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Al meer dan 40 jaar 
voert de interkerkelijke 
40-dagenaktie Laren-
Blaricum-Eemnes tijdens 
de 40-dagentijd aktie 
binnen de BEL-gemeen-
ten en zijn er met uw 
steun vele mooie projec-
ten in de derde wereld 
gerealiseerd. Dit jaar 
hebben wij weer twee 
mooie projecten: 
 
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 be-
strijden, namelijk door 
het aanleggen van bam-
boeplantages. En daar-
mee helpt zij ook de lo-
kale bevolking inkom-
sten te genereren, boskap 
en erosie tegen te gaan en 
een duurzame grondstof 
te produceren met een 
grote afzetmarkt. 
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Wij willen nu, met uw steun, de Stichting Barbarugo hel-
pen om een bamboeplantage van 4 hectare aan te leggen bij 
het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noord-
oosten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt zo’n 
110 gezinnen met totaal 280 kinderen jonger dan 10 jaar. 
Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk 
het ontbreken van een infrastructuur en sanitaire voorzie-
ningen, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen 
om in hun onderhoud te voorzien. Er is geen licht, geen 
stromend water, geen riolering, geen wegen. De hutten zijn 
uit leem en stro opgebouwd en moeten elke paar jaar ver-
vangen worden. De scholingsgraad is laag (tweederde van 
de bevolking is nooit op school geweest). Er wordt wel ba-
sisonderwijs gegeven, maar er is geen schoolgebouw, dus 
de leerlingen zitten onder een boom. De leraren komen van 
buiten het dorp en moeten er enkele malen per week over-
nachten, maar daar is geen voorziening voor. Het gevolg is, 
dat de leraren alleen komen als ze er zin in hebben en zo 
gauw mogelijk naar een baan elders zoeken. 
Maar nu heeft Sheini een chief die zijn dorp vooruit wil 
helpen. Een belangrijk gegeven in deze omgeving, want 
zonder actieve steun van het lokale hoofd begin je niet 
veel. En in Barbarugo heeft hij een goede partner gevon-
den. Bamboe wortelt diep en houdt het regenwater vast, 
waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. 
Na enkele jaren wordt de bamboe zo groot, dat van de 
stammen solide huizen kunnen worden gebouwd. En ook 
een schooltje en onderdak voor de onderwijzers. Bamboe 
is ook een industrieel product. Naast meubels worden te-
genwoordig ook fietsen van bamboe gemaakt en dient het 
ook als grondstof voor kleding. De chief is ondertussen 
ook al bezig om elektra in Sheini te krijgen. Dit zal nog 
wel even duren, maar met uw steun wordt door de aanleg 
van een bamboeplantage de eerste stap gezet voor het ge-
nereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini. 
 
 
TWEEDE LOKAAL VOOR ISIBINDI-SAFE 
PARK IN DUNCAN VILLAGE 
Onder het motto ”Wij luiden de BEL voor een Rondavel” 

hebben wij in 2016 succesvol actie gevoerd voor het Isi-
bindi Safe Park (Zuid-Afrika). Hier worden kleine kinde-
ren uit Duncan-Village, een krottenwijk van Buffalo-City, 
overdag opgevangen en kunnen hun oudere broers of zus-
jes daar na schooltijd hulp krijgen bij hun huiswerk en ver-
dere praktische zaken, zoals het leren omgaan met geld en 
het maken van een keuze voor een opleiding. In het voor-
jaar van 2017 is een delegatie vanuit de gezamenlijke  
BEL-kerken op bezoek geweest in Duncan Village. Tijdens 
dit bezoek is ons al gebleken, dat er dringend behoefte is 
aan een extra accommodatie voor de kinderen. Het door 
ons geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de 
kleintjes bedoeld. Maar bij slecht weer maken ook de ou-
dere kinderen hier gebruik van en dit zorgt nogal eens voor 
problemen, aangezien er maar ruimte is voor max. 40 kin-
deren. 
Het Safe Park 
vraagt nu om een 
o n d e r k o m e n 
waar 80 kinderen 
in passen. Dan 
kunnen daar de 
maaltijden voor 
de  k ind e ren 
plaats hebben en 
hoeven ze niet 
meer in de extre-
me hitte of kou buiten te zitten. Het is de bedoeling om dit 
nieuwe onderkomen ook te gaan gebruiken voor huiswerk-
begeleiding, het organiseren van life skills programma’s en 
indoor spelletjes. Verder zou de nieuwe accommodatie ook 
heel goed gebruikt kunnen worden bij workshops en trai-
ningen over behandeling van HIV-infecties en TBC. Deze 
workshops worden geregeld gegeven aan de moeders van 
de kinderen, om te voorkomen dat de kinderen ook met 
HIV of TBC besmet worden. 
Graag zouden wij dit mooie project met uw steun willen 
afronden met de bouw van deze extra accommodatie.  
 
Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2018 nog een aantal 
studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te finan-
cieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meis-
jes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare 
school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar 
en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor 
verbetering van de leefomstandigheden van hun minder be-
deelde landgenoten.  
 
Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projec-
ten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met 
de stichtingen in gesprek, en zien er scherp op toe dat al 
het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen 
worden alle geleid door mensen, (vaak met bindingen) hier 
uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun 
project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en 
gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan 
evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen 
te helpen?  
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‘Voltooid leven?’ 
deren, met je familie,  je buren, vrienden? Wat laat je ach-
ter?” 
Marjoleine de Vos schreef in de NRC van 7 januari jl. een 
column met de kop: ‘De kunst van het onvoltooid blijven.’ 
Ik citeer haar slotalinea: “Wordt het steeds moeilijker om 
in iets plezier te hebben als je ouder wordt? Ik weet het 
niet. Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om plezier in 
iets te hebben als wat je doet geen enkele betekenis meer 
heeft voor iemand anders dan jezelf. Herinneringen opha-
len in je eentje, daar word je ook niet veel vrolijker van. 
Erbij horen, tot het heden blijven horen, onvoltooid blij-
ven. Dat is de kunst.”  
Daar springt mijn hart van omhoog: onvoltooid blijven! Zo 
zou ik willen, tot het einde toe levend. Het leven is nooit af 
en hoeft ook niet! 
Ook in mijn ouderdom heeft mijn leven een intrinsieke 
waarde en die hangt niet af van wat ik allemaal presteer. Ik 
hoef de Eiger Nordwand niet te beklimmen om mee te tel-
len, dan niet en nu niet. 
Eens in de zes weken wandel ik met een jongen met een 
dubbele, aangeboren handicap. Hij kan niet lopen, hij kan 
niet spreken. Hij leeft en ik houd van hem. Hij ‘presteert’ 
niets. Hij geeft mij veel. Ik heb dat leren ontvangen. Ik 
loop achter zijn rolstoel en soms kijkt hij over zijn schou-
der stralend naar mij om. Daar ga ik van stralen. Zijn leven 
zal nooit voltooid zijn in de zin van het actuele politieke 
debat. Ik vind dat hij een rijk leven heeft en daarin laat hij 
mij delen. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, om oud 
en eenzaam te leven. Het kan akelig zijn. 
“Er is dat gevoel waar men nooit aan went, namelijk dat er 
niemand nieuwsgierig is naar blijde of vernietigende be-
richten waarmee men het huis binnenkomt. Onze Neander-
thaler voorvader had vast en zeker tranen leren storten toen 
hij voor het eerst moest meemaken dat hij in zijn eentje 
moest triomferen naast de buffel die hij naar huis gesleept 
had en er daar niemand was met wie hij zijn jachtervarin-
gen kon delen, aan wie hij de prooi en zijn eigen wonden 
kon laten zien.” (Magda Szabo, in ‘De Deur’) 
Onvoltooid blijven, dus blijven jagen op die buffel en met 
vallen en opstaan leren aanvaarden dat er niemand is om de 
prooi en de opgelopen schrammen te laten zien. 
“Mijn tijden zijn in uw hand.” Psalm 31, waaraan die 
woorden ontleend zijn, is ook de psalm waaruit Jezus aan 
het kruis citeert: “In uw handen beveel ik mijn geest.” Het 
zijn woorden waarmee hij ook de geest geeft. 
Mijn tijden zijn in uw hand, dat is overgave. Niet uit de 
liefde van God vallen, kome wat komt. Sterven is geen ac-
tieve daad, je toevertrouwen aan je Schepper wel. 
Psalm 31 eindigt zo: “Allen die uw hoop vestigt op de 
Heer: wees sterk en houd moed.” Dat is geen goedkope 
troost. Dat is bevochten en aangevochten vertrouwen. 

ds. Marnix van der Sijs 

O v e r d e n k i n g  

“Mijn tijden zijn in uw hand.” Het is koning David die dat 
zegt, in Psalm 31, die aan hem wordt toegeschreven. 
De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, René de 
Reuver, haalt de psalm aan in zijn bijdrage aan een discus-
sie over ‘voltooid leven’ en de vraag of de bijbel daarover 
iets zegt. (Trouw, 5 februari 2018) 
Het artikel had heel kort kunnen zijn. De bijbel spreekt wel 
degelijk over mensen die niet meer willen leven, die aan 
het eind zijn, die niet verder kunnen. En vaak leggen ze die 
klacht aan God voor, we lezen die in de psalmen. 
Maar de bijbel spreekt daarover niet als een argument om 
iemand te helpen het leven te beëindigen, wanneer die zijn 
of haar leven als voltooid beschouwt. 
Zelfdoding komt voor in de bijbelse verhalen, maar die 
daad wordt noch veroordeeld, noch goedgekeurd. De ver-
halen zijn vooral weergave van een gebeuren. 
Simson bijvoorbeeld (Richteren 16). Hij wil wraak en 
daarbij komt hij om en met hem zijn vijanden. Ik zie 
Simson als een anti-held, maar hij wordt door anderen ge-
rekend tot de geloofshelden. 
Saul laat zich doden door zijn wapendrager (1 Samuel 31). 
Er klinkt geen moreel voorbehoud in het verhaal door over 
de wijze waarop Saul sterft. 
Judas krijgt berouw over zijn verraad van Jezus en ver-
hangt zich. In Handelingen wordt zijn verraad als onge-
rechtigheid veroordeeld, maar er wordt geen commentaar 
geleverd op de wijze waarop hij zijn einde vindt. 
Rechtstreekse aanwijzingen over hulp bij levensbeëindi-
ging vinden we in de bijbel niet. 
Dat wil niet zeggen dat je vanuit moreel beraad of de 
ethiek daar niets over zou kunnen zeggen. 
Ik heb moeite met de term ‘voltooid leven.’ Met die termi-
nologie lijkt het leven mij te veel op een project dat je 
kiest, of opgedragen krijgt, waarvoor je aan de slag gaat, 
dat je afrondt en evalueert en dan met een groen vinkje af-
checkt: klaar! 
Ja, mensen kunnen grote angst en weerstand hebben tegen 
afhankelijkheid. En na het verlies van een partner kan het 
leven alle kleur hebben verloren, het sociale netwerk kan 
minimaal geworden zijn en de existentiële eenzaamheid (ik 
ben overbodig!) kan diep gevoeld worden. 
Klaar met het leven. Maar dan? We hebben het leven ge-
kregen. We zijn verwekt, daar hadden wij geen keus in. 
We kwamen ter wereld. 
Mag je dan, als jij er mee ‘klaar’ bent aan een ander vra-
gen: nu moet jij mij helpen mijn leven te beëindigen? 
Ds. Joost Röselaers, secretaris van de Remonstranten, vindt 
hulp bij levensbeëindiging een vorm van barmhartigheid. 
Ik vind het nogal wat, die barmhartigheid die dan van de 
arts gevraagd wordt. 
Maar hij schrijft ook, en dat onderschrijf ik: “De mens is 
relationeel autonoom: wat doet deze beslissing met je kin-
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DE VERHALEN EN HET VERHAAL 
 
Bij het overlijden van Nico ter Linden 

Deze week overleed Nico ter Linden, oud- predikant van 
de Westerkerk in Amsterdam, begenadigd bijbeluitlegger 
en verhalenverteller. 
Een van zijn verhalen gaat over Gerrit, die hij op straat had 
leren kennen. Gerrit was dakloos, hij zwierf in de buurten 
rond de kerk. Soms zag je hem dagelijks, dan weer leek hij 
verdwenen. Steeds dook hij weer op. Af en toe zat hij op 
zondag in de kerk. Waarom hij daar kwam? Om even op te 
warmen of om een andere reden? Daarnaar hoef je niet te 
vragen in een kerk. Door de jaren heen ontstaat er een band 
tussen de zwerver en de dominee.  
Gerrit wordt ouder en ouder en op een dag komt hij vertel-
len: ik ga verhuizen, het gaat niet meer op straat. Er is een 
plaatsje vrij in het tehuis voor daklozen. Ze hebben daar 
veel kamers! Dan kom ik je daar opzoeken, belooft de do-
minee. Als deze weken later in het tehuis aankomt, staat 
Gerrit hem al op te wachten. Hij pakt hem bij de hand en 
neemt hem mee naar de eerste huiskamer. Hij doet de deur 
open en roept met luide stem: jongens, dit is dominee Ter 
Linden en die komt speciaal voor mij. En zo gaat het ver-
der. Bij elke geopende huiskamer: jongens, dit is de domi-
nee en die komt speciaal voor mij. 
Ik moest inwendig lachen en ik voelde me ook wat verle-
gen bij deze vorm van aandacht, schrijft Ter Linden.  
Weken later sterft Gerrit. Zijn lichaam was nog zwakker 
dan gedacht. Hij is vanuit de kerk begraven met alle eer-
bied, met alle woorden en rituelen van dien. Want zo hoort 
een kerk dat te doen. Als Gerrit bij de hemel komt, wordt 
de deur voor hem opengedaan. De luide stem van God 
roept: Jongens, meiden, hier is Gerrit en die komt speciaal 
voor mij. 
Nico ter Linden schreef veel verhalen. Hij publiceerde 
bundel na bundel, zoals Uit het land van de Jordaan, De 
stoffer op het blik of Kostgangers. Onder de laatste titel 
schreef hij ook jarenlang zijn stukjes in dagblad Trouw. 
Zijn verhalen spiegelen de tijd en ze laten ook steeds iets 
van zijn pastorale bewogenheid zien. In zijn verhalen be-
reikte hij velen op een open wijze. Een verhaal is geen 
dogma, geen betoog, dat iets vast wil leggen.  
Een verhaal wil iets losmaken en wil iets openleggen. Te-
gelijkertijd kan in de ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen 
van een verhaal iets oplichten van een werkelijkheid die, 
zoals ter Linden dat mooi aanduidt: boven het dak van ons 
denken gaat. 
Het verhaal gaat… zo heet zijn imposante zesdelige serie 
boeken waarin hij de Bijbelverhalen uitleggend navertelt. 
Deze verhalen die vanuit Israël de wereld in zijn gebracht 

zijn spiegels van het menselijk leven. Ze zijn geschreven 
voor elke tijd. 
Telkens weer kun je jezelf er in herkennen. Door deze 
menselijke verhalen heen kom je telkens ook de goddelijke 
werkelijkheid tegen.   
De verhalen zijn veelzeggend, ze hebben diepere lagen. Je 
kunt ze als goudmijnen beschouwen. Maar dan moet je wel 
gereedschap hebben om te delven.  
Daarvoor heb je kennis, kunde en bewogenheid nodig. Ter 
Linden had een hoge opvatting van het predikantschap. Hij 
nam de bijbeluitleg zeer serieus. Hij was als predikant op 
en top bijbels theoloog. De bijbel letterlijk nemen beteken-
de voor hem dat je de bijbel niet serieus neemt. Dan ver-
vlak je de zaak. Hij citeerde graag Gerard Reve, die eens 
zei: De enige interpretatie waartegen het verhaal niet be-
stand is, is de letterlijke. 
Je moet de symboolkracht van uitdrukkingen kennen. Zo-
als dat de zee de dood is en dat het wandelen op de zee be-
tekent dat er iets of iemand sterker is dan de dood. 
In de verhalen kan iets van het Verhaal oplichten.  
Van een goddelijke werkelijkheid die wij als mensen niet 
kunnen vastleggen, die anders is, totaal anders is dan wij 
ons kunnen voorstellen. Van een werkelijkheid waarvan 
wij met ons verstand niets weten, maar waaraan wij ons 
met hart en ziel mogen toevertrouwen. 
Over leven na de dood zei ter Linden twee dingen: je kunt 
niet over de grens kijken. En tegelijkertijd: ik heb een bijna 
kinderlijke voorstelling van eeuwige geborgenheid. 
Hij haalde ook in dit verband graag het bekende verhaal 
aan van de vrome monnik, die beloofd had aan God te vra-
gen of hij even terug mocht komen om zijn medemonniken 
te vertellen hoe het daarboven is. Hij kwam warempel te-
rug en zat voorin de kapel. Op de vraag: en… hoe is het 
daar antwoordde hij met een lach op zijn gezicht en met 
slechts twee woorden: totaliter aliter, totaal anders. 
Het verhaal zal gaan. God zij dank zijn er mensen zoals 
Ter Linden die het in alle menselijkheid wat dichterbij we-
ten te brengen, ook voor Gerrit en alle anderen die op weg 
en op zoek zijn naar een deur die opengaat. 

J.G. de Bruijn 



5 34e jaargang nr. 2, 24 februari 2018 Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 

Het eerste deel van de 
kinderbijbel van Nico ter 
Linden uit 2005. 

STUURGROEP OECUMENE 
 
De basis voor deze stuurgroep is reeds in 1988 gelegd. In 
1994 is men tot de huidige vorm gekomen, de Stuurgroep 
Oecumene BEL. Taak van de stuurgroep is de bestaande 
oecumenische gesprekken en activiteiten coördineren. 
Daartoe wordt contact onderhouden met groepen en perso-
nen die hiervoor op verschillende terreinen verantwoorde-
lijkheid dragen. De stuurgroep fungeert als aanspreekpunt 
voor de gezamenlijke kerken. Jaarlijks worden meerdere 
oecumenische diensten gehouden. De vieringen vinden op 
een zondag plaats in de BEL-gemeenten en wel rond de 
jaarwisseling, Pinksteren en in september. 

Op de foto de leden van de stuurgroep. Zittend vlnr: pas-
toor Jan Vriend (RK Laren); Willy Joosen-van der Swaan, 
secretaris (RK Laren); Ytta Stulp-Brouwer (PGLE); ds. 
Marnix van der Sijs (PGB). Staand vlnr:  ds. Job de Bruijn, 
voorzitter (PGLE);  Mirjam de Bruijn-Calis (RK Eemnes); 
René de Fouw, penningmeester (PGB). Kapelaan Maciej 
Sendecki (RK Blaricum) en Henk Blokland (Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB Laren-Blaricum) waren verhin-
derd. 

Douwe de Joode 

In Beeld 

De Wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op: 
vrijdag 2 maart,van 19 uur tot ± 20 uur 

in De Schoter, Wakkerendijk 66 in Eemnes. 
 
Het thema van de jaarlijkse viering is: 

En God zag dat het Goed was.... 
 
Wereldwijd wordt op 2 maart in 183 landen voor Suriname 
gebeden. Een groep vrouwen van verschillende kerken en 
achtergronden uit Suriname hebben de orde van dienst sa-
mengesteld. Het verloop van de dienst staat in een boekje, 
dit kost € 0,65. 
Het gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaasparochie 
o.l.v. Wim van Geffen verleent muzikale medewerking. 
Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor ver-
schillende projecten in Suriname. 
Na afloop van de dienst kunt u met elkaar en ons napraten 
en een kopje koffie/thee drinken. 
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee 
te vieren. 
Namens de werkgroep, 

Gaby Beens (035-5311508) en Jeltje Dijkstra (035-5389349) 

SHERPA ZOEKT VRIJWILLIGERS 
Elke veertien dagen 
zijn er bij Sherpa 
zondagse kerkdien-
sten. Ze worden ge-
houden in gebouw 
Het Gein in de 

woonwijk Eemeroord, Zandheuvelweg 4 in Baarn (Tussen 
Baarn en Hilversum). Aanvang 10.30 uur. Kerkgangers 
zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke be-
perking, samen met familie, vrijwilligers en begeleiders. 
Ondersteund door ambtsdragers uit Baarn en Hilversum. 
Elke keer 100 tot 150 aanwezigen. Vrijwilligers helpen 
ook met de inrichting van de kerkzaal, de gang van zaken 
tijdens de viering, en bij het koffiedrinken na de dienst. De 
sfeer is bijzonder. Het is minder stil dan in gewone kerken, 
maar met een grote betrokkenheid en beleving. 
 
Op dit moment zoeken we nieuwe vrijwilligers. Met name 
kosters en mensen voor de bardienst bij het koffiedrinken. 
Zij hebben 6 tot 8 keer per jaar dienst. 
Medewerking wordt heel erg op prijs gesteld! 
 
Wilt u reageren of hebt u vragen, dan kunt u contact opne-
men met Ds. Jan de Vries, Geestelijk verzorger van Sherpa 

Mail: jan.devries@sherpa.org  
Tel: 06-41829586 (privé 06-3242750) 

Wereldgebedsdag 

Vrijwilligers gezocht 
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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 
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REDACTIE 
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EINDREDACTIE 
H. van Gelder, S. Talsma,  

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 
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kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

 
INSTUREN KOPIJ VOLGEND NUMMER 

 
De sluitdatum voor inzending van kopij 
voor het eerstvolgende nummer van 
Onderweg is: 

 
DONDERDAG 8 MAART 

 
Voor alle rubrieken uw kopij sturen naar: 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd 
voor welk onderdeel en voor welke ru-
briek uw kopij bestemd is: (bijv. Alge-
meen/Oecumenische vesper of PGB/
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gen. 
 
ROOSTER ONDERWEG 
 
Onderstaand vindt u de data waarop de 
kopij voor de volgende nummers bij de re-
dactie binnen moet zijn en de bijbehoren-
de verspreidingsdata. 
 
 Nr.  Kopij  Verspreiding  
 
 3 do 08-03 za 24-03 
 4 do 05-04 za 21-04 
 5 do 03-05 za 19-05 
 6 do 31-05 za 16-06 

zo 25 2 Petrus 1:12-21 
ma 26 2 Petrus 2:1-10a 
di 27 2 Petrus 2:10b-22 
wo 28 2 Petrus 3:1-9 

Vandaag lezen wij 

do 1 2 Petrus 3:10-18 
vr 2 Spreuken 22:1-16 
za 3 Jozua 1:1-9 
 
zo 4 Jozua 1:10-18 
ma 5 Jozua 2:1-14 
di 6 Jozua 2:15-24 
wo 7 Jozua 3:1-17 
do 8 Jozua 4:1-14 
vr 9 Jozua 4:15–5:1 
za 10 Jozua 5:2-12 
 
zo 11 Psalm 6 
ma 12 Jozua 5:13–6:14 
di 13 Jozua 6:15-27 
wo 14 Jozua 7:1-15 
do 15 Jozua 7:16-26 
vr 16 Jozua 8:1-13a 
za 17 Jozua 8:13b-29 
 
zo 18 Jozua 8:30-35 
ma 19 Jozua 9:1-15 
di 20 Jozua 9:16-27 
wo 21 Jozua 10:1-15 
do 22 Jozua 10:16-28 
vr 23 Jozua 10:29-43 
za 24 Jozua 11:1-15 
 
zo 25 Marcus 11:1-11 

Bij de zondagen 

Zondag 25 februari 
2de zo. 40-dagentijd  
Lezen: 1 Koningen 19, 9-18, 
 Marcus 9, 2-10 
Toen ze de berg afdaalden, zei hij 
tegen hen dat ze aan niemand 
mochten vertellen wat ze hadden 
gezien voordat de Mensenzoon 
uit de dood zou zijn opgestaan 
 
Zondag 4 maart 
3de zo. 40-dagentijd 
Lezen:  Ex 20,1-17 
 Rom 7,14-25 
 Joh 2,13-22(25) 
Breek deze tempel af en ik zal 
hem in drie dagen weer opbou-
wen 
 
Zondag 11 maart 
4de zo. 40-dagentijd 
Lezen: Jozua 4,19-5,1.10-12; 
 Ef 2,4-10; 
 Joh 6,4-15 
God heeft zijn zoon niet naar de 
wereld gestuurd om een oordeel 
over haar te vellen, maar om de 
wereld te redden 
 
Zondag 18 maart 
5de zo. 40-dagentijd 
Lezen:  Jer 31, 31-34  
 Joh 12, 20-33 
Als een graankorrel niet in de aar-
de valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij 
sterft draagt hij veel vrucht. 
 
Zondag 25 maart 
6de zo. 40-dagentijd 
Lezen Jesaja 50, 4 -7;  
 Marcus 11, 1-11 
Allen die voor hem uitliepen of 
achter hem aan kwamen riepen 
luidkeels: ‘Hosanna Hij die komt 
in de naam van de Heer’ 

Menszijn wordt daar gerealiseerd,  
waar wij ons naar elkaar toekeren 
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DONDERDAG 22 MAART 2018 
DE DORPSKERK 

TORENLAAN 16, BLARICUM 
FAMILIETHERAPEUT ELSE-MARIE VAN DEN EERENBEEMT 
 

 
Op donderdag 22 maart a.s. 
verwelkomen wij familiethe-
rapeut Else-Marie van den 
Eerenbeemt. Zij zal spreken 
over:  
Liefde, leed en loyaliteit.  
Het familieverhaal door de 
generaties heen. 
 
Else-Marie van den Eeren-
beemt (Den Bosch, 1946), op-
geleid door prof. Boszormeyi-
Nagy in Philadelphia, VS, is 
specialist op het gebied van 
familieverhoudingen, docent 

aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en Vlaan-
deren. Ze schreef diverse boeken, verzorgt columns in di-
verse tijdschriften, speelt regelmatig een rol bij informatie-
ve tv programma’s en geeft met grote regelmaat lezingen 
en masterclasses, niet zelden over de invloed van het inter-
generationele familie-erfgoed op het individuele welbevin-
den, de relatievorming en de beroepsuitoefening. 
 
Één van de hoofdthema’s in haar werk is de onverbrekelij-
ke, onuitwisbare band tussen ouders en kinderen. Familie 
gaat een leven mee. Er is nauwelijks een krachtiger en te-
gelijk kwetsbaarder band te bedenken dan deze. Familie-
banden zijn sterk. Ze kunnen op allerlei manieren vaart aan 
je leven geven; ze kunnen ook belemmerend of kwetsend 
zijn. 
 
Onderwerpen die in de lezing van Else-Marie aan de orde 
komen, zijn onder andere:  

 de kracht en kwaliteit van familierelaties 
 de balans van zorg geven en ontvangen 
 zondebok en zondagskind 
 familiemythen en familiegeheimen 
 erven van toekomst 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Jacobine van Dijk 

BASAAL BIJBELLEZEN 
 
KERNVERHALEN OVER MOZES 
 
Mozes staat dit jaar centraal bij het Basaal Bijbellezen. 
Mozes zet de toon van de Joods-Christelijke traditie. Kern-
gedachte in deze traditie is: geloven heeft met vrijheid te 
maken. Niet de vrijheid om maar te kunnen doen wat je 
wilt. Centraal in het leven van Mozes staan de Tien Woor-
den, die je mag zien als richtingwijzers naar het goede le-
ven in vrijheid. 
Op drie avonden lezen we kernverhalen over deze grote 
Bijbelse figuur: over zijn geboorte, over de brandende 
braamstruik en de Godsnaam, over de doortocht en over de 
Tien Woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basaal Bijbellezen houdt in: we kijken naar wat er letterlijk 
staat, naar hoe het is uitgelegd en naar wat de betekenis 
kan zijn voor mensen van nu. De avonden zijn bedoeld 
voor wie iets meer wil weten over achtergronden en bete-
kenissen en hebben een informatief karakter. 
Er is gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te 
maken. Wie wil komen om alleen te luisteren is ook hartelijk 
welkom. De avonden vormen een serie. U kunt ook (een) 
afzonderlijke avond(en) bezoeken. 
Telkens zal op de zondag daarna in de kerkdienst gepreekt 
worden over wat ter sprake kwam. 
 

Data: woensdag 7, 14 en 21 maart 2018 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Plaats: Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren 
Spreker: Job de Bruijn 
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Wees jezelf is ongeveer de slechtste raad  
die men sommige mensen kan geven.  

(Tom Masson) 

Zorgeloos vakantie vieren, dat is wat Het Vakantiebureau 
U kan bieden. 
 
Het Vakantiebureau richt zich met name op ouderen, men-
sen met een lichamelijke beperking, met lichte dementie, 
of zij die in het dagelijks leven wel wat extra zorg en aan-
dacht op prijs stellen (denk aan de mantelzorger). 
Deze vakantieweken hebben een open christelijk karakter. 
De zorg die U nodig hebt wordt verleent door een ver-
pleegkundige, of een gediplomeerd verzorgende. 
 
De gehele staf van medewerkers, zoals de pastor, verpleeg-
kundige, verzorgende, recreatie, keukenploeg, de chauffeur 
op de rolstoelbus, bestaat uit vrijwilligers. 
 
Er zijn tal van locaties waar U deze zomer een heerlijke 
onbezorgde vakantie mag vieren.  
U verblijft in een prachtig hotel, geheel aangepast en rol-
stoelvriendelijk. Wilt U liever varen, dan vaart de Willem-
Alexander boot. Tevens zijn er ook weken in vakantiehotel 
Dennenheul in Ermelo voor mensen met een visuele beper-
king. De prijs voor een week vakantie  varieert van € 695, 
tot € 875,- per persoon. 
Mocht de prijs voor deze week een probleem zijn, dan kunt 
U een tegemoetkoming aanvragen via het vakantiefonds 
van de organisatie. 
Ook de diaconie van Uw kerk wil eventueel tegemoetko-
men in de kosten.  
 
De vakantieweken vinden plaats in: 
Dennenheul Ermelo 
Nieuw Hydepark Doorn 
De Heerenhof Mechelen  
De Imminkhoeve Lemele  
De Vrije Vogel Elsloo 
De Rijper Eilanden De Rijp 
IJsselvliedt Wezep 
de Willem Alexander boot 
 
Mocht U geïnteresseerd zijn en vragen hebben , ik kan ook 
zelf nog het een en ander toelichten en heb dan ook een 
brochure die U kan inzien. 
Rechtstreeks aan het vakantiebureau kan natuurlijk ook, 
Het vakantiebureau Tel. 0343- 745890 
of www.hetvakantiebureau.nl  
 

Janny Frantsen Tel. 035- 5310442 

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in 
Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende fees-
telijke activiteiten. 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verleng-
stuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk 
huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele ge-
meenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand 
willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen 
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale 
problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie 
waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn. 
Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de 
Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelne-
mende kerken. 
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileum-
dag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de 
Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk pro-
gramma op het terrein van de Herberg. Verder worden, 
verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georgani-
seerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de 
Herberg. 
Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal mede-
werkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in 
het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van 
deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.  
Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen 
individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Mar-
griet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. 
Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde 
tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar. 
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl 

HET VAKANTIEBUREAU  
Persberichten 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
VEERTIG DAGEN TIJD EN  
WAND VAN BEWOGENHEID 
Vorig jaar stond in de kerk in de veer-
tig dagen tijd een boom van bewogen-
heid. 
Aan die boom hingen gemeenteleden 
hun teksten of hun beelden.  
We willen in dezelfde geest dit jaar in 
de kerk een wand van bewogenheid 
maken. 
Elke week vragen we vijf mensen: 
waaronder ben je bewogen, waardoor 
word je geraakt, wat baart je zorgen, 
wat houd je bezig, wat maakt je blij.  
Hun bijdragen lijsten we in. In de ge-
beden aan het begin van de dienst zal 
weerklinken wat ze hebben aange-
reikt. Daarna hangen kinderen de 
teksten en afbeeldingen aan de zoge-
naamde wand van bewogenheid. U 
kunt voor en na de dienst in alle rust 
lezen en bekijken wat ingebracht is. 
Deze wand van bewogenheid past in 
de veertig dagen voor Pasen, die van 
oudsher dagen van bezinning en da-
gen van bewogenheid zijn. 
 
VEERTIG DAGEN TIJD EN  
KIND VAN DE ZONDAG 
We vinden het belangrijk om kinderen 
in de kerk een eigen rol te laten spe-
len. 
Ze luiden nu al de klok, steken de 
kaarsen aan, lezen of zingen soms. In 
de veertig dagen tijd zullen ze de bij-
dragen aan de wand van bewogenheid 
hangen. 
In overleg met ouders willen we kij-
ken of we kunnen komen tot een kind 
van de zondag, niet alleen in de veer-
tig dagen tijd, maar ook daarna. Dat 
kind krijgt een aantal taken in en rond 
de dienst. Zoals een lector, koster, or-
ganist, ambtsdrager op het rooster 
staan, weet ook een kind dat zij of hij 
ingeschakeld is. 
 
VEERTIG DAGEN KALENDER 
Ook dit jaar hebben gemeenteleden 
onder leiding van Alice van Kalsbeek 
een veertig dagen kalender samenge-
steld. De kalender is een goede tradi-
tie geworden. Ik hoor van velen dat ze 

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), on-
der vermelding van Zending. 

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

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

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

Johanneskerk 
Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

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

Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 

hem kopen en dat ze hem cadeau doen 
aan vrienden, ouders of kinderen. 
De kalender is voor mij een mooi 
voorbeeld van het leggen van verbin-
ding. 
 
DIENSTEN IN DE VEERTIG DAGEN 
Op 4 maart, de derde zondag in de 
veertig dagen tijd leid ik de dienst. 
Het koor verleent medewerking. Ik zal 
op deze zondag en op zondag 11 
maart preken over Mozes. Deze figuur 
staat ook centraal op de avonden 
Basaal Bijbellezen, die op 7, 14 en 21 
maart gehouden worden in de Johan-
neskerk. De diensten en deze avonden 
hebben met elkaar te maken. Voor 
kinderen is er op deze dag Godly play. 
Ook op 11 maart ga ik voor. Door-
gaans houden we op de tweede zon-
dag van de maand het avondmaal. Dat 
gebeurt op deze zondag niet, op Witte 
donderdag wel. 
Op 18 maart is Erik Idema de voor-
ganger. We zijn blij met een aantal 
vaste gasten die de diensten willen lei-
den. Erik is één van hen, die we harte-
lijk verwelkomen. 
Op 25 maart, maken kinderen Palm-
pasenstokken. We zullen hen vertellen 
wat alles wat op de stok hangt bete-
kent. Dat sluit ook weer aan bij de ca-
techese. Daar laten we veel zien en 
veel horen onder het motto: wat zie je 
en wat betekent het. 
En verder zal ook dit jaar op Palmpa-
sen de ezel zijn opwachting maken! 
Na de dienst maken we een kleine op-
tocht achter de ezel aan. 
 
STILLE WEEK 
In de Stille week voor Pasen houden 
we drie diensten in de Johanneskerk. 
Deze diensten vormen met de dienst 
op Pasen in de Ontmoetingskerk een 
doorlopend geheel. We maken een 
boekje waarin alles op een rij staat.  
 
WITTE DONDERDAG, 29 MAART,  
19.30 uur, Johanneskerk:  
Ds J.G. de Bruijn 
Op deze dag, waarop de kerk is ont-
staan, leid ik de dienst waarin de uit-
tocht uit Egypte en het laatste avond-
maal van Jezus samenkomen. Blijf dit 
doen om mij te gedenken, zei Jezus. 
Die woorden herhalen we bij elk 
avondmaal. Die woorden vormen de 

Pastoralia 
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hen had betekend. Ik heb de eerste 
verzen van psalm 139 gelezen, teksten 
die gaan over kennen en gekend wor-
den. 
Voor Elly was geloven iets van de 
achtergrond. Ook voor haar mag gel-
den dat je gekend bent tot over de 
grens van dood en leven. Als iets met 
God te maken heeft is het dat. 
Allen die verder gaan wensen we de 
ruimte toe voor een eigen weg, een 
weg door het leven waarbij de herin-
nering aan Elly een geschenk zal zijn 
en zal blijven. 

J.G. de Bruijn  

ons denken, placht Nico ter Linden te 
zeggen. 
Zingend kom je meer in de buurt bij 
wat de kern van geloven is. 
De hele bijbel draait om opstanding, 
op Pasen en op alle dagen van het 
jaar. 
Het opstandingsverhaal is aards en he-
mels tegelijk. Opstanding gaat over 
slaven die uit het land van de be-
nauwdheid wegtrekken op zoek naar 
vrijheid. Opstanding gaat tegelijk over 
ieder mens dat zich mag toevertrou-
wen aan de belofte dat je tot in de 
dood gekend bent. 
Het hele koor verleent medewerking, 
evenals instrumentalisten. 
 
 
OVERLEDEN 
Het overlijden van  

Elly Valk-Kranendonk  
kwam onverwacht, al leefde zij jaren-
lang met haar ziekte en haar pijn en 
was haar gezondheid kwetsbaar. Ze 
was tegelijkertijd levenslustig. 
Ze wilde niet teveel aandacht schen-
ken aan waar anderen toch niet veel 
aan konden doen.  
Ze wilde leven op haar manier. Dat 
betekende: genieten van wat mooi is. 
Genieten van bij elkaar zijn, thuis of 
in een café, genieten van de zon, ge-
nieten van tennissen, van het maken 
van patchwork en van de gedichten 
van Jules Deelder.  
Elly Valk woonde samen met Cor, 
haar man, en kinderen jarenlang aan 
de Fazantenhof in Eemnes. Het werk 
had hen daar gebracht. Ze moesten 
Rotown, zoals Deelder schrijft, Rotter-
dam, verlaten, de stad die belangrijk 
was en belangrijk bleef.  
Langzamerhand aardden ze zo in 
Eemnes, dat ze niet meer weg wilden.  
Het leven te midden van vrienden en 
buren was goed. 
Het leven was mooi en tegelijk wat 
het leven belastte, dat droeg Elly met 
moed en met volharding.  
Ze stierf onverwacht en we hebben 
haar herdacht in het crematorium in 
Bilthoven. 
Haar lievelingsmuziek klonk. Haar 
man, kinderen, kleinkinderen en goe-
de buur spraken woorden van herinne-
ring, waarin weerklonk wat Elly voor 

basis van kerk zijn. 
Gedenken betekent: verder gaan met 
het goede, het verder dragen, een 
schakel willen zijn in de beweging die 
door de eeuwen gaat. Gedenken is het 
Verhaal hooghouden en doorgeven. 
Twee kinderen zullen op deze avond 
betrokken zijn bij de dienst. 
Een deel van het koor zal medewer-
king verlenen. 
 
GOEDE VRIJDAG, 30 MAART  
19.30 uur, Johanneskerk:  
Ds. J.G. de Bruijn 
Op Goede Vrijdag lezen we het lij-
densverhaal van Jezus. We zullen in 
aansluiting op de lezingen gebeden 
zeggen en liederen zingen.  
Solisten verlenen op deze avond hun 
medewerking. 
 
STILLE ZATERDAG, 31 MAART,  
Johanneskerk:  
Ds. J.G. de Bruijn 
Stille zaterdag begint in het donker en 
eindigt in het licht. We dragen de 
nieuwe paaskaars binnen. Dit jaar 
heeft de kaars een bijzonder ontwerp. 
Mary Mulder maakte een ontwerp en 
beschilderde de kaars. Er zijn koren-
aren te zien, die het oerbeeld van op-
standing verbeelden. Wat op de kaars 
te zien is, weerklinkt in het lied dat 
we jaarlijks zingen in de paasnacht en 
op eerste paasdag: Dan zal ik leven 
Volle schoven zie ik, halmen, aren 
Waarin de korrel zwelt …… 
Een deel van het koor zal aanwezig 
zijn om medewerking te verlenen. 
 
EERSTE PAASDAG, 1 APRIL 
8.45 uur bovenzaal Ontmoetingskerk 
paasontbijt 
Georganiseerd door de mensen van de 
kinderdienst, maar bestemd voor 
iedereen: het paasontbijt. Wie mee 
wil doen, kan zich aanmelden bij 
Yvette Sollman (ysollman@xs4all.nl, 
0613399929) 
Eerste paasdag,  
10.00 uur, Ontmoetingskerk:  
Ds. J.G. de Bruijn 
Het is een goede traditie om op Pasen 
een kwartier voor aanvang van de 
dienst al te beginnen met zingen. Over 
het geheim van opstanding is beter te 
zingen dan te spreken. 
Opstanding gaat boven het dak van 

Van en uit de kerkenraad 

Op 23 januari heeft de kerkenraad ge-
sproken over een aantal zaken, o.a. : 
 het gemeenteberaad gepland op 11 

februari. Tijdens dit beraad kunnen 
gemeenteleden onder meer laten 
weten wat hen bezig houdt, wat het 
voor hen betekent om protestants 
te zijn, waar zij vinden dat accen-
ten in het nog op te stellen beleids-
plan 2018-2022 moeten worden 
gelegd en hun ideeën over het ge-
bruik van onze kerkgebouwen. 

 De CONCEPT opdrachtformule-
ringen voor de Commissie Kerkge-
bouwen en de Commissie 500 jaar 
Johanneskerk. Voor beide commis-
sies is een duidelijke opdrachtfor-
mulering nodig. Nadat de definitie-
ve opdrachtformuleringen zijn op-
gesteld kunnen de commissies 
worden geïnstalleerd en kunnen ze 
met hun werkzaamheden beginnen.  

 de geluidsinstallaties in beide kerk-
gebouwen. Door het CvK is, naast 
de reeds bekende bedrijven, ook 
offerte aangevraagd bij Cantor 
Sound om tot een goede afweging 
en besluitvorming  te komen. 

 De Kerkordewijzigingen 3e tranche 
over de Rechtspositie van de predi-
kant & mobiliteit in het kader van 
het visiedocument Kerk 2025. 
Over 5 kernpunten zijn de gemeen-
ten gevraagd hun reacties te geven. 
De kernpunten met tussen haakjes 
de reactie van de PGLE staan hier-
onder: 

 Kernpunt 1 
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Met het oog op de vitaliteit van ge-
meenten en het behouden dan wel 
verkrijgen van formatieplaatsen 
van voldoende omvang voor predi-
kanten krijgt de classicale vergade-
ring tevens tot taak de samenwer-
king tussen gemeenten te bevorde-
ren (instemmend) 

 Kernpunt 2 
Met ditzelfde doel heeft ook de 
kerkenraad de taak samenwerking 
te zoeken (Instemmend) 

 Kernpunt 3 
Ook bij het beroepingswerk komt 
de vraag aan de orde of een predi-
kant in werktijd van voldoende 
omvang kan worden beroepen, en 
of hiertoe samenwerking met ande-
re gemeenten kan worden gezocht  
(Instemmend) 

 Kernpunt 4 
De mogelijkheden om te komen tot 
een werktijdvermindering van pre-
dikanten bij dreigende financiële 
tekorten in de gemeente worden 
gewijzigd, zodat deze eerder in sa-
menhang met andere maatregelen 
kunnen worden toegepast. (Instem-
mend) 

 Kernpunt 5 
In de regeling voor ontheffing op 
eigen verzoek wordt een mogelijk-
heid toegevoegd dat een predikant 
na tenminste twaalf jaar kan wor-
den losgemaakt van de gemeente 
op gezamenlijk verzoek van ker-
kenraad en predikant. (Instem-
mend) 

 
Voor meer gedetailleerde informatie 
over Kerk 2025 verwijs ik u graag 
naar de website van de PKN. 
 
Vriendelijke groet, 

Wil van Maarschalkerweerd 

Kerkelijk Bureau 

NIEUW INGEKOMEN 
 Mevr.A.J.M.v.d.Bold-v.Doornik 
  Naarderstraat 81, Laren 
 Mevr. E.R. Nijenhuis 
  Hilversumseweg 19, Laren 
 Dhr. C. van Dijk 
  Sint Janstraat 47/4, Laren 
 Mevr. E.J.v.Harseler-v.d.Reyden 
  Eemnesserweg 42, Laren 
 Dhr. R.W. Winkel 
  Engelsjan 2 E, Laren 
 Fam. A.M. Willems 
  Logosberg 3, Laren 
  
VERHUISD 
 Mevr. E.R. Nijenhuis 
  van: Hilversumseweg 19, Laren 
  naar: Lantentijmen 5, Laren 
 
OVERLEDEN 
 op  14 januari 2018: 
  Mw. J. Braber 
  Werkdroger 1, Laren 
 op  16 januari 2018: 
  Mevr. E. Valk-Kranendonk 
  Fazantenhof 131, Eemnes 

Jim Lemckert 

BLOEMENGROET 
 
In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk, als gebaar van 
verbondenheid naar: 
Mw. Kruysse-Baak, De Minnehof 70, 
Eemnes. Dhr. Bosselaar, Pastoor Hen-
drikspark 27, Laren. Dhr. van Garde-
ren, Remiseweg 16, Laren. Dhr. en 
Mw. Knottenbelt, Jan Hamdorfflaan 
33, Laren. Mw. van Aardenne-v.d. 
Veen, Zingerskamp 23, Laren. Dhr. 
Zandstra, Rietgors 3, Eemnes. Dhr. en 
Mw. Haasnoot, Roerdomp 39, Eem-
nes. Dhr. Kruiswijk, Zenderlaan 9, 
Huizen. Fam. Grasmeijer, Pij-
pestrootje 2, Eemnes. Dhr. en Mw. 
Schotsman, Torenzicht 108, 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. 

Uit de gemeente 

HEBREEUWS 
 
Trudie van der Spek vroeg me of er in 
deze gemeente ruimte was voor een 
kring van mensen die zich willen ver-
diepen in het Hebreeuws, de taal van 
de Bijbel. Ik geef haar oproep graag 
door. ( de B) 
 
Beste mensen,  
Als nieuw gemeentelid sinds begin 
oktober heb ik een gesprek gehad met 
de predikant. Daar kwam ter tafel dat 
ik op zoek ben naar een paar mensen 
die graag regelmatig  bijbelstudie zou-
den willen doen vanuit het He-
breeuws.  Bij voorbeeld eens per 
maand. Ik heb voor zo’n clubje een le-

meenteleden van 75 jaar en ouder. De 
dames van het kerstcomité zullen sa-
men met ds. de Bruijn de viering ver-
zorgen en er zal gezorgd worden voor 
koffie en thee met iets lekkers in de 
pauze. Heeft u geen uitnodiging ont-
vangen, maar wilt u de paasmiddag 
toch bijwonen, neem dan contact op 
met Betty van Dillen, tel. 5381161 of 
via bvdillen@ziggo.nl. 

Betty van Dillen 

raar gevonden die bereid is hierheen 
te komen. Hij is predikant, maar hij 
heeft altijd veel werk gemaakt van de 
studie Hebreeuws en ook wel Grieks. 
Dit plannetje staat het basale Bijbelle-
zen met onze eigen predikant niet in 
de weg; in tegendeel zelfs: we kunnen 
dan daarvan beter de vruchten pluk-
ken – lijkt me. 
Het zal zijn op huiskamerbasis en dan 
denk ik aan maximaal vijf en mini-
maal twee mensen - buiten mijzelf en 
de genoemde predikant. Uw kennis 
van het Hebreeuws mag minimaal zijn 
of ook nul. Hij vindt dat geen be-
zwaar. Als het u maar interesseert – 
dat is genoeg. 
Mijn naam is Trudie van der 
Spek.Graag reacties op mijn mail-
adres: gavdspek@kpnmail.nl 

VAN HET KERSTCOMITÉ 
 
De paasviering voor oudere gemeen-
teleden zal dit jaar plaatsvinden op 
dinsdagmiddag 27 maart van 15.30-
17.30 uur in de Ontmoetingskerk. De 
uitnodigingen zijn verstuurd naar ge- Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 
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VOOR EEN LEEG DOEL? 
OVER DE POLITIEK EN 
GOD 
Hoe sta je tegenover politiek op de 
kansel? Ik weet nog dat iemand bij 
onze kennismaking in Laren dat aan 
me vroeg. Wat mij betreft is het ant-
woord simpel: 
Ik ben er niet om stemadviezen te ge-
ven. Tegelijkertijd mag je elkaar wel 
herinneren aan wat in de Bijbel staat. 
Je kunt appelleren en vragen stellen. 
Indertijd kreeg ik in Apeldoorn de 
vraag van een CDA’er om een stukje 
te schrijven voor hun partijblad. Die 
vraag heb ik toen positief beantwoord. 
Met het oog op de gemeenteraadsver-
kiezingen citeer ik me zelf maar eens. 
Ik sta nog steeds achter wat ik in 2002 
schreef. 
En overigens: als ik de vraag krijg, 
van welke politieke partij dan ook (dat 
geldt ook voor het CDA), om iets te 
schrijven of iets te zeggen, dan zal ik 
daaraan gehoor geven. 
 
Ik las vandaag in de krant dat de bis-
schoppen van Nederland zich zorgen 
maken over de identiteit van de katho-
lieke scholen. Die identiteit ‘verwa-
tert’, zeggen ze. Een groot deel van de 
leerkrachten noemt zichzelf niet meer 
katholiek en ze weten weinig van de 
katholieke traditie af. 
De bisschoppen spreken van ‘levens-
beschouwelijke verlegenheid’ en ze 
willen daar wat aan doen. Katholieke 
scholen moeten herkenbaarder katho-
liek worden. Je draagt die naam of je 
draagt die naam niet. Zo’n etiket moet 
niet een leeg omhulsel worden. 
 
Hoe ga je om met je identiteit: 
Naast de vervaging van de religieuze 
achtergrond zie je ook een verschijn-
sel dat daar haaks op staat: een radica-
lisering van de identiteit, die soms 
fundamentalistische trekken vertoont. 
Dat zie je gebeuren in christelijke 
kringen, maar ook daarbuiten. Denk 
maar aan wat je hoort en ziet bij mos-
lims. 
 
Op veel plaatsen wordt de identiteit 
ingevuld met onverdraagzaamheid en 
fundamentalisme. Wat dat oplevert 
zie en hoor je dagelijks. 

Mooi initiatief van collega Job om in 
de vorige Onderweg aandacht te be-
steden aan twee theologen, die in 
2017 zijn overleden: Kuitert en Din-
gemans! En als het zijn bedoeling zou 
zijn geweest reacties uit te lokken, 
dan is hij daarin zeker geslaagd! Met 
name wat hij zegt over de eerste 
vraagt naar mijn mening om aanvul-
ling. Misschien zelfs tegenspraak? Ik 
doe een bescheiden poging, zeker qua 
omvang. 
 
Veel critici doen Kuitert af als de the-
oloog van de kaalslag, de afbraak. 
Voor mijn besef was hij vooral een 
hartstochtelijk godzoeker. Voor zeer 
velen was hij vooral de vertolker van 
wat in eigen hart leefde aan vaak ver-
stikkende twijfel aan zo veel in het 
christelijk geloof wat niet meer houd-
baar was. Zeker, hij zette onvermoei-
baar het mes in wat onaantastbare 
waarheid leek. Maar nooit was de-
structie zijn drijfveer, altijd een niet 
aflatend zoeken naar waarheid; naar 
wat geloof geloofwaardig maakte.  
 
In al zijn boeken (Over Religie, Schif-
ten, Hetzelfde Anders Zien, Alles Be-
halve Kennis om er een paar te noe-
men) gaat hij met je in gesprek, ont-
wikkelt gedachten vanuit een brede 
kennis van wat er in de loop van de 
eeuwen in de theologie gedacht en ge-
zegd was. Het is een spannende en ze-
ker niet rustig makende bezigheid 
hem daarin te volgen. Het zal je maar 
gezegd worden: religie, ook de chris-
telijke…, het is mensenwerk, zoekont-
werp, zoektocht naar het raadsel van 
ons bestaan. Of liever: religies zijn de 
antwoorden op die vraag, niet pas-
klaar en voor de eeuwigheid waar, 
maar menselijk ontwerp. Religie, 
godsdienst, geloof…, het is allemaal 
een zaak van zingeving, niet van 
waarheid. Geloof is een zaak van ver-
beelding. Mensen zijn ongeneeslijk 
religieus, blijven betekenis geven aan 
wat in zichzelf geen betekenis heeft, 
brengen onder woorden hoe ze de we-
reld en het bestaan ervaren. Woorden 
als God bijvoorbeeld, en hemel en 
vergeving en eeuwig leven. We noe-
men de bijbel Gods Woord, maar dat 

hebben mensen bedacht. Wat we aan-
treffen zijn woorden van mensen. De 
bijbel is geen informatie, maar een 
verhaal, een indrukwekkend, moeilijk 
en prachtig verhaal, waard om tot in 
eeuwigheid doorverteld te worden. 
Maar beantwoorden die woorden aan 
een werkelijkheid? En als dat niet zo 
is, is verbeelding dan alleen maar ge-
bakken lucht? Nee, zegt Kuitert op 
vele manieren; we moeten de kracht 
van de verbeelding niet onderschatten. 
Een gedicht raakt ons, roept beelden 
op door woorden. Hetzelfde geldt 
voor het religieuze verhaal. God is 
van taal en laat hem dat alsjeblieft 
blijven. Want zo, in het verhaal dat 
gaat, spreekt hij mensen aan. Zeggen 
dat geloof van verbeelding is maakt 
het niet waardeloos! Anders omgaan 
met wat ons via vele geslachten is 
overgeleverd kan er juist voor zorgen, 
dat woorden, die hun betekenis verlo-
ren hadden, weer tot leven komen. 
Verbeelding werkt, je moet er alleen 
geen stand van zaken van maken, 
geen Waarheid, die wellicht bevrijdt, 
maar evenzeer verstikkend en blokke-
rend werkt. 
 
Er is zo veel meer te zeggen over deze 
man, die irritante dingen kon zeggen, 
je daarmee uitdagend om op een ande-
re manier te kijken naar wat je altijd 
vertrouwd was geweest. Ik wil hem 
ook graag gedenken als pastor. In de-
ze dagen herdenken we de wa-
tersnoodramp van 1953. Hij was daar 
bij, predikant in Scharendijke in Zee-
land, en ze hebben daar in de diep be-
wogen, overal waar mogelijk troos-
tende en bemoedigende man een an-
der leren kennen dan de in hun ogen 
veel te moderne dominee van weleer. 
Misschien was het wel die diepingrij-
pende ervaring van toen, die hem de 
overtuiging bracht, dat er in het aller-
eerste begin van de bijbel iets stond, 
dat boven alle religie en geloof uit-
ging “Mens, waar is je broeder?” 
Dus ja, om met Job te spreken : Ik 
vind zijn werk inspirerend. Ik heb 
veel aan hem te danken. Ik kan zijn 
werk nog steeds van harte aanbevelen. 

 
Co Geel 

NOG EVEN KUITERT 
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In de bijbel staan de Tien Woorden. 
Eén van die tien luidt zo: 
‘Gij zult de naam van de Heer uw god 
niet ijdel gebruiken’. 
Deze zin is vaak zo uitgelegd: je mag 
niet vloeken. Je mag geen krachtter-
men gebruiken. Fatsoen moet je doen, 
nietwaar, om meer eens een coryfee te 
citeren. 
Deze uitleg van het oude woord is te 
oppervlakkig.  
Letterlijk betekent het woord ‘ijdel’: 
‘voor een leeg doel’. 
Gebruik de Naam niet voor een leeg 
doel. 
Nu is de vraag natuurlijk wat een leeg 
doel is.  
 
Dat is niet zomaar te zeggen.  
De bijbel is geen kookboek met kant 
en klare recepten. We weten allemaal 
dat de samenleving ook te ingewik-
keld is voor makkelijke oplossingen. 
In die ene zin zitten wel kritische vra-
gen aan allen die de Naam in hun 
vaandel durven te dragen: gebruik je 
de Naam niet voor een leeg doel?  
Ben je in je doen en laten nog wel 
aanspreekbaar en kun je jouw politiek 
nog wel verantwoorden met het oog 
op die Naam?  
 
Als de naam ‘God’ gebruikt wordt, is 
dat in de bijbel niet ‘er moet wel iets 
zijn’of ‘een hogere macht’. De Naam 
is een werkwoord, dat letterlijk: 
‘aanwezig zijn’ betekent. 
Aanwezig zijn voor alle mensen die 
aangewezen zijn op hulp. 
Dat lege doel herken ik op gruwelijke 
wijze in fundamentalistische kringen. 
Zij vervloeken de naam. 
 
Dat lege doel is er ook als de Naam 
niet meer te maken heeft met harts-
tocht voor gerechtigheid, met de po-
gingen daar invulling aan te geven, 
met boosheid als mensen daar niet van 
willen weten. Dat lege doel is er ook 
als er niet soms heilzaam gevloekt 
wordt tegen alles dat strijdt met de 
Naam. 
 
De vraag is: beweegt zich jouw poli-
tiek in de richting van die Naam. 
Zo niet, dan gebruik je de Naam voor 
een leeg doel. 

J.G. de Bruijn 

 

COLLECTEROOSTER 
 

25 FEB 40-DAGENAKTIE  
Bamboe meer dan een plant 
De stichting Barbarugo uit Waverveen 
zet zich al een aantal jaren in om de 
droogte in Afrika op een effectieve 
manier te bestrijden. Door het aanleg-
gen van bamboeplantages helpt zij de 
lokale bevolking inkomen te genere-
ren, boskap en erosie tegen te gaan en 
een duurzame grondstof te produceren 
met een grote afzetmarkt. Bamboe 
groeit namelijk zelfs op grond waarop 
het niet mogelijk is land- of tuinbouw 
uit te oefenen. 

De toepassing mogelijkheden zijn bij-
na eindeloos. Bamboe is goed voor ei-
gen gebruik en de export. Het redt de 
hardhouten bossen, bindt CO2, en in 
de droge gebieden houdt het water 
vast, terwijl de wortels de grond bij-
een houden als de slagregens in het 
natte seizoen toeslaan en op deze ma-
nier erosie en het wegspoelen van de 
grond wordt voorkomen. 
 
4 MRT 40-DAGENAKTIE IDEM 
12 MRT 40-DAGENAKTIE IDEM 
18 MRT 40-DAGENAKTIE IDEM 

Jan van Hamond 

College van diakenen 

01-10 Guatemala Vreedzaam 
 leven voor gezinnen  
 proj nr 'Z004514' € 267,23 
08-10 Diaconie € 210,08 
15-10 Werelddiaconaat  
 Wereldvoedseldag - Zaai- 
 goed en bijenkorf voor 
 Zuid-Sudanese vrouwen € 396,66 
22-10 Hospice Kajan H’sum € 187,70 
29-10 Edukans Noodonderwijs  
 voor Syrische kinderen € 349,34 
05-11 Najaarszendingsweek 
 Theologie doceren in  
 Hong Kong € 336,75 
12-11 Binnenlands diaconaat Op 
 de bres voor vluchteling- 
 kinderen in Nederland € 357,89 
19-11 De Regenboog Dak-  
 en thuislozenzorg € 188,15 
26-11 Diaconaal vakantiewerk  
 "Het vakantiebureau" 
 Proj nr: D 060101 € 468,80 
03-12 Diaconie  
 Kerstpakketten € 376,95 
10-12 Gezinshuizen voor pleeg- 
 kinderen in de Glind  
 proj nr 'D 085103' € 270,58 
17-12 Solidaridad  € 145,60 
24-12 Solidaridad  € 387,50 
24-12 Diaconie € 933,41 
25-12 Kerstcollecte  
 Kinderen in de knel  € 761,56 
31-12 NL Exodus opvang en  
 ondersteuning aan (ex)- 
 gedetineerden  € 201,45  

COLLECTEVERANTWOORDING 
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De Paasperiode is weer aangebroken 
 
Op zondag 18 februari begint de 40-Dagen tijd weer. 
Op zondag 25 maart gaan we de Palmpasen  
stokken maken. Daarna gaan we weer ons  
tochtje door de wijk maken met de ezel. 
Op zondag 1 april(geen grap) hebben wij weer ons Paas-
ontbijt waarvoor iedereen jong en oud vanaf 8.45 uur van 
harte welkom. 
Op zaterdag 4 maart is er weer Godly Play. 
We zien jullie graag komen. 
 
Groetjes Leo, Famke, Geert-Jan en Yvette 

Hallo allemaal, 
 
Op de eerste en derde zondag van de maand is er 12+. 
We beginnen met het aansteken van kaarsen, we halen 
voor de dienst het licht op uit de kerk van de Paaskaars. In 
onze eigen ruimte steken we kaarsen aan en spreken hard-
op of in onszelf uit voor wie we dat doen. Een mooie start. 
De laatste keer hadden we post van de kerkenraad. Dat 
ging als volgt: 
Na de kerkenraadsvergadering van januari was mij ge-
vraagd om de vergadering af te sluiten. Ik had mijn gekre-
gen surprisekerk en gekleurd papier meegenomen. Ieder 
kerkenraadslid werd gevraagd een spreuk of mooie zin 

voor de jongeren op te 
schrijven en deze 
‘onder de toren’ te 
stoppen. En zo kwam 
de kerk met inhoud bij 
ons terecht. 
We hebben de spreu-
ken voorgelezen en 
zelf ook allemaal één 
opgeschreven. De to-
ren is gevuld en we 
hopen dat er meerdere 
spreuken volgen. Zo 

ontstond: onze ‘spreukentoren’. Iedereen is van harte uit-
genodigd om een spreuk toe te voegen. Het lijkt ons leuk 
om over een paar maanden, aan het einde van een kerk-
dienst, de spreuken uit te delen aan gemeenteleden. Leuk 
dat dit idee ontstond terwijl we er over spraken. 
Met thee en wat lekkers speelden we: de slimste mens; en 
dan wel gelijk de finalevragen waarin je vijf antwoordmo-
gelijkheden moet raden. We hadden vragen als: Wat weet 
je over Donald Duck, wat weet je over de Olympische 
Winterspelen, wat weet je over Valentijnsdag? Maar ook: 
Wat weet je over zondag, wat weet je over Jeruzalem, wat 
weet je over Kerst? We hebben vragen over dus die bewa-
ren we voor de eerste zondag in maart. 
Veel succes allemaal met school en studie. 

12+ en 16+  

Groeten van Linda en Leo, Katja en Alice. 
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BIJ DE DIENSTEN 
25 FEBRUARI 
Tweede zondag in de veertigdagen-
tijd, zondag ‘Reminiscere’ (Gedenk, 
naar Psalm 25: “Denk aan uw barm-
hartigheid, Heer, aan uw liefde door 
de eeuwen heen”). 
Wij vieren de Maaltijd van de Heer. 
De Dorpskerk Cantorij verleent mede-
werking aan deze dienst en staat onder 
leiding van Peter den Ouden die ook 
het orgel bespeelt. 
De lezing uit het Oude Testament is 1 
Koningen 19: 8 - 18, dat is een adem-
benemend verhaal over de profeet 
Elia, die met nieuwe moed en nieuwe 
opdrachten de wereld wordt inge-
stuurd. Ook Jezus kan vanaf de berg 
weer het laagland in gaan met her-
nieuwd besef dat zijn weg bij Gods 
plan aansluit. 
Daarnaast lezen we uit het evangelie 
van Marcus 9: 2 - 10, over de verheer-
lijking van Jezus op de berg. 
We vieren de maaltijd van de Heer, 
daar zit per definitie een diaconaal as-
pect aan en dat wordt zichtbaar niet 
alleen door de diaconale collecte, 
maar ook door de inzameling in natu-
ra voor de Voedselbank. 
Peter den Ouden schrijft over de bij-
drage van de cantorij: 
“Tijdens de avondmaalsdienst op 25 
februari zingt de cantorij enige delen 
uit de Missa Brevis in C gr.t. van de 
Franse componist Charles Gounod. 
De vaste delen van deze mis worden 
gezongen in het Latijn. Weet dat ook 
in de Lutherse Kerk dit lang de tradi-
tie is geweest en dat ook de grote pro-
testantse componist Johann Sebastian 
Bach Latijnse missen gecomponeerd 
heeft (waaronder de monumentale 
'Hohe Messe'). 
De structuur van de mis heeft in de 
loop der historie duidelijk gemaakt 
dat de teksten zo in elkaar grijpen dat 
het Kyrie ('Heer ontferm U') in het 
Gloria (God in den hoog' alleen zij 
eer'), in het Credo (de geloofsbelijde-
nis), in hert Sanctus en Benedictus 
('Heilig, heilig, heilig' en 'Gezegend 
die komt in de naam van de Heer') 
sterk blijft doorklinken om in het laat-

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 

De Dorpskerk, Blaricum  531 5681 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
Koster: R. Flens  06-387 52 207 

 

PREDIKANT: 
Ds. M.Th. van der Sijs, Simon Stevinweg 
94, 1222 ST Hilversum,  631 2114,  
predikant@protestantsegemeenteblaricum.nl 

 
AMBTELIJK SECRETARIS: 

H. Oort 
 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  

 

WEBSITE: 
Correspondentieadres: webredactie@ pro-
testantsegemeenteblaricum.nl 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC 
Huizen  525 8325, kerkrentmeesters@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of  

NL71 INGB 0000 1446 30 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL15 RABO 0117 0243 68  
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie: Mevr. M. Goote-de 
Bergh,  06-2267 9402, ledenadmin@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof: H. van Schaik,  
 06-1530 6861, kerkhofbeheer@  
protestantsegemeenteblaricum.nl  

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Ambtelijk secretaris: Marry van Haandel, 
 525 1750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  

 
JEUGD EN KERK 

Op de eerste zondag van elke maand is er 
voor de jeugd Kinderkerk (4-12 jr) en 
Jeugdkerk 12+ voor middelbare scholie
ren. Tijdens de Gezinsdiensten op christe
lijke feestdagen is er alleen Kinderkerk. 
Voor crèchediensten en overige informatie 
kunt u contact opnemen met de Jeugd
ouderling, Mieke Bleys,  538 4674. 

 

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

Pastoralia ste vaste gezang, het Agnus 
Dei' ('Lams Gods dat de zonden der 
wereld wegneemt, ontferm U over 
ons') de cirkel weer te sluiten. Hier-
mee is de liturgische waarde duidelijk 
geworden en hopen wij dat de muziek 
van Gounod een bijdrage mag leveren 
aan een sfeervolle eredienst.” 
 
4 MAART 
Derde zondag in de veertigdagentijd, 
zondag ‘Oculi’ (‘ogen,’ naar Psalm 
25: “Mijn ogen zijn gevestigd op God, 
of Hij mij redt.”) 
Het is een dienst voor jong en oud. 
We lezen uit het Oude Testament 
(Exodus 20: 1- 17) de tien woorden 
ten leven en uit Johannes 2: 13 - 22, 
dat is het verhaal over Jezus die het 
tempelplein schoonveegt. Jezus maakt 
krachtdadig een einde aan de traditio-
nele, wetsgetrouwe praktijken waar-
mee niettemin van de werkelijke 
Godsverering een karikatuur wordt 
gemaakt. Jezus identificeert zich zó 
met de echte tempeldienst dat zijn ei-
gen leven er een beeld van wordt. 
 
11 MAART 
Vierde zondag in de veertigdagentijd, 
zondag ‘Laetare’ (Verheug u, naar 
Jesaja 66:10, “Laat allen die Jeruza-
lem liefhebben zich met haar verheu-
gen en haar liefhebben”). 
Ds. Arie de Boer hoopt voor te gaan. 
 
18 MAART 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd, 
zondag ‘Judica,’ (naar Psalm 42, 
“Verschaf mij recht, o God”). 
De lezing uit het Oude Testament is 
Jeremia 31: 31 - 34, waarin een harts-
tochtelijke God aan het woord is. Een 
God die liefde wil van zijn geliefde 
volk, een God die probeert zijn eigen 
liefde beantwoordt te krijgen. 
In de evangelielezing, Johannes 12: 
20 - 33, vindt er een andere beweging 
plaats: van binnen naar buiten. Het 
gaat hier om een beweging van Jezus 
met zijn beperkte groep leerlingen 
naar ‘de hele wereld,’ naar ‘iedereen.’ 
Jezus spreekt over datgene wat niet te 
zien is: het wonder van de graankorrel 
die in de aarde valt en sterft en dan 
toch veelvuldig vrucht draagt. Hoe 
moet je dat geheim verstaan? 
Hoe werkt dat dan winst uit verlies? 
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BLOEMENGROET 
 
In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk met een hartelijke 
groet en als gebaar van verbondenheid 
naar: 
Tiny de Wit, Erfgooiersdreef 25; Tru-
dy Baan, Paviljoenweg 1, Huizen; 
Betty Peper, Perahof 8, Baarn; Elke 
Dokter, Schapendrift 31; Lidy van de 
Witte, Langwagen 38. 
Kent u iemand in uw omgeving die u 
wil voordragen voor de bloemengroet, 
laat het dan even aan ons weten. 

Karin Nelson 

een gemeentemaaltijd in het Achter-
om. Het is een eenvoudige warme 
maaltijd voor gemeenteleden, van 
18.00-19.45 uur. De kosten zijn 5 Eu-
ro per persoon. U wordt er niet per-
soonlijk voor uitgenodigd, het is een 
open tafel voor gemeenteleden, maar 
u moet zich aanmelden bij de kok, dat 
is ondergetekende. Ook als u eerder 
deelnam, bent u welkom. Met acht 
gasten is de tafel vol.  
Welkom! 
 
 
ZIN EN KOFFIE 
Op woensdagmorgen 7 maart organi-
seer ik van 10.00 - 12.00 in het Ach-
terom een ontmoetingsbijeenkomst: 
ZIN en koffie. 
We drinken koffie met iets erbij en 
hebben (hopelijk) een goed gesprek 
over leven en geloven, aan de hand 
van vragen ontleend aan ‘Tafelge-
sprekken’.  
U hoeft zich niet aan te melden, maar 
we beginnen wel gelijktijdig, het is 
dus geen inloop-koffiemorgen. 
Ik weet uit ervaring dat dit model 
goed werkt om met elkaar in gesprek 
te komen over thema’s die er toe doen 
en levensvragen waar niemand aan 
ontkomt. Hartelijk welkom! 
 
 
KERKCAFÉ 
In het Kerkcafé zit op 22 maart Else - 
Marie van den Eerenbeemt bij Jacobi-
ne Geel aan tafel. Dat belooft een 
prachtige avond te worden. 
Else-Marie is familietherapeut. Het 
contextuele pastoraat, waarin ik ge-
schoold ben, is de pastorale tak van de 
contextuele benadering. Een belang-
rijk kenmerk daarvan is het betrekken 
van de familie (de context) in de ge-
sprekken met (of behandeling van) 
een persoon. 
De familie waarin je opgroeit heeft 
grote invloed op je latere leven. Het is 
mede bepalend voor de relaties die je 
aangaat, het werk dat je kiest, je ge-
loofswereld en hoe je omgaat met je 
(eventuele) eigen kinderen. Familie-
banden zijn onverbrekelijk; van je 
partner kun je scheiden, maar je vader 
blijft altijd je vader, ook al is er on-

Je leven verliezen en het daardoor 
winnen? Leven met die paradox en 
het uithouden met die vraag, dat is de 
kunst. 
 
 
MEELEVEN MET 
Hartelijke gelukwensen voor Edward 
van Dort en Karin Visser (Estrikweg 
7, in Huizen) die op 22 februari gaan 
trouwen. 
Met name voor Karin ligt er een hele 
geschiedenis in de Dorpskerk en zo is 
de bevestiging van haar huwelijk ook 
een voortzetting van de lijn met haar 
voorgeslacht. 
Voor Edward is het dubbel feest; hij 
wordt die dag zestig jaar. 
Voor beiden is het een tweede kans en 
voor die kans zijn zij dankbaar en dat 
zullen we vieren. 
Voor deze gelegenheid is de Dorps-
kerk ook de trouwlocatie. De ambte-
naar van de burgerlijke stand komt 
hiervoor naar de kerk en daarna begint 
de kerkdienst met de huwelijksbeves-
tiging die door mij geleid zal worden. 
Onze eigen Dorpskerk Cantorij zal 
zingen, onder leiding van Peter den 
Ouden, die ook op orgel en piano zal 
spelen 
 
 
MEDITATIEF MOMENT IN 
DE VEERTIGDAGENTIJD 
Op de maandagavonden 26 februari, 5 
maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart 
houden we in de Dorpskerk een medi-
tatief moment. 
Van 19.15 uur tot 19.45 uur horen we 
op die maandagavonden muziek, luis-
teren naar woorden ter meditatie, zoe-
ken de stilte en collecteren voor het 
veertigdagenproject van de BEL-
kerken. 
We zitten in een kring voorin de kerk 
en kijken zo bewust naar Pasen uit. 
Het zijn ingetogen vieringen in kleine 
kring. U bent van harte welkom, ook 
voor één keer, om eens te kijken hoe 
het gaat. 
 
 
GEMEENTEMAALTIJD 
Op dinsdag 20 februari houden we 

min, ook al emigreer je naar Zanzibar 
of nog verder weg. Familiebanden 
kunnen een belangrijke steun zijn in 
het leven èn belemmerend werken en 
beide aspecten kunnen onbewust 
doorwerken in een volgende generatie 
Van den Eerenbeemt is een onderhou-
dend spreker die haar betoog voorziet 
van talloze voorbeelden uit de prak-
tijk, maar ook uit de literatuur. Bijna 
schreef ik: haar optreden - ze is niet 
vies van theater en haar présence is 
onontkoombaar. Haar boeken zijn 
makkelijk leesbaar voor een breed pu-
bliek. Ik noem er drie:  
‘Door het oog van de familie, over 
liefde, leed en loyaliteit,’ en  
‘De liefdesladder, over familie en 
nieuwe liefdes,’ en  
‘Wie krijgt de gouden armband van 
moeder? Iedere familie heeft een erfe-
nisverhaal.’ 
‘Kan mijn moeder me verbieden mijn 
vader te zien?’ 
‘Ik wil niet in het familiebedrijf, maar 
mag ik mijn vader teleurstellen? 
‘Mijn dochter blijft maar zoeken naar 
haar biologische moeder, doe ik het 
niet goed?’ 
‘Mijn broer kreeg het horloge van mijn 
vader en hij keek nooit naar hem om!’ 
Ik verwacht dat het over dit soort vra-
gen zal gaan. 
Kom dus naar het kerkcafé, u bent al-
lemaal kind van een vader en een 
moeder, het gaat dus over ons. 
Met een hartelijke groet aan u allen, 

ds. Marnix van der Sijs 

Uit de gemeente 
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Van en uit de kerkenraad 

Voor de vergadering van 18 januari jl. 
waren de ouderlingen met beperkte 
taak (zij hebben alleen een taak in de 
eredienst) uitgenodigd. Enerzijds om 
feeling te houden met de kerkenraad 
in het algemeen, anderzijds om het 
eerste halfjaar te evalueren. Het is 
goed om te horen dat zij hun taak 
graag en met plezier uitvoeren en zo 
de druk op de overige ouderlingen 
kunnen verlichten. 
 
Uitvoerig is het plan van aanpak voor 
de PR en Communicatie in en vanuit 
onze gemeente besproken. Vanuit de 
wens om de Dorpskerk weer meer 
zichtbaar te maken, is verbetering en 
structurering van de PR en de commu-
nicatie noodzakelijk. Daarbij moeten 
de tot nu toe gebruikte middelen en de 
hedendaagse, waaronder de social me-

GESLAAGDE SING-IN 
 
Onder de bezielende leiding van can-
tor en organist Peter de Ouden hebben 
woensdagavond 31 januari ruim 30 
enthousiastelingen deelgenomen aan 
de Sing-In. 
En passant iets vertellend over het 
ontstaan en de ontwikkeling van het 
meerstemmig zingen, liet hij de geoe-
fende en niet-geoefende zangeressen 
en zangers o.a. door hemzelf, uit ever-
greens samengestelde canons zingen. 
Na een wat stuntelend begin: de juiste 
melodie zingen, op het juiste moment 
beginnen of invallen, allen even snel 
zingen, ontstond stap voor stap een 16
-stemmig gemengd koor. Wat een ver-
rassend en onverwacht resultaat lever-
de dat op. Er werd steeds enthousias-
ter gezongen. We oefenden ook een 
paar liederen die we in de dienst zou-
den kunnen zingen. Als het dan ook 
meerstemmig gaat zou dat fantastisch 
zijn.  
Denkt u als u dit leest: ‘ik heb wat 
gemist’ dan klopt dat, maar u kunt dan 
nog op de woensdagen 28 februari en 
14 maart naar de open repetities van 
de Dorpskerkcantorij komen. Om mee 
te zingen.  

Een enthousiaste deelnemer 

‘koffiepunt’ Achterom! 
9 maart 10.00 - 12.00 uur  

 
Naast een gezellig samenzijn op de 2e 
vrijdag in januari en februari bezoch-
ten wij in het kader van ‘uitje in de 
buurt’ het bezoekerscentrum van Na-
tuurmonumenten in ’s-Graveland. Na-
dat wij ons ‘interactief’ hadden uitge-
leefd in de presentatieruimte, was het 
heerlijk toeven in het café met een 

kopje thee. Leuk elke keer weer ver-
rassende locaties te ontdekken zo 
dicht bij huis. 
 
De laatste donderdag van maart 
(29/03) maken wij een toertje door de 
Blaricummermeent en verpozen wij 
na afloop in restaurant Bruis (voor-
heen Meenthuis). 
Info/aanmelden bij Anne-Marie de 
Fouw, Machteld de Hoop, Sabine van 
Dijk (035-6937258) 

COMMISSIE KRUISPUNT dia, tegen het licht worden gehouden.  
Aandachtspunten zijn: wie willen we 
bereiken (eigen leden, jeugd, zusterge-
meenten, inwoners Blaricum), uitbrei-
den e-mailadressenbestand, herkenba-
re huisstijl, mogelijkheid van nieuws-
brief 
Besloten is een communicatie-
commissie in het leven te roepen die 
met de verbetering en structurering 
aan de slag gaat.  
 
Natuurlijk hebben we nagepraat over 
het Kerstdiner, het Familiekerstfeest 
en de Volkskerstzang. 
 
Het Kerstdiner was een groot succes, 
waarmee wij als Dorpskerk veel good-
will hebben kunnen kweken. De ker-
kenraad zal in de vergadering van juni 
besluiten of er een vervolg komt; dat 
is mede afhankelijk van de financiële 
evaluatie.  
 
De ervaringen met het Familiekerst-
feest waren erg positief. De deelname 
van kinderen van onze eigen gemeen-
te was weliswaar gering, maar de be-
langstelling uit de gemeente (dus niet 
alleen ouders) was groot. Ook voor de 
komende Kerst staat het Familiekerst-
feest geprogrammeerd. 
 
Over de Volkskerstzang zijn veel po-
sitieve reacties ontvangen. De avond 
is niet alleen bezocht door gemeente-
leden, maar ook door veel mensen van 
buiten de Dorpskerk en zelfs van bui-
ten Blaricum. 
De kerkenraad heeft besloten ook dit 
jaar een Volkskerstzang op het pro-
gramma te zetten en wel op zaterdag 
22 december.  
 
Het verheugt de kerkenraad de heer 
S.M.S. (Bas) Reitsma, Mathijssen-
houtweg 12, 1261 CL Blaricum voor 
te kunnen dragen als diaken. Hij zal 
binnen de diaconie de functie van pen-
ningmeester op zich nemen. 
In de diensten van 25 februari en 4 
maart zal de voordracht worden afge-
kondigd, waarna, wanneer geen be-
zwaren tegen de voordracht worden 
ingebracht, bevestiging in het ambt in 
de dienst van 18 maart kan plaatsvin-
den. 

Bram Veerman, voorzitter 
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11-03 40-DAGENAKTIE BEL KERKEN 
De 40-dagenaktie wil ook in 2018 nog 
een aantal studentes in Nepal blijven 
steunen door hun studie te financieren 
en/of voor veilige huisvesting te zor-
gen. Deze meisjes hebben dankzij uw 
steun in vorige jaren de lagere en mid-
delbare school kunnen doorlopen. Zij 
zijn u hiervoor zeer dankbaar en wil-
len zich graag na hun beroeps-
opleiding inzetten voor verbetering 
van de leefomstandigheden van hun 
minder bedeelde landgenoten.  
 
18-03 40-DAGENAKTIE BEL KERKEN 
De collecte wordt gebruikt om een 
tweede lokaal voor het Isibindi-Safe 
Park in Duncan Village, Zuid-Afrika 
te realiseren. 
 
25-03 40-DAGENAKTIE BEL KERKEN 
De collecte zal worden gebruikt om 
een aantal studentes in Nepal te kun-
nen blijven steunen. 
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
07-01 St. Vrienden Torenhof € 97,49 
14-01 Viore € 112,05 
28-01 PAX € 88,35 
Allen hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

COLLECTEROOSTER 
 
25-02 40-DAGENAKTIE BEL KERKEN 
Een bamboeplantage voor Sheini in 
Ghana. 
In samenwerking met de stichting 
Barbaruga hopen de BEL kerken een 
bamboeplantage van 4 hectare aan te 
kunnen leggen bij het dorp Sheini, een 
afgelegen nederzetting in het noord-
oosten van Ghana. Bamboe houdt het 
regenwater vast, je kunt er stevige en 
solide hutten mee bouwen, het levert  

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 
 
25-02 ORGELFONDS  
De muziek bij de eredienst willen we 
niet missen. Uw bijdrage wordt dus 
zeer gewaardeerd.   
Er vond in de afgelopen periode een 
ingrijpende restauratie plaats van ons 
prachtige Flentrop-orgel. Dit is een 
zeer kostbare aangelegenheid. Wij ho-
pen op uw gulle gaven. 
 
04-03 INSTANDHOUDING KERK 
Belangrijk voor ons als kerkelijke ge-
meenschap. Een belangrijke collecte 
met de zwarte zak en dus van harte 
aanbevolen. 
 
11-03 KERKBLAD ONDERWEG 
Wij collecteren voor een van de com-
municatiemiddelen van de kerk, ter 
dekking van de onkosten.   
 
18-03 KINDERKERK 
De activiteiten voor de jeugd van nu, 
zijn de toekomst van de kerk voor la-
ter. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor 
de toekomst van de kerk; op de inves-
tering in tijd en geld wordt daarom 
niet bespaard.  
 
Alle collectes worden zoals altijd van 
harte aanbevolen. 
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
07-01 Eredienst € 97,45 
14-01 Koffiedrinken  € 84,05  
28-01 Pastoraat  
 eigen gemeente € 85,60 
04-02 Vorming en toerusting  € 111,00  
 
Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de 
kerk te komen en wilt u toch bijdra-
gen, dan vindt u de banknummers in 
de colofon.  
 
Met vriendelijke groet, 

Klaas Kos 

 
ook bouwmateriaal voor een schooltje 
en er kunnen zelfs fietsen van ge-
maakt worden. Bamboe kan dit afge-
legen dorp zelfvoorzienend maken 
maar ook uit de isolement halen. 
 
04-03 40-DAGENAKTIE BEL KERKEN 
Het Isibindi Safe Park in Zuid-Afrika 
vangt kinderen op uit een krottenwijk 
van Buffalo City. In 2017 heeft een 
delegatie van de gezamenlijke BEL-
kerken geconstateerd dat er dringend 
behoefte is aan extra accommodatie. 
Het door de BEL kerken in 2016 ge-
schonken gebouwtje is namelijk al-
leen voor de kleintjes bedoeld. 
Het Safe Park vraagt nu om een on-
derkomen 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.  

WOORDELIJK 

Zondag 3 van de 40-dagentijd 
 
“Jezus, Zoon van de Vader,  
U die ons voorging op aarde, 
toonde zich aan ons als 
de mens in zijn zwakheid; 
maar ook als de mens in 
Zijn kracht door de macht 
van de Vader. 
Wat mij ten diepste treft is 
Uw Wil, Uw macht, 
Uw kracht tot vergeven. 
Vergeving tot het einde toe 
uit liefde voor Uw Vader, 
tot bevrijding van de mens 
van zichzelf en het kwaad 
dat in hem geworteld is. 
Echter, de mens komt tot 
die bevrijding enkel door 
zijn geloof in de Vader, 
in U de Zoon door de  
kracht van de Geest.” 

College van  Kerkrentmeesters 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 
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ZONDAG 25 FEBRUARI tweede zondag 40-dagentijd (Reminiscere) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs Heilig Avondmaal 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. S. de Vries, Schalkwijk 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünissen 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZONDAG 4 MAART derde zondag 40-dagentijd   (Oculi) 
De Dorpskerk en 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs Jong & Oud 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Godly Play 
Tergooi Blaricum 10.00 uur Pastoor Mw. G.C.G. Verhey-de Jager 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. H. Visser 
Theodotion 10.30 uur Pastor G.L.C.M. van Kesteren 
   m.m.v. dameskoor St. Henricus 
 

ZONDAG 11 MAART  vierde zondag 40-dagentijd (Laetare) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. de Boer, Utrecht 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Tergooi Blaricum 10.00 uur laatste viering i.v.m. reorganisatie 
  Pastoor Mw. G.C.G. Verhey-de Jager,  
  Pastor E.M. Spijkerman, Ds. R.H. Mulder 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünissen 
Theodotion 10.30 uur  Ds. J.C. Visser 
 

ZONDAG 18 MAART  vijfde zondag 40-dagentijd (Judica) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Drs. E. Idema, Amersfoort 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt 
Theodotion 10.30 uur  Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering 
 

ZONDAG 25 MAART  zesde zondag 40-dagentijd (Palmarum) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor N. Smit 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast Heilig Avondmaal 
 

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

Maandag 26 februari, 5,12,19 en 
26 maart 
19.15-19.45 uur, Dorpskerk Blaricum 
Meditatief Moment 
 
Woensdag 7, 14 en 21 maart 
19.30-21.30 uur, Johanneskerk 
BASAAL BIJBELLEZEN 
kernverhalen over Mozes 
Inleider: Job de Bruijn 
 
Donderdag 22 maart 
20.00 uur, Dorpskerk, Blaricum 
Kerkcafé: familietherapeut Else-
Marie van den Eerenbeemt 
Onderwerp: Liefde, leed en loyaliteit 
 
Meer informatie elders in dit blad. 

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

1. Alles op aarde, zing Gods eer! 
Jubel van vreugde, juich voor de Heer. 

 

2. Speel op de citer, blaas op de fluit. 
Steek de trompetten, jubel het uit. 

 

3. Zeeën en stromen, beek en rivier. 
Klap in je handen, bruis van plezier. 

 

4. Bergen en heuvels, huppel en spring, 
blijf daar niet staan, jubel en zing. 

 

5. God komt regeren, eerlijk en goed, 
Dans Hem met bel en trommel tegemoet. 

Lied: Alles op aarde 

40-Dagentijd: Op weg naar het licht van Pasen. 


