebben 
zich gemeld. Begin januari starten de ei-
genlijke repetities. 
Eind maart wordt deze musical twee keer 
uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte. 

Klaas Stulp 

NIEUW INGEKOMEN 
Dhr. D.H. van Eeghen 

Wakkerendijk 116, Eemnes 
Dhr. G.A. Kaasschieter 

Engweg 17A, Laren 

VERTROKKEN 
Mevr. H.G.S. Schippers 

naar: Blaricum 
Mevr. R.M. Kraak - Wallenburg 

naar: Huizen 

OVERLEDEN 
op 29 oktober 2016: 

Mevr. C.T. Lasonder-Couwenberg 
Esseboom 2 /102, Laren 

Kerkelijk Bureau 

hove, Laren. Mw. Bos-Zaal, Naarderstraat 
81/5, Laren. Momenteel in Gooizicht Hil-
versum. Dhr. en Mw. Wapstra, Groene 
Gerritsweg 5, Laren. Mw. de Bruijn, Buys 
Ballotstraat 59, Hilversum. Mw. Ooijkaas, 
Carry van Bruggenhof 14, Laren. Dhr. en 
Mw. van Hamond, Geutoomserf 12, Eem-
nes. Dhr. ter Avest, Laarderweg 62, Eem-
nes. Mw. Pieket Weeserik, Raadhuislaan 
29, Eemnes. Dhr. Kotte, Herderstasje 11, 
Eemnes. Wie iemand, van binnen of bui-
ten de gemeente, wil voordragen voor de 
bloemengroet, kan zich wenden tot:  
Rieke Swaan-Velthuijsen,  
Soestdijkerstraatweg 65, Hilversum,  
tel. 5389172,  
email: riekeswaan@hotmail.com. 

Het herderschap waarvan de psalm 
spreekt zegt bovenal  iets van God, Dege-
ne die kijkt, aan Wiens zorg een mens 
zich mag toevertrouwen. Ook Dick Kip.  
Er staat een tafel gereed waaraan rijkelijk 
gedeeld wordt. 
We gedenken Dick Kip met eerbied en 
genegenheid. 

J.G. de Bruijn 
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College van diakenen 

nieken die het inkomen verhogen, kunnen 
we de suikerrietkappers weer een toe-
komst bieden. Suiker zou voor nie-
mand een bittere bijsmaak moeten heb-
ben! 

25 dec 2016 Kerk in Actie 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aan-
dacht, juist met Kerst. 
De kerstcollecte staat in het teken van 
verstandelijk beperkte kinderen in Pakis-
tan. Het krijgen van een kind met een ver-
standelijke beperking is in dit land een 
schande. De stichting NOAD, een samen-
werkingsverband van drie christelijke or-
ganisaties in Pakistan, werkt daar aan een 
speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld 
om voor deze kinderen betere leefomstan-
digheden te creëren. 

31 dec 2016 Exodus
Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden 
Exodus Nederland is de grootste landelij-
ke nazorgorganisatie die met professio-
nals en vrijwilligers opvang en ondersteu-
ning biedt aan ex-gedetineerden. Deze 
(ex)gedetineerden en gedetineerden in 
de laatste fase van hun straf die gemo-
tiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen 
kunnen terecht in één van de elf Exo-
dushuizen verspreid in het land of bij een 
maatje uit het Exodus vrijwilligers-
netwerk. Exodus gaat daarbij uit van vier 
sleutels: wonen, werken, relaties en 
zingeving.  

1 jan 2017 Diaconie 
Grotere en kleinere hulpvragen, van prak-
tische hulp tot meerjarige financiële on-
dersteuning. Denk aan noodopvang, fi-
nanciële problemen 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. Zaken die allemaal in de 
diaconie passeren en gedaan worden. 
Voor lang niet alle, met name kleinere 
doelen, kunnen wij collecteren. Maar 
vaak is een steuntje in de rug al voldoen-
de. Met uw hulp kunnen wij dit dankbare 
werk blijven doen. 

8 jan 2017 Caring Unites 
Caring Unites biedt in Nepal kinderen en 
jonge vrouwen de mogelijkheid tot het 
volgen van een basis en/of vervolgoplei-
ding. 35 Procent van de kinderen in Nepal 
gaan niet naar school. De meeste ouders 
in Nepal kunnen niet lezen en schrijven, 
en willen niets liever dan dat hun kinde-
ren een betere toekomst hebben. Caring 
Unites doet wat nodig is om de drempels 
naar onderwijs te verlagen. Dat betekent 
het betalen van schoolgelden en/of kosten 

COLLECTEROOSTER 
18 dec 2016 Gooise Voedselbank 
Uit onderzoek blijkt dat de armoede in 
ons land stijgt. In Laren en Blaricum zijn 
er meer mensen die onder de armoede-
grens leven, zelfs meer dan het landelijk 
gemiddelde. Steeds meer mensen zullen 
dus afhankelijk worden van de Voedsel-
bank. Daarom is onlangs ook een extra 
uitgiftepunt in Eemnes geopend. Nadat dit 
bekend werd, meldden zich meer 
mensen bij de Voedselbank. 
Dat betekent dus dat er ook in onze omge-
ving steeds meer mensen zijn die, na af-
trek van de vaste lasten, minder dan 180 
euro per maand te besteden hebben. 
Rondkomen met zo weinig geld per 
maand voor voedsel en kleding is heel 
moeilijk. Aan andere zaken kom je met 
dit besteedbare inkomen natuurlijk hele-
maal niet toe. De Voedselbank steunt de-
ze mensen in nood onder andere door hen 
gedurende drie maanden één keer per 
week kosteloos een voedselpakket ter be-
schikking te stellen ter aanvulling van hun 
krappe budget. 

24 dec 2016 Solidaridad
In de adventsperiode vraagt Solidaridad 
steun voor suikerrietkappers in El Salva-
dor. Suiker: zoete belofte, bittere bij-
smaak. Helaas, de productie van deze 
zoete belofte heeft vaak een bittere bij-
smaak. Door de loodzware arbeidsom-
standigheden van suikerrietkappers is 
chronisch nierfalen een ware epidemie 
in Midden-Amerika, die elke dag levens 
eist. Als suikerriet op een duurzame ma-
nier wordt geproduceerd, kan de op-
brengst de levens van duizenden mensen 
in El Salvador verbeteren. Suikerriet-
kappers hebben recht op veilige ar-
beidsomstandigheden en een fatsoenlijk 
inkomen. Met eenvoudige maatregelen 
als voldoende schoon drinkwater, pau-
zes,  schaduw en efficiëntere kaptech- 

op 5 november 2016: 
Dhr. J.H. Reinders 
Naarderstraat 81, Laren 

op 10 november 2016: 
Dhr. D.J. Kip 
Eemnesserweg 42 Apt 101, Laren 

Jim Lemckert 

voor het uniform tot eenvoudigweg zor-
gen dat een kind een warme winterjas 
heeft. 

15 jan 17 Gevangenenzorg Nederland 
Gevangenenzorg Nederland is een vrijwil-
ligersorganisatie voor gevangenen, tbs-pa-
tiënten en hun familieleden. Ruim 560 
vrijwilligers, verspreid over heel het land, 
gaan op bezoek in de gevangenis of bij fa-
milieleden van gevangenen thuis en bie-
den een luisterend oor en praktische on-
dersteuning. Ook helpen wij (ex-)gevan-
genen aan een baan. 
Het werk is mogelijk dankzij de inzet van 
honderden vrijwilligers. Zij worden daar-
bij begeleid en gecoacht door onze maat-
schappelijk werkers op kantoor. Wij wil-
len gevangenen en hun familieleden bege-
leiden naar een hoopvolle toekomst.  

Oproep 
Gezocht: 
Gastgezinnen 

Aankomende zomer hopen wij als Pax 
Kinderhulp Eemnes weer een groep Ar-
meense kinderen van tussen de acht en 
twaalf jaar te mogen ontvangen in Eem-
nes en omstreken. Deze kinderen leven 
vaak in ernstige armoede. Pax Kinderhulp 
Eemnes wil deze kinderen een zorgeloos 
en onvergetelijke vakantie bieden. Deze 
kinderen verblijven voor drie weken bij 
gastgezinnen thuis. Daar hebben we uw 
hulp bij nodig! Voor de eerste drie weken 
in juli 2017 zoeken wij gezellige en en-
thousiaste gastgezinnen. Als gastgezin 
geeft u de kinderen aandacht en een warm 
thuis. Maar ook voor u als gastgezin is het 
een onvergetelijke ervaring!  
U staat er uiteraard niet alleen voor. 
Werkgroep Pax Kinderhulp Eemnes zorgt 
dat u goed voorbereid bent. Medewerkers 
geven u de nodige ondersteuning tijdens 
de vakantie van de kinderen. Vanuit de 
werkgroep wordt er een programma geor-
ganiseerd met ongeveer drie activiteiten 
per week. De ene keer is dit een dagdeel 
en de andere keer een hele dag. Soms al-
leen voor de Armeense kinderen, maar er 
zijn ook activiteiten waarbij de eigen kin-
deren van de gastgezinnen van harte wel-
kom zijn. 
Lijkt het u of jullie ook leuk om gastgezin 
te zijn deze zomer? Voor aanmelden of 
meer informatie kunt u terecht bij Johan 
Meppelink via 06-30253889 of kijk op de 
website www.paxkinderhulpeemnes.nl 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 
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Beste allen, 

Het jaar loopt ten einde, 
veel veranderingen,  
onze nieuwe ruimte,  
…enz. 

Vele leuke 12+ bijeenkomsten geweest: 
Zeilzondag,  
Pinkstervuur,  
noem maar op. 
25 november hebben we met elkaar stil gestaan 
bij gedachteniszondag. 

Kaarsen beplakt met was, symbolen, herinnerin-
gen aan een vriend of familielid. 
Volgend jaar is er weer 12+ groep, houd de app 
in de gaten en reageer of je wel of niet komt. 

Prettige feestdagen en een goed 2017. 
Groet, 

Katja, Linda en Leo 

Beste allemaal, 
Op zondag 18 december 2016 gaan we met de kin-
deren van de kinderdienst een lantaarn maken. 
Deze gaan we in De Wel in Eemnes maken. Hier-
voor hebben jullie een uitnodiging ontvangen 
waarbij je kon aangeven of je de lantaarn wil-
de maken. 

Op zaterdag 24 december 2016 gaan we met de 
kinderdienst de herderstocht in Eemnes lopen. 
Via de uitnodiging die jullie per e-mail heb-
ben ontvangen hebben jullie je kunnen opgeven 
om mee te doen. 

Op 8 januari 2017 is er Godly Play. 

Fijne kerst en voor iedereen goede wensen voor 
2017! 

Groet, 
Famke, Leo, Mitchel, Geert-Jan en Yvette 
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 De Dorpskerk, Blaricum  ' 5315681 
 

 Torenlaan 16   1261 GD    Blaricum 
 Koster: D.v.d.Boom   ' 036-5250500 
 

PREDIKANT: 
Ds. M.Th. van der Sijs, Peperstraat 132, 
2801 RH Gouda, ' 0182-58519, 
Vanaf 13 januari 2017: 
Simon Stevinweg 94, 1222 ST Hilversum 
marnixsijs@hotmail.com 

 
 

AMBTELIJK SECRETARIS: 
    H. Oort 
    ' 5388277 
    scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  
 

WEBSITE: 
Correspondentieadres: webredactie@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC 
Huizen ' 5258325, 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, ' 06-22679402, 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, 
' 5251750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank:  NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  
ZWO:  NL14 INGB 0003 4564 60 
t.n.v. ZWO-Blaricum 

 

KINDEROPPAS EN KINDERKERK 
Tijdens de diensten van elke eerste zondag 
van de maand is er kinderoppas (0-4 jaar) 
en tevens kindernevendienst voor kinderen 
van 4-12 jaar; ingang Torenlaan 16. 
Inlichtingen: Mieke Bleys, ' 5384674 

 

KERKOMROEP: 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te 
beluisteren via de kerkomroep op internet. 
Surf naar: 
www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21255 
 

Uit en rond  
de kerkenraad 

 

De vergadering van de kerkenraad op 10 
november is er een van welkom en af-
scheid. De twee nieuwe diakenen Annette 
Horsman en Cora Rebel worden welkom 
geheten en van onze interim-pastor ds. 
Arie de Boer wordt onder het uitspreken 
van dank voor wat hij heeft gedaan, 
afscheid genomen. Zijn officiële afscheid 
zal op zondag 8 januari plaats vinden (zie 
elders in deze Onderweg). 
Belangrijk onderwerp deze vergadering is 
de organisatie van de verbintenisdienst en 
het welkom van ds. Marnix van der Sijs 
op 4 december.  
De door het college van kerkrentmeesters 
gepresenteerde begroting wordt goed-
gekeurd.  
vacatures 
De kerkenraad is nog steeds niet op de 
gewenste sterkte. We hebben er heel 
graag nog een of twee wijkouderlingen bij 
om de taken wat te verlichten.  
Heeft u zelf interesse of wilt u iemand 
voordragen, neemt u dan contact op met 
de voorzitter van de kerkenraad,  
T: 06-50 20 49 71 of E: bramveerman@ 
tele2.nl 
 
 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 

Bij de diensten 
 

Bijzondere diensten in de afgelopen 
periode: 
Op 20 november, zondag Voleinding her-
dachten we onze overledenen. Ds. Arie de 
Boer leidde de dienst waarin de cantorij 
de gemeentezang ondersteunde. 
Op 27 november viel ds. Reinier Beltman 
in, waarvoor wij hem dankbaar zijn. 
4 december, de tweede zondag van de 
Advent, was met de verbintenisdienst van 
onze nieuwe predikant ds. Marnix ven der 
Sijs een bijzondere zondag voor onze 
gemeente. Zie voor een verslag daarvan 
elders in deze Onderweg.  
 

De komende diensten 
Zondag18 december, de vierde zondag 
van de Advent, gaat ds. Petra Barnard bij 
ons voor. 
’s Middags van 16.00-17.15 uur is het 
muzikale Familiekerstfeest. Hier komt u 
pas ècht in de stemming voor Kerst. Naast 
optredens van zowel een kinder- als 
jeugdkoor (o.l.v. Margreet Veerman), 
wordt er samen gezongen en muziek ge-
maakt en horen we een mooi kerstverhaal. 
Na afloop is er chocolademelk en een 
verrassing. Toegang is vrij, maar er is een 
collecte bij de uitgang. 
Woensdag 21 december is er om 10.00 
uur een Oecumenische Kerstdienst in 

Torenhof. Ds. Arie de Boer en pastor 
Maciej Sendecki gaan samen voor in deze 
jaarlijkse viering voor bewoners en ande-
re belangstellenden. 
Kerstavond, zaterdag 24 december om 
22.00 uur is de Kerstnachtdienst.  
Voor de aanvang van deze sfeervolle 
dienst zingen we vanaf 21.45 uur kerst-
liederen. Voorganger is ds. Marnix van 
der Sijs. De zang wordt door Jorrit van 
der Kooij begeleid met trompetmuziek. Er 
is Glühwein na afloop. 
Eerste kerstdag, zondag 25december is 
om 10.00 uur de Kerst-Gezinsviering. 
Tijdens dit hoogtijfeest zorgt de Dorps-
kerk-cantorij voor extra sfeer en mooie 
zang. De jeugd draagt een steentje bij en 
ds. Marnix van der Sijs zorgt voor de 
Kerstboodschap. Ontmoeting en een 
kersttraktatie na de dienst. 
De Oudejaarsdienst is op zaterdag 31 
december van 19.30-20.15 uur. Voorgan-
ger is ds. Marnix van der Sijs. Een mooie 
manier om het jaar af te sluiten. 
Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 
2017 is er GEEN DIENST. 
Zondag 8 januari gaat ds. Marnix van 
der Sijs voor. Wij nemen dan afscheid 
van ds. Arie de Boer (zie elders in deze 
Onderweg). Na afloop van de dienst kunt 
u hem de hand schudden en is er tevens 
gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te 
wisselen onder het genot van koffie met 
iets lekkers. 
Ons gemeentelid ds. Petra Barnard gaat 
ons voor op zondag 15 januari 2017. 
Aan het begin van elk jaar is er de 
oecumenische viering in de Basiliek van 
St. Jan in Laren. Dit keer is dat op zondag 
22 januari 2017. Aanvang 11.00 uur. Zie 
pag. 4.  
 

De Verbintenis van  
ds. Marnix van der Sijs 

 

In een bijna volle Dorpskerk is op zondag 
4 december in een bijzondere en feeste-
lijke dienst onze nieuwe predikant ds. 
Marnix van de Sijs verbonden aan onze 
gemeente. Er waren veel genodigden, 
onder wie familie en vrienden van 
Marnix, vertegenwoordigers van onze 
zustergemeenten in Laren-Eemnes en 
Huizen, van wijkgemeente De Veste in 
Gouda, zijn eerdere gemeenten Weesp en 
Hoorn, van de classis, het regionaal col-
lege voor de visitatie en de burgemeester 
van Blaricum. 
Een ieder werd welkom geheten door de 
ouderling van dienst, Mieke Bleys. Zij las 
ook de verklaring voor van onze consu-
lent ds. Job de Bruijn, waarin deze ver-
klaarde dat de beroepingsprocedure vol-
gens de regels van de kerkorde is ver-
lopen. Aldus werd vastgesteld dat er geen 

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 
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wettige bezwaren zijn en dat ds. Marnix 
van der Sijs aan de gemeente van de 
Dorpskerk kon worden verbonden. Hij is 
bij zijn verbintenis ingezegend door de 
beide interim-predikanten van de afgelo-
pen jaren, ds. Arie de Boer en ds. René 
van den Beld. Na de ‘Aanvaarding en 
verwelkoming’ door de gemeente nam ds. 
Van der Sijs de dienst over. 
In zijn eerste verkondiging in de Dorps-
kerk sprak ds. Van der Sijs over de stoet 
van heiligen die hem en ons zijn voor-
gegaan en het verlangen naar dat ene 
doel: het land dat beloofd is. Ook in de 
liederen die, ondersteund door de Dorps-
kerk-cantorij, werden gezongen kwam het 
thema ‘Op weg gaan’ veelvuldig terug. 
Natuurlijk ging de prachtige bos bloemen 
uit deze dienst naar ds. Van der Sijs en 
zijn echtgenote Eveline Bersma. 
 

Na de zegen sprak de voorzitter van de 
kerkenraad, Bram Veerman, het volgende 
woord van welkom: 
 

“U boft!” zei een van de mensen vorige 
week tegen mij na afloop van de af-
scheidsdienst van ds. Van der Sijs van De 
Veste in Gouda. “U boft!” Dat bergt iets 
moois in zich en het belooft ook wat, het 
maakt in ieder geval nieuwsgierig.  
Het is mij als voorzitter van de kerkenraad 
mede daarom een voorrecht om jou, 
Marnix, en je echtgenote Eveline van 
harte welkom te heten in onze gemeente. 
Je hebt een gemeente achter je gelaten 
die heel veel waardering voor je heeft 
uitgesproken en je hebt vandaag je 
intrede gedaan in een gemeente die weer 
veel van je verwacht. Je hebt aangegeven 
nog een nieuwe uitdaging aan te willen 
gaan. Wel, die zul je hier zeker vinden. 
De Protestantse Gemeente Blaricum, wij 
dus, hebben een, op zijn zachtst gezegd, 
onrustige periode achter ons. Een periode 
die wij graag achter ons laten om samen 
met jou aan een nieuwe vruchtbare peri-
ode te kunnen gaan werken. Niet dat we 
het recente verleden zullen vergeten, dat 
kan niet, daarvoor is er teveel gebeurd, 
zijn er wonden geslagen die nog niet zijn 
geheeld. Het helen daarvan kost tijd en 
energie, en die willen wij er, samen met 
jou, aan besteden. 
Maar vandaag zijn wij vooral blij en dank-
baar, omdat jij onze nieuwe predikant wilt 
zijn. Je weet waar je aan begint, dat heb 
je in je presentatie op de informatie-avond 
van 14 september laten blijken. 
Dat geeft hoop voor de toekomst voor de 
Dorpskerk. En toekomst, dat is waar wij 
toch vooral naar willen kijken. We kunnen 
niet terug naar hoe het ooit was, maar we 
willen wel weer de open, warme gemeen-
te in en rond de Dorpskerk zijn waar ieder-
een welkom is. 
Wij kijken uit naar de samenwerking met 
jou als onze nieuwe predikant, naar de im-
pulsen die daarvan, naar wij vurig hopen, 
uit mogen gaan. Samen werkend aan die 
ene levende gemeente van Christus. 

Het vertrek uit Gouda heeft je veel 
gedaan; het loslaten van al die mensen 
met wie je een pastorale band hebt opge-
bouwd is je niet licht gevallen. Men 
roemde je om je ‘stille pastoraat’.  
Het maakt wel duidelijk hoe serieus je de 
pastorale taak van het ambt neemt. Dat 
de leden van je gemeente je echt aan-
gaan! 
Wij hopen oprecht dat je ook in onze 
gemeente een goede band met onze 
gemeenteleden zult kunnen opbouwen. 
Wij hebben er alle vertrouwen in. Onze 
beroepingscommissie, die ik hier nog 
eens nadrukkelijk wil bedanken, deed in 
augustus een unanieme voordracht.  
Daar spreekt veel vertrouwen uit, ver-
trouwen dat door de kerkenraad vervol-
gens werd onderstreept door unaniem de 
voordracht van de beroepingscommissie 
over te nemen en te besluiten je te beroe-
pen.  
Wij hebben de stellige overtuiging dat ook 
jij er vertrouwen in hebt, want je wilde hier 
zo snel mogelijk aan de slag. 
Wij zijn je bijzonder dankbaar dat je 
intrede in onze gemeente nog ruim voor 
de kerstvieringen heeft kunnen plaats 
vinden. Dit overigens tot groot verdriet van 
de gemeente in Gouda. 
Het was je wens om hier ingezegend te 
worden door onze beide interim-predi-
kanten van de afgelopen periode. Sym-
bolischer kan de overgang van wat was 
naar wat komt niet zijn. Aan die gewaar-
deerde wens werkten onze beide ‘inter-
immers’ graag mee.  
Zij waren het die ons door de afgelopen 
periode geleid hebben, die de volledig 
nieuwe kerkenraad bij de hand hebben 
genomen. Wij zijn hun daarvoor onze 
dank verschuldigd en dat wil ik hier graag 
nog eens uitspreken. Waar wij formeel 
van René al afscheid hebben genomen, 
zullen we dat van Arie op zondag 8 januari 
doen.  
In de gesprekken die je met ons hebt 
gevoerd, heeft de kerkenraad haar volle 
vertrouwen in je uitgesproken, iets dat 
voor een goed kunnen functioneren van 
een predikant een absolute voorwaarde is. 
Je mag er op rekenen dat je de volledige 
steun van de kerkenraad hebt en houdt.  
Maar, en nu richt ik mij tot de gemeente, ik 
wil ook graag de steun van de gemeente 
naar voren halen. Wij allen, u en ik, 
hebben zojuist uitgesproken dat wij onze 
nieuwe predikant ‘van harte’ in ons 
midden ontvangen en hem hooghouden in 
zijn ambt. Dat is een belofte die niet 
vrijblijvend is. 
We hebben gezocht naar een schaap met 
5 poten, liefst 6. We mogen, met onze 0,7 
predikantsplaats, blij zijn met het schaap 
Marnix dat er in ieder geval 4 heeft. U en 
ik weten ook dat het ambt van predikant 
niet eenvoudig is, zeg maar gerust moei-
lijk. Er wordt veel van een predikant 
gevraagd. Hij moet rekening houden met 
vele meningen, maar toch vooral met de 
mijne, of die van u of uw buurvrouw of 
buurman. 
Ik kan u verzekeren: dat gaat niet lukken. 

Wij, die ds. Van der Sijs zojuist in ons 
midden ontvangen hebben, zullen hem 
dan ook de ruimte moeten geven om zijn 
ambt in te vullen, om de kansen die hij 
daarin ziet ten volle te benutten. Dat 
vraagt iets van ons. Mijn vriendelijke, 
maar tegelijk zeer dringende appel aan u 
is Marnix de tijd en de ruimte te gunnen 
om zijn plaats in onze gemeente te ver-
werven. En hem te laten zijn wie hij is. 
Marnix, de gemeente in Gouda zong voor 
jou lied 426 als afscheid: 
 

  God zal je hoeden, Christus je voeden, 
  Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
  God schenkt je warmte, geneest en  

omarmt je, 
  Vriend in het duister en Gids naar het  

licht. 
 

Met dezelfde woorden heet ik jou en 
natuurlijk ook je echtgenote Eveline 
namens de gemeente hartelijk welkom in 
de Dorpskerk in Blaricum.” 
 

Het slotwoord was vervolgens aan ds. 
Marnix van der Sijs. 
 

Lieve mensen, 
Op 23 maart jl. schreef ik een sollicita-
tiebrief naar Blaricum. Mijn slotzin toen 
was: ik wens u een mooi Paasfeest! 
Welnu, het is de tweede zondag van 
Advent en we zijn op weg naar Kerst. 
Gezegend door ds. Arie de Boer en ds. 
René van den Beld hoop ik met u als 
predikant van de Dorpskerk een mooie 
Kerst te vieren. 
 

Deze gemeente heeft een moeilijke tijd 
gehad. Met littekens en pijn, maar ook met 
Geestkracht en vertrouwen, gaan we 
verder om te doen wat ons te doen staat: 
de lofzang gaande houden, omzien naar 
elkaar en speuren naar tekenen van het 
Koninkrijk. 
 

Ik heb collega Jan Rinzema ontmoet. Dat 
was voor mij belangrijk om hier vandaag 
op deze plek te kunnen starten. Ds. Jan 
Rinzema wenst deze gemeente en wenst 
mij oprecht het allerbeste. 
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van 
de beroepingscommissie, kerkenraad en 
gemeentevergadering van de Dorpskerk. 
Ik ben dankbaar voor de trouwe steun van 
mijn lief, Eveline Bersma. Nu ik mij geroe-
pen weet naar deze gemeente is zij op-
nieuw bereid te verhuizen. 
Ik ben dankbaar voor de aanwezigheid 
van mensen uit Gouda, dat helpt ons om 
de overgang naar Blaricum te maken. 
Ik ben dankbaar met de aanwezigheid van 
mijn directe familie. Mijn tante Maria, had 
mijn voorgeslacht van vaderszijde willen 
representeren, maar haar ouderom heeft 
dat verhinderd. 
En ik ben dankbaar met de aanwezigheid 
van mijn neef Henk Meulink, vernoemd 
naar mijn opa, ds. Hendrik Meulink, die zo 
mijn voorgeslacht van moederszijde repre-
senteert. 
Wij zijn de eersten niet. Soli Deo Gloria! 

ds. Marnix van der Sijs 
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De laatste keer dat ik haar thuis sprak lazen 
wij samen die beginverzen van Ps 139 en ik 
deelde met haar mijn visie op het beeld van 
God in die verzen: God als die andere 
liefdevolle werkelijkheid om je heen, een 
geheimenis waar je rationeel geen beslag op 
kunt leggen. Ik gun haar nu een zien en 
zekerheid als nooit tevoren. 
De nagedachtenis van onze fijne kostbare 
Margreet zij haar familie en ons tot zegen! 
 

IN MEMORIAM  Tiny Woldman 
Wij gedenken Albertina Harmina Woldman-
ter Heide. Zij overleed 7 november 2016 in 
de leeftijd van 92 jaar. De begrafenis vond 
plaats in Hilversum  op 12 november. Met 
grote dankbaarheid en tedere ontroering, is 
zij herdacht.  
Tiny leefde in een ‘grote’ wereld, ruimhar-
tig en royaal. Zij kon heel nabij zijn! Zij was 
een intelligente vrouw, niet bang haar gren-
zen te verkennen, bereid om vragen te stel-
len en onzekerheden toe te laten. Tiny las 
graag o.a. de boeken van de gereformeerde 
dogmaticus Kuitert, die destijds veel onrust 
te weeg brachten in de wereld van kerk en 
geloof.  
De geloofwaardigheid van Jezus was haar 
‘anker’ te midden van veel vragen, onzeker-
heid en geloofsonrust. Tiny geloofde Jezus 
en zij vond dat Hij haar navolging ver-
diende. 
Ik leerde haar en haar man Frens kennen als 
bewoners van de Torenhof. Onvergetelijk 
was de laatste keer dat ik hen bezocht. 
Krachteloos zat zij in elkaar gedoken in haar 
stoel. Zij reageerde nauwelijks op mijn 
aanwezigheid. Ik las Psalm 121. Toen ik 
haar vroeg of zij het ook fijne woorden vond 
en goed om bij stil te staan, richtte zich een 
beetje op, keek mij strak aan en zij duidelijk  
Ja! Het ontroerde mij. In dat ene woordje 
‘Ja’ haar hele geloofsbelijdenis.  
Wij hebben Ps 121, briefje in haar bijbel, 
opnieuw gelezen in de afscheidsviering en 
samen beleden: De Heer zal er zijn voor 
haar en ons allen!  
Er zat ook een briefje bij Romeinen 8, 31: 
Als God voor mij is wie zal dan tegen ons 
zijn. Die woorden gaan ver boven leerstel-
lingen uit. Met dat vertrouwen heeft Tiny 
geleefd en in dat vertrouwen is zij heen 
gegaan. 
Haar nagedachtenis zij ons allen tot zegen! 
 

Arie de Boer 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

 

BEGROTING 2017 
De begroting 2017 is door het College van 
Kerkrentmeesters in de vergadering van 3 
november 2016 vastgesteld en door de 
Kerkenraad in haar vergadering van 10 
november 2016 goedgekeurd. Details van de 
begroting volgen, met een verkorte staat van 
baten en lasten en een toelichting van de 
penningmeester, in de volgende Onderweg. 
Wie zolang niet kan wachten, neme contact 

op met ondergetekende, bij wie de begroting 
ter inzage ligt (' 06-513 40 553). 

Piet Oldenziel, penningmeester CvK 
 

COLLECTEROOSTER 
18-12  Eredienst  
Het instandhouden van de Eredienst is op 
deze zondag de bestemming van de collecte. 
24-12  Pastoraat eigen gemeente 
Het Pastoraat in de eigen gemeente is een 
belangrijk fundament van onze kerkelijke 
gemeenschap. 
25-12  Pastoraat eigen gemeente 
Ook in deze kerstdienst wordt er gecollec-
teerd voor het Pastoraat in de eigen 
gemeente. Dit is in ons aller belang. 
31-12  Eindejaarscollecte 
08-01  Ledencontacten 
De gemeenschap binnen de kerk vormt een 
essentieel onderdeel van het wekelijks kerk 
zijn. 
15-01  Jeugdwerk 
Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de 
toekomst van de kerk. Op de investering in 
tijd en geld wordt daarom niet bespaard.  
Alle collectes worden zoals altijd van harte 
aanbevolen. 
 

COLLECTEVERANTWOORDING 
Over de voorbije periode: 
30-10 Communicatie €   78,92 
06-11 Vorming en Toerusting €   98,87 
13-11 Instandhouding kerk €   69,05 
20-11 Kerkhof € 121,27 
27-11 Cantorij €   56,30 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te 
komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u 
de banknummers in het Colofon. 
Tevens willen wij u erop attenderen dat de 
door u toegezegde bijdrage voor 2016 
mogelijk aan uw aandacht is ontsnapt. 
Graag uw aandacht daarvoor, wij hebben 
uw toezegging heel hard nodig! 
  

Met vriendelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmeesters, 

Klaas Kos, kerkrentmeester 

College van Diakenen 
COLLECTEROOSTER 
18-12  Jeugdwerk: Stichting De Vrolijkheid 
Stichting De Vrolijkheid geeft extra aan-
dacht aan kinderen en jongeren in Neder-
landse asielzoekerscentra. Deze jonge 
vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar 
geweld en onderdrukking tot het dagelijks 
leven horen. Ze hebben hun vertrouwde 
leven achter zich moeten laten. Hun bestaan 
in Nederland blijft vaak nog jarenlang 
uiterst onzeker. Voor deze kinderen organi-
seert De Vrolijkheid samen met bewoners in 
de azc’s creatieve activiteiten. Dans, theater, 
muziek en beeldende kunst zijn middelen 
om hun verhaal vorm te geven. Om zelfver-
trouwen en talent te ontwikkelen. Om even 
kind te kunnen zijn. 
 

24 en 25-12  Kinderen in de knel 
Kerst! We vieren uitbundig de geboorte van 
Jezus, Gods zoon. Hij leerde ons dat ieder 

kind bijzonder is. Ook een kind met een 
verstandelijke beperking. In Nederland doen 
we er alles aan om hen mee te laten tellen. 
Met specialistische zorg, aandacht en veel 
liefde. In Pakistan is het krijgen van een 
kind met een verstandelijke beperking een 
schande. Ouders vinden het moeilijk hun 
weg hierin te vinden. 
Deze Kerst geven we aan gehandicapte 
kinderen in Pakistan. De partner organisatie 
van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van 
Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) 
werkt in Pakistan aan een menswaardiger 
bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren 
hoe hun kind opbloeit als het de juiste aan-
dacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien 
zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen 
zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD onder-
steunt hen met fysiotherapie, medicijnen en 
medische controles. 
 

31-12 Vluchtelingenwerk 
Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de 
belangen van vluchtelingen en asielzoeker 
in Nederland vanaf het moment van binnen-
komst tot en met de intergratie in de Neder-
landse samenleving. Deze organisatie strijdt 
voor oplossingen voor de vluchtelingen-
crisis op nationaal en Europees niveau en 
steunt vluchtelingen bij het opbouwen van 
een nieuw bestaan. 
 

08-01 Vrienden van Torenhof 
Deze stichting heeft als doelstelling het 
bevorderen en ontwikkelen van activiteiten 
ter veraangenaming van het leefmilieu van 
de bewoners van Torenhof. De tocht naar 
het dierenpark Amersfoort was dit jaar een 
geweldig succes. Maar ook de traditie van 
‘poffertjes eten’ in Laren wil het bestuur 
van de stichting graag in stand houden, 
hetgeen onmogelijk is zonder uw steun. 
 

15-01 Zondag voor de eenheid: collecte 
oecumene 
Oecumene behoort tot het hart van de 
Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel 
aan de Raad van Kerken in Nederland, 
waarin 16 verschillende kerken met elkaar 
samenwerken. De Raad van Kerken is actief 
bezig met actuele maatschappelijke ontwik-
kelingen. Zij is een voorname spreekbuis 
vanuit de kerken naar overheid en samen-
leving. In 2016 startte de Raad een 
campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en 
Irak’ om christenen in het Midden-Oosten 
en de vluchtelingen daar actief te steunen. 
Met deze collecte maakt u deze activiteiten 
van de Raad van Kerken mede mogelijk. 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
Namens het College van Diakenen, 

Marry van Haandel, ambtelijk secretaris 
 
(De collecteverantwoording over de maan-
den oktober en november 2016 vindt u in de 
volgende Onderweg. – Red.) 
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Dorpskerk	Jeugd		

	K	E	R	S	T	F	L	I	T	S!	
	

Dag allemaal! 
 
Hier is weer een flitsend nieuwe Dorpskerk Jeugd-pagina. Wil je volgende keer ook graag iets schrijven of 
melden? Stuur het dan vóór 5 januari a.s. naar dorpskerkjeugd@gmail.com. Veel leesplezier! Jeugdredactie. 
	
Datum:		 TIJD:	 	 	 J		E			U			G			D			K			E			R			S			T			A			G			E			N			D			A	 	 	 	 												
			18	dec.	 16.00-17.15	uur	 FamilieKerstFeest-	muzikaal	gezinsfeest	met	jeugdkoor	en	samenzang	 	
			24	dec.	 21.45	uur	 	 Kerstnachtdienst-	lekker	laat	opblijven,	zoals	de	nacht	waarin	het	gebeurde..	
			25dec.	 10.00	uur	 	 1eKerstdag/Gezinsviering:	Kinderkerk	tijdens	de	preek,	geen	Jeugdkerk12+	
			1	jan.	 	 ------	 	 	 Nieuwjaarsdag:	GEEN	DIENST!!!	
			8	jan.	 	 10.00	uur	 	 Dienst	voor	Jong	&	Oud,	afscheid	ds.	Arie	de	Boer,	Nieuwjaarswensen	
	 	 	 	 	 Kinderkerk	olv	Diana,	Jeugdkerk12+	olv	Mieke	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe dominee in de Dorpskerk! 
Misschien heb je hem al gezien tijdens de Dienst voor Jong en Oud op 4 december, want toen was het de eerste 
‘werkdag’ voor onze nieuwe predikant, dominee Van der Sijs. En anders kom je hem vast later deze maand nog 
tegen- bijvoorbeeld op het FamilieKerstFeest op 18 december, of op Kerstmorgen. Hij wil graag kennismaken 
met alle mensen in de Dorpskerk, en natuurlijk ook met de kinderen en jullie ouders. Wel zo fijn als we elkaar 
bij de naam kennen!  
 
FamilieKerstFeest 18 december 16.00-17.15 uur 
Er wordt al enkele weken flink gerepeteerd door zowel het  KinderKerstKoor als het Jongerenkoor. Want zij 
treden op 18 december op tijdens het FamilieKerstFeest.  
Het wordt een superleuk feest, waar je kunt luisteren naar sfeervolle kerstliedjes en een mooi kerstverhaal, maar 
waar het publiek ook lekker mee mag doen: samen zingen en muziek maken (met rinkelbelletjes).  
Na afloop is er chocolademelk en krijg je een leuke Kerstverrassing mee naar huis! Wie blijft er dan nog thuis?!? 
-- iedereen is welkom! – 
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