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De uitstorting van de Heilige Geest 
(Handelingen 2: 1-3) 
 
Net als de afbeelding op de voorpagina 
van het Paasnummer komt deze illustratie 
uit het handschrift dat ca. 1130 vervaar-
digd is in de Abdij van St Albans, even 
ten noorden van Londen.  
In een ronde, stevig afgesloten ommuurde 
ruimte zitten Maria en de apostelen. De 
apostelen zien we en profil (vanaf de zij-
kant), ze kijken omhoog naar de duif en 
houden de handen open om de Heilige 
Geest te ontvangen. Maria, centraal in het 
midden, kijkt ons recht aan, zo werden in 
de handschriften alleen koningen afge-
beeld. De duif komt uit de hemelboog en 
uit haar snavel dalen tongen van vuur 
neer op Maria en de apostelen. 
In Handelingen wordt niet vermeld dat 
Maria aanwezig was bij de uitstorting van 
de Heilige Geest, net zo min als ze aan-
wezig was bij de hemelvaart van Jezus. 
Maar volgens de middeleeuwse opvatting 
vertegenwoordigt zij de menswording van 
Jezus: zonder haar was er geen Hemel-
vaart en geen Pinksteren. De eerste 
afbeelding van Maria’s aanwezigheid bij 
het Pinksterfeest is te vinden in een hand-
schrift uit de 6e eeuw dat momenteel in 
Florence bewaard wordt. 
 

Henk Aertsen 
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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 
R. van den Beld,  J.G. de Bruijn    

 

EINDREDACTIE 
S. Talsma,     2 vacatures 

 

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@protgem-laren- 
eemnes.nl 

 
INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 
De sluitdatum voor inzending van kopij 
voor het eerstvolgende nummer van 
Onderweg is: 

 

DONDERDAG 26 MEI 
 

Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: 

onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 

Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor 
welk onderdeel en voor welke rubriek uw 
kopij bestemd is (bijv. Algemeen/Oecume-
nische vesper of PGB/Diakonie 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 
verspreidingsdata voor de volgende 
nummers. 
 

 Nr.  Kopij  Verspreiding 
  6 do. 26-05 za. 11-06  
  7 do. 23-06 vr. 08-07 
  8 do. 18-08 za. 03-09 
  9 do. 22-09 za. 08-10 
 10 do. 27-10 za. 12-11 

Overdenking 
Het feest van Pinksteren 

Het Pinksterfeest is in Handelingen 2 een uitbundig, maar ook voor velen een vreemd en 
onbegrijpelijk feest. En dat is het nog steeds.  
Als de vreugde niet gedeeld kan worden is er geen reden tot vieren. Ik vind al zolang ik 
predikant ben dat in kerk en theologie het spreken over de heilige Geest onder de maat blijft 
en dat er overduidelijk een dalende lijn te bespeuren valt in beleving en belangstelling voor 
de grote geloofsthema’s van Kerst naar Pinksteren. 
Nou kunnen wij met recht ook zeggen dat het spreken over de heilige  Geest ons begrip ver 
te boven gaat. Paulus in zijn 2e brief aan de Korinthiërs: ‘Gode zij dank voor zijn 
onuitsprekelijke gave (2 Kor 9, 15)’. Voor zijn vreugde schieten woorden te kort! Hoe zullen 
wij dan ons uitspreken over het onuitsprekelijke? Lofprijzing en aanbidding zijn misschien 
meer op zijn plaats.  Ik zou zeggen: Het één doen en het andere niet laten. Wij kunnen uit 
schroom of onwetendheid te weinig zeggen of vanuit bijbels theologisch oogpunt op een 
onjuiste wijze spreken. 
Ondertussen vindt in onze samenleving en ook in vele kerken een enorme opleving van 
allerlei nieuwe spirituele bewegingen plaats. Dat is goed te begrijpen en serieus te nemen. 
Als geloven een al te rationele of ethische (moralistische) zaak is geworden loopt  het hart en 
het verlangen van het hart gevaar te worden verwaarloosd. 
Wij worden dus gedrongen tot spreken, pakken onze bijbel en lezen Handelingen 2. 
Opvallend is, wat mij betreft, dat Petrus in zijn uitleg over de gebeurtenissen verwijst 
naar….een mens en wel naar de persoon van de Heer Jezus Christus!  
Dan is de Heilige Geest ineens heel concreet. Hij/Zij (niet het!) is de Geest van Jezus en van 
de Vader. Wij kunnen als het om de Geest gaat niet om Hem heen, zegt ons christelijk 
geloof al langer dan 2000 jaar. Toch blijft de Geest verborgen. 
Ik lees in Johannes 16, 13b: ‘Hij (de heilige Geest) zal niet namens zichzelf spreken.’ 
Hij opent de ogen voor Jezus en maakt Hem belangrijk. Hij staat volledig achter Jezus, 
‘schuift’ Hem naar voren en vestigt de aandacht op Hem: Jezus is Heer!  Dat kun je alleen 
zien door Zijn Geest (1 Korinthiërs 12, 3). Daarvoor moeten je ogen en je hart worden 
geopend: ik heb een ‘open hartoperatie’ nodig: Kom Schepper Geest, wek mij tot leven, 
verwijder het hart van steen en geef een hart van vlees (Ez 36, 26-27) 
De heilige Geest is Jezus Christus in actie in ons leven! 
Wij hebben niet iets spiritueels nodig om ons leven op te peppen. Ook niet de kracht van de 
Heilige Geest om nog meer onszelf te kunnen blijven dan wij al zijn. En evenmin de wind 
van de Geest in de rug, als op de fiets, om onze eigen doelen en plannen beter te kunnen 
verwerkelijken en wegen te gaan in eigen naams wil!  
Wij hebben het nodig om vervuld te worden van de Geest van Jezus Christus. Dan krijgt Hij 
greep op onze levens en toenemende invloed!   
De tijdloze erfenis van Zijn Geest geeft ons Jezus als godsgeschenk passend bij onze levens 
in onze tijd. Zonder de Heilige Geest horen en verstaan wij het spreken van God niet. Het is 
de Geest die tot de gemeente spreekt (Openbaringen 1-3). 
Kom Schepper Geest, open mijn ogen en oren. Open mijn hart en wek mij tot leven. 
Verwijder het hart van steen en geef een hart van vlees (Ez 36, 26-27) 
Ons gebed mag zijn dat de Heer Jezus Christus meer realiteit  wordt in ons leven van deze 
tijd, bevrijdend van allerlei andere machten, helend van levenswonden en wat uit elkaar ligt 
en vernieuwend voor wat oudbakken is geworden en de voortgang belemmert.  
 

Kom Schepper Geest, doe oplichten wat voor mij actueel in mijn leven van belang is. Als ik 
dat zie van dag tot dag is mijn leven vruchtbaar en heb ik iets te delen! 
Zonder Jezus wordt het niet Pinksteren. Zonder Pinksteren wordt het niet Kerst en evenmin 
Pasen.  
Op de Pinksterdag gebeuren er buitengewone dingen. Dan ontstaat een vrolijke kerk die 
razendsnel groeit en de wereld verovert! Dan krijgt het geloof in Jezus Christus handen en 
voeten! En dát is wat kerken anno 2016 nodig hebben! 

A. de Boer 
Oecumenische viering van de gezamenlijke kerken in de BEL-

dorpen 
 

Op zondag 22 mei a.s. om 11.00 uur wordt in de Sint Vituskerk, Blaricum een oecu-
menische viering gehouden.  
Jaarlijks worden er op initiatief van de Stuurgroep Oecumene BEL een drietal oecumenische 

vieringen georganiseerd. Een viering in Laren in de Gebedsweek voor de 
Eenheid, een viering in Blaricum in de tijd rond Pinksteren en een viering in 
Eemnes in de Vredesweek. Deze vieringen zijn plaatsen van ontmoeting voor 
gemeenteleden en parochianen van de kerken in onze dorpen. 
Voorgangers tijdens de viering op 22 mei zijn pastor Maciej Sendecki (RK 

Vitusparochie Blaricum) en Ds. R. van den Beld (Protestantse Gemeente Blaricum). 
U bent van harte welkom!
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Bij de zondagen 
Zondag 15 mei 

Pinksteren 
Lezen: Joël 3: 1-59 

Handelingen 2: 1-11  
Psalm 104: 25-35 
Johannes 20: 19-23  

 
Als het dan laat is op die 
dag, de eerste van de sab-
batsweek en de deuren 
gesloten zijn daar waar de 
leerlingen zijn geweest - uit 
vrees voor de Judeeërs - 
komt Jezus binnen en gaat in 
het midden staan. Hij zegt 
tot hen: vrede voor u! 

Zondag 22 mei 
Trinitatis 

Lezen: Johannes 3: 1-16, 
Psalm 29, 
Spreuken 8: 22-31  

 

 
De wind waait waarheen hij 
wil. Je hoort zijn stem maar 
je weet niet vanwaar hij 
komt en waarheen hij gaat. 
Zo is het met al wie is 
geboren uit het waaien-van-
de-Geest. 
 

 

 Zondag 29 mei 
1e zondag na Trinitatis 

Lezen: Lucas 7: 1-10, 

Psalm 96, 
1 Koningen 8: 22, 37-43 

 
Maar als Hij deze dingen 
hoort, verwondert Jezus 
zich over hem. Hij keert 
zich tot de schare die hem 
volgt en zegt:  
ik zeg u, niet in Israël heb ik 
zo’n geloof gevonden. 

Zondag 5 juni 
2e zondag na Trinitatis 

Lezen: Lucas 7: 11-17, 
Psalm 30, 
1 Koningen 17: 17-24  

 
Als de Heer haar ziet wordt 
Hij inwendig over haar 
bewogen, en zegt Hij tot 
haar: ween niet! Hij komt 
erop af en grijpt de (open) 
kist vast. De dragers blijven 
staan en Hij zegt: jonge-
man, ik zeg je, word 
wakker. 
 

Vandaag lezen wij 
   mei 
 zo. 15 Johannes 14:15-26 
 ma. . 16 Ruth 1: 1-22 
 di . 17 Ruth 2: 1-23 
 wo. 18 Ruth 3: 1-18 
 do. 19 Ruth 4: 1-22 
 vr. 20 Psalm 29 
 za. 21 Spreuken 8:  1-21 
 zo. 22 Spreuken 8:22-36 
 ma. 23 Spreuken 9:  1-18 

 
di.. 24 Numeri   9:15-23 

 wo. 25 Numeri 10:  1-10 
 do.. 26 Numeri 10:11-28 
 vr. 27 Numeri 10:29-36 
 za.. 28 Lucas 7:  1-10 
 zo . 29  Lucas 7:11-17 
 ma. 30 Numeri 11:  1-15 
 di. 31 Numeri 11:16-23 
   juni 
 wo.   1 Numeri 11:24-35 
 

 
do.   2 Numeri 12:  1-16 

 vr   3 Numeri 13:  1-24 
 za.   4 Numeri 13:25-33 
 zo.   5 Numeri 14:  1-25 
 ma.   6 Numeri 14:26-45 
 di .   7 Lucas 7:18-28 
 wo .   8 Lucas 7:29-35 
 do.   9 Lucas 7:36–8:3 
 vr. 10 Lucas 8:  4-18 
 za. 11 Numeri 15:1-16

Onheilig en heilig 
Elk tijd kent zijn onheilige geesten. Er kunnen in en onder 
mensen krachten werkzaam zijn die verscheuren, verbreken en 
uiteen doen vallen. Een bijbelse term voor dergelijke krachten is 
Diabolos. Letterlijk betekent dat woord: Uiteen-gooier. 
In de traditie is Diabolos vertaald met duivel. 
Jeroen Bosch heeft de beeldvorming in deze sterk bepaald met 
zijn gehoornde duivels. Daarmee zou je kunnen denken dat 
Diabolos een middeleeuws verschijnsel is. Het zou grenzeloos 
naïef zijn om dat te denken. 
De onheilige, duivelse krachten waren en zijn ook van onze tijd.  
We kennen de namen: Hitler, Pol Pot, Stalin, we kennen de 
woorden: apartheid, fascisme. We kennen de stromingen: Is, Al 
Qaida en ga zo maar door. 
Het onheilige kan ook dichterbij aanwezig zijn: in alles wat 
verdeeldheid zaait, in de ontwrichtende krachten binnen een 

vereniging, een kerk, een instituut. Het onheilige kan in mij zijn.  
Het is raadzaam om met open ogen naar de wereld en naar jezelf  
te kijken. 
Pinksteren spreekt van de Heilige Geest. Dat geeft aan, dat er 
naast alle duivelse krachten ook iets anders is: positieve 
krachten, goede machten die ons omringen, al het waardevolle, 
al het zorgzame. dat onder mensen geschiedt, alle liefde die blijft 
spreken. 
Het goede moet gedaan worden, de liefde moet onderhouden 
worden en niet verwaarloosd. De ruimte van het leven kun je 
vullen met het een of het ander. Elke dag opnieuw. Aan ieder 
van ons de keuze,  
 

Pinksteren spreekt duidelijke taal. 
J.G. de Bruijn

 

K o r e n f e s t i v a l  2016 op zondag 5 juni 2016   Sint Jansbasiliek Laren	
 

10.00 uur Eucharistieviering met  
het Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies 
het Goylants Kamerkoor o.l.v. Bas Halsema 
en Wouter van Belle, organist	

14.30 uur Zondagmiddagconcert met bovenstaande koren  en het 
Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena uit Eindhoven o.l.v. Nadia 
Loenders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 32e  jaargang nr 5, 14 mei 2016 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 4 

 
Boodschap aan elkaar

 Het is kerstmis.  
De kinderen komen en de ouders denken: “Konden we 
maar weer eens een goed gesprek aan tafel hebben.”  
Een oom is overleden en de vraag komt op: “Hoe 
denken mijn ouders over het leven na de dood?” 
Er moet een keus gemaakt worden na een echo die een 
uiterst zorgelijke voorspelling voor de toekomstige 
boreling inhoudt. Wat gaat er aan vragen in onze 
dochter om? 
Opa, heeft God al die sterren zelf gemaakt? 
Het zijn zo maar vier vragen die bij (groot)ouders en 
(klein)kinderen kunnen opkomen. Hoe kom je tot een gesprek 
met elkaar? Meer nog: hoe heeft de ene generatie een boodschap 
aan de andere generatie? Is er een waterscheiding die door 
zwijgen om de lieve vrede wordt gemarkeerd? In veel families 
zal het zo gaan. Het boek Boodschap aan elkaar is een poging 
die waterscheiding vloeibaar te maken Het boek  wil een gids 
zijn voor een zingevinggesprek. Anton Droogers, emeritus 
hoogleraar en cultureel antropoloog, heeft het geschreven. 
De ontstaansgeschiedenis van het boek is voor de lezer van 
belang. De journalist Daan van der Waals en de pedagoog 
Wietse  S. Klukhuhn (overleden op 11 februari 2014) kenden 
elkaar goed. Ze spraken over de overdracht van het christelijke 
geloof in hun gezinnen. Ze besloten een groep mensen bij elkaar 
te roepen uit hun eigen netwerk. Het werd een groep theologen, 
predikanten, een socioloog en een cultureel antropoloog. Allen 
zijn (groot)ouders. De vraag die voorlag was: hoe is het bij jullie 
gegaan met de geloofsoverdracht en wat vind je nog altijd 
essentieel? Besloten werd een gesprek met de (klein)kinderen te 
arrangeren en daar verslag van te doen. Daarna zouden de 
thema’s worden gerubriceerd. 
Goede en lange, soms korte en moeizame, gesprekken vormden 
de oogst. Het leverde in ieder geval interessant gesprekmateriaal 
op. André Droogers, o.m. auteur van het boek God 3.0. nam de

handschoen op om met het materiaal een boek te 
schrijven dat een gids zou kunnen zijn om het gesprek 
over zingeving aan de keukentafel, de maaltijd of 
tijdens de wandeling te kunnen voeren. Het is hem 
gelukt in zes hoofdstukken het gesprekmateriaal te 
ordenen. Hoofdstukken over: Wat geloof jij? Hoe 
verliep bij ons de geloofsopvoeding? Wanneer hebben 
we het over zin? God, hoe wanneer, waar? Kerk: toen, 
nu, straks? Verantwoord leven met welke waarden?  
 Het boek kan goed dienst doen om het G3 gesprek op 

gang te brengen. Het drie generaties gesprek. Het boek geeft heel 
concrete adviezen: waar liggen de valkuilen om een gesprek te 
laten verzanden. Kort gezegd een gesprek heeft geen kans van 
slagen als het ontaardt in: in mijn tijd en in jullie tijd. Menigeen 
zal de toonzetting van dit soort gesprekken wel kennen. Ieder 
gesprek over zingeving heeft een kans van slagen als het een 
openhartig gesprek is en berust in een werkelijke interesse van 
de ene generatie in de andere generatie. Beiden hebben gemeen 
dat de vraag naar zingeving, vroeg of laat, nimmer ontlopen kan 
worden, ook al verschillen de antwoorden. Zelf was ik één van 
de gesprekpartners die materiaal hebben aangeleverd voor de 
verwerking door André Droogers. Het lijkt me een origineel en 
waardevol boek te zijn geworden dat in veel gemeenten voor het 
winterwerkprogramma kan worden geagendeerd.  Ik denk dat 
een  aangename ambiance het gesprek zal bevorderen . Laten we 
zeggen: een ambiance die een “samen zoeken” gevoel  oproept . 
Via een website kan gecommuniceerd worden met anderen die 
het boek lezen.  

René van den Beld  
 
 

André Droogers. Boodschap aan elkaar. 
Uitg. Skandalon,Vught. 179 pag. Prijs  
€ 14,95 
www.boodschapaanelkaar.nl

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Uitstorting van de Heilige Geest 
 

Giotto (1267-1337), fresco geschilderd tussen 1304 en 1306 in 
de Capella degli Scrovegni (Arenakapel) te Padua. 
 

De twaalf apostelen zijn bijeen in een zaal wanneer de Heilige 
Geest over hen wordt uitgestort. 
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 De Dorpskerk, Blaricum  ' 5315681 
 

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

Ds R. van den Beld, Zoutmanlaan 1, 3742 
PK  Baarn, ' 035-8885013, e-mail: 
beldrene@gmail.com 

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u 
contact opnemen met ds. A. de Boer,  
' 030-2369886 of ' 06-23109242 of 
adeboer@hetnet.nl 
 

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, ' 5382820, 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 

 
 
 
 

Uit en rond  
de kerkenraad 

 

De kerkenraad vergaderde op 21 april. De 
voorzitter verwelkomde met vreugde in 
het bijzonder de nieuwe ouderling Aly 
van Vembde - Van Slageren die op 17 
april is bevestigd.  
 

 
Foto: Harry van Schaik 

 

Beleidsplan 
Voorzitter Bram Veerman heeft n.a.v. de 
Nota Kerk 2025 een leidraad en plan van 
aanpak geschreven voor het bespreken 
van de toekomst van de PGB. Er is een 
aparte vergadering afgesproken in juni 
waar deze leidraad wordt besproken met 
de bedoeling dat dit bouwstenen oplevert 
voor een beleidsplan dat samen met de te 
beroepen predikant verder wordt uitge-
werkt.  
Komende winterwerk 
Voor de beginfase van het winterwerk 
worden suggesties gedaan. Pas als de 
nieuwe predikant er is, kan het winter-
werkprogramma nader worden ingevuld. 
Suggesties uit de gemeente zijn zeer 
welkom.  
Orde van dienst 
Voor Anne Marie de Fouw, die heeft 
aangegeven dat zij met ingang van 
Pinksteren de orden van dienst niet meer 
zal maken, is nog geen vaste opvolger 
gevonden; voor het maken van de orden 
van dienst voor bijzondere diensten is 
gelukkig wel iemand gevonden. De 
kerkenraad heeft daarom besloten de 
orden van dienst voor de ‘gewone’ 
erediensten sterk te vereenvoudigen, in 
ieder geval zolang er geen vaste opvolger 
is.  

Contactpersonen  
Er is een bijeenkomst belegd voor de 
contactpersonen waar is overlegd hoe de 
wijkindeling kan worden bij twee wijk-
ouderlingen. Ook is gesproken over het 
uit de contactpersonen vormen van een 
welkomcommissie voor aan het begin van 
de kerkdiensten. 
Gastpredikanten  
Ouderling Tiny de Wit is bereid in de 
nabije toekomst de gastpredikanten uit te 
nodigen. Zij neemt de taak over van 
Machteld de Hoop die dat zoveel jaren zo 
voortreffelijk heeft gedaan. 
Diensten afgelopen periode 
De kerkenraad stelt met dankbaarheid 
vast dat de diensten in de Stille Week, te 
beginnen met Palmzondag, zo goed zijn 
verlopen. Ook wordt nog eens gememo-
reerd hoe fijn het is dat de cantorij o.l.v. 
Anton Helmink steeds zo’n kwalitatief 
goede bijdrage aan de eredienst levert.  
De vespers die bedoeld zijn als een 
nieuwe activiteit van de gemeente worden 
gehouden tot 5 juni. Het is jammer dat 
weinig gemeenteleden deze diensten 
bezoeken. Met de nieuwe predikant zal 
het voortzetten van de vespers zeker 
worden besproken. 
Vervulling vacature ouderling-kerkrent-
meester 
De kerkenraad is verheugd in de vacature 
ouderling/voorzitter van de kerkrentmees-
ters, die is ontstaan door het terugtreden 
van Ton van Dijk, de heer Frits Baan voor 
te kunnen dragen. De kerkenraad is blij 
dat hij na ampele overwegingen op het 
beroep dat op hem is gedaan positief heeft 
geantwoord. In de kerkdiensten van 15 
mei en 29 mei zal dit aan de gemeente 
bekend gemaakt worden. Bezwaren kun-
nen tot 31 mei 12.00 uur kenbaar worden 
gemaakt bij de ambtelijk secretaris van de 
kerkenraad. Het voornemen is Frits Baan 
op 5 juni  te bevestigen.    
Laatste vergadering met ds. René van den 
Beld 
Omdat de aanvankelijke datum van de 
kerkenraad in mei is verschoven, is dit de 
laatste vergadering waar ds. Van den Beld 
als interim-predikant aanwezig is. Het 
contract is officieel tot 1 juni. De voor-
zitter dankt ds. Van den Beld voor zijn 
inzet voor de gemeente en hoopt daar in 
de dienst van 5 juni op terug te komen. 
Ds. Arie de Boer blijft het pastoraat doen 
tot 1 juli. Daarna zal de consulent ds. De 
Bruijn  het werk overnemen.  Op ds. Van 
den Beld kan zo nodig - en zeker als het 
gaat om het beroepingswerk - nog een 
beroep gedaan worden. Als gastpredikant 
staat hij nog voor verscheidene diensten 
ingeroosterd. 
 

René van den Beld, interim-predikant 
 

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 
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Bij de diensten 
 

15 mei Pinksteren 
De cantorij werkt aan de Pinksterdienst 
mee. Karen Kragt speelt dwarsfluit. De 
kleur met Pinksteren is rood. Het is de 
kleur die wordt gebruikt voor de Geest 
van vuur. Een idee om zoveel mogelijk 
wat roods te dragen? Voor de jongeren is 
er speciale aandacht in de liturgie. 
22 mei Oecumenische dienst voor de 
BEL-gemeenten om 11.00 uur in de 
Blaricumse St. Vituskerk. 
Pastoor Maciej Sendecki en ds. René van 
den Beld gaan voor in de dienst. Het 
thema is “Een Geest van wijsheid” 
29 mei Ds. Steenstra uit Leiden  is meer-
dere malen in onze gemeente voorgegaan. 
5 juni  De dienst voor Jong en Oud begint 
weer om 10.30 uur. Er is aandacht voor de 
jongeren. Bevestiging van een ouderling-
kerkrentmeester en afscheid ds. Van den 
Beld als interim-predikant. 
Om 17.00 is de Vesper. 
 

René van den Beld, interim-predikant 
 
5 juni: Afscheid ds. René van den Beld 
In en na de dienst van 5 juni zullen wij 
afscheid nemen van ds. René van den 
Beld als interim-predikant van onze 
gemeente een taak die hij tot februari van 
dit jaar gecombineerd heeft met het 
voorzitterschap van de kerkenraad. 
In de Pinksterdienst van 2015 trad hij aan 
en heeft hij ook de nieuwe kerkenraad 
bevestigd. Een kerkenraad die vrijwel 
geheel was samengesteld uit gemeente-
leden die op dit gebied onervaren waren. 
Vooral in het begin was dat niet een-
voudig, maar gaandeweg is er onder zijn 
leiding een mooie en werkbare eenheid 
gevormd.  
René kwam in een sterk verdeelde 
gemeente en heeft daarom veel energie 
gestoken in vaak intensieve gesprekken 
met gemeenteleden uit alle geledingen. 
Hij had hier vooraf hoge verwachtingen 
van, verwachtingen die niet helemaal en 
soms helemaal niet uitkwamen. Dat heeft 
hem behoorlijk geraakt. Weliswaar heeft 
René de moed nooit opgegeven, maar het 
werk viel hem wel zwaar, steeds zwaarder 
ook. 
Nu neemt hij afscheid van onze gemeente 
als interim-predikant. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd om de wijze waarop 
hij onze gemeente bij de hand heeft 
genomen, met het doel deze weer tot een 
bloeiende gemeente te laten worden. Wij 
wensen René en zijn vrouw Gods zegen 
toe en hopen dat zij nog lang van een 
mooie en vooral rustiger periode mogen 
genieten. 
U allen bent van harte welkom in de 
dienst van 5 juni om René na afloop 

persoonlijk te bedanken voor zijn inzet en 
inspanningen. 

Bram Veerman, voorzitter kerkenraad 
 

In de gemeente 
 

BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk als gebaar van verbondenheid 
naar: 
fam. Zuur-Den Hartog, Kooltjespad 16; 
mw. H.A. van Cronenborgh-De Roder, 
Huizerweg 32; mw. Margreet van Deur-
sen, Menwagen 8; de heer en mw. Roelf-
zema, Torenlaan 66; mw. Elly Recourt, 2e 
Molenweg 34; mw. Bea Voorink, Van 
Beeverlaan 8, Laren; Ramon de Wit, 
Maasland 26; mw. Luderhoff, Sparren-
laan 26, Hilversum; mw.Jeanne Rauwen-
hoff, Naarderstraat 81-3, Laren; mw. Aly 
van Vembde, Plaggewagen 10; de heer en 
mw. Piet en Aty Lindeman, Raadhuis-
straat 26. 
Kent u iemand in uw omgeving die u wil 
voordragen voor de bloemengroet, laat het 
dan even aan ons weten. 
 

 
 

OVERLEDEN 
Op 5 april is mevrouw Dics Feitsma over-
leden (2 januari 1937). Mevrouw Feitsma 
heeft reeds in 1990 schriftelijk laten 
weten dat een predikant van de Dorpskerk 
de plechtigheid bij haar afscheid zou 
leiden. Aan die wens is voldaan in de aula 
van de Noorderbegraafplaats in Hilver-
sum. Mevrouw Feitsma heeft, naast een 
loopbaan in het bedrijfsleven, ook een 
politieke loopbaan gehad. Zij was 
gemeenteraadslid in Hilversum voor de 
CHU en later de eerste vrouwelijke wet-
houder van Nederland. In Hilversum had 
zij de portefeuille voor Kunst en Cultuur. 
Met haar moeder woonde ze aan de 
Celebeslaan in Hilversum. Later is 
mevrouw Feitsma gaan wonen in een 
appartement aan de ’s-Gravelandseweg. 
Zij hield veel van muziek en speelde zelf 
piano. Na het openbare leven heeft ze 
gekozen voor een leven in terugge-
trokkenheid. We lieten de aria Ombra ma 
fu horen, de aria van G.F. van Händel; het 
betekent mijn schaduw. Ook lieten we een 
Nocturne van Chopin horen. Nocturne is 
een lied in de nacht. We hebben nage-
dacht over psalm 42, waar de psalmist 
zijn verlangen naar God uitzegt. Zo 
hebben we afscheid genomen en aan haar 
wens  voldaan in een kleine kring. 
 

René van den Beld, interim-predikant 

 

Gedicht van de Maand 
 
 Kom, Geest van God 
 
 Kom, Geest van God,en raak ons hart, 
 vervul ons met de gloed, 
 die ooit profeten heeft bezield, 
 die liefde stromen doet. 
 
 Kom, Geest van God, ontsluit ook ons 
 dat oud profetenwoord; 
 dan wordt in wat geschreven staat 
 uw eigen stem gehoord. 
 
 Sla, vogel Gods, uw vleugels uit 
 in onze nacht zo dicht. 
 Herhaal het woord van het begin 
 en roep opnieuw het licht. 
 
 Als Gij hetlicht in ons ontsteekt, 
 Als Gij U kennen laat, 
 dan klinkt voor al uw kinderen 
 hoe diep uw liefde gaat. 
 
   Sytze de Vries 
   naar Charles Wesley 

Uit: Het liefste lied van overzee, dl 2 
 
 

Uit de 
beroepingscommissie 

 

De Beroepingscommissie heeft een zestal 
sollicitanten uitgenodigd voor een kennis-
makingsgesprek. Op het moment dat ik 
dit schrijf, zitten wij midden in die 
gespreksronde; op het moment dat u dit 
leest, hebben wij die gesprekken afgerond 
en gaan we besluiten wie van hen wij 
gaan ‘horen’. Van enkelen hebben wij via 
kerkomroep.nl al preken beluisterd. Na 
het ‘horen’ volgt een nieuwe gespreks-
ronde met één of twee kandidaten, waarna 
wij hopelijk een beroepingsvoorstel naar 
de kerkenraad kunnen sturen. Wellicht 
kan ik u daar in het volgende nummer van 
Onderweg meer over melden. 

Namens de Beroepingscommissie 
Henk Aertsen, vicevoorzitter 

 
 

Woordelijk 
 
  Kaarslicht… bij mijn doop… 
  als teken van hoop. 
  Kaarslicht… bij trouw… 
  verbond van man en vrouw. 
  Kaarslicht… bij brood en wijn… 
  - Dat ben ik – Ik zal er zijn. 
  Kaarslicht… bij afscheid… bij rouw… 
  ter herinnering aan jou. 
 
   Bron: Mediapastoraat 
   RKK/KRO 
 
 

Ommetje 
 

Waarom schiet ik steeds een beetje vol? 
Ik kijk naar een modern sprookje dat door 
levende personen wordt vertolkt. Ik kijk 
op Koningsdag naar het ommetje door 
Zwolle van de jonge loten van de dynastie 
van Oranje. De koning en de koningin en 
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de andere Oranjes. Ze acteren in de 
straten van Zwolle en krijgen een show 
aangeboden die het sprookje van de 
eenheid van dit land symboliseert of waar 
we naar verlangen. Zwolle is de stad van 
Thorbecke. De grondlegger van onze 
grondwet (1848) waarin de constitutio-
nele monarchie wordt vastgelegd en nog 
zoveel meer. Eén van de voorvaderen van 
onze huidige koning, Willem II, werd 
door Thorbecke overtuigd om deze grond-
wet tekenen. Een andere zoon uit Zwolle, 
Herman Brood zorgde voor de herinne-
ring aan de moderne popmuziek, een wel 
zeer aparte levensstijl en verrassende  
schilderkunst. Majoor Boshardt was zijn 
grote geestelijk vriendin. De derde zoon 
van Zwolle was Rhijnvis Feith, iemand 
die bepaald geen groot Oranjevriend was. 
Zijn beroemde oudejaarsavondlied werd 
modern vertolkt: ‘Uren, dagen, maanden, 
jaren vliegen als een schaduw heen.’ Dan 
die laatste regels van het eerste couplet 
‘… al het heden wordt verleden, schoon 
het ons toegerekend blijft ...’ Tot slot 
werd nog een grote zoon van Zwolle 
geëerd, Geert Groote (1340-1384), min of 
meer voorloper van de Reformatie. Hij 
leefde met de ‘Broeders des gemene 
levens’ in het klooster Windesheim. Een 
Latijnse tekst uit die beweging werd 
modern vertolkt. Eens wordt dit mooie 
heden van 27 april 2016 ook weer 
verleden. Voor mij liepen deze Oranjes op 
27 april een heden te begroeten dat me 
ontroerde. Dat heden eindigde die morgen 
met een schouder aan schouder swingen, 
aangemoedigd door een sympathieke 
zwarte zanger op blote voeten die duide-
lijk maakt: in Zwolle doen we alles 
samen. Niemand leek daaraan te twijfe-
len! Het oranje ommetje werd voor mij 
ineens een symbool van de kracht van een 
volk dat met goede afspraken (een grond-
wet) aan alle burgers bescherming biedt 
en heeft geleerd verschillen  te waarderen. 
Al het heden wordt verleden …. 
Dit wordt mijn laatste ommetje in dit 
kerkblad. Het waren pogingen om met de 
pen de verdeeldheid in protestants ker-
kelijk Blaricum te milderen. Met mijn 
zeer gewaarde collega Arie de Boer en de 
nieuwe kerkenraad zijn we in mei 2015 de 
zee, nog vol golvende emoties, opgeva-
ren. Werken aan herstel van vertrouwen, 
was mijn opdracht. Vertrouwen laat zich 
moeilijk meten: het is een sfeer waarin 
mensen elkaar weer onder ogen durven 
komen en schouder aan schouder verder 
trekken. Na tien maanden kom ik tot de 
conclusie dat er nog steeds een sfeer 
hangt van het verleden die mensen elkaar 
blijven toerekenen, zoals Rhijnvis Feith 
dicht. Dat is jammer. Het is, denk ik, 
onvermijdelijk, bij elk conflict. Het is 
maar al te menselijk. Ieder moet hierin en 

hieruit zijn eigen weg vinden en de tijd 
nemen of de tijd gelaten worden. Toch is 
er ook veel gebeurd dat als ten goede 
gekeerd mag worden betiteld. Met het 
project Brieven schrijven aan Paulus, 
heeft de kerkenraad getracht de gemeente 
te bepalen bij de essentie van haar een-
heid, die is gelegen in Christus en niet in 
elkaar. Dat volgt eruit. Zo schreef Paulus 
al zijn brieven om dat geloofsbesef te 
ontdekken. Het zou een zegen zijn als 
vanuit de verzoening in Christus gemeen-
teleden in Blaricum elkaar terug vinden. 
Zoals onze koning het moderne koning-
schap dankzij Thorbecke opnieuw kan 
invullen, zo mag elke gemeente weten dat 
er een groot geheim ligt in Christus: in 
het heden ligt het verleden, schoon het 
ons NIET meer toegerekend wordt. Ik 
hoop dat de toekomst van de Protestante 
Gemeente Blaricum door dat geloof wordt 
bepaald en dat het steeds ontroert overal 
waar mensen elkaar terug vinden. Ont-
roert. Er zijn geen winnaars, er zijn geen 
verliezers, er zijn alleen maar mensen die 
met vallen en opstaan weer hun ommetjes 
maken en in Christus de broeders en de 
zusters van het (al)gemene leven vinden. 
Het dorp zal er met vreugde kennis van 
nemen. Want of men er nu regelmatig 
komt of niet, de Dorpskerk wordt door 
elke Blaricummer gezien als een huis van 
God, waar je welkom wilt zijn. Dat is de 
uitstraling van een oude kerk midden in 
het dorp met rondom de begraafplaats. 
Dat wil zeggen de kerk is van gisteren, 
van die ons voorgingen, maar meer nog 
van de Paasmorgen en Pinksteren! 
 

René van den Beld, interim-predikant 
 

College van 
kerkrentmeesters 

 

COLLECTEROOSTER 
15-05  Kinderkerk 
De toekomst van de kerk. Onmisbaar, en 
daarom investeren wij daar graag in. U 
ook?  
22-05 Oecumenische dienst voor de BEL-
gemeenten in de St. Vituskerk te Blari-
cum. 
29-05  Gedachtenisfonds 
Is er iets bijzonders aan de hand, dan 
wordt speciale aandacht voor het gedach-
tenisfonds op prijs gesteld. Zo ook op 
deze zondag.  
05-06  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 maand april 2016 
03-04 Jeugdkerk € 125,00 
10-04 Pastoraat eigen gemeente € 146,00 
17-04 Cantorij € 136,70 
24-04 Eredienst € 102,20 
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. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmees-
ters, 

Klaas Kos, kerkrentmeester 
 

Tekst voor de Maand 
 

        Als het donker is,  
        zijn er meestal veel sterren. 

 
 

College van diakenen 
COLLECTEROOSTER 
15-05 De Pinksterzending 
Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk 
als zij naar de hoofdstad trekken voor 
studie of werk, of omdat ze overstappen 
naar een pinksterkerk. In de Presbyte-
riaanse kerk, partner van Kerk in Actie, 
zijn jongeren echter volop actief. Ze delen 
hun geloof bijvoorbeeld op een Bijbel-
club, geven leiding aan kerkelijke activi-
teiten of doen mee met een muziekgroep. 
Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer 
betrokken bij de kerk. De kerk stimuleert 
hen bovendien om een beroepsopleiding 
te volgen of een eigen onderneming te 
starten. Op zondag 15 mei collecteren we 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie, 
zoals het werk van de Presbyteriaanse 
kerk in Rwanda waarbij de collecte onder 
meer bestemd is voor het trainen van 
jeugdleiders en predikanten in de Presby-
teriaanse Kerk in Rwanda. 
22-05 Oecumenische dienst voor de BEL-
gemeenten in de St. Vituskerk te Blari-
cum. 
29-05 De Cocon 

 
De Cocon in Hiversum is een maatschap-
peijke opvang voor dak en thuislozen en 
mensen in acute nood.  De Cocon biedt 
hulp aan mensen die door een crisis, 
conflictsituatie of door problemen met de 
lichamelijke of psychische gezondheid 
buiten de maatschappij komen te staan of 
zich daarbinnen niet meer kunnen 
handhaven. Dit kan leiden tot isolement 
en maatschappelijke uitsluiting. De hulp 
is erop gericht om deze mensen weer op 
weg te helpen naar een zelfstandig 
bestaan. 
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05-06 Kerk in Actie: hulp aan slachtoffers 
seksueel geweld 
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala 
te maken met seksueel geweld. De meeste 
daders worden nooit opgespoord of 
gestraft. Refugio, partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, strijdt tegen het toene-
mende huiselijk en seksueel geweld. 
Slachtoffers krijgen psychologische bege-
leiding en hulp bij het doen van aangifte. 
Refugio ondersteunt de politie en lokale 
overheden, zodat zij de meisjes op de 
juiste manier opvangen en doorverwijzen. 
De organisatie kaart misstanden aan en 
dringt aan op het straffen van daders. 
Samen met Refugio werken de meisjes 
bovendien aan hun toekomst. 
 

Alle collectes worden van harte aanbevo-
len. 
 

Namens het College van Diakenen, 
Marry van Haandel, ambtelijk secretaris 

 

Commissie Kruispunt 
 

Hieronder het programma voor de 
komende periode (voortaan als ‘proef’ 
elke 2e vrijdagochtend van de maand 
respectievelijk laatste donderdagmiddag 
van de maand): 
• vrijdag 13 mei 10-12/u ‘koffiepunt’ 

Achterom 
• donderdag 26 mei 14-16/u bezoek 

Historische Kring Blaricum of Thee-
tuin Eemnes 

 

 
 
 

 
 

Alle senioren van harte welkom! 
Namens de Cie Kruispunt,  

Sabine van Dijk (' 6937258) 
 
 

 

 

 
 

Pinksteren: de Heilige Geest daalt neer op Maria en de apos-
telen. Zij beginnen in vreemde talen te spreken en de Joden uit 
diverse landstreken horen hen in hun moedertaal spreken en 
raken in verwarring. 
 

Uit: Vitae passionis et mortis Jesu Christi van Boëthius Adamsz 
Bolswert (prentmaker) en Hendrick Aertssens (uitgever), 1590-
1622. Amsterdam, Rijksmuseum.  

Henk Aertsen 
 
 

 
 

 
 

Lied 
(te zingen op de melodie van Lied 65 uit het Nieuwe Liedboek) 

	 Wij	mensen	blijven	dromen	dromen		
	
	 Wij	mensen	blijven	dromen	dromen	
	 en	vergezichten	zien	
	 Een	nieuwe	aarde	die	gaat	komen,	
	 te	vinden	al	misschien.	
	 Wij	dromen	van	de	mensenrechten,	
	 die	ieder	mens	dan	heeft,	
	 niet	langer	tegen	onrecht	vechten,	
	 daar	’t	recht	van	liefde	leeft.	
	
	 Verdwenen	zijn	de	dictaturen,	
	 gevangenschap	en	pijn.	
	 Verbanning	en	verdriet	verduren,	
	 God	zelf	zal	bij	ons	zijn.	
	 Wie	in	die	dromen	blijft	geloven,	
	 voelt	zelf	verandering.	
	 Vertwijfeling	en	wanhoop	doven,	
	 in	blijde	aarzeling.	
	
	 En	licht	en	sterk,	vol	zachte	krachten,	
	 die	onverzet’lijk	zijn,	
	 bevechten	wij	de	kwade	machten,	
	 die	niet	te	tellen	zijn.	
	 Waar	mensen	putten	uit	de	bronnen,	
	 van	droom	als	werk’lijkheid,	
	 daar	is	Gods	toekomst	al	begonnen,	
	 in	onze	levenstijd.	
	
	 	 	 	 	 Corry	Nicolay	
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Dorpskerk Jeugd  
 
 
 
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 26 mei a.s. naar dorpskerkjeugd@gmail.com. Veel leesplezier! Jeugdredactie. 
 

Datum: Omschrijving   Leidsters  Bijzonderheden 
5   juni Kinderkerk & Jeugdkerk 12+ Rita/Mieke  
3   juli Kinderkerk & Jeugdkerk 12+  Pauline/Mieke afscheid oudsten+optreden jeugdkoor Shine 
ZOMERVAKANTIE  ***GEEN KINDERKERK en JEUGDKERK 12+ tot aan de STARTZONDAG in 
september!!!*** 

Diensten voor Jong& Oud zijn t/m juli 2016 op de 1e zondag van de maand en beginnen om 10.30 uur!! 
 
Kinderkerk en Jeugdkerk 12+ 
Vanwege de Meivakantie was er op 1 mei een gezamenlijke groep voor alle jeugd. Er waren maar twee 
tieners, dus dat was overzichtelijkJ. Wie weet zat de rest van de kinderen wel ergens ver weg in het 
zonnetje. Maar Jezus zelf zei ooit al: waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in 
hun midden. Dus! 
We hadden het over de bijzondere, mystieke tijd van Jezus tussen Pasen en Hemelvaart. Het lijkt wel, of 
die tijd bedoeld was voor de leerlingen van Jezus om nog die vragen te stellen die ze tijdens zijn leven 
vergeten waren te stellen. En als dat gebeurd is en de leerlingen klaar zijn voor het Grote Werk, dan is 
Jezus opeens weg. Hij is niet meer nodig. Niet meer persoonlijk. Maar hij belooft wel hulp te sturen: de 
Heilige Geest. En die komt met Pinksteren.  
Om het verlaten, eenzame gevoel van de leerlingen in beeld te brengen, lazen we het gedicht: 
“Voetsporen in het zand” (zoek maar eens op via internet). Prachtig! Als je denkt dat je er helemaal 
alleen voorstaat, blijkt God je door het diepe dal te dragen.  
Tot slot doken we in het Kijk- en zoekboek “Bij Jezus in de Buurt”, waarin geen tekst staat maar alleen 
prenten vol met verstopte Bijbelverhalen. Leuk voor Jong en Oud! 
Volgende bijeenkomst is op 5 juni 
_____________________________________________________________________________________ 
 
HIGH TEA Op zondag 12 juni a.s. gaan we weer een gezellige High Tea organiseren voor de 

mensen van de Dorpskerk. Net als vorig jaar gaan we met elkaar (kinderen en jongeren 
+ leiding) lekkers bakken, alles klaarzetten in (de tuin van) het Achterom en na de 
kerkdienst de gasten ontvangen en in de watten leggen. Het geld dat we hiermee 
ophalen is voor een goed doel! Je krijgt binnenkort een brief waarin meer informatie 
staat. Maar zet de datum vast in je agenda, en ook in die van iedereen die je wilt 
uitnodigen op de High Tea! 

_____________________________________________________________________________________ 
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Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 
 
 
 
 
 
 

 
Johanneskerk,         ' 5381125 
Koster: Y. Sollman, ' 0613399929 
 

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

 
PREDIKANT: 

Ds J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 
1251 JS  Laren, ' 035-8873301 
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@protgem-laren-eemnes.nl  
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 
1250 AL Laren 
WEBSITE  
www.pglaren-eemnes.nl  
Correspondentie-adres: 
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 9395 77 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Reservering / huur kerk (zalen): 
Yvette Sollman, Schietspoel 33, 1251 XT 
Laren tel. 06-13399929 
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. 
PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Annelies Verhoef, Herderstasje 
14, 3755 TB  Eemnes, ' 5389092 
e-mail: anneliesverhoef@tiscali.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN  Eemnes,  
' 5311888, e-mail: jvhamond@xs4all.nl 
Diaconie: NL47 RABO 0334 9022 82 tnv. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Zending: NL54 RABO 0334 9029 32 tnv.  
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 

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

KINDEROPPAS  
Tijdens de zondagmorgendiensten in de 
Ontmoetingskerk vindt de oppasdienst 
plaats in de kleine benedenzaal, direct 
rechts van de achteringang.  
Coördinatie: Arina de Heus, ' 5389269 

KINDERKERK 
Alle kinderen van 4 tot en met 12 zijn van 
harte welkom in de kinderdienst tijdens de 
zondagmorgendiensten in de Ontmoetings-
kerk. Kom jij ook? 
Contactpersoon: Elisa Verhoef,  

' 06-46537346 
 

Bij de kerkdiensten 

Eerste Pinksterdag, 15 mei, komen we 
samen in de Ontmoetingskerk. 
Ik ga voor, het koor verleent medewer-
king, samen met instrumentalisten en 
kinderen. 
Pinksteren en Pasen horen bij elkaar, ook 
al zitten er vijftig dagen tussen. Beide zijn 
opstandingsfeesten. Pinksteren toont de 
opstanding van mensen in dit leven. Ze 
gaan op weg, geïnspireerd door de goede 
geest, de heilige geest. Deze tijd kent veel 
kwade en onheilige geesten. Daar kan wat 
tegenover geplaatst worden! 
Zondag 22 mei is er een oecumenische 
dienst in de Sint Vituskerk in Blaricum. 
Voorgangers zijn: Pastor Mazieck en Ds. 
R. van den Beld. 
De oecumene mag in onze dagen minder 
bloeiend zijn dan in het verleden, onze 
plaatsen zijn volhardend geweest in het 
beleggen van gezamenlijke diensten tot 
op de dag van vandaag. Zoiets is 
waardevol. Boven het dorpisme uit, het 
zich terugtrekken in de eigen kring, daagt 
oecumene ieder uit het bredere verband te 
zien. 
Zondag 29 mei leidt Erik Idema de 
dienst. 
Zondag 5 juni ga ik voor. Het koor ver-
leent medewerking. Na 5 juni houdt het 
koor een zomerstop. De repetities starten 
weer eind augustus. Het koor speelt een 
belangrijke ril in de diensten.  
Soms repeteren we weken op een lied en 
soms vraag ik op donderdag wie komende 
zondag mee wil zingen. Ik waardeer die 
deelname en de flexibiliteit van zangers 
heel erg.  Hulde!  
Zondag 12 juni leidt prof. Dr. M. 
Brinkman de dienst. 
De dienst van zondag 19 juni wordt 
geleid door Dr. M. Klomp, die veel onder-
zoek heeft gedaan op het gebied van 
liturgie en samenleving. Een van haar on-
derzoeksterreinen is The Passion geweest, 
die miljoenen mensen trekt.  
We verwelkomen in deze weken behoor-
lijk veel gastpredikanten. 
We zijn blij dat ze willen komen. Ze 
nemen enkele diensten van mij over, 
omdat ik doende ben met bijscholing, de 
zogenaamde permanente educatie. 
 

Pinksteren 
Deze woorden kwam ik tegen. Ze zeggen 
mij wat Pinksteren is. Ik geef ze door. 
 

Van steen waren wij 
niet te tillen 
bevangen door de kou ... 
 

Vuur raakte ons aan 
wij stonden op 
warmte werd ons deel. 
 

Onze mond was vergrendeld 

onverstaanbaar 
gevangen in angst . 
 

Wind brak ons open 
wij leerden spreken 
woorden van verlangen. 
 

Van ijzer waren wij 
onbuigzaam 
niet te bereiken . 
 

Liefde, in haar smeltoven 
werden wij herboren 
tot elkaars nabijheid. 
 

J.G. de Bruijn 

Uit de gemeente 

BLOEMEN 
In de afgelopen weken gingen de bloemen 
uit de kerk, als gebaar van verbondenheid 
naar:  
Mw. De Jong, Zingerskamp 10, Laren. 
Mw. Van Rijsdam, Ploeglaan 1, Eemnes. 
Dhr. Hagens, Aartseveen 64, Eemnes. 
Dhr. en Mw. Strating, Frans Langeveld-
laan 27, Laren. Dhr. en Mw. Zandstra, 
Rietgors 3, Eemnes. Thijs Verhoef, Her-
derstasje 14, Eemnes. Daan de Jong, 
Zeeltweg 8, Eemnes. Mw. V.d. Weijde, 
Schietspoel 40, Laren. Mw. De Vos, 
Zandgat 4, Laren. 
 

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemen kan zich wenden tot: Rieke 
Swaan-Velthuijsen, Soestdijkerstraatweg 
65, Hilversum, tel. 5389172 of email: 
riekeswaan@hotmail.com.		
 

GELUKWENS 
De heer en mevrouw Zandstra beleefden 
onlangs een wel heel bijzonder jubileum: 
ze waren op zondag 17 april zeventig jaar 
getrouwd.  
De heer en mevrouw Kamphorst, Inslag 
34 zijn op 30 mei zestig jaar getrouwd.  
De heer en mevrouw Schouwenaar zijn op 
16 juni vijftig jaar geleden getrouwd. 
We wensen alle jubilarissen van harte 
geluk! 
 

ONDERSCHEIDING 
Jan de Waard heeft een lintje gekregen bij 
zijn afscheid als arts in de ouderenzorg. 
Hij zelf zou vele anderen weten, die, 
eerder dan hij zelf, een onderscheiding 
verdienen. 
Jan zou nooit hoog van de toren blazen 
vanwege een eigen verdienste. 
Dat protestantse besef siert hem! 
Wij gunnen hem de onderscheiding voluit 
en feliciteren hem van harte. 

J.G. de Bruijn 
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Overleden 
Ik heb een verschrikkelijke hekel aan de kerk! 

Op deze stellige wijze reageerde Cor Vroegh vorig jaar, toen ik 
hem bezocht, op een vraag van mij. Hij en zijn partner Gea 
hadden me gastvrij ontvangen en we spraken in alle openheid 
met elkaar: over het leven, over relaties, over geloven en over de 
kerk. Cor had duidelijke meningen en ik vroeg hem uit te leggen 
wat hij bedoelde. Hij zei dat hij het niet te rijmen vond dat 
onverdraagzaamheid en zoveel andere vormen van ellende te 
vaak veroorzaakt worden door godsdiensten. En dat kerken in de 
loop van de tijden dikwijls een verwerpelijke rol hebben 
gespeeld. Ik antwoordde, dat ik zijn woorden een teken van 
bewogenheid vond en dat ik herkende wat hij zei. 
Daarop vertelde hij van zijn reizen met pater Wijnand naar Zuid 
Afrika. In wat zo’n man doet, daarin geloof ik, zei Cor. 
Zijn gezondheid was kwetsbaar en in maart van dit jaar bleken 
behandelingen in het ziekenhuis niet meer te helpen. Cor wilde 
naar huis, naar de plaats waar hij zich zo thuis had gevoeld: daar 
aan de Wakkerendijk. Hij kon afscheid nemen van vrienden en 
vooral van  Karen en Madelon en hun gezinnen en van Gea, die 
bij zijn sterven was, dat in alle rust kwam. 

Cor had me gevraagd of ik de gedachtenisdienst wilde leiden. 
We kwamen bijeen in ‘Het Dikke Torentje’. Er klonken woorden 
van herinnering aan deze markante man, die de dingen recht voor 
zijn raap zei, die een hekel had aan dubbelheid en niet keek naar 
standsverschillen.  
Op zijn kinderen en kleinkinderen was hij betrokken. Als ze hem 
nodig hadden, was hij er. Hij zou zeggen wat hij vond, ook al 
druiste dat in tegen wat zij zouden willen horen. Zijn goede 
kanten werden benoemd en ook datgene wat niet gemakkelijk is 
geweest. Aan mij vroeg hij of ik wilde beklemtonen wat zijn 
kleinzoon hem had gezegd: Opa, je hebt wel geboft met die drie 
vrouwen van je. 
Verder vroeg Cor me, op zijn karakteristieke wijze, of ik hem 
niet teveel wilde afkraken.  
Cor geloofde in iets dat groter was. Er is iets, zei hij. Wat en hoe, 
dat kon en wilde hij niet invullen. Maar hij ervoer dat hij met 
vrede dit leven kon loslaten. 
Na de samenkomst aan de Wakkerendijk gingen we naar de 
begraafplaats in Eemnes. De last post klonk, zijn naam werd 
genoemd en tenslotte klonk de zegen. 
We gedenken hem met eerbied en genegenheid 

J.G. de Bruijn
 

Dagtocht 
 

Beste mensen 
 

Enkele maanden geleden hebben we 
aangekondigd om op zaterdag 4 juni 
een dagtocht via het rivierengebied 
naar Den Bosch te organiseren. 
Een aantal mensen  heeft zich daar-
voor al  opgegeven.  
Cees van Rijsdam en ik hebben 
besloten deze dagtocht op dit moment 
niet door te laten gaan. 
Deze beslissing heeft alles te maken 
met de gezondheidstoestand van Jet en 
alle onzekerheden die daarmee samen-
hangen. 
Wie wil reageren op dit besluit kan 
zich tot mij wenden. 

Job de Bruijn 
 

Gerben van Santbrink 
Gerben van Santbrink heeft te horen 
gekregen dat hij ernstig ziek is. 
Op het moment dat ik dit schrijf is hij 
opgenomen in het ziekenhuis. 
We leven van harte mee met alle zorgen 
van hem en van Jeanette. 
Gerben heeft in de loop van jaren veel 
liederen begeleid die zingen van een 
dragende kracht. Die bidden: Ga mee met 
ons. 
We zullen die liederen voor Gerben en 
Jeanette van harte zingen. 
 

J.G. de Bruijn  
 

Vanuit de kerkenraad 
Op vrijdag 15 april heeft de kerkenraad 
tezamen met de pastorale en diaconale 
medewerkers een bezinningsavond gehad. 
Evangelisatie en missionair gemeente zijn 
was het thema. Onder de deskundige lei-
ding van ds. Nynke Dijkstra zijn wij met 

elkaar in gesprek gegaan over de toepas-
baarheid. Op zoek naar het breukvlak van 
ouderwets denken en actueel toepassen 
hebben wij stappen gezet. Niet tevreden 
achterover leunen bij de inventarisatie bij 
wat je allemaal al doet, maar vooral boven 
jezelf uitstijgen en zoeken naar en vinden 
van nieuwe toepassingen. Wij begonnen 
de avond met een gezamenlijke maaltijd 
in de Johanneskerk en sloten de avond af 
met een drankje. De toepasbaarheid van 
het onderwerp is op dinsdag 19 april di-
rect getoetst. Die avond was er een bij-
eenkomst van alle contactpersonen en dus 
een uitgelezen moment om het gesprek en 
denken in dit verband voort te zetten. On-
der leiding van Job de Bruijn is ook dit 
een geslaagde workshop geworden. 
De kerkenraad is ook in vergadering bij-
een geweest op dinsdag 19 april en daarin 
zijn belangrijke beslissingen genomen 
met betrekking tot de inrichting van de 
Ontmoetingskerk. Nieuw meubilair en 
‘ontspullen’ van diverse ruimtes gaan 
zorgen voor meer ruimte. En ruimte geeft 
inspiratie. 

Martin Noordzij 

Lekkerkerk 

 
De volgende Lekkerkerkmaaltijd is op 
donderdag 26 mei. Dit is de laatste maaltijd 
van het seizoen. 29 September is de eerste 
maaltijd van het nieuwe seizoen. 

We gaan om 18.00 uur aan tafel. De 
kosten zijn € 4,--. 
Opgeven voor deze maaltijd kan t.e.m 
maandag 23 mei  bij mevr Riek Pieket 
Weeserik tel. 5315636, of op de lijst 
achterin de Ontmoetingskerk. 
Namens alle Lekkerkerkers: 

Paula van Hamond 
 

 
Actie Voedselbank Gooi en Omstreken 
Zoals al een aantal jaren houden wij ook 
nu weer een inzamelingsactie van pro-
ducten voor de Voedselbank. Nog steeds 
zijn er mensen in onze regio die na aftrek 
van de vaste lasten  moeten rondkomen 
van € 180,-- per maand voor voedsel en 
kleding. De Voedselbank steunt deze 
mensen door het verstrekken van voedsel-
pakketten. Een voedselpakket is een over-
brugging voor een periode waarin iemand 
nauwelijks voedsel kan kopen en duurt 
totdat iemands financiële situatie is 
gestabiliseerd. Dat kan zijn door het 
vinden van werk, door het toekennen van 
een uitkering door de gemeente of UWV, 
of door het tot stand brengen van een 
schuldsanering of een schuldhulptraject. 
Er worden wekelijks zo’n 480 pakketten 
uitgereikt. 
Aan ons nu om deze mensen te helpen. 
Op zondag 29 mei zullen er flyers uitge-
deeld worden, daarop staan producten 
waar behoefte aan is. 
Zondag 5 juni kunt u deze producten 
inleveren in de daarvoor gereed staande 
kratten. Mocht u deze zondag verhinderd 
zijn, geen probleem, want op zaterdag 4 
juni kunt u terecht op de Raadshuislaan 
29 te Eemnes (fam. Pieket Weeserik) of 
Lantentijmen 12 te Laren (fam. De Jager) 
van 10.00 tot 12.00 uur. 
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Alvast dank voor uw bijdrage. 
Marjo de Jager 

Mandalatekenen 
Woensdagmiddag 18 mei 2016 heeft de 
mandala-tekengroep de afsluitende mid-
dag voor dit seizoen. We zijn 2 seizoenen 
bezig geweest om mandala's over de 
tekens van de dierenriem te tekenen. Deze 
mandala's laten we die middag aan elkaar 
zien. Mocht u interesse hebben dan kunt u 
meekijken. We beginnen om 13.30 uur in 
de bovenzaal van de Ontmoetingskerk. 
In september beginnen we met het teke-
nen van mandala's over sprookjes, sages 
en legendes.  
Henriette Maas begeleidt ons. We tekenen 
iedere 3e woensdag van de maand.  
Voor inlichtingen: Rosemarie Harenberg  
email: rosemarieharenberg@yahoo.co.uk 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

COLLECTEVERANTWOORDING 
06-12-15   Pastoraat €  201,10 
13-12-15   Plaatselijke kerk €  160,67 
20-12-15   Plaatselijke kerk €  360,72 
25-12-15   Plaatselijke kerk €  474,13 
27-12-15   Plaatselijke kerk €    93,35 
31-12-15   Einde jaar collecte €    98,05 
03-01-16   Plaatselijke kerk €  209,47 
10-01-16   Plaatselijke kerk €  128,87 
24-01-16   Catechese en Ed. €  155,50 
31-01-16   Plaatselijke kerk € 250,07 
07-02-16   Plaatselijke kerk € 291,05 
14-02-16   Plaatselijke kerk € 216,25 
21-02-16   Plaatselijke kerk € 222,77 
28-02-16   Jeugdwerk € 118,65 
 

Alle gevers hartelijk dank 
 H. de Jager, penningmeester 

 

Inrichting van  kerkzaal en bijzalen 
In het artikel  “Vanuit de Kerkenraad”  in 
het aprilnummer van Onderweg heeft U er 
al iets over kunnen lezen. 
Het CvK wil de periode waarin wij in de 
Johanneskerk “kerken“, 6 à 7 weken ver-
deeld over de maanden Juli en Augustus, 
gebruiken om in de kerkzaal van de 
Ontmoetingskerk meer ruimte te creëren 
voor het  gezamenlijk koffie drinken en 
de kerkzaal  wat meer flexibel te maken 
voor activiteiten zoals (door)startzondag 
en bijeenkomsten van ouderen rondom de 
feestdagen. 
Dat denken wij te kunnen bereiken door 
alle banken te vervangen door stoelen. De 
stoelen dienen stapelbaar en koppelbaar te 
zijn. Dit laatste is een eis van de brand-
weer. Bovendien bieden de stoelen  U, als 
kerkbezoeker, ook wat beter zitcomfort. 
Om meer ruimte te creëren voor het koffie 
drinken zal één garderobewand worden 
verwijderd en de te handhaven garderobe-
wand worden uitgebreid. 

Tegelijkertijd zullen de wanden en het 
plafond in de hal worden overgeschilderd  
en het lectuurschap wordt verwijderd 
maar komt weer terug in de kerkzaal . 
Dit wat betreft de kerkzaal. 
In de bijgebouwen zal met name de kleine 
zaal aantrekkelijker worden gemaakt voor 
de samenkomsten van de jeugd. Die jeugd 
zal een aandeel krijgen in de werkzaam-
heden en zelf de verfkwast ter hand 
nemen. Geweldig ! 
Bovendien zullen de kleine zaal, de 
consistorie en de bovenzaal, na eerst eens 
goed “ontrommeld“ te zijn, worden 
voorzien van nieuwe gordijnen. 
 

Al met al ts er in de zgn. stille periode 
voor het CvK volop werk aan de winkel. 
Als wij einde Augustus vanuit de Johan-
neskerk weer terugkeren naar de 
Ontmoetingskerk hopen wij alle 
bovengenoemde werkzaamheden te 
hebben afgerond. 
Laat U verrassen ! 

Karel  Hagen 

College van diakenen 

Diaconie Zendingscommissie – verant-
woording besteding giften 
Met de giften die we afgelopen tijd 
hebben ontvangen heeft de diaconie 3 
projecten van Kerk In Actie gesteund. 
Voor elk project werd 300 euro overge-
maakt. Dit waren: 
 

Kerk in Actie Sterke vrouwen opleiden 
op Papoea - Indonesië  
Overal in West Papoea zijn vrouwen ac-
tief betrokken bij de ontwikkeling van 
hun land en volk. Dat is hard nodig maar 
niet vanzelfsprekend in een maatschappij, 
waar vrouwen traditioneel voorbestemd 
zijn tot een leven binnenshuis. Veel van 
hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vor-
mingscentrum P3W leidt vrouwen op, zo-
dat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen 
aan de kerk en de samenleving.  
Het grootste centrum van P3W staat in 
Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier 
kunnen vrouwen terecht voor een cursus 
diaconaal werk van negen maanden. Wie 
niet (voldoende) kan lezen of schrijven, 
krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van 
drie maanden. De meeste vrouwen die de-
ze cursus volgen, komen van ver. Ze ver-
blijven in het internaat van het centrum. 
Vaak hebben ze na de basisschool geen 
opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwe-
lijks hoe het leven er buiten hun dorp uit 
ziet.  
 

Kerk in Actie Dialoog tussen verschil-
lende culturen en religies - Brazilië  
De Braziliaanse organisatie Comin onder-
steunt de inheemse volken op verschil-
lende gebieden, waaronder landbouw, ge-
zondheid en onderwijs. Daarnaast wil 

Comin de dialoog op gang brengen tussen 
inheemsen en niet-inheemsen in het land. 
Brazilië telt een groot aantal inheemse 
volken. Door de jaren heen hebben zij 
enorm geleden onder de dominantie van 
andere bevolkingsgroepen in het land. Er 
is weinig aandacht voor hun specifieke 
leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben 
deze volken een zwakke positie in Brazi-
lië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroor-
delen over de inheemsen en er zijn regel-
matig situaties van conflict over land waar 
indianen en niet-indianen tegenover el-
kaar staan.   
 

Kerk in Actie Vakopleiding voor 
straatjongeren - Kameroen  
De werkloosheid onder jongeren in Ka-
meroen is alarmerend hoog. De organisa-
tie Cafrad biedt vroegtijdige schoolverla-
ters praktische beroepsopleidingen. 
Jongens kunnen cursussen volgen in on-
derhoud van auto's, hout, metaalbewer-
king en informatica. Meisjes volgen cur-
sussen zoals decoratietechnieken, cate-
ring, mode, kleding, hoeden en feestver-
siering maken, huishoudkunde. Ook is er 
een horecaopleiding. Iedereen krijgt les in 
computerkunde en basiskennis van admi-
nistratie en boekhouding. Zij leren deze 
vakken op de vakschool van Cafrad en 
lopen tegelijkertijd stage bij een bedrijf. 
Dat is niet gebruikelijk in Kameroen, 
maar zeer succesvol. Jaarlijks worden 
zo’n honderd jongeren opgeleid door 
Cafrad. Kerk in Actie steunt dit werk dat 
zeer laag opgeleide jongeren goede kan-
sen biedt op de arbeidsmarkt. 
 

Collecteverantwoording  
Over het 1e  kwartaal 2016  

3-1 Diaconie 349,00 
10-1 Azië Caring Unites- 

werk voor kinderen en 
vrouwen in Nepal. 224,80 

17-1 Oecumenische dienst in 
Laren St Jan  

24-1 Gevangenzorg 
Nederland 176,60 

31-1 Diaconie 364,21 
7-2 KIA Werelddiaconaat 

Azië Indonesië betere 
voedselvoorziening door 
duurzame landbouw 469,95 

14-2 40 dagen aktie  297,74 
21-2 40 dagen aktie 405,59 
28-2 40 dagen aktie 156,55 

6-3 40 dagen aktie 378,23 
13-3 40 dagen aktie 135,73 
20-3 40 dagen aktie 431,94 
24-3 40 dagen aktie 293,15 
27-3 40 dagen aktie 601,06 

 

COLLECTEROOSTER 
15-05 Pinksterzendingweek Afrika -
Meer jongeren in de Rwandese Kerk 
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In Rwanda verlaten steeds meer jongeren 
de kerk als zij naar de hoofdstad trekken 
voor studie of werk, of omdat ze  over-
stappen naar een pinksterkerk. De Pres-
byteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk 
betrokken houden. Daarom biedt de kerk 
jongeren volop de gelegenheid zelf actief 
te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door 
leiding te geven aan kerkelijke activiteiten 
of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo 
neemt de betrokkenheid van jongeren bij 
de kerk toe. Ook biedt de kerk hen 
kansen. Via solidariteitsgroepen krijgen 
ze ondersteuning om een beroepsoplei-
ding te volgen of om een eigen onder-
neming te starten zodat migratie naar de 
stad niet nodig is. Doel van al deze 
activiteiten is om jongeren betrokken te 
houden bij de kerk. Door activiteiten voor 
de jongeren te organiseren die zij zelf 
moeten dragen, krijgen de jongeren nu 
een echte eigen plek in de gemeente. 
Bovendien worden ze uitgedaagd om na 
te denken over hun toekomst in hun eigen 
woonplaats. Zo leren ze de kerk beter 
kennen en neemt hun betrokkenheid toe. 
 

22-05 Oecumenische Viering Vituskerk 
Blaricum    
 

29-05  Diaconie 
 

Grotere en klei-
nere hulpvragen, 
van praktische 
hulp tot meerjari-
ge financiële on- 
dersteuning.  

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. 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 
voldoende. Met uw hulp kunnen wij dit 
dankbare werk blijven doen. 
kerst een extraatje krijgen. 
 

05-06  KIA Werelddiaconaat Zuid-
Amerika Guatemala - Hulp aan slacht-
offers seksueel geweld 

 
In Guatemala heerst een machocultuur. 
De gevolgen van de burgeroorlog, die 
jarenlang (1960-1996) het land heeft 
beheerst, zijn nog steeds merkbaar. 
Hoewel de oorlog al twintig jaar geleden 
is beëindigd, kampt de samenleving nog 
steeds met trauma’s door onverwerkte 
gruweldaden. Corruptie en straffeloosheid 
zijn aan de orde van de dag. De 
georganiseerde misdaad is zelfs geïnfil-
treerd in staatsinstellingen. Deze sociale 
wanorde, in combinatie met de macho-
cultuur, heeft geleid tot vergaande discri-
minatie van en geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Dit geldt vooral voor vrouwen en 
meisjes die laag opgeleid en/of van 
inheemse origine zijn. 
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala 
te maken met seksueel geweld. De meeste 
daders worden nooit opgespoord of 
gestraft. Refugio, partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, wil het toenemende huise-
lijk en seksueel geweld een halt 
toeroepen. 
Refugio (voluit: Refugio de la Niñez, 
Toevluchtsoord voor Kinderen) geeft 
slachtoffers psychologische begeleiding 
en hulp bij het doen van aangifte. De 
politie en lokale overheden krijgen 
ondersteuning, zodat zij de meisjes op de 
juiste manier opvangen en doorverwijzen. 
Ook kaart de organisatie misstanden aan 
bij de overheid en dringt ze aan op het 
straffen van daders. Met hulp van Refugio 
werken de meisjes bovendien aan een 
zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer 
ze een (beroeps)opleiding willen volgen. 

Refugio kan jaarlijks ongeveer dertig 
meisjes opvangen en begeleiden. 
 
 

Jan van Hamond, penningmeester 
Kerkelijk Bureau  

 

Nieuw ingekomen 
 Mevr. H.G.S. Schippers 
  Engweg 13A, Laren 
 Dhr. C.J. Kruithof 
  Grintbank 6, Laren 
 Mevr. M.E.J. Stapper 
  Lage Vuurscheweg 27, Laren 
 Dhr. M.M. van den Heuvel 
  Laarderweg 7, Eemnes 
  

Vertrokken 
 Fam. Beemsterboer 
  naar: Hilversum 
 Dhr. H.S. van Egmond 
  naar: Diemen 
 

Overleden 
 op 28 maart 2016: 
  Mevr. M. Vosseberg – de Wit 
  Naarderstraat 81, Laren 
 op 22 april 2016: 
  Mevr. W.A. van Wijland - Richters 
  Caliskamp 9, Laren 
 

Kerkelijk Bureau PGLE, 
Jim Lemckert 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderdienst PGLE 
 
 

Jezus zegt: ‘Ik stuur de Trooster, 
Iemand die je helpen kan 
om de Bijbel te begrijpen 
en je te troosten, als je naar Mij verlangt’. 
 

Hij zal je alles leren  
alles wat je weten moet 
jou de weg wijzen in dit leven 
Zijn advies is altijd goed. 
 

              Jezus zegt….. 
Het is dat stille zachte stemmetje 
dat jou zegt, dat is verkeerd 
je mag niet pesten of iets stelen 
dat heeft Jezus jou nooit geleerd. 
 

Je mag wel houden van elkander 
elkaar helpen, elke dag 
iemand troosten die verdriet heeft 
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je 

wacht. 

 
Dat zijn de mooie goede dingen 
die het leven waarde geeft 
Hij vertelt je van Gods Liefde 
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft. 
 

Probeer te luisteren naar dat  stemmetje, 
het is de stem van de Heilige Geest 
Hij zal heel jouw leven leiden 
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft. 
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Op 29 mei en 19 juni 2016 is er Godly Play tijdens de kinderdienst. 

	
Groet, 
 

Famke, Leo, Elisa, Geert-Jan en Yvette 
 

 
 
Zondag 1 mei - Vanochtend met een groep van 11 schilders onze 
eigen ruimte geschilderd. 
Eerst alles afgeplakt, en daarna met rollers en kwasten aan de 
gang. Na anderhalf uur een fantastisch resultaat, trots op het re-
sultaat. 
Ook hebben we een naam voor onze ruimte bedacht 12+ HONK 
Over 2 weken verder ..... 
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Liturgische kanttekening 
Ieder in zijn eigen taal 

Over een lied bij Pinksteren 
Geen megafoon op Pinksteren 
In het Pinksterverhaal horen mensen uit allerlei streken de apostelen 
in hun eigen taal. Theologen en predikheren hebben er over getwist: 
was het een hoorwonder of een spreekwonder? Een zinloze 
discussie. We horen over God altijd in onze eigen taal, beelden en 
symbolen uit onze cultuur. Er is geen hemelse megafoon en ook de 
apostelen hebben geen godsspraak. 
Dat hebben we wel gedacht. In de kerken is dat ook altijd gezegd. 
De meesten van ons dachten - vroeger en misschien nu nog wel - dat 
er een ándere Stem dan de onze te horen is. Misschien niet door 
iedereen. In elk geval was die te horen in de oertijden van Abraham, 
Mozes en de profeten. Soms hoort een mens die stem in het hart of 
bij een verschijning. 
Sedert een paar eeuwen hadden we een openbaringsidee, waarin wat 
is geschreven praktisch hetzelfde was als ‘God zegt’. Alsof wij ooit 
andere stemmen horen dan de onze. En nog steeds zijn er mensen 
die alle discussie over een bepaalde zaak afbreken met: ‘god zegt in 
zijn woord...’ of zelfs alleen maar: ‘god wil’, ‘god zegt’. Het onuit-
sprekelijk Geheim wordt zo geannexeerd voor eigen gelijk. 
 

Nooit hoorden wij andere stemmen 
Bij die talen op Pinksteren hoor ik het Lied Van Alle Dagen van 
Huub Oosterhuis: 
 

Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen, 
nooit andere 
goddelozer mensen dan wij. 

 

Mensen hebben religieuze ervaringen. Die zijn onuitsprekelijk. Als 
ze er toch over willen spreken doen ze dat in hun eigen taal, de taal, 
de beelden en de rituelen uit hun traditie. Hun woorden zijn geen 
godswoorden, maar pogingen om hun ervaringen te talen. De 
liturgie is eigenlijk niet anders dan taal geven aan de ervaring van de 
Eeuwige.  
 

Waarom ontroert me dat lied iedere keer? Ik vermoed, allereerst, 
omdat het in één zin uitdrukt wat onze situatie onder de zon is. In 
het proces van je leven komt het ogenblik dat je dit onder ogen moet 
durven zien: 'Nooit hoorden wij andere stemmen, dan de onze'. In 
één zin wordt heel die crisis van het zoeken naar zin van buiten, het 
grijpen naar het geheim achter de dingen, de hunkering naar een 
Stem van boven en een god die spreekt, onder woorden gebracht. 
Met name in ónze tijd moeten we dat onder ogen zien. Niet als het 
laatste, maar wel als het eerste om volwassen geloof mogelijk te 
maken. Ik denk dat waar dat niet gebeurt, we met potentieel onge-
loof, projectie, verdrongen angst te maken hebben. 
Het meest ontroert me dit lied, wanneer we het zingen op zondag-
morgen rond de tafel van brood en wijn. We zingen het dan, wan-
neer we het met elkaar juist over God willen hebben.  
We zingen het met alle-heiligen. We zeggen en zingen het elkáár 
toe. Daarom heeft dit lied niets hards, of dreigends of cynisch - 
integendeel het is een teder en geborgenheid schenkend lied. Dat 
blijkt wel uit het vervolg. 
 

De rest van het Lied Van Alle Dagen kunnen we niet missen: 
 

Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen, 
nooit andere 
goddelozer mensen dan wij. 
 

Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel 

boven de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 
 

Nooit werd iemand 
weggetild uit de tijd. 
Maar soms even 
wordt lijden opgeschort 
of dragen mensen het samen. 
Zo zouden wij moeten leven. 

 

Er waren ‘nooit andere goddelozer mensen dan wij’. Je hebt van die 
plaatjes die je in je hoofd kunt laten omklappen, zodat je er ineens 
iets anders in ziet. Zo wil ik die zin laten verspringen: Nooit waren 
er mensen, die meer zonder god waren, dan wij.  
Er is misschien geen cultuur geweest waarin het moeilijker was iets 
van het Geheim te ervaren dan de onze. Dat hangt onder andere 
samen met ons technisch-wetenschappelijk en economisch wereld-
beeld. 
Toch is het de vraag of we écht godlozer zijn dan bijvoorbeeld 
Prediker. Ook zijn ervaring is immers dat je over god en zeker over 
zijn rol in de geschiedenis niet zinvol kunt spreken. Zijn er dan nooit 
wonderen en tekenen, is er dan geen sprake van voorzienig vervul-
len van onze behoeften? Zijn er dan geen mensen die uit een coma 
ontwaakt over licht vertellen of mensen die wonderlijk bekeerd 
werden van zondige levenswandel? Ach, we weten wat te veel van 
psychologie en selectieve waarneming. Maria verschijnt alleen maar 
in Ierland of Polen en nimmer in Marokko of India.  
 

De verwondering, heb jij dat ook?  
‘Maar er was daglicht…’, gaat het lied verder. Nee, dat is geen 
godsbewijs. God wordt niet genoemd. Het is een vermoeden. Met 
het woord god moet je trouwens uiterst voorzichtig zijn. Al spoedig 
fungeert hij als de ezel voor de kar van onze ervaringen. Dan bréékt 
het Geheim. 
Het is een soort herinnering van: Heb jij dat ook? Die verbazing 
over het Licht, dat aanstoot in de morgen? Dat lage voorjaarslicht 
van de lente? Het opstaan en de opstand uit de doden steeds op-
nieuw? Dat we ondanks alle verschrikkingen en vernietigende 
mogelijkheden niet met zijn allen allang in de afgrond zijn gestort? 
Heb je dat ook, die verbazing dat er hoop is en Iets dat het leven 
draagt als ‘een onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen’? 
Het wonder dat ondanks martelingen, duizenden doden in zinloze 
oorlogen, moord en doodslag, onvoorstelbaar lijden en krankzinnige 
leiders we elkaar nog niet allemáál de kop inslaan? 
 

Een on-uitsprekelijk verlangen 
En kijk: ‘soms even wordt lijden opgeschort of dragen mensen het 
samen.’ In mijn eigen taal, vanuit mijn christelijke traditie zeg ik 
dan: God, Jezus. En ik weet dan nauwelijks wat ik zeg. 
Onderweg naar dat vreemde verre koninkrijk vertellen wij elkaar 
verhalen. Méér hebben we niet. In die verhalen zeggen we 'en God 
sprak', al is er niets te horen dan onze eigen stem. Onderweg delen 
wij brood en wijn, zoals Jezus zijn leven deelde met zijn vrienden. 
Een wonderlijk ritueel. Bij het samen delen van het brood gingen in 
Emmaüs de ogen open. Het brood is niet heilig, de wijn is niet 
heilig, de voorganger heeft geen bijzondere macht, wij zijn niet 
heilig. Maar wanneer mensen leven met elkaar delen, lijden 
opschorten of samen dragen, zoals Jezus dat deed, kunnen we ieder 
in eigen taal en in eigen beelden zoiets als ‘God’ of ‘Allah’ of ‘Ene’ 
zeggen. 
‘Zo zouden we moeten leven’ - dat is geen opgelegde moraal, maar 
een onuitsprekelijk verlangen. 
Ja, in de liturgie kunnen muziek en lied meer zeggend zijn dan 
gesproken woorden.  
 

Jan de Jongh 
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K E R K D I E N S T E N  

ZONDAG 15 MEI   Pinksteren 
de Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
   Jeugdenzo 12+in de consistorie 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt Oecumenische viering 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M. v. Kesteren / Ds. R. Buijs-Ballast 
  Oecumenische viering 
ZONDAG 22 MEI  Trinitatis 
de Dorpskerk en de 
Ontmoetingskerk 11.00 uur Oecumenische viering in de Vituskerk, Blaricum 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman 
Stchtse Hof 10.45 uur Ds. J.C. Visser, Laren 
Theodotion 10.30 uur Mw. Ds. G. de Vries 
ZONDAG 29 MEI  Eerste zondag na Trinitatis 
de Dorpskerk  10.00 uur Ds. R. Steenstra, Leiden 
Ontmoetingskerk  10.00 uur Drs. E. Idema, Amersfoort Radio 6FM 
Johanneskerk 19.00 uur Oecumenische Vesper  zie hieronder 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur Diaken J. Tünnissen 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 

Oecumensiche Vesper 29 mei 2016 
– Een beeld van een Kerk – 

Volhouders 

Dit is de laatste Oecumenische Vesper in de Johanneskerk, zoals deze ruim 35 jaar 
heeft plaats gevonden. Dit lijkt in tegenspraak met bovenstaande titel: volhouders! 
Maar Paulus geeft ons in zijn brief aan de Romeinen 12: 9-21 goede raad mee voor 
de toekomst. In die geest kunnen we voortleven. 
Dat bemoedigt ons in deze laatste Vesperviering waarvoor wij u van harte uitnodigen 
op zondag 29 mei 2016, om 19.00 uur in de Johanneskerk te Laren. 

  Voorgangers:  Pastoor M. Ridder (Amsterdam) 
   Ds. R. van den Beld (Baarn) 
Muzikale medewerking:  Dubbelkwartet uit Huizen, Bussum, Hilversum 
   Orgel: Joost Veerman 

U bent allen zeer WELKOM! 
ZONDAG 5 JUNI  Tweede zondag na Trinitatis 
de Dorpskerk  10.30 uur Ds. R. van den Beld, Baarn 

Afscheid als interim-predikant 
 17.00 uur Ds. R. van den Beld, Baarn Vesper 
Ontmoetingskerk  10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Heilig Avondmaal 
    Jeugdenzo 12+in de consistorie 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Mw. A. Zeeman – Van de Water  
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor E. Kok 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M. van Kesteren 
ZONDAG 12 JUNI  Derde zondag na Trinitatis 
de Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen Heilig Avondmaal 
Ontmoetingskerk  10.00 uur Prof. Dr. M. Brinkman, Zeist 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur niet bekend 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
Torenhof: Elke woensdagochtend om 10.00 uur wordt er een kerkdienst gehouden. 
Op de eerste en derde woensdag van de maand is er een protestantse, op de tweede, 
vierde en eventueel vijfde woensdag een katholieke voorganger. Rond de feestdagen 
zijn er oecumenische diensten. In alle diensten is iedereen van harte welkom! 

Lied van Gods Woord  (Melodie Lied 248) 
Gods Woord, zo dikwijls afgeschreven De Geest wil in de harten wonen: 
bestaat niet louter op papier, van jong tot oud, van laag tot hoog, 
maar komt door mensen heen tot leven en spelen wij in, op wat gaat komen 
De speelplaats van Gods heil is hier. dan buigt het kwaad om, tot vrede en 

hoop. 

Wij schuilen samen rond de Schriften, Vermenigvuldig van de vreugde 
de Weg wordt voor ons uitgelegd: waarmee je rijk gezegend bent, 
dat God ons beschermt, en draagt alle dagen, om in de wereld door te geven 
zoals ons in liefde is aangezegd. Gods liefde en gerechtigheid. 

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

Zondag 22 mei 11.00 uur Sint Vitus-
kerk, Blaricum: Oecumenische viering 
van de gezamenlijke BEL-kerken 
Zondag 29 mei 19.00 uur Johannes-
kerk, Naarderstraat, Laren: Oecumeni-
sche vesper (zie hiernaast) 
Zondag 5 juni 14.30 uur Sint Jansbasi-
liek, Laren: Korenfestival 2016 
Zondag 5 juni 17.00 uur Dorpskerk, To-
renlaan, Blaricum: vesper 
 

Zie voor meer informatie 
 http://www.belkerken.nl 

 
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 
 R. van den Beld, J.G. de Bruijn 
FOTOREDACTIE 
 Rineke Ooijkaas, Harry van Schaik 
EINDREDACTIE 
 S. Talsma, 2 vacatures 

INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 
De sluitdatum voor inzending van kopij 
voor het eerstvolgende nummer van 
Onderweg is: 

 

DONDERDAG 26 MEI 2016 
 

Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor 
welk onderdeel en voor welke rubriek uw 
kopij bestemd is (bijv. Algemeen/Oecume-
nische vesper of PGB/Diakonie of PGLE/ 
Lekkerkerk). Instructies voor het aanleveren 
van kopij kunt u via email bij de redactie 
aanvragen. 

Zie ook het volledige colofon op pagina 2. 

 

 


