De Matthäus Passion en wij
In de tijd voor Pasen zullen weer
duizenden de Passionen van Johann
Sebastian Bach instuderen en meemaken. Vanwaar die aantrekkingskracht van de Matthäus Passion? Niet
alleen vanwege Bach, maar ook omdat
het evangelische passieverhaal lijkt op
Griekse tragedies: het resoneert met
tragische momenten in ons eigen
leven.
Jezus „moet‟ naar Jeruzalem
Een belangrijke oorzaak van Jezus‟
dood is zijn besluit om met Pasen naar
Jeruzalem te gaan. Hij zei tegen zijn
leerlingen: „We zijn nu op weg naar
Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal
worden overgeleverd...‟ (Mat. 20:18).
Daarna hangt de onafwendbaarheid
van het martelaarschap als een dreigende wolk over de gebeurtenissen. Na
dit besluit spreekt Jezus herhaaldelijk
over „moeten‟: de mensenzoon „moet‟
overgeleverd worden. Is dat hetzelfde
als de noodlottige noodzakelijkheid,
die een tragedieverhaal kenmerkt? In
een tragedie moet het zo gaan, omdat
de dichter het wil. Hij bepaalt de
onontkoombaarheid van het verhaal.
Over dit „moeten‟ is heel wat getheologiseerd. In het evangelie heeft dit
„moeten‟ (dei) meer de klank van
„betamen‟. Jezus weet wat hem te
wachten staat, kijk maar naar het lot
van de profeten. Er is niet alleen de
overmacht van het noodlot. Zijn
„moeten‟ staat niet los van zijn eigen
levenskeuze. Hij kan niet anders dan
daaraan vasthouden, anders zou hij
zichzelf verloochenen. In Jesus Christ
Superstar vraagt Judas: ‘Jezus, waarom ben je niet gewoon timmerman
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gebleven? Wat had je te zoeken in
Jeruzalem? Waarom je bemoeien
met de geldmakerij in de tempel?‟
Aus Liebe, antwoordt de soliste in de
Bachs Matthäus Passion.
Wie het passieverhaal emotioneel
meebeleeft, ervaart eenzelfde onverbiddelijk ontrollen van het gebeuren
als in een tragedie. De theologie
heeft de tragiek van Jezus‟ levensgang onzichtbaar gemaakt door de
verzoeningsleer en door het dogma
van Gods voorzienigheid.
Katharsis (reiniging)
Nu is er met de tragedies iets eigenaardigs. Volgens Aristoteles worden
we door de tragedie bevangen door
„vrees en medelijden‟. Er gebeurt iets
met ons, wanneer we het passieverhaal horen zingen of lezen. Allereerst ervaren wij vrees en medelijden
vanwege het lijden van Jezus. Maar
dat vertaalt zich bij de toehoorders
naar hun eigen verdriet en tragiek,
hun machteloosheid en vrees voor
eigen lijden, tegelijk is er ook schuldgevoel over het mateloze lijden in de
wereld. De noodlottige ontwikkeling
van de dingen verbindt zich met de
tragische en onvermijdelijke momenten in het eigen levensverhaal. Al is
dat voor de meesten van ons niet zo
dramatisch en ten dode. Aristoteles
heeft ontdekt, dat door deze confrontatie met de tragiek bij de toeschouwers een reiniging (katharsis) van
eigen tragiek teweeg gebracht wordt.
Die kan met sterke emoties gepaard
gaan, maar kan ook leiden tot zelfinzicht en aanvaarding.

Bach en wij
Als dat waar is, geldt de analyse van
Aristoteles ook voor de Matthäus
Passion: er kan in ons een katharsis
plaats vinden. Bijna iedereen ervaart
wanneer de strijkers de aria Erbarme
dich inzetten grote ontroering. De aria
gaat namelijk niet over Jezus, maar
over óns. Een evangelist vertelde: „Na
het Aber Jesu schrie abermal laut,
und verschiet blijf ik altijd stil rechtop staan, denkend aan het moment
waarop het ooit mijn tijd zal zijn.‟
Ook het daarop volgende koraal
Wenn ich einmal soll scheiden legt dit
verband met onze eigen dood.
De Matthäus Passion schept de
mogelijkheid mijn eigen tragische
gevoel, verdriet, vrees en medelijden
te projecteren op het lijdensverhaal
van Jezus. Ik vermoed dat dit het
geheim is van Bachs passie. Eén van
de redenen dat zo velen - christen of
niet - jaar in jaar uit de Passion willen
meebeleven.
Jan de Jongh
(bewerking HA)
Uit: Jan de Jongh. God in de kring
van de goden. Griekse tragedies en
het christendom. Skandalon, 2016.
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Zondag 21 januari
3e zondag na Epifanie
Lezen:
1 Samuël 3, 1-10(18)
Marcus 1, 14-20
Jezus als reddingsboei voor de wereld
is een christelijk beeld dat aanzet tot
verdere evangelisatie om meer mensen het evangelie te verkondigen, al
staat de toekomst van onze planeet
Aarde tegenwoordig op een andere
manier vaak ter discussie.
Zondag 28 januari
4e zondag na Epifanie
Lezen:
Deuteronomium 18, 15-20
Marcus 1, 21-28
Als Jezus spreekt, raken mensen
onder de indruk: komen ze wellicht
„op ooghoogte met God‟?
Zondag 4 februari
5e zondag na Epifanie
Lezen:
2 Koningen 4, 18 –21
Marcus 1, 29-39
„Iedereen is naar u op zoek!‟
Zondag 11 februari
6e zondag na Epifanie
Lezen:
2 Koningen 5, 1–15
Marcus 1, 40 – 45
Maar toen de man vertrokken was,
ging hij overal breeduit rondvertellen
wat er gebeurd was.
Zondag 18 februari
1e zondag 40-dagentijd
Lezen:
Genesis 9, 8-17
1 Petrus 3, 18-22
Marcus 2, 1-12

Vandaag lezen wij
Januari
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27

1 Korintiërs 6:12-20
Spreuken 17:1-15
Spreuken 17:16-28
Spreuken 18:1-11
Spreuken 18:12-24
Psalm 5
Marcus 1:1-15

zo 28 Marcus 1:16-31
ma 29 Marcus 1: 32-45
di 30 Spreuken 19:1-12
wo 31 Spreuken 19:13–29
Februari
do 1 Spreuken 20:1-9
vr 2 Spreuken 20:10-21
za 3 Spreuken 20:22-30
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10

Psalm 142
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Spreuken 21:1-12
Spreuken 21:13-201
Spreuken 21:22-31
Joël 1:1-14

zo 11
ma 12
di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17

Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21

zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24

Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
Jona 4:1-11
2 Petrus 1:1-11

zo 25

2 Petrus 1:12-21

Jezus ging naar Galilea, waar Hij
Gods goede nieuws verkondigde.
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Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben
daar nu niet meer zo zeker van.
Herman Finkers
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O v e r d e n k i n g

40-dagenkalender

Het kwaad en de weegschaal
‟t Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere, toch niet aan,
Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein.
Een aantal van u zal dit gebedje wel kennen. Het is het vervolg op: Ik ga slapen,
ik ben moe.
Velen zijn met deze woorden naar bed gebracht. Het liedje ademt aan het begin
vertrouwen, maar dat couplet over het boze en over de vele zonden spreekt een
andere taal.
De boosheid en het zondebesef werden er al vroeg ingebeden. Soms met alle
gevolgen van dien. Angst en schuldgevoel hebben velen belast. Geen wonder
dat die woorden bij velen verdwenen. Ik heb ze zelf ook nooit aan onze
kinderen geleerd.
Moet je een kind bijbrengen dat het zondig is? Dat is toch schadelijk!
Het boze en de zonde hebben we willen afschaffen, althans als het gaat om de
kleinere kring waarin wij leven. We kunnen het kwaad wel aanwijzen, maar dan
vaak buiten ons zelf. Het boze, het kwaad, dat is IS, de islamitische terreurbeweging in het Midden Oosten. George Bush noemde indertijd landen als Irak,
Iran en Noord- Korea de as van het kwaad. Het boze, het kwaad, we denken
vaak aan ideologieën, nazisme, fascisme. We kunnen namen van dictators uit
onze eeuw, die het kwaad belichamen, Hitler, Stalin, Ceauscescu, Pol Pot,
Sadam Hoessein en vul de rij maar aan.
Maar hoe zit dat met het kwaad en ons zelf. Bestaat dat? Of hebben we het voor
ons zelf maar niet voor anderen afgeschaft?
Het valt me op hoe genadeloos mensen aan de schandpaal van televisie of
sociale media genageld worden. We projecteren het kwaad graag op een ander.
Maar hoe is dat bij ons zelf?
Beatrice de Graaf, de schrandere hoogleraar die vaak op televisie te zien is,
schreef een mooi boekje onder de titel Heilige Strijd. Daarin zegt ze: we moeten
met het kwaad leren omgaan dat ook deel is van ons zelf. We mogen met het
kwade omgaan, niet om ons zelf of een ander voor altijd de grond in de
stampen, maar omwille van het leven en omwille van de hoop. Wat wij doen,
dat is: wij gaan niet goed of niet om met het boze of het kwade in ons leven.
Nico ter Linden vertelde indertijd van een zieke man, die bezoek kreeg van drie
dominees: een loodzware, een vederlichte en een pastorale predikant. De man
had niet alleen last van lichamelijke kwalen, hij werd ook geteisterd door
schuldbesef. Hij worstelde met zichzelf en zijn verleden.
De eerste dominee hoort zijn verhaal aan en begint een tirade over de zondigheid van de mens. Als hij uitgesproken de ziekenkamer verlaat, blijft de man,
nog ongelukkiger dan voorheen achter.
Dan komt dominee 2. Hij antwoordt op het verhaal van de man: zit je daar mee?
Nergens voor nodig!. Iedereen doet wel eens wat wat niet door de beugel kan.
Als hij verdwenen is, voelt de zieke zich nog zieker dan voorheen.Het tweede
antwoord helpt hem niets. Integendeel!
Dan komt de derde dominee. Hij heeft een weegschaal bij zich. Zeg wat je
belast en leg het op deze wegeschaal. En laat het liggen zolang als nodig is. Hij
vertrekt en laat de weegschaal achter. Op gezette tijden komt hij terug. Steeds
vraagt hij de zieke te vertellen wat hij op zijn hart had. Vaak vertelt deze
hetzelfde verhaal. Na verloop van tijd leest de dominee een zin uit de Bijbel:
Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u geven rust.
Er kwam een moment dat de zieke de weegschaal weer meegaf aan de dominee.
Er komt een moment dat de weegschaal zijn werk heeft gedaan.
ds. J.G. de Bruijn
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Wegwijzer van Aswoensdag tot Pasen
Het is een goede traditie geworden. In
2018 zal voor de vijfde keer in de
veertigdagentijd, de periode die loopt
van Aswoensdag (14 februari 2018) tot
en met Eerste Paasdag (1 april 2018),
een kalender gemaakt worden.

De Lustrumeditie biedt voor iedere
dag een kalenderblaadje met een
gedicht of een tekst om over na te
denken of van te leren. Ook de
kinderen krijgen aandacht.
Het spreekt voor zich dat daarbij ook
het thema van dit seizoen, Geloven in
vrijheid, aan bod zal komen.
De prijs is € 5,00.
Kopen:
U kunt de kalender kopen op de zondagen 28 januari, 4 februari en 11
februari, na afloop van de kerkdienst
in de Ontmoetingskerk.
Op de zondagen 4 en 11 februari is de
kalender bij Henk Aertsen te koop in
de Dorpskerk van Blaricum.
Bestellen:
U kunt de kalender ook bestellen bij
Alice van Kalsbeek, telefonisch: 06130 489 84, of per mail: avankalsbeek
@ziggo.nl.
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Interkerkelijke 40-dagenaktie 2018

Ingezonden

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie
Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie
binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele
mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar
hebben wij weer twee mooie projecten:
Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana
De Stichting Barbarugo uit Waverveen zet zich al een
aantal jaren in om de droogte in Afrika op een effectieve
manier te bestrijden, namelijk door het aanleggen van
bamboeplantages. Daarmee helpt zij de lokale bevolking
inkomsten te genereren, boskap en erosie tegen te gaan en
een duurzame grondstof te produceren met een grote
afzetmarkt.
Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in
Duncan Village, Zuid-Afrika
Onder het motto ”Wij luiden de BEL voor een Rondavel”
hebben wij in 2016 succesvol actie gevoerd voor het
Isibindi Safe Park (Zuid-Afrika). Hier worden kleine
kinderen uit Duncan-Village, een krottenwijk van BuffaloCity, overdag opgevangen en kunnen hun oudere broers of
zusjes daar na schooltijd hulp krijgen bij hun huiswerk en
verdere praktische zaken, zoals het leren omgaan met geld.
Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80
kinderen in passen. Dan kunnen daar de maaltijden voor de
kinderen plaats hebben en hoeven ze niet meer in de
extreme hitte of kou buiten te zitten.
Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2018 nog een aantal
studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te
financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze
meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare
school kunnen doorlopen.
Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u
ons hen te helpen?
Uitgebreide informatie over deze projecten vind u in het
komende nummer van Onderweg en over alle door ons
gesteunde projecten vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93
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Stichting NAAS
In 2015 kwam een aantal mensen met een heel
verschillende achtergrond bij elkaar. Wat ze gemeenschappelijk hadden was en is hun zorg over de ontwikkelingen in onze samenleving. Mensen, en met name
jonge mensen, vragen zich af of ook zij perspectief hebben op een toekomst hier. De westerse wereld geeft veel
mogelijkheden aan haar inwoners. De vraag is of mensen
zich dat voldoende realiseren en of dit toekomstperspectief in gelijke mate is verdeeld over haar inwoners.
Jihadisme of de neiging daartoe is een niet te onderschatten fenomeen in onze westerse samenleving. Wij
onderkennen dat de overheid in repressief opzicht tal van
maatregelen heeft getroffen om radicalisering te bestrijden. Preventief is er echter nog een wereld te winnen. Dit
gaat om zowel jonge mensen met een islamitische achtergrond, als om zogenaamde bekeerlingen. Daarom hebben
wij de stichting NAAS (Arabisch voor MENSEN) opgericht.
Stichting NAAS heeft als doel het tegengaan van extremisme in een zo vroeg mogelijk stadium. Wij zijn voor
het bevorderen van een dialoog, het verbeteren van
toekomstig leiderschap, gelijke kansen voor mannen en
vrouwen, voor tolerantie.
De stichting wil haar doel bereiken door onder meer:
 onderzoek te doen op het gebied van integratie en
interculturele vraagstukken;
 het geven van contra-expertise op basis van gedane
onderzoeken (second opinion);
 het ontwikkelen van scenario‟s op basis van gedane
onderzoeken (zog. wat te doen);
 advies en trainingen geven aan instellingen en personen die actief zijn op het gebied van bestrijding van
extremisme;
 het trainen en begeleiden van kwetsbare en risicovolle
groepen en individuen.
Samenwerking is daarbij een sleutelbegrip. Zowel met
andere organisaties als met individuele personen. Onze
eerste keuze is een groep vrijwilligers samen te brengen –
met name jongeren met een moslim achtergrond – en die
contact te laten zoeken met moslim risicogroepen en
individuen. Aanvullend zal een netwerk van relevante
organisaties en personen in het leven worden geroepen.
Momenteel hebben vooral jongeren met een moslim
achtergrond het moeilijk in onze Nederlandse samenleving. Ze vinden vaak weinig gehoor. Mede als gevolg
hiervan zijn ze vatbaar voor extreme opvattingen en
radicalisering.
Wij kiezen ervoor de groep moslim jongeren via internet
te benaderen en hen de gelegenheid te geven hun
gevoelens te uiten en daarover te communiceren. In elk
geval zal de inhoud – de content – zodanig zijn dat deze
iets onder hen teweeg gaat brengen. Idealiter zou er een
heroverweging van hun zienswijze over de invulling van
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hun leven moeten plaats vinden. Mocht blijken dat
iemand deskundige hulp uit welke discipline ook nodig
heeft, kan daarnaar verwezen worden. Ook zal verwezen
worden naar andere, relevante websites en social media.
Het doel van onze interactieve internet aanpak is het
tegengaan van isolatie, radicalisering, terrorisme en
jihadisme onder moslimjongeren, door moslimjongeren.
De stichting stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan
het voorkomen van radicalisme en jihadisme. Daarnaast
wil ze eveneens medewerking verlenen aan het tot stand
brengen van een betere verstandhouding en meer begrip

tussen moslims en mensen met een andere – al dan niet
religieuze – achtergrond in Nederland.
Geert Horstmann
STICHTING NAAS
Zevenenderdrift 63
1251 RB Laren
stichtingnaas@gmail.com

“Omdat jij niet de zoon van je vader bent”
Wat is waarheid? Wat „doet‟ waarheid als die aan het
licht komt? Het Schriftwoord zegt dat de waarheid ons zal
bevrijden – is dat zo? In dit artikel gaat het over het
vaderschap en de waarheid.
Addy
“Papa, ben ik niet je kind?
Van der Welcke, verbaasd, zag hem aan.
- Wat zeg je? vroeg hij, en begreep het niet.
- Neen, nietwaar ... Ja, ik weet het nu ...
Zeg Addy, wat mankeert je?
- Ik ben niet ... je kind, nietwaar. ( ... )
Het is een leugen Addy, ze liegen, ze liegen ... Je bent
mijn kind, van mij alleen, mijn zoon, en de zoon van
mama ... mijn kind, mijn lief kind.”
Het antwoord van de vader aan zijn zoon is bevrijdend in
de Boeken der kleine zielen. Het staat tegenover de
schone schijn van een welgestelde Haagse familie.
Constance, de moeder van Addy, ging tijdens haar huwelijk een relatie aan met Van der Welcke. Daaruit werd
Addy geboren. Haar familie deed haar daarop in de ban
en haar huwelijk werd ontbonden. Zij trouwt met Van der
Welcke en zij vertrekken naar het buitenland. Na vijftien
jaar ballingschap keert het gezin terug en beide echtelieden proberen weer aansluiting te krijgen met hun families. Dat gaat uiterst moeizaam en Addy krijgt zelfs ruzie
met zijn neven. Ze spreken over hem als „de Italiaan.‟
De waarheid maakt vrij, maar aan vrijheid moet je wennen. Want nadat Van der Welcke zijn vaderschap erkend
heeft, dringt hij er bij Addy op aan om liever niet over
deze kwestie te spreken met zijn moeder.
Dat is onhoudbaar en Addy gaat na verloop van tijd verhaal halen bij zijn moeder. “Hij zou haar alles vergeven
hebben, als het waarlijk zo geweest was ... als hij geweest
was ... de zoon van een Italiaan ... maar het zou hem
eeuwig leed zijn geweest ... als zijn vader niet zijn vader
geweest ware.”
De waarheid maakt Addy sterk en hij is het die haar
troost: “Nu weet ik de waarheid, mama, zei hij; en als de
mensen nu lasteren, ben ik sterk.”

Ntare
Ntare droomt ervan dat zijn rapsong uitgezonden zal
worden door een radiostation in Kigali (Rwanda).
In die song komt hij met een bekentenis over wie zijn
vader is. Want Ntare is tijdens de verkrachting van zijn
moeder verwekt door een soldaat van „Interahamwe‟. Dat
zijn Hutu-militanten die de genocide uitvoerden op de
Tutsis (1994). De genocide kostte ongeveer 800.000
Tutsis het leven en ging gepaard met de verkrachting van
250.000 vrouwen. Zo’n 20.000 vrouwen raakten zwanger.
Hun kinderen, voor zover ze nog leven, zijn nu huwbaar.
Maar hoe gaat dat met zo‟n start? Hoe zullen zij zelf
vader zijn?
Het verhaal over Ntare en anderen, geschreven door
Danielle Pacquette, staat in de Washington Post van 11
juni 2017.
Ntare was op de basisschool een probleemkind dat vechtpartijen met andere kinderen uitlokte Hij was al twaalf
jaar toen de waarheid over zijn vader hem verteld werd.
Zijn moeder vertelde hem over de moordpartijen. Over de
militanten die haar, een Tutsi, in een school waarin zij
gevlucht was, verkrachtten. Hoe zij door haar eigen familie uit huis werd gegooid toen haar zwangerschap zichtbaar werd. Daarom viel ze steeds naar hem uit en daarom
sloeg ze hem.
De waarheid maakte Ntare sterk. Hij ging huishoudelijk
werk doen, kocht fruit voor zijn moeder en hij werd meer
en meer de man des huizes.
De mensen die hem een bastaard noemden, negeerde hij.
Sterker nog. Een bastaard? Ja, een bastaard!
Samen met lotgenoten schreef hij een toneelstuk over een
moeder die haar zoon de waarheid vertelt. Met die
rapsong op de radio zal zijn geheim publiek worden. Zijn
vriendin krijgt de waarheid beetje bij beetje te horen. Tot
voor kort wist zij alleen dat hij geen vader heeft.
Voor Ntare is die rap een zelfonthulling. Maar hij heeft
hem bovenal bedoeld als een hart onder de riem voor al
die andere kinderen van moordenaars en verkrachters.
Dat ze zich erkend weten en minder eenzaam voelen.
Het is aangrijpend hoe Ntare de ballast waarmee hij
geboren werd, ombuigt naar hanteerbare bagage die
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helpend is. Helend voor hemzelf, voor
zijn moeder en voor lotgenoten.
Jozef
Als het gaat over de vraag wie de
vader van Jezus is wijst Okke Jager in
zijn bijbels dagboek Opklaring ons op
een belangrijk moment in het
kerstverhaal van Lucas.
Tussen de zin: “en ze bracht een zoon
ter wereld” en de zin: “ze wikkelde
hem in een doek,” mogen wij onze
adem wel even inhouden, vond Jager.
Want daar gebeurt het.
Lucas wist als arts toch dat elk kind
na de geboorte snel moet worden
gekleed om onderkoeling te voorkomen? Waarom vermeldt hij dat de
kleine Jezus in doeken werd gewikkeld?
Jozef had het kunnen verhinderen. Het
kind is niet van hem! Als hij Jezus
niet als zoon had erkend, was het kind
waarschijnlijk naakt te vondeling
gelegd. Dat was een bij de Romeinen
bekende manier van doen met ongewenste kinderen.
Door Maria het kind in doeken te
laten wikkelen, neemt Jozef stilzwijgend het vaderschap op zich.
Hier gaat het vaderschap dus niet over
een zaadcel. Hier hebben we van doen
met wat de psychiater en psychotherapeut Nagy „de vierde dimensie‟
noemt, de relationele ethiek.
“Dit is een ethische afweging. Hier
gebeurt rechtvaardigheid.” (Kees Breg
-man in het kerstnummer van Volzin
2008)
Matteüs meldt dan ook dat Jozef een
rechtvaardige was, dat wil zeggen een
mens die verantwoordelijkheid neemt
voor de ander die op zijn zorg is aangewezen.
Dat is inderdaad iets om even je adem
bij in te houden!
Vaderschap gaat ook over de vraag
wie voor het kind zorgt, wie er goed
voor is.
En dat doet Jozef.
Voor Jezus is het gekozen vaderschap
door Jozef van levensbelang geweest.
Dat duurde zo lang als het nodig was.
Want bij de doop van Jezus ging de
hemel boven hem open en klonk die
stem: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.”
6
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Zou die erkenning Jezus hebben doen
groeien? In elk geval gaf die hem de
kracht om daarna de duivel te
weerstaan.
Weduwe
Op haar sterfbed vertelde een weduwe
mij dat haar zoon van een andere
vader is dan de zoon zelf denkt. Zij
moest dat geheim kennelijk nog met
mij delen.
Zij en haar man hadden een goed
huwelijk en waren blij met hun zoon.
Andersom leek die inmiddels volwassen zoon prima op zijn plaats te zijn
geweest bij deze vader en moeder.
Voor haar dood heb ik aan de moeder
nog eens gevraagd of zij wilde dat ik
iets zou doen met haar mededeling
over het vaderschap. Nee, nee, dat
was niet de bedoeling!
Die zoon leeft dus met een hem onbekende leugen.
En ik leef met een waarheid die mij
onvrij maakt. Want ik vind dat elk
mens er recht op heeft naar waarheid
te kunnen antwoorden op de vraag
van tante Es („Raymann is laat‟):
„Vertel me: Wie is je vader? Wie is je
moeder?‟
Het helpt mij dat de bekentenis van
deze moeder aan mij werd gedaan in
mijn rol als pastor. Ik hoef er niet
wakker van te liggen en dat doe ik
ook niet. Maar toch, bij alle berichten
over adoptie, over draagmoeders en
over een ruim zelfdonerende directeur
van een spermabank, wordt mijn
waarheid even aangetikt.
Maar die waarheid blijft bij mij. Bij
mij alleen.
Leopold
De loyaliteit van kinderen naar hun
ouders en andersom, is een Westers
concept.
In Afrika is die loyaliteit niet minder
belangrijk, maar is vaak anders. Voorouders en jouw verhouding met hen,
zijn van levensbelang.
Wij woonden vier jaar in Kameroen.
Polygamie maakt dat kinderen van
één vader verschillende moeders hadden. Ik herinner me de glimmende
trots waarmee één van de studenten
zijn zus aan mij voorstelde: zelfde
vader en zelfde moeder! Meer zus kun

je niet krijgen ...
Een dochter van onze huishoudelijke
hulp was haar moeder zat en het
meisje ging op eigen initiatief permanent elders wonen. Daar had niemand
een probleem mee.
Het eenjarige zoontje van onze nachtwaker Leopold – het knaapje was naar
mij vernoemd, zo gaat dat – stikte in
een pastic zakje dat hij te pakken had
gekregen.
Wij waren geschokt, maar de vader
was dat niet; het kind was nog zo
klein; het had zo kort geleefd ... geen
traan.
Leopold kwam de nacht daarna
gewoon weer over ons waken. En
kleine Marnix was al begraven. Mijn
rouw was van een andere orde dan de
zijne. Zijn waarheid hielp mij niet.
Toen daarentegen later de stokoude
grootvader van Marnix begraven
werd, liepen de emoties hoog op,
waren de rouwrituelen eindeloos en
iedereen moest er bij zijn.
Alle generaties doen een beroep op de
loyaliteit van de andere generaties,
maar de manier waarop die daarop
reageren kan verschillen. In Afrika
anders dan bij ons. En ouders en
kinderen in samengestelde gezinnen
hier, doen dat weer anders dan
anderen.
Zal ‟de‟ waarheid ons bevrijden?
 Addy werd door de waarheid
bevrijd.
 Ntare zal die vraag beamen.
 Jezus werd bevestigd als zoon,
door Jozef en door zijn Vader.
 Ik leef met een onvrijmakende
waarheid - en dat is goed mogelijk.
 De waarheid van Leopold was
anders dan de mijne.
De waarheid bevrijdt, maar niet voor
iedereen op gelijke wijze.
Marnix van der Sijs

Bij twijfel,
vertel de waarheid.
Mark Twain
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Pastoralia

Terugblik
We vierden kerstmis en deden dat
uitbundiger dan vorig jaar.
Kinderkerst met de minimusical, de
kerstdiners in de tent achter het
Achterom, de Volkskerstzang en de
dienst in de kerstnacht en de
kerstmorgen.
Het waren allemaal druk bezochte
evenementen. Reden tot dankbaarheid!
Dank aan allen die daar hard aan
hebben gewerkt. Het was de moeite
waard!

Bij de diensten
21 januari 2018
Derde zondag na epifanie.
In de Week van gebed voor de
eenheid van de kerken houden we een
oecumenische viering in de basiliek in
Laren, met pastoor J. Vriend en ds. M.
Th. van der Sijs. Het koor staat onder
leiding van ds. J.G. de Bruijn.
Het thema is: „Recht door zee,‟ de
kerntekst daarbij is: „Uw rechterhand,
Heer, ontzagwekkend in kracht‟ (Exodus 15: 6).
Er zal geen dienst in de Dorpskerk
zijn, u bent welkom in Laren!
Onderstaande „declamatie‟ maakt deel
uit van een Verklaring die werd voorgedragen in de Domkerk in Utrecht op
31 oktober jl. ter gelegenheid van
vijfhonderd jaar Reformatie. Het is
een tekst die ons juist ook in de
plaatselijke oecumene mag inspireren.
Als rooms-katholieken en protestanten
hebben we inmiddels ontdekt dat we
het belangrijkste met elkaar delen: het
geloof in God als Vader, Zoon en
Geest. Door dit gedeelde geloof is er
eenheid.
We zijn ervan overtuigd dat, wanneer
we groeien in het geloof in Christus,
die eenheid steeds dieper zal worden.
We zien uit naar de dag dat we een
verenigde kerk zullen zijn. Samen
willen we getuigen zijn van God in
deze tijd.
Het evangelie is springlevend en
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evengoed bestemd voor mensen van
vandaag als voor die van gisteren.
Ook willen we de Bijbel in de handen
leggen van onze tijdgenoten. Haar
bevrijdende boodschap is van alle
tijden.
Daarbij beseffen we dat de kerk naar
de marge is verschoven en voor velen
op afstand is komen te staan. Toch is
en blijft de kerk „van alle tijden‟. Het
is een gemeenschap van verbondenheid met God en met elkaar. Het is
een vindplaats van geloof, hoop en
liefde.
Daarom nodigen we onze tijdgenoten
uit om toe te treden tot de kerk en te
leven vanuit de vreugde van het
evangelie.
28 januari
Vierde zondag na epifanie
Voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum
4 februari
Vijfde zondag na epifanie
De oudtestamentische lezing gaat over
Elisa die te gast is bij een vrouw uit
Sunem, (2 Koningen 4) een dramatisch verhaal over kinderloosheid,
toch een kind krijgen en dat verliezen.
De evangelielezing gaat over de
genezing van de schoonmoeder van
Simon.
11 februari
Zesde zondag na epifanie
Voorganger: ds. René Beltman, Hilversum
18 februari
Eerste zondag van de Veertig dagen
Voorganger: ds. Klaas Touwen, Arnhem
Welkom!

Verdriet is een werkwoord
Een tijd geleden peilde ik in
Onderweg of er belangstelling is voor
een gesprekskring van lotgenoten over
rouw, verdriet en troost. We zouden
daarbij gebruik kunnen maken van het
boekje van Margriet van der Kooi,
„Verdriet is een werkwoord.‟
Drie mensen gaven blijk van hun
belangstelling. Nog twee mensen erbij
en we kunnen beginnen. Bij dit thema
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is de drempel voor aanmelding per
definitie hoog. Maar alleen uzelf kunt
daaroverheen stappen.
Mijn ervaring als begeleider van deze
groepen is dat lotgenoten veel herkenning ervaren bij elkaar. Verdriet en
rouw is iets individueels en tegelijk
kan herkenning heilzaam zijn.

Meeleven met
Machteld de Hoop (Laren) kwam ten
val en brak haar bovenbeen. Zij revalideert thuis.
Wij feliciteren Annie en Geert van der
Veen met hun veertigjarig huwelijk.
Met hartelijke groet,
ds. Marnix van der Sijs

Overleden
Op 3 januari is op de leeftijd van 40
jaar Dirk Jan Honing overleden.
Dirk Jan was dirigent van onze
huidige cantorij en organist in de
periode van ds. Touwen.
In 2012 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, waaraan hij
ook is geopereerd. Helaas is deze
tumor teruggekomen en uiteindelijk
niet meer te genezen.
Dirk Jan laat een vrouw en twee
kinderen na.
Wij denken aan hen in deze moeilijke tijd en wensen hen sterkte.

8
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Uit de gemeente
Volkskerstzang

Volkskerstzang (2)

Eén van de verbindende dingen in de
kerk vind ik zingen. Dus een
Volkskerstzang met veel samenzang
spreekt mij aan. Ik nodigde mijn
vader uit om mee te gaan op 23
december, want hij houdt ook van
zingen en knalt het liefst ver boven
iedereen uit. Nou, dat lukte hem deze
keer niet hoor! We zaten vooraan,
vlak bij het Kleinkoor Concertino.
Ze waren door ziekte maar op halve
kracht (nu 14 man en vrouw sterk),
maar wat een volume kwam er uit
die geoefende kelen! Als de trompet
van Pascal van de Velde ook nog
vaardig mee schetterde, was het feest
compleet.
Naast me zat een mevrouw, die
vertelde dat ze niet kerkelijk was,
maar met kerst alle kerstsamenzangdiensten uit de regio bezocht.
Zo kwam ze in heel verschillende
kerkgebouwen en overal was een
andere sfeer. Ze was onder de indruk
van ons prachtige kerkje (wie niet?),
maar ook van de échte kerstsfeer die
er hing: ingetogen maar tegelijk
feestelijk en intens. We hebben een
heerlijk avondje gehad, en wat mij
betreft doen we zoiets ook met Pasen
(en Pinksteren, en…).
Mieke Bleys

„Wat een rare naam‟ werd er door
iemand gezegd.
Het was dan ook de eerste keer dat
dit – in de rest van Nederland volkomen ingeburgerde fenomeen - in
Blaricum gehouden werd.
Waar Sky Radio half november al
met zijn klassiekers als „All I want
for Christmas‟ en „Last Christmas‟
losbarst, heeft de kerk zijn eigen
klassiekers.
Klassiekers die bij iedereen bekend
zijn, vanuit een diepgeworteld verleden. Het mooist komt dat tot zijn
recht bij het samen met een top koor
zingen in een in Kerstsfeer versierde
kerk. En al deze ingrediënten waren
aanwezig afgelopen 23 December.
Het Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg
(bekend van radio en TV) zong
spatzuiver
prachtige
Christmas
Carols, begeleid door Marijn Borsje
op orgel en met Pascal van de Velde
die weergaloos trompet speelde.
Het was een feest om zo vlak voor
Kerst samen in een volle Dorpskerk
al die prachtige Kerstklassiekers te
mogen zingen.
Frits Baan
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Het Blaricums Kerstdiner
Aan het begin van 2018 zijn we nog
aan het nagenieten van het succes
van het eerste Blaricums Kerstdiner
op 13 en 14 december j.l.
Pas begin oktober presenteerden wij,
onze koster Ron Flens en ik, het idee
aan de kerkenraad dat ik al vanaf het
renoveren van het pandje Achterom
voor ogen had; Kerst vieren met
zoveel mogelijk mensen op die
prachtige locatie. Wat een kans om
de Dorpskerk weer op een positieve
manier op de kaart te zetten!
Maar een week of 6 om alles voor
elkaar te krijgen is best kort. Natuurlijk hadden we al wat praktisch voorwerk gedaan, maar het was flink
lobbyen om het evenement met
sponsorgelden betaalbaar te krijgen.

Ondanks het voor Blaricum volkomen nieuwe concept was zonder uitzondering iedereen gelijk enthousiast.
Beide avonden waren in no time
volledig uitverkocht en we hebben
veel mensen moeten teleurstellen.
En toen was het zover en stond daar
een tent wat eigenlijk geen tent meer
was, maar een feestzaal met kroonluchters, mooi gedekte tafels met
kaarsen en prachtige kerstdecoraties.
Iedereen die binnenkwam was sprakeloos en stiekem waren we
natuurlijk apetrots.
Het eten was perfect verzorgd door
Floris Catering en werd uitgeserveerd door vrijwilligers uit de
kerkenraad, Blaricumse ondernemers
en de dominee. Het viel allemaal
bijzonder in de smaak. Tussen de

gangen door was er muzikale
omlijsting en werd er een inspirerend
verhaal verteld door Ds. Marnix van
der Sijs.
Wat was nu het succes van het
Blaricums Kerstdiner?
Je kunt een heleboel van tevoren
plannen, maar dat maakt het nog
geen succes. Het succes was de sfeer
die aan tafel ontstond tussen mensen
die elkaar in een andere setting
ontmoetten. Soms kenden ze elkaar,
maar veelal schoven ook 'vreemden'
aan, wat na het voorgerecht al geen
vreemden meer waren.
Iedereen nam aan het eind van de
avond afscheid met de woorden
„volgend jaar zijn we er weer bij.‟
Trudy Baan

Foto‟s: Harry van Schaik
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Sing-In

U houdt van zingen? Kom dan naar
de SING-IN.
U zingt graag maar beperkt dat tot die
keer dat niemand het hoort of tijdens
een kerkdienst als u „veilig‟ kunt
opgaan in het geheel.
U heeft geen behoefte solist te worden
maar zou het wel leuk vinden in een
groep te zingen, samen met mensen
die graag hun stem gebruiken om
éénstemmig of meerstemmig van
allerlei muziek te genieten.
Voor al deze mensen wordt in samenwerking met de cantorij van de
Dorpskerk te Blaricum een avond
georganiseerd waar o.l.v. cantor Peter
den Ouden het plezier in zingen op de
voorgrond staat.
U zult ervaren dat men al snel tot een
verrassend resultaat kan komen, een
resultaat dat interessant is voor geoefende en minder geoefende zangers.
Het diverse repertoire voor deze „singin‟ zal bestaan uit wereldlijke en
geestelijke muziek.
Wij nodigen u graag uit om deze
vocale „ervaring‟ en „uitdaging‟ aan te
gaan!
Voor
Op
Van
In

iedereen die van zingen
houdt, ervaren of onervaren
woensdag 31 januari 2018
19.30 - 21.00 uur
de Dorpskerk

Kunt u niet op 31 januari 2018 maar
bent u wel geïnteresseerd om in
groepsverband te zingen, dan zijn er
op woensdag 28 februari en 14 maart
2018 ‘open repetities’ van de cantorij
van de Dorpskerk om van 19.00 20.30 uur mee te zingen.

Bloemengroet

Woordelijk

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk met een
hartelijke groet en als gebaar van
verbondenheid naar:
ds. Marnix van der Sijs, Simon
Stevinweg 94, Hilversum; Pieter
Schreur, Frans Halslaan 25, Huizen;
Mieke Bleys, Rotondeweg 17;
Sebastiaan en Supriya Kos-van
Vembde, Salamander 12, Huizen;
Annie en Gerrit van der Veen, De
Dam 13; Machteld de Hoop-Bergsma, Ruiterweg 5, Laren.
Kent u iemand in uw omgeving die u
wil voordragen voor de bloemengroet, laat het ons dan even weten.
Karin Nelson

rondkijkend in mijn huis
zie ik mijn leven aan
mij voorbijgaan

Van en uit de kerkenraad
Op zondag 7 januari hebben we elkaar
na de dienst heil en zegen toegewenst.
Ik herhaal die wens graag voor wie er
niet bij kon zijn.
We staan aan het begin van een nieuw
jaar waarin we verder willen bouwen
aan onze gemeente o.a door weer
verschillende activiteiten te ontplooien. Voor het eerste halfjaar
denken wij aan:
 Sirkelslag,
het spel tussen
jeugdgroepen via internet
 Een uitje voor de bewoners van
Torenhof
 Een fietstocht voor contactpersonen
 Een actie voor de voedselbank
 Een bezoek aan de Portugese
Synagoge in Amsterdam
 Meedoen aan NL-doet met PGBteam, incl. jongeren
 Een aantal concerten
De kerkenraad had al besloten geen
activiteitenboekje te maken, maar in
Onderweg elke komende activiteit aan
te kondigen. Dat kan zowel onder de
berichten van de predikant, als onder
een aparte kop. Tevens zal het
overzicht van activiteiten op onze
website te raadplegen zijn.

boeken in de kast elk vertelt niet alleen het verhaal
dat de auteur schreef
maar ook een stukje van mijn eigen
geschiedenis
foto‟s aan de muur
en in dikke albums...
“Ach... weet je nog...”
Stenen
gevonden op diverse plaatsen
in alle uithoeken van de wereld
elk draagt een herinnering met zich
mee
kaarsen
de meesten mogen opbranden
en worden vervangen
maar een enkele kaars zal altijd
blijven steken in het stadium “halfopgebrand”
omdat ze behoren bij een dierbaar
mens
of bij een kostbare herinnering
Kinderschoentjes, kleutertekeningen,
een melkkannetje, gebroken en weer
gelijmd
het eerste “uitzet-stuk” van mijn
ouders
een vergeeld gedicht op een prikbord
een tekst die met me meegroeit
beeldjes
sommigen niet eens mooi
maar schoonheid zit niet altijd van
buiten...
Rondkijkend in mijn huis
denk ik
het wordt wel een beetje vol
toch maar eens wat wegdoen...?
In een dappere bui
zet ik het een en ander bij de
vuilnisbak
- en haal het meeste weer terug
veel dingen kun je vervangen
herinneringen niet

Bram Veerman, voorzitter
10
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College van Kerkrentmeesters

FamilieKerstFeest
Op zondagmiddag 17 december werd
het Familiekerstfeest in de Dorpskerk van Blaricum gehouden. Meer
dan honderd mensen van alle
leeftijden (ook opvallend veel ouderen! ) kwamen genieten van alles
wat enthousiaste kinderen ten tonele
brachten: van een warme ontvangst
tot koor- en wisselzang, een gedicht,
een kerstmusical met toneel en zang,
en na afloop chocomelk met iets
lekkers.
De
musicaldeelnemers
straalden na afloop van hun geslaagde
optreden en werden beloond met
bloemen en een uitbundig applaus.
Een uitgebreide sfeerimpressie kunt u
vinden in het jeugdkatern Flits in deze
Onderweg. Hieronder ook een tweetal
foto‟s.

NB: kort vóór Kerst is een speciale
Dorpskerk Nieuwsflits verstuurd
aan allen van wie bij ons het mailadres bekend is. Zo konden we u al
direct na het Blaricums Kerstdiner en
het FamilieKerstFeest iets laten zien
en lezen van deze evenementen.
Heeft u geen mail ontvangen, maar
wilt u ook graag op de hoogte blijven
van activiteiten, oproepen, mededelingen en foto-impressies? Meld u
dan aan voor de mailinglijst via
consistoriepgb@gmail.com.

COLLECTEROOSTER
28-01 Pastoraat eigen gemeente
Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn
terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.
De kern van alle pastoraat is het
omzien naar elkaar in de naam van
Christus. Er is sprake van pastoraat
daar waar mensen elkaar ontmoeten
en een relatie met elkaar aangaan om,
bij het licht van het evangelie, samen
een weg te zoeken in geloofs- en
levensvragen.

Met vriendelijke groet,
Mieke Bleys, jeugdouderling

04-02 Vorming en toerusting
Vorming heeft te maken met het in
gang zetten van een leerproces en
persoonlijke verrijking. Bij toerusting
gaat het om gerichte bagage om beter
in staat te zijn onze taken in de wereld
uit te voeren. In beide gevallen gaat
het er vooral om elkaar op een
ongedwongen manier te ontmoeten en
elkaar nader te leren kennen. Ook wij
hebben in onze tijd behoefte aan
houvast en ook voor ons bestaan er
fundamentele vragen als: Waar kom
ik vandaan? Waarom ben ik hier op
aarde? Waar ga ik naar toe?
11-02 Verlichting en verwarming
We zitten middenin de wintertijd .De
verwarming gaat een paar graadjes
hoger en het licht eerder aan. Dit
brengt veel extra kosten met zich mee.
18-02 Jeugdwerk
Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de
toekomst van de kerk op de investering in tijd en geld wordt daarom
niet bespaard.
COLLECTEVERANTWOORDING
10-12 Pastoraat
€
17-12 Vorming&Toerusting €
24-12 Eredienst
€
24-12 Eredienst
€
25-12 Eredienst
€
31-12 Eindejaarscollecte
€
31-12 Eindejaarscollecte
€

124,05
95,75
48,20
246,89
220,24
111,95
82,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Klaas Kos
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Commissie Kruispunt

te kijken. De durf om mensen aan te
spreken en uit te nodigen om mee te
doen ongeacht iemands achtergrond.
04-02 Werelddiakonaat
Kinderen uit slavernij in
Visserij (Ghana)
Onder dwang werken duizenden

Ook het komende jaar willen wij
graag onze gezellige koffiepuntbijeenkomsten op de 2e vrijdag van de
maand voortzetten en hopen wij dat
een ieder die dat wat lijkt ons zal
vergezellen tijdens het „uitje in de
buurt‟ op de laatste donderdag van de
maand.
Op donderdag 25 januari gaan we
naar het Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek van Natuurmonumenten
in ‟s-Graveland. Verzamelen op het
Oranjeweitje om 14.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd! Info:
Sabine van Dijk (693 72 58)

College van diakenen

Collecterooster

kinderen in Ghana in de visserij op
het Voltameer. Deze kindslaven,
vooral jongens, worden vastgehouden
op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het
Voltameer is een enorm stuwmeer, dat
vier keer zo groot is als Nederland. De
kinderen kunnen niet ontsnappen aan
de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights
bevrijdt kindslaven en vangt hen
tijdelijk op. Voordat ze naar huis
gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt
hun familie hulp om een beter bestaan
op te bouwen.
11-02 C’est la Vie huis
In het C‟est la Vie huis probeert men

28-01 Pax

PAX staat voor vrede. Samen met
mensen in conflictgebieden en
kritische burgers in Nederland werkt
Pax aan een menswaardige en
vreedzame samenleving, overal in de
wereld. Voor vrede is moed nodig. De
moed om te geloven dat vrede
mogelijk is, om tegen de stroom in te
roeien en je uit te spreken en toch
door te gaan. Iedereen ter wereld kan
iets voor vrede doen, maar daar is durf
voor nodig. De durf om vrede te
bezingen, van de daken te schreeuwen
en op de muren te schrijven. De durf
om de politiek ter verantwoording te
roepen en over je eigen grenzen heen
12
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om de laatste fase in het leven van
mensen met een ongeneeslijke ziekte
zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen. Naast hospicezorg is er ook
ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke
opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.
De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die
gasten betalen zijn niet voldoende om
alle kosten te kunnen dekken. Denk
aan kosten voor kennisontwikkeling
van de vrijwilligers. Ook zijn er
mensen die hulp nodig hebben, maar
niet draagkrachtig genoeg zijn om
bijvoorbeeld de eigen bijdrage te
kunnen betalen.

18-02 40-dagen-aktie BEL-kerken
Als hoofdproject is gekozen voor een
bamboe-plantage in Sheini, een dorpje
in het noordwesten van Ghana op de
grens met Togo. Sheini telt ca. 1.000
inwoners waarvan ongeveer 280 kinde
-ren tussen de 0-9 jaar. Door haar
geïsoleerde ligging en de gebrekkige
of eigenlijk het ontbreken van een
infrastructuur, zijn de dorpelingen
geheel op zichzelf aangewezen om in
hun onderhoud te voorzien. In samenwerking met de Stichting Barbaruga
willen wij nu ervoor zorgen dat er ook
in Sheini een bamboe-plantage komt.
Bamboe wortelt diep en houdt het
regenwater vast, waardoor de grond
weer vruchtbaar wordt. Maar bamboe
biedt veel meer. Met bamboe bouw je
ook stevige en solide hutten. Er zal
dan
voldoende
bouwmateriaal
beschikbaar komen voor een schooltje
en voor onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel product, naast meubels etc.
worden tegenwoordig ook fietsen van
bamboe gebouwd en dient het ook als
grondstof voor kleding
18-02 40-dagen-aktie BEL
Ook deze zondag collecteert de
diaconie voor de bamboe-plantage in
Sheini in het noordwesten van Ghana.
COLLECTEVERANTWOORDING
03-12 Eprapas
€ 137,30
10-12 Mission Possible € 103,36
17-12 Voedselbank
€ 178,20
Kerstcollecten:
Kinderen in de Knel
€ 1112,43
Oudejaarscollecten:
Vluchtelingenwerk NL € 272,55
Allen heel hartelijk dank voor uw
bijdragen!
Marry van Haandel
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Protestantse
Gemeente
Laren-Eemnes

Pastoralia

Bij de diensten
Terugblik

Johanneskerk
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
3755 KA 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. J.N. Swaan, Soestd.str.wg 65,
1213 VS Hilversum,  035-5389172.
Bank: NL39 RABO 0334 939 577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering / huur kerk (zalen):
Yvette Sollman, Schietspoel 33,
1251 XT Laren,  06-13399929
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v.
PGLE, vermelding: Collectebonnen
COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14,
3755TB Eemnes,  5389092,
E-Mail: anneliesterwal@gmail.com
Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
 5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl
Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv.
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending: Zie diaconierekening (...282),
onder vermelding van Zending.
KERKELIJK BUREAU
J.W. Lemckert, Zomertaling 43,
3755GN Eemnes,  6267252 e-mail:
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl
KINDEROPPASDIENST
Tijdens de zondagmorgendiensten in de
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst,
oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de
consistoriekamer, 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
zondagmorgendiensten in de Ontmoetingskerk. Kom jij ook? Contactpersoon:
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In de afgelopen weken is er veel
gebeurd. In en rond de kerkdiensten
zijn velen actief en betrokken geweest
bij diensten, samenkomsten, en andere
activiteiten. Veel werk gebeurt achter
de schermen. Dat dragende onzichtbare werk is van grote betekenis.
Ik noem terugblikkend een aantal
zaken uit de maand december: de
doop van Noor op de eerste zondag
van Advent, de lichtjesavond op vrijdag 8 december, met het maken van
klokken onder leiding van Tonny
Geel, de kerststallententoonstelling
van Ina Snaterse, de koorzang, het
binnenlopen van vele passanten. Ik
noem het kerstiner in de bovenzaal,
dat ook dit jaar goed en sfeervol was,
de kerstviering voor ouderen, ook dit
jaar door het kerstcomité zorgvuldig
voorbereid, de herderstocht op 23
december, met een grote groep deelnemers vanuit deze kerk en volhardend mede voorbereid door Leo,
Linda en Cees, ik noem de prachtige
bloemen, de boom, de kerststal, de
ster en het sterretje, tekens, symbolen
van bewogenheid en betrokkenheid.
Ik noem de diensten: 24 december ‟s
morgens met Margo Post die de
Christgeburtlieder zong, 24 december, ‟s avonds, de kerstnachtdienst
waar zoveel mensen van allerlei
leeftijden bij waren, de dienst van
eerste kerstdag, met het mooie filmpje
gemaakt door Femke en Alice, en
waar zoveel kinderen aan meededen.
Ik noem het concert voor bewoners uit
tehuizen in de Johanneskerk op 28
december, de dienst voorbereid door
gemeenteleden (Alice van Kalsbeek,
Gre te Brake en Cees van Rijsdam) op
oudejaarsdag (hulde!)...
En daarnaast: de indringende afscheidsdiensten die na elkaar plaatsvonden.
Als je alles op een rij ziet, ga je zien
hoeveel er gebeurde. Dan ontdek je
pas echt hoeveel mensen betrokken
waren en hoevelen er bereikt werden.
Met grote dankbaarheid schrijf ik dit.

Komende weken
Op zondag 28 januari gaat Drs. J.
Greven ut Blaricum voor. Jan Greven
is een goede bekende, die met groot
verstand en ruime levenservaring een
zinvol verhaal kan vertellen. We heten
hem hartelijk welkom.
Op 4 februari leid ik de dienst.
Normaliter zingt het koor in de dienst
op de eerste zondag van de maand.
Dat is nu niet het geval, vanwege
eerder meewerken aan de oecumenische dienst in januari en vanwege de
aanstaande motetdienst in februari. De
koorzangers hebben in de afgelopen
maanden al menigmaal opgetreden. Ik
vind hun bereidheid om aan diensten
mee te werken lovenswaardig!
Op 11 februari vieren we avondmaal. Avondmaal laat indringend en
ontspannen zien wat geloven inhoudt:
je hand ophouden om te ontvangen.
Geloven is geen bezit zijn en het hoeft
geen bezit te zijn. Als ik het denk te
bezitten, loop ik het gevaar dat
geloven een verlengstuk wordt van
mezelf.
Het bekende verhaal over zand in je
hand, illustreert voor mij veel in dit
verband.
Er was eens een jonge vrouw. Op de
vooravond van haar huwelijk stond zij
bij haar moeder en zij keken samen
naar de zon die over het strand
onderging in volle zee.
Ze vroeg haar moeder: Hoe ben jij in
je leven trouw gebleven? En wat moet
ik doen om trouw te kunnen zijn?
De moeder zweeg en dacht even na.
Toen bukte ze zich en ze vulde haar
handen met zand. Zo kwam zij bij
haar dochter staan. Zonder verder
iets te zeggen knelde zij haar vingers
steeds sterker om het zand. Het zand
glipte tussen haar vingers door. Hoe
krampachtiger ze haar hand samenbalde, hoe sneller het zand er uit
gleed. Toen ze die hand opende, lagen
er nog maar enkele korrels.
Daarna nam ze weer zand. Ze liet die
op haar open handen liggen, zonder
deze samen te knijpen. Kijk, zei ze, dat
is het geheim van leven en van trouw:
open handen.
Ik heb met vallen en opstaan geleerd
te leven met open handen.
18 februari is de eerste zondag van
de veertig-dagentijd. We houden een
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zogenaamde motetdienst. Ik verwijs u
naar berichtgeving elders in dit blad.
In het hart van de dienst zal muziek
van Mozart klinken. Deze muziek
wordt kort ingeleid met een toelichtende overdenking. In de eerste
weken van februari hebben we met
koorzangers gerepeteerd. Een blaaskwintet, waarin Jan de Waard meespeelt zal de begeleiding voor haar
rekening nemen.
Op 25 februari, de tweede zondag
van de veertig-dagentijd, verwelkomen we Sytze de Vries. Deze
begaafde dichter behoeft geen nadere
introductie. We zijn blij met zijn
komst.
J.G. de Bruijn

Catechese
Op woensdag 24 januari beginnen we
weer met de catechesatie voor
kinderen uit groep 7 en 8. We komen
tot in maart wekelijks bij elkaar,
behalve in de voorjaarsvakantie.
We beginnen elke week met samen
eten en daarna gaan we aan de slag.
Tijd: Woensdagmiddag, 12.45 uur14.00 uur, vanaf 24 januari wekelijks
Plaats: Ontmoetingskerk
Leiding: J.G. de Bruijn

Overleden
Thera van Baaren
Wat een ruimte, wat een uitzicht. Dat
ik zo naar buiten kan kijken. Dit heb
ik hier altijd zo mooi gevonden. Thera
van Baaren lag de laatste weken van
haar leven op bed in de kamer. Ze lag
in het huis waar ze zestig jaar
gewoond had. Nummer 105, zoals
haar kinderen het huis aanduiden. Aan
de wand foto‟s van kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en van
Piet, haar man. Op de kast een kleine
adelaar. Thera lag te wachten. Het
waren voor haar geen gemakkelijke
maanden nadat ze gevallen was. Ze
was afhankelijk en ze was aangewezen op zorg. Ze kon de deur niet meer
uit. Niet meer naar de kerk, waar ze
zich thuis voelde te midden van de
mensen.

Tijdens dat wachten kon ze haar leven
overzien, met alle dankbaarheid voor
wat ze had gedeeld met haar man,
haar gezin, haar vrienden. Ze had haar
leven afgerond.
Het was genoeg, het was goed zo.
Vanaf haar bed kon ze door het raam
naar buiten kijken.
Ze kon ver kijken, ze woonde letterlijk en figuurlijk in een huis met ruim
zicht.
In dat kijken naar buiten kwam af en
toe ook iets van de hemel dichterbij.
In alle rust en vrede is ze gestorven,
omringd door haar kinderen, die haar
vergezelden tot de grens.
We hebben haar herdacht in wat zij
het kleine kerkje noemde, de Johanneskerk, waar zij vaak geweest was
met haar vreugde en met haar verdriet.
We hebben herinneringen aan haar
opgehaald. We hebben liederen
gezongen die een belangrijke rol in
haar leven speelden, zoals de bekende
liederen: Beveel gerust uw wegen, de
Heer is mijn herder, maar ook het lied
dat het koor voor gezongen had via de
telefoon: Die mij droeg op adelaarsvleugels.
Thera was kerkelijk. De kerk speelde
aan belangrijke rol in haar leven.
Geloven was voor haar nooit zonder
vragen en onzekerheden. Misschien
ging ze daarom ook graag naar de
kerk. Daar voelde ze zich verbonden
met mensen, ingebed in een kring. Dat
was voor haar de plaats waar ze
gevoed kon worden, waar ze haar lege
handen kon openen om te ontvangen.
In haar huis met uitzicht was ruimte
voor al haar kinderen, die eigen
wegen gingen. In haar hart was ruimte
voor hen, voor haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen, voor wie ze elke
avond bad.
We hebben Thera begraven in het graf
waar in 2005 haar man Piet te ruste
was gelegd.
We gedenken haar met vrede, met
eerbied, genegenheid en liefde.
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Gonny van Huizen-Bakker
In haar bruidsweken is in volle vrede
Hilgonda (Gonny) van HuizenBakker, overleden.
Dat woord bruidsweken, dat haar
dochter Tiny gebruikte, is veelzeggend voor Gonny van Huizen. Op
haar kamer hing een groot portret van
haar man en in haar verhalen kwam
hij steeds terug. Hij was en bleef
belangrijk voor haar. Na het overlijden van hem, haar grote liefde, in
2010 voelde ze het gemis, voelde ze
de heimwee naar het leven samen en
verlangde ze om herenigd te worden.
Ze heeft nog ruim zeven jaar geleefd,
toen ze op 7 december, omringd door
haar kinderen is overleden.
In de kapel van Johanneshove hebben
we haar herdacht, deze kleine vrouw,
die er altijd verzorgd uitzag. Kleinkinderen en kinderen haalden herinneringen aan haar op, waarin duidelijk
werd wat zij voor hen betekend heeft.
Logeren bij opa en oma betekende
spelletjes, rondjes rennen in het huis,
het betekende lang, heel lang uitgezwaaid worden en als er gebeld werd,
werden de afscheidswoorden door
Gonny gerekt. Kinderen verwoordden
met woorden en met emotie het
goede, het bijzondere en liefdevolle
van haar leven.
We lazen psalm 23. In die oude psalm
wordt haar leven weerspiegeld: de
zorg die er was, de liefde, het vertrouwen en het geloven. Daarnaast biedt
die psalm ruimte voor wat moeilijk en
donker geweest is in het leven.
Gonny van Huizen was een gelovige
vrouw, die met dankbaarheid terug
kon kijken en met vertrouwen verwachtte wat komen zou.
De liederen die we samen zongen
ademden vertrouwen in goddelijke
nabijheid, wat de toekomst brengen
moge.
Nadat ze door een haag van mensen
uitgeleide gedaan werd in Johanneshove hebben we de dienst afgesloten
in het crematorium in Bilthoven.
Allen die verder gaan wensen we toe
dat de herinnering aan Gonny van
Huizen in alle ruimte een geschenk
mag zijn.
J.G. de Bruijn
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Rebible
Inez van Oord, de oud-hoofdredacteur van het blad Happinez, heeft in
dialoog met Jos van Oord, broer en
emeritus-predikant een interessant
boek geschreven: Rebible.
In samenwerking met de Larense
Boekhandel hebben we Inez van
Oord uitgenodigd om over dit boek te
komen spreken. We beleggen in de
komende maanden een avond.
J.G. de Bruijn

Kuitert en Dingemans
Afgelopen jaar overleden twee theologen: Harry Kuitert en Gijs Dingemans. Beiden gewetensvolle en
geleerde auteurs van indrukwekkende
boeken. De een, Kuitert, kwam oorspronkelijk uit de gereformeerde traditie, Dingemans was hervormd van
huis uit.
Aan het overlijden van Kuitert hebben
de media veel aandacht besteed.
Dingemans kwam na zijn dood tot
nog toe niet of nauwelijks in de
publiciteit.
Bij Kuitert ligt in zijn boeken het
accent op wat hij niet of niet meer
wilde geloven. Hij is bekend geworden door de one-liner die zijn insteek
kernachtig weergeeft: Alles van boven
komt van beneden. Of, Achterberg
citerend: Een mens is voor een tijd
een plaats voor God. Geloof was bij
hem algemeen betwijfeld geloof.
Vanuit volstrekte eerlijkheid brak hij
bouwwerken af om te komen tot wat
hij relevant vond.
Veel critici zeiden: bij Kuitert hou je
niets meer over. Ze zagen in hem de
theoloog van de deconstructie, de
afbraak. Kuitert was rechtlijnig, zoals
dat misschien ook wel in zijn traditie
past; je kon bij hem wel eens het idee
hebben: Wat ik zeg is de waarheid.
Misschien ben je nog niet zo ver om
dat te weten, maar hopelijk komt dat
nog wel.
Dingemans had een kritische geest.
Maar in hem ben ik altijd een geest
van constructie tegengekomen. Dingemans dialogiseerde, met de traditie,
met andere wetenschappen en weten16
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schappers. Hij gaf aan waar hij niet
meer in geloofde: maar zei ook wat
hij wel wilde geloven. Vanuit dialoog
bouwde hij op.
Fenomenaal is zijn boek De stem van
de Roepende. Dat boek gaat over God
en mensen. Dingemans beschrijft God
niet met een woord als almacht. Een
dergelijke term staat ver van hem af.
God noemt hij: Stem van de Roepende. Stem die je oproept: mens
waar ben je, wat doe je, hoe leef je.
God is niet de allesregelaar, niet de
allesbepaler, niet de al bestierende,
God is voor hem wel de Stem die voor
ons uit gaat, de trekkracht naar
nieuwe mogelijkheden. En zo ook de
God van de belofte: dat er nieuwe
wegen zullen zijn.
Hij heeft zich in dit verband erg laten
inspireren door de procestheoloog
Alfred North Whitehead, die spreekt
van God als de veroorzaker van possibilities. Dingemans zoekt naar woorden en beelden, die verstaanbaar zijn.
Hij was theoloog, maar ook natuurwetenschapper. In een boek dat hij
schreef samen met de bioloog Smelik,
Deze wereld en God, zoeken beiden
naar taal die herkenbaar is voor
beiden. Ze komen onder meer tot:
God als energieveld, God als Zon, als
Lichtbron.
Maar voor Dingemans geldt ook:
Jezus is degene die God als roepende,
belovende werkelijkheid belichaamt.
Wie met een open geest in gesprek
wil raken met deze tijd en deze
wereld, wie tegelijkertijd zich verbonden voelt met de Bijbelse traditie, wie
geloven in zijn bagage wil houden,
kan bij Dingemans nog steeds heel
goed terecht. Ik vind zijn werk inspirerend. Ik heb veel aan hem te
danken. Ik kan zijn werk nog steeds
van harte aanbevelen.
J.G. de Bruijn
Enkele boeken uit het omvangrijke
oeuvre van Dingemans:
De stem van de Roepende, Kok Kampen 2000
Ietsisme, een basis voor christelijke
spiritualiteit, Kok Kampen 2005
Deze wereld en God, Kok Kampen
2005
Sporen van de verborgen God, Kok
Kampen 2010

Van en uit de kerkenraad
De geluidstechniek in de Johanneskerk wordt momenteel gehuurd van
de firma Tela. Dit in afwachting van
een nieuwe installatie waarbij wordt
gestreefd naar een gebruiksklare oplevering vóór Pasen. Bij de voorbereidende werkzaamheden is het heel
waardevol om Frans Hagens als
deskundige/adviseur te hebben. De
eenvoud van gewoon goed geluid
vertalen naar technische kwalificaties
is werk voor specialisten. En ook hier
wordt met passen en meten de meeste
tijd versleten. Pasen duurt nog even
en het kerkbestuur heeft tot doel
gesteld om naast het geluid in de
Johannekerk ook het geluid in de
Ontmoetingskerk binnen genoemd
tijdsbestek gemoderniseerd te hebben.
Zodra het geluid op orde is, kunnen
wij ons gaan bezighouden met beeld.
Daar is nog geen streefdatum geformuleerd. Als je de ontwikkelingen
stap voor stap doet, dan zal rond april
2018 duidelijk zijn wanneer de
realisatie van beeld te verwachten is.
Mede om gezondheidsredenen moet
Jim Lemckert een deel van zijn
werkzaamheden afstoten. De werkzaamheden als ledenadministrateur
kan hij gelukkig blijven doen. De
andere werkzaamheden bestaan vooral uit het verzorgen van gegevens uit
de ledenadministratie voor de diverse
commissies binnen onze gemeente.
Alle werkzaamheden die te maken
hebben met geautoriseerde uitvragingen uit de ledenadministratie gaan
verzorgd worden door Herman
Docter. De kerkenraad is blij met de
nieuwe bijdrage van Herman en de
verlichting van de werkzaamheden
van Jim.
Het nieuwe beleidsplan 2018-2022
staat op de agenda. De voorbereidingen zijn begonnen en de gemeente
wordt daar in een gemeenteberaad bij
betrokken.
Jan de Waard wordt bevestigd als
ouderling en dat is een belangrijke
stap in intensivering van het pastoraat.
Martin Noordzij
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Kerkelijk Bureau
Nieuw ingekomen
Fam. M.M. Haring
Raadhuislaan 80 A/10, Eemnes
Mevr. K. Bijl
IJsbaanweg 17, Laren
Dhr. J. Vlaanderen
Werkdroger 1, Laren
Mevr. S.E.R. Mouthaan
Melkweg 59, Laren
Mevr. M.A. Repko-van Zwolle
Eemnesserweg 42, Laren
Fam. R.W. de Jong
Ruizendaallaan 61, Eemnes
Verhuisd
Mevr. J.M. Gijzen
van: Stationsweg 8, Laren
naar: Werkdroger 1, Laren
Overleden
op 7 december 2017:
Mw. H. van Huizen-Bakker
Eemnesserweg 42, Laren
op 8 december 2017:
Dhr. P.J. Schep
Schoolstraat 19, Blaricum
op 15 december 2017:
Mw. J. Vet-Wallenburg
Naarderstraat 81, Laren
op 24 december 2017:
Mw. W.A.M. Perfors-Kleuver
Eemnesserweg 42, Laren
op 28 december 2017:
Mw. L. van Baaren-Beugelaar
Gooiergracht 105, Laren

Rietgors 44, Eemnes; Mw. Van der
Laan-Prins, Reijerserf 14, Eemnes.
Wie iemand, van binnen of buiten de
gemeente, wil voordragen voor de
bloemengroet, kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen,
Soestdijkerstraatweg 65,
Hilversum, tel. 035-5389172,
e-mail:
riekeswaan@hotmail.com.

Lekkerkerk
De eerstvolgende
Lekkerkerkmaaltijd
is op 25 januari.
We gaan om 18.00
uur aan tafel.
Als u zich hebt opgegeven en onverhoopt toch niet kunt
komen, wilt u dat
dan ook doorgeven?
De kosten zijn vier euro.
Opgeven voor de maaltijd van
januari kan t/m maandag 22 januari
bij mevr. Riet Pieket Weeserik, tel.
531 56 36, of op de lijst achterin de
Ontmoetingskerk.
Paula van Hamond

Lekkerkerk Kerstdiner

Jim Lemckert

Uit de gemeente

Bijzondere kerkdienst

Motetdienst Mozart
“Mozarts muziek klinkt in de hemel,”
zei de grote theoloog Karl Barth. Of
hij gelijk heeft? Wie zal het zeggen.
Feit is wel dat Mozart schitterende
muziek heeft geschreven. Twee van
zijn werken gaan we instuderen met
een ad hoc koor: het motet Misericordias Domini en de psalm De
profundis.
Het instuderen doen we in korte tijd:
in één repetitieweekend en op de
dagen voor de kerkdienst.
Geoefende zangers zijn van harte
welkom. Hierbij speelt stembalans
binnen de groep uiteraard een rol.
Zangers zullen van te voren voorzien
worden van bladmuziek en geluidsopnames. Voorafgaand aan de repetities moet thuis geoefend worden.
Het koor zal begeleid worden door
een ensemble van blazers.
Op zondag 18 februari voeren we de
muziek uit in de ochtenddienst. Zoals
bij eerdere bijzondere diensten:
Mozart staat letterlijk en figuurlijk
centraal. De psalm zingen we eerst,
als een gebed om ontferming. Daarna
volgt het motet met een korte preek.
Opgave: vóór 1 februari 2018 bij
yttastulp@casema.nl
Repetitiedata: vrijdagavond 9, zaterdagmiddag 10 en zondag 11
februari 2018 (aansluitend
aan de kerkdienst), vrijdagavond 16 en zaterdagmiddag 17 februari 2018
Dienst: zondag 18 februari 2018

Bloemengroet

In de afgelopen weken gingen de
bloemen uit de kerk, als gebaar van
verbondenheid naar:
Mw. Van Baaren-Beugelaar, Gooiersgracht 105, Laren; Dhr. en Mw. Van
der Zouw, Pastoor Hendrikspark 6,
Laren; Dhr. Van Gelder, Herderstasje
12, Eemnes; Dhr. en Mw. Wink,
Pastoor Hendrikspark 12, Laren; Mw.
Heleen Potman, Pijlenkamp 34, Eemnes; Mw. Marjolijne Yska, Pijlenkamp 59, Eemnes; Mw. Van Veelenvan Dijk, Heideveldweg 17, Laren;
Mw. Posthumus Meyjes-Elenbaas, De
Pijl 8, Laren; Mw. De Heus-van Oord,
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College van diakenen

Collecterooster
28-01 Hospice Huizen
Hospice Huizen
is een hospice in
oprichting. Het
pand aan de
Gooierserf 126 wordt op dit moment
klaargemaakt om in Januari 2018 de
eerste gasten te kunnen ontvangen.
In de laatste, terminale fase van het
leven thuis worden verzorgd, is om
allerlei redenen niet altijd mogelijk of
wenselijk. Hospice Huizen is een
gastvrij bijna-thuis-huis waar iedereen
die naar verwachting nog slechts korte
tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. Vanuit betrokkenheid wordt
zorg en begeleiding geboden, met alle
aandacht voor de gast en voor zijn of
haar naasten. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden,
vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.
Het Hospice Huizen stelt de wens van
de gast en zijn of haar familie centraal. Na zorgvuldig te zijn geïnformeerd, beslist de gast mee over de
gewenste en/of vereiste zorg en
ondersteuning. Er is in het hospice tijd
en aandacht voor de dagelijkse zorg,
maar ook voor aanvullende zorg, voor
zomaar even een praatje, een spelletje
of een goed gesprek.
04-02 Werelddiaconaat Afrika
Ghanese kindslaven bevrijd
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserĳ op het
Voltameer. Deze kindslaven, vooral
jongens, worden vastgehouden op
kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en
gevaarlĳk werk doen en worden
uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen
voornamelĳk uit kwetsbare en arme
gezinnen uit andere delen van het
land. Ze leven ver van de bewoonde
wereld en kunnen geen kant uit. Hun
bazen behandelen hen als slaven. Er is
geen enkele mogelijkheid om aan de
grillen van hun slavenmeesters te
ontsnappen.
18
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Partnerorganisatie Challenging Heights
spoort deze kinderen op, bevrijdt hen
en vangt de kinderen tijdelijk op. In
deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische
hulp en onderwijs voorbereid op een
terugkeer naar hun eigen gezin en
dorp. Met de collecteopbrengst wil
Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun
terugkeer naar huis.
11-02 Caring Unites - werk voor
kinderen en vrouwen in Nepal
Caring
Unites
biedt in Nepal
kinderen en jonge
vrouwen
de
mogelijkheid tot
het volgen van
een basis en/of vervolgopleiding.
Omstandigheden, geboren uit armoede,
maken dat 35 procent van de kinderen
in Nepal niet naar school gaan. De
meeste ouders in Nepal kunnen niet
lezen en schrijven, en willen niets
liever dan dat hun kinderen 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 voor het uniform tot eenvoudigweg zorgen dat een kind een
warme winterjas heeft. Het is ieder
jaar een paar maanden namelijk echt
winters koud in Nepal. Caring Unites
heeft winterjassen bezorgd, een meisjestoilet laten bouwen bij een school
en een generator geleverd in een
opvangtehuis om te zorgen dat er
altijd elektriciteit voorhanden is.
Direct na de aardbeving in 2015 heeft
Caring Unites ook noodhulp verleend
in de vorm van het verstrekken van
tenten, voedsel en golfplaten voor de
herbouw van woningen. Tevens is
Caring Unites gestart met een pilot
voor het verstrekken van micro
kredieten.
Zorgen voor een ander is simpelweg:

Je verplaatst je in een ander en weet
gewoon hoe je kunt helpen, met
kleine of grote dingen. Tijdens hun
reizen door Nepal is bij Harry van
Ieperen en Jolanda Tetteroo de
behoefte ontstaan om van incidentele
steun aan kinderen en jongeren in
Nepal structurele hulp te maken. In
2009 is de stichting Caring Unites
opgezet met als doel om met name
meer meisjes de kans op (voortgezet)
onderwijs te bieden. Met regelmaat
bezoeken zij Nepal, geheel op eigen
kosten om steeds een stap verder te
zetten in het bieden van structurele
hulp.‟
Caring Unites heeft een verjaardagskalender uitgebracht. Door de verkoop van deze kalender kunnen we de
nodige fondsen werven waarmee we
gezinnen en met name kinderen in
Nepal kunnen helpen. Fotografe Marjolijn Lamme heeft belangeloos de
foto‟s aangeleverd voor deze bijzondere kalender. Het resultaat is dan ook
prachtig. Voor 10 euro te bestellen bij
Caring Unites. Stuur een email met
uw gegevens naar :
Jolanda.caringunites@gmail.com
18-02 40-dagen-aktie BEL-kerken
Zie pag.4.
Jan van Hamond

Herderstocht
23 december was de Herderstocht.
Heel veel mensen liepen mee, hielpen
bij het opbouwen en afbreken of
speelden in een scène. Het was een
avond van Samen op Weg,
gezelligheid en licht. Allemaal heel
erg bedankt voor deze fantastische
avond.
Linda van Gelder
(Foto op pag.19)
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12+ en 16+
Kerst ligt alweer achter ons, en het nieuwe jaar is
begonnen. Wat hebben we genoten van de herderstocht.
Een route door Eemnes met 7 scène‟s die het kerstverhaal
uitbeelden. Toch blijft de scene met de kameel erg mooi.
De lampion die we met elkaar in de WEL gemaakt hadden
kwam goed van pas.
Eerste Kerstdag hebben we de libdup bekeken, prachtig,
als echte acteurs hebben we het kerstverhaal uitgebeeld.
Voor ieder groot en klein was er een rol. We hebben
kerstbloemstukjes gemaakt met een echte kaars erin die we
in de kerk kregen. Wat een feest zeg!! Er waren 26
kinderen.
De eerste kinderdienst in het nieuwe jaar zit er al weer op,
godly play, 15 januari was er weer een gewone kinderdienst, 22 januari is er een oecumenische viering in de
Baseliek in Laren, we beginnen om 11 uur en er is godly
play die ochtend.
Volgende maand gaan we Pater Van Wegen uit Friesedale,
Zuid-Afrika, uit nodigen, hij komt ons dan vertellen over
zijn werk daar.
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ZONDAG 21 JANUARI
derde zondag na Epifanie
De Dorpskerk
Geen dienst
Ontmoetingskerk
Geen dienst
St. Jan te Laren
11.00 uur Pastoor J. Vriend & Ds. M.Th. van der Sijs
Tergooi Blaricum
10.00 uur Pastor mw. E.M. Spijkerman
Stichtse Hof
10.45 uur Ds. M. Randt
Heilig Avondmaal
Theodotion
10.30 uur Pastoor J.H. Willems
Eucharistieviering
ZONDAG 28 JANUARI
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk 10.00
Tergooi Blaricum 10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

vierde zondag na Epifanie
Ds. P. Barnard, Blaricum
Drs. J. Greven, Blaricum
Pastoor G.C.G. Verhey-de Jager
Pastor J. Tünnissen
Ds. R Buijs-Ballast

ZONDAG 4 FEBRUARI
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk 10.00
Tergooi Blaricum 10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.45

uur
uur
uur
uur
uur

vijfde zondag na Epifanie
Ds. M.Th. van der Sijs
Jong & Oud
Ds. J.G. de Bruijn
Godly Play
Pastor mw. E.M. Spijkerman
Pastor mw. J. Krijnen
Pastor G.L.C.M. van Kesteren

ZONDAG 11 FEBRUARI
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

zesde zondag na Epifanie
Ds. R. Beltman, Hilversum
Ds. J.G. de Bruijn
Heilig Avondmaal
Ds. R.H. Mulder
Pastor J. Alkemade
Drs. F. Peuscher-Damstra

ZONDAG 18 FEBRUARI
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
11.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

eerste zondag 40-dagentijd
(Invocabit)
Ds. K. Touwen, Arnhem
Ds. J.G. de Bruijn
Motetdienst Mozart
Pastor mw. E.M. Spijkerman
Ds. J.C. Visser
Pastoor J.H. Willems
Eucharistieviering

ZONDAG 25 FEBRUARI
De Dorpskerk
10.00
Ontmoetingskerk
10.00
Tergooi Blaricum
10.00
Stichtse Hof
10.45
Theodotion
10.30

uur
uur
uur
uur
uur

tweede zondag 40-dagentijd (Reminiscere)
Ds. M.Th. van der Sijs Heilig Avondmaal
Ds. S. de Vries, Schalkwijk
Ds. R.H. Mulder
Pastor J. Tünnissen
Ds. R Buijs-Ballast

Zondag 21 januari 11.00 uur
Op de eerste zondag van de Week
van Gebed voor de Eenheid van de
christenen wordt in de Sint Jansbasiliek een viering van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen
gehouden.
Bij deze bijzondere viering gaan voor
pastoor Jan Vriend van parochie
Sint Jan - Goede Herder in Laren en
Ds. Marnix van der Sijs, predikant
van de Protestantse Gemeente Blaricum.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
onder leiding van Job de Bruijn. Op
het orgel speelt Tjalling Roosjen.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.
Na afloop van de viering is er koffie
en limonade en volop gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. U bent van
harte welkom!
Stuurgroep Oecumene BEL
Woensdag 31 januari 19.30 uur
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum.
Sing-In o.l.v. Peter den Ouden.

Torenhof: Om de veertien dagen is er op woensdag om 10.00 uur een
kerkdienst, met afwisselend een katholieke en een protestantse voorganger.
Alle diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom.

Gebed
Goede God, in den beginne schiep U
het licht. U schiep de zeven dagen
van de week, dagen om te leven, te
werken, er te zijn voor elkaar, dagen
zo talrijk en gewoon, dagen ons
gegeven als een geschenk, om
dankbaar van U te ontvangen. Soms
zijn onze dagen getekend door
verdriet; dan zoeken we bevestiging
en hoop en zien uit naar uw Geest
van troost en standvastigheid. Soms
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beleven we dagen van gemis, van
eenzaamheid; dan zien we uit naar
vriendschap en liefde, naar een teken
van uw nabijheid. We kennen dagen
van vreugde, om de geboorte van
een kind, om de liefde die we
ontvangen en om de liefde die we
mogen geven, om het licht dat we
mogen schenken aan de ander. God,
wij danken U voor het brood van
alledag, dat vandaag op onze tafel
stond. Wij danken U voor Jezus van

Nazareth, die ons aanspoort te
spreken en te handelen in zijn geest.
Wij danken U voor de gemeenschap
met Hem in het brood dat we
hebben gedeeld, en bidden dat zijn
Geest ons mag leiden, al onze
dagen, dat we vrede mogen kennen
zolang we leven onder de zon,
dankbaar en met vreugde. Dat
vragen wij U, die ons zal bewaren in
uw hand, vandaag en alle dagen, in
tijd en eeuwigheid. Amen.
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