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Van Hulst was in de oorlog directeur 
van de Hervormde Kweekschool, die 
dicht bij de plaats stond waarvandaan 
Joodse kinderen gedeporteerd werden. 
Van Hulst zag wat er gebeurde, maar 
greep ook in. Hij kon niet voorkomen 
dat veel kinderen weggevoerd werden, 
maar door zijn toedoen werden er on-
geveer 500 wel gered, soms in jute 
zakken weg gesmokkeld naar buren 
en daarna naar boeren in het noorden 
en in het zuiden.  

Over Van Hulst zijn geen speel-
films gemaakt, van hem is geen stand-
beeld opgericht. Hij zou zichzelf geen 
held noemen, al kreeg hij voor zijn 
werk de onderscheiding van Yad Vas-
jem. Als hij er wel eens over sprak, 
zei hij: ik leef elke dag met de beelden 
van vroeger. Hij was zich pijnlijk be-
wust van wat hij niet had kunnen 
doen. Hij zei ook: Ik voelde me geroe-
pen om te doen wat ik deed. Mis-
schien was ik hiervoor wel op die 
plaats. Zijn vastberaden verzet tegen 
de macht van het kwaad was en is te 
midden van alle hopeloosheid achteraf 
een teken van hoop. Te midden van 
alle dood was het een teken van leven. 
 
Hopeloos, zo voelen gedeporteerde 
Joden zich. Ze zijn weggevoerd naar 
Babylon. 

Eén van hen, een profeet, Ezechiël 

JOHAN VAN HULST EN DE OPSTANDING VAN DE HOOP 
 

Overdenking bij Ezechiël 37 

Onlangs overleed op 107-jarige leeftijd oud-parlementariër Johan van Hulst. 
Een krasse man. Een schaker van niveau. Hij won tot op zijn 100e toernooien 
van oud-kamerleden. Tegen wereldkampioenen als Max Euwe en Anatoli 
Karpov speelde hij ooit remise. Van Hulst had, ook al oogde hij op het laatst 
kwetsbaarder, een krachtige gezondheid. Toen artsen weigerden hem op zijn 
99e te opereren – daar bent u te oud voor zeiden ze –, vond hij dat onbestaan-
baar. Achter een rollator, dat was niets voor hem. 

ven de poort van de hel waarover eeu-
wen later de Italiaanse dichter Dante 
in zijn Divina Comedia schrijft. Het 
leven kan een hel zijn, de plaats waar 
elke hoop verdwenen lijkt. 

Kunnen deze beenderen tot leven 
komen hoort Ezechiël aan zich vragen. 
Hij komt niet verder dan te zeggen: U 
weet het. Ik zou geantwoord hebben: 
onbestaanbaar, godsonmogelijk. 

Het vervolg van de droom is bizar, 
fascinerend en onbestaanbaar. Eze-
chiël moet tegen de beenderen gaan 
profeteren. Zo spreekt de Heer, moet 
hij zeggen tegen die dorre doodsbeen-
deren. Als hij dat doet, ziet hij in zijn 
droom wat alleen in een science-ficti-
on film te zien is: er komt vlees aan 
de botten en spieren en huid. De been-
deren komen in beweging. 
Dan moet Ezechiël de geest laten ko-
men, de wind uit vier windstreken, die 
de lichamen beademen en kracht ge-
ven om in beweging te komen. De 
geest komt als de adem in hen en zij 
herleven, ze herleven met grote 
kracht. 

Zo ziet Ezechiël het gebeuren in 
zijn droom. Zo ziet Ezechiël zijn men-
sen opstaan uit de dood, opstaan uit de 
hopeloosheid.  
 
Ons leven is geen science-fiction film, 
ook al gebeuren er soms wonderlijke 

is zijn naam, krijgt een droom waarin 
die hopeloosheid indringend dichtbij 
komt. In die droom neemt God hem 
mee naar een kloof te midden van ber-
gen die vol ligt met beenderen. Dan 
hoort hij zeggen: 

Die beenderen dat is Israël. Ze 
zeggen: Onze botten zijn verdroogd 
en onze hoop ging verloren. Het is 
met ons gedaan. Kan het indringen-
der, definitiever, uitzichtlozer, ver-
beeld worden wat je kunt ervaren.  

Laat elke hoop hier varen, gij die 
hier binnentreedt. Die regel staat bo-
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Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
 Huub Oosterhuis 
 Nieuw Liedboek, Lied 961 

dingen. Ons leven is geen droom 
waarin een stem dode beenderen weer 
zo tot leven wekt. Wij moeten leven 
met wat godsonmogelijk, onverander-
lijk en onbestaanbaar is. We moeten 
leven met het definitieve van de dood. 
Maar we mogen ook leven met het de-
finitieve van de hoop. 

Deze droom van Ezechiël gaat 
over hoop. Hoop die je soms niet kunt 
aflezen aan de werkelijkheid. En in 
donkere periodes niet aan wat er ge-
beurt in je eigen leven. 

 
Deze droom gaat over de hoop die je 
kunt herkennen in het leven van men-
sen zoals Johan van Hulst. Deze 
droom gaat over de hoop in ons men-
sen die steeds weer gewekt wordt om 
te doen waartoe wij geroepen worden.  
Deze droom gaat over de Stem die 
zegt: hoor, spreek, handel.  
 
Van Hulst vertelde dat hij achtervolgd 
bleef door beelden van vroeger. Hij 
wist wat hem niet lukte. Hij wist van 
hoop die soms geen resultaat had. 
Toch bleef hij handelen, trouw aan de 
stem, trouw aan zijn geweten, trouw 
aan zijn God. Zo belichaamde hij wat 
hoop is.  
 
De Tsjechische president Vaclav Ha-
vel schreef over de hoop:  

Hoop is ergens voor werken. Om-
dat het goed is. Niet alleen omdat het 
kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimis-
me. Evenmin de overtuiging dat iets 
goed zal aflopen. Wel de zekerheid 
dat iets zinvol is, afgezien van de af-
loop en het resultaat. 

Zo is hoop, schrijft Havel, veran-
kerd voorbij de horizon, 
Ik zeg: de hoop die zo in mensen leeft 
verwijst naar God.  
 
Verder dan de hoop hoef je niet te ge-
loven. 

Ezechiël heeft het over de opstan-
ding van de hoop. Paulus heeft het 
over de hoop op opstanding. 
En wij? 

Laat je leiden door de hoop. 
We mogen hier over de dood heen ho-
pen.  

De hoop doet opstaan tot leven. 
J.G. de Bruijn   

zo 22 Genesis 5:25–6:4 
ma 23 Spreuken 25:1-15 
di 24 Spreuken 25:16-28 
wo 25 Spreuken 26:1-12 
do 26 Spreuken 26-13-28 
vr 27 Spreuken 27:1-11 
za 28 Spreuken 27:12-27 
 
zo 29 Genesis 6:5-22 
ma 30 Genesis 7:1-24 

Vandaag lezen wij 

di 1 Spreuken 28:1-16 
wo 2 Spreuken 28:17-28 
do 3 Spreuken 29;1-14 
vr 4 Spreuken 29:15-27 
za 5 Spreuken 30:1-9 
 
zo 6 Genesis 8:1-14 
ma 7 Genesis 8:15-22 
di 8 Spreuken 30:10-14 
wo 9 Spreuken 30:1-9 
do 10 Psalm 93 
vr 11 Genesis 9:1-7 
za 12 Genesis 9:8-17 
 
zo 13 Genesis 9:18-28 
ma 14 Spreuken 27:12-27 
di 15 Joël 2:8-27 
wo 16 Joël 3:1-5 
do 17 Joël 4:1-8 
vr 18 Joël 4:9-21 
za 19 Genesis 10:1-32 
 
zo 20 Genesis 11:1-9 

Bij de zondagen 

Zondag 22 april, 
4de zondag van Pasen 
Lezen: Genesis 6:1-4  
 Johannes 10:11-16 
Ik ben de goede herder. Een 
goede herder geeft zijn leven 
voor de schapen. 
 
Zondag 29 april, 
5de zondag van Pasen 
Lezen: Genesis 6:5-22 
 Johannes 15:1-8 
Ik ben de ware wijnstok en 
mijn Vader is de wijnbouwer. 
Iedere rank aan mij die geen 
vrucht draagt snijdt hij weg. 
 
Zondag 6 mei, 
6de zondag van Pasen 
Lezen: Genesis 8:1-14 
 Johannes 15:9-17 
Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. Ik noem jullie geen 
slaven meer, vrienden noem 
ik jullie. Dit draag ik jullie 
op: heb elkaar lief. 
 
Zondag 13 mei, 
7de zondag van Pasen 
Lezen: Genesis 9:8-17 
 Johannes 7:14-26 
Ik vraag niet of u hen uit de 
wereld weg wilt nemen, maar 
of u hen wilt beschermen te-
gen de duivel. Heilig hen dan 
door de waarheid. 
 
Zondag 20 mei, 
Pinksteren 
Lezen: Genesis 11:1-9 
 Handelingen 2:1-24 
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 
jullie vrede! Zoals de Vader 
mij heeft uitgezonden, zo 
zend ik jullie uit.’ 
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O v e r d e n k i n g  

oudtestamentische notie ‘gerechtigheid’ wordt gebezigd 
heeft met name in de Tweede Wereldoorlog velen het Wil-
helmus dierbaar gemaakt, die van Oranjeverering niets 
moesten hebben.” 

Het Wilhelmus is een vluchtelingenlied en het is uiterst 
actueel door het ideaal van verdraagzaamheid waarvoor de 
hoofdrolspeler in het lied gestreden heeft. Koningin Wil-
helmina voerde het Wilhelmus in 1932 in als volkslied. Zij 
zag de duiding van dat lied al veel eerder. In de troonrede 
van 1914 zei zij: “Diep begaan met het lot van alle volken, 
die in den krijg zijn medegesleept, draagt Nederland de 
buitengewone lasten die worden opgelegd gewillig en ont-
vangt met open armen alle ongelukkigen die binnen zijn 
grenzen eene toevlucht zoeken.” (geciteerd in J.A. Hoeksma, 
Trouw, 27 april 1985). 

 
Ik zing het Wilhelmus voluit mee, ook tijdens de eredienst. 
Maar het Wilhelmus deelt het lot van alle liederen: niet 
iedereen kan alles meezingen. 

Waarom kan ik het wel? Het is een ‘psalm-achtig’ lied, 
staat niet bol van chauvinisme of krijgszucht (‘Aux armes, 
citoyens’ zingt daarentegen de Marseillaise) en vereert 
geen koningshuis (‘God saves our gracious queen,’ zingen 
daarentegen de Engelsen). 

In het Wilhelmus is een vorst aan het woord die verant-
woording aflegt aan God en aan het volk. Een gevluchte 
vorst die weet heeft van ballingschap. Dat is een sterk ver-
trekpunt voor iedereen die de rechtsstaat een warm hart 
toedraagt. 

Marnix van der Sijs 

Oudste publicatie van het Wilhelmus uit 1617. 
Koninklijke Bibliotheek België, hs. 15662. 

Rond Koningsdag en 4 en 5 mei moet je als voorganger 
altijd oppassen. Is het de gewoonte het Wilhelmus te zin-
gen in de dienst? En op welk moment? Voor de zegen? 
Na de zegen? Ik ben in mijn studietijd eens door de orga-
nist overvallen die het lied inzette terwijl ik halverwege 
de trap van de preekstoel was. 
 
Niet zelden waren deze vragen inzet van heftig debat. 
Want hoort het volkslied wel in het Liedboek van de kerk 
thuis? En kan dat een plek in de eredienst krijgen? Heel 
vaak is het compromis: couplet 1 en 6 na de zegen. 

Als kind heb ik het hele Wilhelmus uit mijn hoofd ge-
leerd. Waarschijnlijk was dat om mijn vader te behagen, 
maar in mijn pubertijd hield ik demonstratief mijn mond 
als het Wilhelmus werd aangeheven, want dat was iets 
van mijn vader en dus niet voor mij. 

Het ligt politiek gevoelig, zo bleek wel toen CDA-
leider Buma voorstelde het Wilhelmus weer door de 
schoolkinderen te laten zingen. De meeste weerstand zit 
bij wat vroeger links heette. Zo beschreef Simon Carmig-
gelt (1913) hoe hij nooit opstond voor het Wilhelmus, 
“want we waren thuis rood. Pas toen de Duitsers aan de 
grenzen stonden werd het Wilhelmus mijn lied,” en “toen 
de Canadezen op de Dam stonden en de mensen het weer 
voor het eerst gingen zingen, zat mijn keel zo vol brok-
ken dat ik alleen maar een beetje mee kon pie-
pen.” (geciteerd uit Herman Vuijsje, De Groene Amster-
dammer, 31/8/2017) 

 
Het Wilhelmus is het lied van een politiek leider in bal-
lingschap, geschreven door een vluchteling voor een volk 
in de verstrooiing. In het veertiende couplet heten ze 
‘arme schapen, in grote nood.’ Willem van Nassau 
vluchtte voor Alva uit Antwerpen naar de Dillenburg in 
Duitsland. Hij was niet de enige. In het midden van de 
zestiende eeuw (de tijd waarin het Wilhelmus geschreven 
werd) waren er op een bevolking van zo’n drie miljoen 
mensen tussen de 50.000 en 500.000 mensen gevlucht. 

Het vluchtelingenschap van Willem van Oranje zit in 
het midden van het gedicht, in het achtste couplet: “Als 
David moeste vluchten voor Saul den tiran, zo heb ik 
moeten zuchten met menig edelman.” Maar het achtste 
couplet kijkt ook uit naar het einde van de ballingschap: 
”Maar God heeft hem verheven, verlost uit alle nood, een 
koninkrijk gegeven in Israël zeer groot.” 

 
Het laatste woord van het Wilhelmus is ‘gerechtigheid’ 
De dichter Ad den Besten die op een analyse van de 
structuur en de strekking van het Wilhelmus promoveer-
de schrijft over dat laatste woord: “Er is een hoger recht 
dan het door de koning gelegitimeerde. Dat daarvoor de 

OVER DE VRIJHEID VAN HET GEWETEN EN HET KIEZEN VOOR RECHTVAARDIGHEID: 
 

Het Wilhelmus 
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als een mosterdzaadje, het lijkt klein, 
maar het kan uitgroeien tot iets groots 
dat houvast en beschutting geeft. Ge-
loof is er om ons tot mens te maken.  
Geloven is ont-dekken en ont-dekt 
worden.  
 
Dat er commentaar op zo’n film zal 
komen is te verwachten. 
Je kunt opmerkingen maken over het 
verhaal, over de strekking, over de 
(Amerikaanse) filmische elementen in 
het geheel, over weglaten en invullen. 
Wij hebben met aandacht gekeken. De 
film onderstreept het belang van de 
vrouw die een belangrijker rol heeft 
gespeeld dan de kerk heeft doen wil-
len geloven. Zo levert ook deze film 
een bijdrage aan de rehabilitatie van 
een bijzondere vrouw. 
Haast u naar de bioscoop!  

J.G. de Bruijn 
 
Film: Mary Magdalene, onder regie 
van Garth Davis, met Joaquin Phoenix 
als Jezus en Rooney Mara als Maria 
Magdalena 
 
Verder wijs ik op het boek van Esther 
de Boer:  Maria Magdalena, De mythe 
voorbij. 

MARY MAGDALENE DE REHABILITATIE VAN DE EERSTE APOSTEL 

Hij heeft mij tot mens gemaakt, zegt 
Maria van Magdala in het evangelie 
dat haar naam draagt. Met die ene zin 
geeft Maria aan welke betekenis de 
relatie met Jezus in haar bestaan heeft. 
Ze ontdekt zichzelf, ze ontdekt welke 
betekenis God voor haar heeft. 
Ze wordt één van de volgelingen van 
Jezus en niet de minste. 
Aan haar verschijnt Jezus als eerste 
bij zijn opstanding. Als eerste van de 
leerlingen gaat Maria op weg om te 
vertellen wat ze heeft ervaren.  
Apostola apostolorum wordt zij ge-
noemd, de eerste onder de apostelen. 
Lang niet altijd is Maria op waarde 
geschat. Zij is in de loop van de eeu-
wen in een kerk die gedomineerd 
werd door mannen, in de schaduw te-
recht gekomen. Sterker nog: Maria 
kwam gewoon niet ter sprake. Haar 
reputatie is later onder druk komen te 
staan, onder meer door paus Gregori-
us die haar van hoererij betichtte. An-
deren zeiden: ze is een bezeten vrouw 
geweest, die door Jezus werd gene-
zen. Als discipel werd ze niet gezien.  
Toen aan het einde van de 19 eeuw 
een Duitse egyptoloog in Cairo een 
manuscript in handen kreeg dat de ti-
tel draagt: Het evangelie van Maria, 
moest het nog een eeuw duren voor-
dat dit handschrift fatsoenlijk uitgege-
ven werd. Is er sprake geweest van te-
genwerking, van boze opzet van welk 
mannenbolwerk dan ook? 
Aan het einde van de vorige eeuw is 
het evangelie wereldwijd bekend ge-
worden en is Maria meer dan ooit uit 
haar schaduw getreden. Een stroom 
van publicaties kwam op gang: artike-
len, boeken en recentelijk de film Ma-
ry Magdalene. 
 
Het ontdekte evangelie werpt niet al-
leen een ander licht op Maria. Het legt 
ook andere geloofsaccenten. Maria 
komt nadrukkelijker naar voren als 

discipel die een bijzondere band 
met Jezus heeft. Jezus deelt zijn 
diepste geloofsgeheimen met 
deze Maria.  
Die geheimen lees je terug in 
het evangelie, Je zou het een 
gnostisch geschrift kunnen noe-
men. Bij de gnostiek gaat het 
om de ontdekking van het god-
delijke in een mens.  
Om het diepere weten. Om dat-
gene dat je ook terug hoort in de 
uitspraak van Jezus:  
Het koninkrijk van God is in jul-
lie. Je moet het leren zien, je 
moet het ont-dekken. 
 
Vorige week hebben Anke en ik de 
film Mary Magdalene bekeken. De 
film toont Maria als een krachtige 
vrouw die onder de volgelingen een 
belangrijke rol speelde. We zien het 
verhaal van het leven van Jezus door 
haar ogen. Geloven is in deze film: tot 
het inzicht komen, dat het koninkrijk 
van God in ieder mens schuilt. Dat 
koninkrijk moet niet afgedwongen 
worden met kracht en geweld zoals 
een werelds koninkrijk, het vraagt om 
inzicht en overgave. Het vraagt om 
het licht van inzicht en het vuur van 
de inspiratie. Dat krijgen de mensen 
ook te horen die in de film onderge-
dompeld worden.  
Aan het einde van de film zie je Maria 
aan wie Jezus verschijnt na de opstan-
ding. Ze krijgt de opdracht om te ver-
tellen. Dat gaat ze doen. Ze gaat naar 
de leerlingen.  
Als die proberen haar tegen te houden 
zegt ze vastberaden:  
I will not be silent, I will be heard. Ik 
zal niet zwijgen, ik zal worden ge-
hoord. Kijkend naar de geschiedenis 
heeft het even moeten duren voordat 
haar stem gehoord is.  
Bij haar laatste woorden zegt ze wat 
Jezus en zij hebben gedeeld: geloof is 
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DONDERDAG 26 APRIL 2018 
DE DORPSKERK 

TORENLAAN 16, BLARICUM 
JACOBINE GEEL IN GESPREK MET BEN BOT 

 
Op donderdag 26 april a.s. verwelkomen wij bestuurder, oud-ambtenaar en 
voormalig diplomaat Ben Bot. 
 
De avond begint om 20.00 uur. Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. 
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. 
Het project Europa staat onder druk, niet in de laatste plaats door de Brexit. Ve-
len vragen zich af welke kant het op moet en wat het zwaarst moet wegen. Vra-
gen die des te spannender lijken nu de relaties met Rusland aan de ene kant, en 
de Verenigde Staten aan de andere kant verkillen en verzakelijken. Sommi-
gen  reppen zelfs over een nieuwe Koude Oorlog. Hoe wik en weeg je in zo’n 
dynamische geopolitieke context, en hoe bepaal je wie je bondgenoten moeten 
en kunnen zijn? 
Als er iemand is die met deze vragen uit de voeten kan is het oud-minister van 
Buitenlandse Zaken, Ben Bot. We zijn verheugd dat hij op 26 april te gast is op 
de laatste avond van het Kerkcafé-seizoen, wanneer Jacobine Geel over deze en 
andere vragen met hem in gesprek gaat. 
 
Bernard Rudolf (Ben) Bot, geboren in 
het vroegere Nederlands-Indië in 1937, 
studeerde rechten  in Leiden, Engeland 
en de VS. Na zijn promotie cum laude in 
Leiden in 1968 was hij tientallen jaren 
intensief betrokken bij de Nederlandse 
politiek, met name op het terrein van het 
buitenlandbeleid: als ambassadeur voor 
Oost-Duitsland, later voor Turkije; als 
plaatsvervangend ambassadeur voor de 
NAVO; als secretaris-generaal van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken; als 
permanent vertegenwoordiger van Ne-
derland bij de Europese Unie in Brussel; 
en last but not least als minister van Bui-
tenlandse Zaken in de kabinetten Balkenende II en III. Ook daarna bekleedde 
Bot belangrijke functies, o.a. het voorzitterschap van Instituut Clingendael. In 
2015 verschenen zijn memoires “Achteraf bezien”. 
In het gesprek met Jacobine zullen naast zijn talrijke ervaringen in de politiek zeker 
ook zijn persoonlijke overtuigingen en inzichten aan de orde komen. Dat we met de-
ze gast een boeiende avond tegemoet gaan is niet teveel gezegd! 

Co Geel (j.geel@hetnet.nl) 
Gert van Dijk (gvandijk@cornvandijk.nl) 
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32ste keer Broodje Gezond 
Geiten, Gereedschap en Groentezaden, 

3- G’s voor Gasovu in Rwanda 
Voor de vierde keer in ons bestaan, gaan wij de Stichting 
Weeskinderen in Rwanda ondersteunen. In 1994 vond in 
Rwanda een hevige burgeroorlog plaats tussen de Hutus en 
de Tutsi’s. Bijna één miljoen Rwandezen zijn vermoord 
met 80.000 wezen tot gevolg. 
 
In het najaar van 1994 kwam priester Abbe Prosper naar 
Eersel en tijdens een kerkdienst vroeg hij hulp voor 800 
baby’s en peuters in zijn Bisdom. Ria van de Ven was bij 
deze kerkdienst aanwezig. Zij besloot hulp te bieden en ge-
durende vijf jaar werd het weeshuis geholpen met melk-
poeder. Er kwamen meer hulpvragen uit Rwanda, met na-
me hulp voor weeskinderen in de heuvels. Daarom besloot 
zij in het jaar 2000 de Stichting Weeskinderen in Rwanda 
op te richten. Er werden ‘gezinnen’ gevormd om deze 
weeskinderen op te vangen, en naaiateliers opgezet waar 
de nodige schooluniformen werden genaaid. Ook kwamen 
er aftappunten voor schoon drinkwater. 
 
HET GEITENPROJECT - Waarom de 3-G’s voor Gasovu? 
Gasovu is een klein dorp met ongeveer 8500 inwoners. Het 
dorp ligt afgelegen. Zij 
hebben onze hulp hard 
nodig. In samenwerking 
met de lokale en landelij-
ke boerenorganisaties 
worden er geiten gefokt. 
In overleg met het Bis-
dom Nyundo worden per 
jaar ongeveer 35 gezin-
nen uitgekozen die een 
geit heel hard nodig hebben. De levensstandaard op het 
platteland in Rwanda is erg laag, daardoor zijn heel veel 
gezinnen arm. De geiten zijn drachtig en geven mest voor 
de groenten tuin. Na de geboorte geven de geiten melk, 
waar het gezin van kan profiteren. Het eerste vrouwelijk 
geitje gaat naar een nieuw gezin, het bokje mag het gezin 
zelf houden voor het vlees. Naast het geitje krijgt het gezin 
groenten zaden en ook gereedschap voor de tuin: een hark,  
een schop en een gieter. Op deze manier kunnen er groen-
ten verbouwd worden voor eigen gebruik en soms kan ook 
een gedeelte verkocht worden. Door de verschillende soor-
ten groenten wordt er ook gezonder gegeten, wat de men-
sen ten goede komt. Een geitje geeft toekomst! 
Voor meer info www.weeskindereninrwanda.nl. 
De opbrengst van ‘Broodje Gezond’ gaat naar dit dorp. 
DONEER OF NEEM EEN HEERLIJK BROODJE GEZOND. 
We zien u graag vanaf 9.00 bij ons aan de kraam. op de be-
kende plek voor garage Beuk. 
De werkgroep ‘Broodje gezond’: 

Ineke Groot, Joke Hagen, Annette Haasnoot 

Opvang in Armenië 
Armenië, de laatste tijd regel-
matig in het nieuws i.v.m. de 
erkenning van de genocide en 
de problematiek rond asielzoe-
kers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste 
christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom 
als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners 
van Armenië behoort tot de Armeens-Apostolische Kerk. 
De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de 
overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd 

door de apostelen Thaddeus 
en Bartholomeus.  
De armoedecijfers in Arme-
nië lopen uiteen. Volgens 
een recent onderzoek van 
Unicef en het Bureau voor 
Statistiek van Armenië leeft 
1 op de 3 kinderen in Arme-
nië op of onder de armoede-

grens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de 
Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in 
weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uit-
zondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden 
afgestaan vanwege de armoede.  
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan 
in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvang-
centra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevan-
gen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren soci-
ale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende 
activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, 
naar hun eigen ouders.  
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start ge-
gaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Kara-
bakh). 
Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-. 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van 
elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 
0454 24 o.v.v. “Armenië”. 
Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl. 

Persberichten 

Goed is de hand 
die mij leidt 
uit het donker van de naacht 
naar het licht van de dag. 
Goed zijt Gij, God, 
onzegbaar goed. 
Zegen deze dag 
en al mijn dagen 
dat ik onderweg ben naar U. 

 
 Erik van den Borne 
 Nieuw Liedboek, blz. 523 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
22 APRIL 
Vierde zondag van Pasen, zondag 
‘Jubilate,’ naar Psalm 66: “Breek, aar-
de uit in jubelzangen.” 
Voorganger is ds. Rob Fechner. 
 
29 APRIL 
Vijfde zondag van Pasen, zondag 
‘Cantate,’ (‘Zingt’) naar Psalm 118: 
“Zingt de Heer een nieuw lied.” 
Voorganger is ds. Peter Verhoeff. De 
Dorpskerk Cantorij zal o.l.v. Peter den 
Ouden de samenzang ondersteunen. 
 
6 MEI 
Zesde zondag van Pasen, zondag ‘Rogate,
(’Bidt.’) Dienst voor jong en oud. Er zijn 
twee lezingen: Johannes 15:9-17 en 1 Jo-
hannes 4:7-21. In de preek gaat het over 
één van de meest fundamentele emoties 
die wij kunnen hebben: angst. Het staat er 
wel: “De liefde laat geen ruimte voor 
angst; volmaakte liefde sluit angst uit, 
want angst veronderstelt straf.” Maar dit 
citaat staat wel in verband met de liefde 
van God, die liefde gaat voor alles uit. Het 
koffiedrinken na de dienst is in de consis-
torie. 
 
13 MEI 
Zevende zondag van Pasen, zondag 
‘Exaudi,’ (Hoor’). Deze zondag tus-
sen Hemelvaartsdag en Pinksteren 
wordt ook ‘wezenzondag’ genoemd. 
Voorganger is ds. Ben Hengeveld. 

HERDENKEN 
In de orde van dienst heeft het al een 
paar keer gestaan, maar nog niet in 
Onderweg. De kerkenraad besloot dat 
gestorvenen op twee manieren herdacht 
kunnen worden in de eredienst. Het 
hangt sterk af van de beschikbare infor-
matie. Er zijn overlijdensberichten van 
leden van de gemeente waarover de 
ouderling van dienst alleen een mede-
deling voor de dienst doet. Maar een 
lid van de gemeente over wie meer 
bekend is zal door de voorganger of 
de ouderling herdacht worden met een 
kort ‘in memoriam,’ tijdens de dienst 
en daarbij zullen de kerkgangers wor-

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 

1945 - 12 maart 2018). Op 11 februari 
jl. ging ds. Beltman nog voor in onze 
Dorpskerk en ook in mei stond hij nog 
op het rooster. Na een ziekte die drie 
weken duurde is hij gestorven: een 
veelkleurig pastor, een zorgzame va-
der en een liefdevolle opa. Hij was 
ook letterlijk veelkleurig; velen herin-
neren hem met een zotskap op in zijn 
gesprek met de kinderen. 

MEELEVEN MET 
Mevr. Annie van der Veen is weer 
thuis na een operatie. Dat geldt ook 
voor mevr. Bep Boekesteijn, zij kon 
gelukkig met Pasen weer in de kerk 
zijn. Ook mevr. Ingrid de Jong kon 
met Pasen naar de kerk komen. 
Mevr. Lidi van de Witte is tijdelijk 
opgenomen in Theodotion. 

GEMEENTEMAALTIJD 
Op woensdag 25 april is er weer een ge-
meentemaaltijd in het Achterom.  
U bent van harte welkom voor een een-
voudige maaltijd, van 17.45-19.45 uur. 
Kosten € 5. Opgave bij ondergetekende. 
Ook als u eerder al aanschoof, bent u 

den uitgenodigd om te gaan staan. 
Soms zal dat met een lied afgesloten 
worden. En dan nog zullen zich on-
voorziene situaties kunnen voordoen, 
waarin de dienstdoende ambtsdragers 
een beslissing nemen. Zo is ds. Beltman 
- geen lid van onze gemeente - wel herdacht 
met een kort in memoriam in de dienst. 

IN MEMORIAM  
Reinier Beltman 

Reinier Frans Jacob Beltman (21 juni 
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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: Cocky Pierik, Langwagen 46;  
Ingrid de Jong, Prins Hendriklaan 46, 
Baarn;  
Bas Reitsma, Matthijssenhoutweg 12; 
Annie van der Veen, De Dam 13;  
mw. Boekesteijn, 't Schaar 36;  
Henk en Christel Thierry, Matthijs-
senhoutweg 49. 
Kent u iemand in uw omgeving die u 
wil voordragen voor de bloemengroet, 
laat het dan even aan ons weten. 

Karin Nelson 

Uit de gemeente 

Van en uit de kerkenraad 

In de vergadering van 12 maart jl 
heeft de kerkenraad gesproken over 
de toekomst van de Dorpskerk: waar 
liggen onze prioriteiten, op welke 
doelgroep(en) willen wij ons specifiek 
richten, wat willen we binnen welke 
termijn bereiken. Van belang is dat 
we daarop een visie formuleren op ba-
sis waarvan we een concreet werkplan 
voor de kerkenraad kunnen gaan vast-
stellen. We hebben een commissie ge-
vormd die bestaat uit 4 kerkenraadsle-
den die zich over de eerste uitkomsten 
van het overleg binnen de kerkenraad 
gaat buigen en met ideeën voor de uit-
werking zal komen.  
Voor de communicatiecommissie is 
nog geen volledige permanente invul-
ling gevonden. Kerkrentmeester Klaas 
Kos zal vooralsnog de coördinatie op 
zich nemen. Wanneer u iets meent te 
kunnen bijdragen aan de communica-
tiecommissie, neemt u dan gerust con-
tact op met Klaas Kos. 
De vrijwilligers worden uitgenodigd 
voor de jaarlijkse bedankavond die 
dit jaar is gepland op 15 juni a.s. Om 
alvast te noteren.  
Naar aanleiding van een aantal ver-
zoeken daartoe heeft de kerkenraad, 
de voors en tegens beziend, besloten 
om als proef op de eerste zondag van 
mei en van juni het koffiedrinken na 
de dienst te houden in de consistorie. 
In september zal de proef worden ge-
evalueerd, waarna een definitief be-
sluit zal worden genomen. 
Vanaf maandag 9 april tot ca. half mei 
vindt het laatste deel van de restaura-
tie van het orgel plaats. Gedurende 
die periode zullen de 960(!) orgelpij-
pen worden schoongemaakt en krijgt 
het orgel een grote algemene schoon-
maak. Gedurende deze periode kan 
het orgel niet worden gebruikt en zal 
het kleine orgeltje beneden dienst 
doen. Vóór Pinksteren is de restaura-
tie afgerond. Voor deze restauratie is 
subsidie verkregen.  

Bram Veerman, voorzitter 

welkom. Maximaal acht personen. 
 
Met een hartelijke groet! 

ds. Marnix van der Sijs 

Ditmaal voorjaarsbolletjes op de tradi-
tionele Senioren Paasmiddag, om 
mandjes met kuikentjes, takjes en 
chocopaaseitjes fleurig te maken.  
Met dank aan Jan van Vembde zagen 
we vervolgens hoe kunstig de Zandto-

COMMISSIE KRUISPUNT 

venaar het paasverhaal in zandteke-
ningen verwoordt. Afgewisseld met 
moderne paasliederen over Jezus die 
geen afscheid nam. Door zijn Opstan-
ding uit de dood: Pasen! Nieuw leven! 
Op 26 april bezoeken we de tentoon-
stelling: ‘Willem Alexander, 5 jaar 
Koningschap’  
(schilderijen & beelden), 
in het Vestingmuseum te 
Naarden. Vertrek bij de 
Dorpskerk om 14u en 
neemt u uw Museum- of 
Rembrandtkaart mee? Gaarne aanmel-
den bij Sabine (tel.6937258) of bij 
Machteld (tel.50202800). 
Op 11 mei Koffiepunt in het Achter-
om van 10-12u. Wij verheugen ons op 
uw komst! 

BEZOEK AAN DE  
PORTUGESE SYNAGOGE 
Middenin het Joods Cultureel Kwar-
tier staat de majestueuze Portugese 
Synagoge. Het gebouw wordt nog al-
tijd gebruikt als gebedshuis, maar is 
ook opengesteld voor het publiek. Het 
17de-eeuwse interieur is nog volledig 
intact en kan worden verlicht door 
honderden kaarsen. Deze synagoge uit 
de Gouden Eeuw staat symbool voor 
tolerantie en vrijheid en wordt nog 
steeds gebruikt door de Portugees-
Israëlitische Gemeente. Het interieur 
is nauwelijks veranderd en even in-
drukwekkend als meer dan drie eeu-
wen geleden, met zijn stenen pilaren, 
koperen kroonluchters, hout uit Brazi-
lië, metershoge ramen en zand op de 
vloer. 
Onder de bijgebouwen bevinden zich 
schatkamers, waar een unieke collec-
tie ceremoniële objecten van zilver, 
goud, brokaat en zijde te bewonderen 
is. In het complex bevindt zich ook de 
oudste nog functionerende joodse bi-
bliotheek ter wereld: Ets Haim Livra-
ria Montezinos. 
Tijdens de rondleiding gaan we onder 
begeleiding van een gids de synagoge 
binnen en krijgen uitleg over de Sefar-
dische achtergronden en tradities, ce-
remoniële voorwerpen en het histori-
sche meubilair dat daarbij hoort. Tij-
dens de rondleiding kunnen we de bi-
bliotheek van buiten bekijken, maar 
gaan vanwege de kwetsbaarheid van 
de boeken niet naar binnen. Wel voert 
de rondleiding ons door de Schatka-
mers, waar de collectie van meer dan 
achthonderd ceremoniële objecten 
(boeken, zilverwerk, textiel) in wisse-
lende presentaties worden getoond. 
 
INFORMATIE 
Datum: 24 mei 2018 
Vertrek vanaf de Dorpskerk Tijd 13 
uur of in overleg verzamelen voor de 
Synagoge, 
Adres: Mr. Visserplein 3, 1011 RD 
Amsterdam 
Duur van de rondleiding: 1 uur. 
Kosten: Vervoer, entree Synagoge  
€ 15. MJK en Bank Giro Loterij vrij 
Geldigheid ticket één maand. Met de 
ticket kunnen alle locaties van het Joods 
Cultureel Kwartier worden bezocht. 
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dures en staat op emotioneel, prak-
tisch en juridisch vlak klaar voor de 
vluchtelingen. Wij willen dit werk 
graag steunen en vragen daarvoor uw 
bijdrage. 
 
29-04MISSION POSSIBLE 
Mission Possible is 
een christelijke orga-
nisatie die zich richt 
op hulpverlening aan de jeugd in pro-
bleemgezinnen in de Oost-Europese 
landen. Eén van de projecten is het 
BabyBox project in Bulgarije en Rus-
land waar een opvangprogramma is 
voor jonge moeders in een uitzichtlo-
ze situatie. 
 
06-05 EXODUS 
Exodus biedt opvang 
en begeleiding aan ge-
det ineerden,  ex-
gedetineerden en hun familieleden. 
Dagelijks zijn er zo’n 25000 kinderen 
in Nederland waarvan een ouder in de 
gevangenis zit. Jongerenambassadeurs 
van Exodus hebben aandacht voor de-
ze groep kinderen, want een ouder die 
achter de tralies zit, heeft een grote 
impact op kinderen. 
 
13-05 VIORE 
Viore is een informa-
tie- en activiteitencen-
trum voor mensen die leven met kan-
ker. Dat wil zeggen voor mensen die 
kanker hebben (gehad), voor hun 
naasten en voor nabestaanden. Viore 
is afhankelijk van donaties en giften 
en kent geen vaste, jaarlijks terugke-
rende financiering.  
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
04-03 40-dagen actie € 121,43 
11-03 40-dagen actie € 129,50 
18-03 40-dagen actie € 102,53  
25-03 40-dagen actie € 232,25 
29-03 40-dagen actie € 53,60 
31-03 40-dagen actie € 30,00 
 
De opbrengst van het offerblok, even-
eens bestemd voor de 40-dagen actie,  
is € 235,80. De jeugd van de basis-
school Noorderlicht heeft € 638,57 
opgehaald. Allen, en zeker de jeugd, 
hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

De diaconie kan u met trots meedelen 
dat de laatste Voedselbank actie in fe-
bruari jl. tot grote vreugde van allen 
300 producten heeft gegenereerd. Ge-
weldig. Dank voor uw aller steun. Wij 
gaan in het najaar 2018 wederom een 
actie op touw zetten. Wij zullen, be-
halve dat wij dit keer ook alle regiona-
le media hadden benaderd, ook dit 
weer onder uw aandacht brengen. 
Hartelijke groet namens de diaconie 

Annette Horsman 
 
COLLECTEROOSTER 
 
22-04 VLUCHTELINGENWERK 
V l u c h t e n 
doe je niet 
z o m a a r . 
Vluchtelin-
gen zoeken 
naar een le-
ven in veiligheid. Van de miljoenen 
mensen die op de vlucht zijn voor oor-
log en geweld, vindt een klein deel be-
scherming in ons land. Het leven dat 
zij ooit kenden bestaat niet meer. 
VluchtelingenWerk zet zich in voor 
mensen die bij ons veiligheid en be-
scherming zoeken. Vluchtelingen-
Werk helpt bij complexe asielproce-

College van diakenen 

COLLECTEROOSTER 
 
22-04 ORGELFONDS  
Er vond in de afgelopen periode een 
ingrijpende restauratie plaats van ons 
prachtige Flentrop-orgel. Ook nu nog 
vinden er herstelwerkzaamheden 
plaats. Dit is een zeer kostbare aange-
legenheid. De muziek bij de eredienst 
willen we niet missen. Uw bijdrage 
wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen 
op uw gulle gaven. 
 
29-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE  
Het pastoraat vindt plaats binnen een 
gemeente, zowel door predikant, ou-
derlingen en pastoraal medewerkers 
als door gemeenteleden onderling. 
Binnen een gemeente is het gericht op 
alle gemeenteleden. Vaak wordt voor-
al gedacht aan zieke en oudere ge-
meenteleden, maar ook mensen die te 
maken hebben met dood, werkeloos-
heid, scheiding of zelfmoord, of met 
drug- of alcoholgebruik van partner of 
kinderen doen een beroep op de ge-
meente voor pastoraat. Gemeentepas-
toraat is vaak nauw verbonden aan di-
aconaat en gemeenteopbouw. Het 
Pastoraat in de eigen gemeente is een 
belangrijk fundament van onze kerke-
lijke gemeenschap. 
 
06-05 EREDIENST 
Het instandhouden van de Eredienst is 
op deze zondag het collectedoel. De 
Eredienst is één van de belangrijkste  
onderdelen in onze gemeente. Daar 
geven we graag wat extra voor. 
 
13-05 ONDERHOUDSFONDS  
Deze collecte is bestemd voor het on-
derhoud en instandhouden van de 
Kerkelijke gebouwen. De Dorpskerk 
ligt tal van gemeenteleden na aan het 
hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel 
wat euro's. U kunt hier een gift done-

College van  Kerkrentmeesters 

ren voor het onderhoudsfonds van de 
Dorpskerk. 
 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
11-03 Kerkblad Onderweg € 85,70 
18-03 Kinderkerk € 82,71 
25-03 Jeugdkerk € 156,47 
29-03 Eredienst € 37,50 
31-03 Eredienst € 30,00  
01-04 Pastoraat eigen  
 gemeente € 232,42 
 
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 

Begeleiding/organisatie:  
Jan van Vembde 

Aanmelden: Telefoon: 035-525 4819 
of per e-mail: j.vanvembde@hetnet.nl 
Zie voor meer informatie: 
http://www.joodsamsterdam.nl/
portugese-synagoge/nggallery/page/1 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
PASEN 
We hebben de veertig dagen tijd en Pa-
sen achter de rug. 
In de kerk groeide door de weken heen 
de wand van bewogenheid. Elke week 
leverden gemeenteleden teksten aan. Ze 
omringden de kerkgangers. 
Ik vind dat wel bijzonder: de individue-
le gedachten die in de ruimte even 
zichtbaar zijn, ingebed als het ware in 
de ruimte van samen zijn. 
Zoals ik het ook waardevol vind dat in 
de kerk een kaars aangestoken kan wor-
den en de namen aan de wand hangen 
van degenen die we gedenken. En daar-
naast: ook de stilzwijgende aanwezig-
heid van mensen ervaar ik als blijk van 
bewogenheid. 
Kerk is meer dan wat gezamenlijk ge-
beurt. Het individuele en het gezamen-
lijke verrijken elkaar. 
Ten aanzien van de diensten in de Stille 
Week in de Johanneskerk: ze vormen 
voor mij een wezenlijk geheel, een 
zwaartepunt of zo u wilt een hoogtepunt 
in het jaar. 
Ik zou graag eens in gesprek willen 
gaan over de ervaringen van anderen. 
Ik wil waardering en dank uitspreken 
voor de vele medewerkers voor en ach-
ter de schermen: jongeren, ouderen, 
kosters, zangers, spelers, luisteraars, 
makers, sprekers. 
 
KOMENDE WEKEN 
 
Zondag 22 april, 10.00 uur:  
Dienst met de Missa Criolla, uitge-
voerd door een koor onder leiding 
van Anne-Marie Blink. Voorganger: 
Ds. J.G. de Bruijn. 
Anne-Marie Blink heeft vorig jaar de 
regie van musical Esther verzorgd. Ze 
heeft ook een aantal keren aan diensten 
meegewerkt. Anne-Marie heeft een aan-
tal koren. Een daarvan heeft de bekende 
Missa Criolla op het repertoire. Deze 
Zuid-Amerikaanse mis komt tot klinken 
in de dienst van 22 april. Prachtige, ont-
roerende energieke, hartverscheurende 
en soms swingende muziek. Ik zal tel-
kens kleine meditatieve teksten spreken. 
De Missa staat in het centrum van de 

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 

dienst. Begin en einde van de dienst zijn 
vergelijkbaar met andere diensten.  
 
Op 29 april en 6 mei leid ik de dienst in 
de Ontmoetingskerk. 
Op Hemelvaartsdag zijn de kerken ge-
sloten.  
Op 13 mei verwelkomen we als gast  
Jelle van Nijen, die jarenlang predikant 
is geweest in Laren en Eemnes. 
Ook op Pinksteren, 20 mei, komen we 
samen in de Ontmoetingskerk. Ik leid 
de dienst. 
Het koor verleent haar medewerking. 
 
Pinksteren is het feest van de inspira-
tie, het feest van de Geest. Die Geest is 
geen vage grootheid. Van oudsher is 
Pinksteren een oogstfeest. De vruchten 
van het land moesten binnengehaald 
worden. Daar past geen zweverigheid 
bij, maar volharding en doorzettingsver-
mogen.  
Later werd Pinksteren het feest van de 
Tien Woorden. De Geest kun je zien als 
het doorzettingsvermogen om gericht te 
zijn op wat goed is. De Geest laat zien: 
in wat mensen doen is iets van God te 
herkennen, krijgt God handen en voe-
ten.  
De in de oorlog gedode theoloog Jan 
Koopman schrijft bij Pinksteren: bij 
Kerst en Pasen is nog sprake van enge-
len en hemelse machten. Op Pinksteren 
zijn het mensen, die de Geest ervaren en 
daarmee willen leven.  
 
 
DE DROOM VAN  
MARTIN LUTHER KING 
 
Op 4 april was het vijftig jaar geleden 
dat Martin Luther King in Memphis 
door een sluipschutter werd doodge-
schoten. King was door en door predi-
kant. Hij stond in de grote traditie waar-
in geloof een kracht van bevrijding is. 
Hij stond in de traditie van negro-
spirituals die zingen over de uittocht uit 
Egypte en daarmee zingen over wat hen 
zelf tot slaven maakt, die zingen over de 
tocht naar het beloofde land en daarmee 
ook zingen over Amerika dat ruimte zal 
bieden aan mensen van allerlei huids-
kleur. 
In de bekende preek van King hoor je 
Jesaja terug met zijn droom dat de we-

Pastoralia 
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We hebben haar herdacht in de Ont-
moetingskerk, de kerk waar ze vaak 
kwam, verbonden  als ze was bij de ge-
meente. Haar zoon Joop vertelde over 
haar levensloop, haar dochter Nelleke 
haalde een indringend en mooi moment 
met haar moeder aan: dat ze voorlas uit 
het werk van Zola, in het Frans, in de 
tuin, waarbij alles op zijn plaats viel. 
Fransje keek dankbaar terug op haar le-
ven. Ze kon spreken van een mooi en 
goed leven. Tegelijkertijd heeft deze 
Zeeuwse het leven niet cadeau gekre-
gen. Haar man stierf plotseling. Hij was 
pas in de veertig. Zijn overlijden bete-
kende voor haar dat ze er alleen voor 
stond met haar drie kinderen. Ze wist 
van aanpakken, ze ging voor de klas 
staan.  
Wat in het wapen van Zeeland te lezen 
is: luctor et emergo, ik worstel en kom 
boven, is illustratief voor haar. Ze ging 
vastberaden verder.  
Haar kinderen hadden een speciale 
plaats in haar hart. Hoe klein of groot de 
afstand ook was, ze dacht veel aan hen, 
ze bad elke avond voor hen. In een dag-
boekje, waarin ze allerlei teksten 
schreef die haar aanspraken, was te le-
zen wat ze zei biddend zei ‘voor mijn 
lieve kinderen’. 
Fransje wist dat ze zou sterven. Ze had 
in de loop van de jaren veel verzameld 
van wat haar aansprak. We hebben in 
haar geest liederen gezongen en teksten 
aangehaald. 
Een van de teksten die Fransje hebben 
begeleid komt uit psalm 4 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen 
Want slapend kom ik bij u thuis 
Alleen bij u ben ik geborgen 
Gij doet mij opstaan in de morgen 
En wonen in een veilig huis 

We gedenken haar met eerbied en gene-
genheid. 

J.G. de Bruijn  

lopen met blanke jongetjes en blanke 
meisjes als broertjes en zusjes. Ik heb 
een droom vandaag! 
Ik heb een droom dat op een dag elke 
vallei verhoogd zal worden, en elke heu-
vel en berg geslecht zal worden, het ruige 
land vlak gemaakt zal worden en de rot-
sige plaatsen recht; “en de luister van de 
Heer zal zich openbaren en al wat leeft 
zal het samen zien.” (Jes. 40,4-5) 
Dit is onze hoop en dit is het geloof 
waarmee ik naar het Zuiden terugkeer. 
Met dit geloof kunnen we uit de berg 
van wanhoop een steen van hoop hou-
wen. Met dit geloof kunnen we de 
schrille wanklanken van onze natie om-
vormen tot een prachtige symfonie van 
broederschap. Met dit geloof kunnen we 
samen werken, samen bidden, samen 
strijden, samen naar de gevangenis 
gaan, samen opkomen voor vrijheid, en 
weten dat we op een dag vrij zullen zijn. 
En dat zal de dag zijn dat alle kinderen 
van God een nieuwe zin geven aan het 
oude lied: 

Mijn land, het is van u, heerlijk land 
van vrijheid, van u dat ik zing. 
Land waar mijn vaderen stierven, 
land, trots van de Pelgrims, 
Laat van elke berghelling vrijheid klin-
ken! 

 
Martin Luther King, 

23 augustus 1963, Washington 
 

OVERLEDEN 
Fransje Hoekstra 

Op haar tachtigste ging ze nog Italiaans 
studeren aan de universiteit en toen haar 
dat net even te zwaar viel, stortte ze zich 
op kunstgeschiedenis. Ze las, ze maakte 
samen met Nelleke, haar dochter, reizen 
naar verre landen om kunst te bekijken. 
Ze was en bleef geïnteresseerd in wat er 
te zien en te lezen was, ze stond open 
voor wat er in de wereld gebeurde. Dat 
was ook in de laatste jaren van haar le-
ven kenmerkend voor Fransje Hoekstra. 
Pas drie jaar geleden veranderde er iets, 
nadat ze in het ziekenhuis in Haarlem 
terecht kwam. Ze werd kwetsbaarder en 
afhankelijker. De wereld werd toen 
kleiner. Betrokken bleef ze wel, tot op 
het laatst, tot ze in vrede stierf omringd 
door wie haar lief waren. 98 is ze ge-
worden. 

gen geëffend zullen worden en dat men-
sen zullen gaan naar het land van hun 
dromen, naar het land waar ze kunnen 
wonen. Onderstaande woorden lees ik 
als een eigentijdse geloofsbelijdenis. 
Om te gedenken! 
 
Ondanks de moeilijkheden en frustraties 
van het heden heb ik nog steeds een 
droom. Het is een droom die diep wor-
telt in de Amerikaanse droom. 
Ik heb een droom dat op een dag deze 
natie zal opstaan en gaan leven volgens 
de ware betekenis van haar credo: “Wij 
beschouwen deze waarheden als van-
zelfsprekend; dat alle mensen gelijk ge-
schapen zijn.” 
Ik heb een droom dat op een dag op de 
rode heuvels van Georgia de zonen van 
vroegere slaven en de zonen van vroe-
gere slavenhouders naast elkaar kun-
nen zitten aan de tafel van broeder-
schap. 
Ik heb een droom dat op een dag zelfs 
de staat Mississippi, een staat die broeit 
van de hitte van ongerechtigheid, broeit 
van de hitte van de onderdrukking, om-
gevormd zal worden tot een oase van 
vrijheid en gerechtigheid. 
Ik heb een droom dat mijn vier kleine 
kinderen op een dag in een land zullen 
leven waar ze niet zullen worden beoor-
deeld op hun huidskleur, maar op hun 
karakter. 
Ik heb een droom vandaag! 
Ik heb een droom dat op een dag in Ala-
bama, met haar wrede racisten, met een 
gouverneur die zo graag het federale 
recht nietig wil verklaren dat op een 
dag juist in Alabama zwarte jongetjes 
en zwarte meisjes hand in hand kunnen 

Van en uit de kerkenraad 

Op dinsdag 20 maart is de kerkenraad 
in vergadering bijeen geweest. Be-
langrijke aandachtspunten waren de 
opdrachtformulering voor de commis-
sie gebouwen en de commissie 500 
jaar Johanneskerk. Er zijn nog geen 
definitieve formuleringen vastgesteld 
aangezien er nog een paar onduide-



Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 34e jaargang nr. 4, 21 april 2018 13 

Ouderling gezocht 

VALLEN EN WEER OPSTAAN 
Op 17 maart jl. ben ik in Maastricht 
nogal ongelukkig op straat gevallen 
en heb daarbij mijn heup gebroken. 
Inmiddels heb ik een nieuwe heup en 
gaat het goed met mij. Met revalide-
ren kan alles weer onder controle ko-
men. Vanuit de gemeente heb ik een 
overstelpende hoeveelheid beter-
schapswensen gekregen in de vorm 
van kaarten, bloemen, wijn, e-mails 
en bezoekjes. Dit doet je zoveel goed, 
dat het voelt alsof je daardoor sneller 
herstelt. Ook vanaf deze plek dank ik 
iedereen voor de bemoedigende aan-
dacht. 

Martin Noordzij 

BLOEMENGROET 
 
OPROEP 
 
Boeketten voor de Bloemengroet. 
Wie vindt het leuk om af en toe een 
boeket te maken dat gebruikt wordt 
als Bloemengroet? Het zou fijn zijn 
als er wat vaker een boeket bloemen 
op het Liturgisch Centrum kan staan. 
Er zijn al een aantal Gemeenteleden 
die af en toe zo'n boeket maken. Meer 
deelnemers hiervoor zijn van harte 
welkom! 
 
In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk, als gebaar van 
verbondenheid naar: 
Dhr. en Mw. Wapstra, Groene Gerrits-
weg 5, Laren. Mw. Zweegman, Esse-
boom 2-Rosa Spier Huis, Laren. Dhr. 
en Mw. Martin en Willemien Noord-
zij, De Minnehof 64, Eemnes. Mw. de 
Knegt, Raadhuislaan 27, Eemnes. 
Dhr. en Mw. Geel, Patrijzenhof 200, 
Eemnes. Mw. Loes Gorter, Carry van 

Uit de gemeente 

Bruggenhof 18, Laren. Dhr. en Mw. 
Makdis Mouso, De Veenen 3, Laren. 
Dhr. en Mw. Haring, Raadhuislaan 80
-A10, Eemnes. Mw. de Wilde, Veer-
weg 9, Laren. Mw. van der Lely, 
Naarderstraat 81/2, Laren. Mw. van 
der Laan-Prins, Reijerserf 14, Eem-
nes. Dhr. en Mw. Talsma, Zevenen-
derdrift 6 B, Laren. 
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. 

Kerkrentmeesters 

COLLECTEVERANTWOORDING 
eerste kwartaal 2018 
07-01 Plaatselijke kerk € 230,15 
14-01 Plaatselijke kerk € 202,25 
28-01 Jeugdwerk PKN € 147,25 
04-02 Plaatselijke kerk € 217,85 
11-02 Plaatselijke kerk € 249,70 
l8-02 Plaatselijke kerk € 214,57 
25-02 Plaatselijke kerk € 101,47 
04-03 Eigen Jeugdwerk € 163,00 
11-03 Plaatselijke kerk € 191,04 
l8-03 Plaatselijke kerk € 135,02 
25-03 Plaatselijke kerk € 237,52 
 
Alle gevers hartelijk dank. 

Co Swaan 

LEKKERKERK 
 
De volgende Lekkerkerk 
maaltijd is op 26 april. 
We gaan om 18 uur aan 
tafel. Als u zich hebt 

opgegeven en onverhoopt toch niet 
kunt komen, wilt u dat dan ook door-
geven. 
De kosten bedragen € 4,00. 
Opgeven voor de maaltijd van april 
kan t/m maandag 23 april bij mevr. 
Riek Pieket Weeserik tel 5315636, of 
op de lijst achterin de Ontmoetings-
kerk. 

Paula van Hamond 

Voor de coördinatie van het pastorale 
werk in de sectie Laren West zijn we 
op zoek naar een ouderling. Jarenlang 
is Clari van Duijn in deze sectie met 
grote trouw en toewijding werkzaam 
geweest. Zij zal ook in de toekomst 
mensen blijven bezoeken, maar het 
coördineren wil ze overdragen. We 

STATENBIJBEL 
De kerkelijke gemeente ontving on-
langs van een betrokken gemeentelid 
een 19e-eeuwse Statenbijbel. 
Deze kan dienst doen als kanselbijbel. 
We zijn erg dankbaar voor dit bijzon-
dere geschenk 
 

CORRECTIE 
In Onderweg van februari stond een 
bericht van Trudie van der Spek dat 
correctie behoeft. Het gaat niet om 
taalstudie van het Hebreeuws, maar 
om bijbelstudie met de grondtekst er-
naast. Niemand die mee wil doen 
hoeft zelf Hebreeuws te kennen en het 
gaat ook niet om taalonderwijs. In de 

lijkheden zijn blijven hangen. Mede 
door de plotselinge afwezigheid van 
de voorzitter zijn de onduidelijkheden 
doorgeschoven naar een ander mo-
ment om beantwoord te worden. 
De begroting van de diaconie is be-
handeld en goedgekeurd. Zo’n begro-
ting is een financieel instrument en je 
ervaart dat dit instrument onvoldoen-
de in staat is om het belang van diaco-
naal werk uit te drukken. De immate-
riële kant is eigenlijk veel belangrij-
ker. 
Buiten de kerkenraadsvergadering om 
is er ook veel activiteit gaande voor 
de nieuwe geluidsinstallaties. Voor-
zichtig mogen wij er aan gaan denken 
dat vóór Pinksteren de geluidsinstalla-
ties zijn vernieuwd en ook geschikt 
zijn gemaakt om video op aan te slui-
ten. Eerst het geluid goed regelen en 
in de volgende fase het video gedeelte 
zien te realiseren. 
 

Martin Noordzij 

roepen u op om namen te noemen! 
Uw voordrachten voor het ambt van 
ouderling kunt u sturen naar de scriba 
van de kerkenraad,  

Wil van Maarschalkerweerd,  
Zeeltweg 50,  
3755 KA Eemnes,  
telefoon 035- 313687, 
scriba@pglaren-eemnes.nl. 
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Kerkelijk Bureau 

NIEUW INGEKOMEN 
 Dhr. P.F. Korthals Altes 
  Dammaat 4, Laren 
  
VERHUISD 
 Dhr. S.W. van Dijk 
  van: Heideveldweg 34, Laren 
  naar: H-Roland-Holsthof 20, Lrn 
 Dhr. C.Q. Kooiker 
  van: Raadhuislaan 63, Eemnes 
  naar: Schoutenbosje 6B, Laren 
 Dhr. G.J. van Esseveld 
  van: Kloosterweg 49, Laren 
  naar: Werkdroger 1, Laren 
 Dhr. J.V. Mandersloot 
  van: Eemlustlaan 2, Eemnes 
  naar: Eemlustlaan 6, Eemnes 
 Mevr. D.H. van Dijk 
  van: Mauvezand 11, Laren 
  naar: Wally Moesweg 4, Laren 
 
VERTROKKEN 
 Mevr. M.K. van der Beek 
  naar: Kerkrade 
 
OVERLEDEN 
 op  17 maart 2018: 
  Mevr. F. Hoekstra-de Bruijne 
  Akkerweg 19, Laren 
 op  25 maart 2018: 
  Mevr. M. Westerveld 
  Eemnesserweg 42, Laren 

Jim Lemckert 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 

schulden te voorkomen, richten zij zich 
voor de langere termijn ook op zelfred-
zaamheid en bewust financieel gedrag. 
De schuldhulpmaatjes zijn getrainde 
vrijwilligers die wegwijzer, bemiddelaar 
en coach zijn van mensen met begin-
nende schulden; mensen die in de 
schuldsanering zijn beland en mensen 
die een nieuw leven zonder schulden 
proberen op te bouwen.  
 
6 MEI REGIO GOOISE VOEDSELBANK 
http://www.voedselbankgooi.nl/ 

 
In Nederland leeft meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. In La-
ren en Blaricum zijn er meer mensen die 
onder de armoedegrens leven, zelfs 
meer dan het landelijk gemiddelde. 
Daarom is onlangs ook een extra uitgif-
tepunt in Laren geopend. Nadat dit be-
kend werd, meldden zich meer mensen 
bij de Voedselbank. Dat betekent dus 
dat er ook in onze omgeving steeds 
meer mensen zijn die, na aftrek van de 
vaste lasten, minder dan 215 (voor een 
alleenstaande) euro per maand te beste-
den hebben. Rondkomen met zo weinig 
geld per maand voor voedsel en kleding 
is heel moeilijk. Aan andere zaken kom 
je met dit besteedbare inkomen natuur-
lijk helemaal niet toe. De Voedselbank 
steunt deze mensen in nood door hen 
gedurende drie maanden één keer per 
week kosteloos een voedselpakket ter 
beschikking te stellen ter aanvulling 
 
13 MEI REGIO VLUCHTELINGEN-
WERK MIDDEN NEDERLAND 
 
VluchtelingenWerk 
Midden Nederland 
(VWMN) helpt en on-
dersteunt asielzoekers en vluchtelingen 
binnen onze vanaf het moment van bin-
nenkomst tot en met de integratie in de 
Nederlandse samenleving. VWMN is 
een regionale afdeling van Vluchtelin-
genWerk Nederland. Hierna een greep 
uit het werk van VWMN. Tijdens de 
asielprocedure bieden medewerkers van 
VluchtelingenWerk asielzoekers onder-
steuning. Vluchtelingen die te horen 
krijgen dat ze in Nederland mogen blij-
ven, kunnen beginnen met het opbou-

COLLECTEROOSTER 

22 APR FRIERSDALE  
PATER VAN WEEGEN 
 
Op zondag 22 april zal 
Pater van Wegen aan-
wezig zijn bij ons in de 
kerk. Hij komt in de kinderdienst vertel-
len over zijn werk in Friesedale in Zuid-
Afrika. Wij hebben met de kinderen van 
de kinderdienst twee jaar lang gespaard 
voor dit project. Pater Van Weegen 
heeft daar jaren gewerkt op zijn missie 
post. Met de bevolking uit de streek 
daar zijn scholen en een kindertehuis 
gebouwd, landbouw/wijngaardprojecten 
opgezet. Voor Nederland, voor Zuid-
Afrika, voor welk land ook ter wereld 
betekenen kinderen de toekomst. Hun 
dromen, idealen en kennis betekenen de 
wereld van morgen. Maar als zij geen 
basis hebben om vanuit te bouwen, hoe 
ziet die wereld er morgen dan uit? 
Stichting Friersdale-Eemnes werkt sa-
men met de bevolking van Friersdale 
aan een toekomst voor de kinderen in 
dit gebied. Door de kinderen met een 
gevulde maag onderwijs aan te bieden, 
krijgen ze een kans om zich te ontwik-
kelen en groeit het besef dat zij met hun 
kennis iets voor anderen kunnen beteke-
nen. Deze ochtend zal de collecte be-
stemd zijn voor Friersdale. 
 
29 APR NEDERLAND - ARMOEDEBE-
STRIJDING DOOR SCHULDHULP-
MAATJES 
 
SchuldHulpMaatje is 
een initiatief van de 
kerken in Nederland. Het is een vernieu-
wend spoor van diaconie die inzet op 
een structurele aanpak van armoedebe-
strijding. Onze vrijwilligers bieden hulp 
aan mensen die te maken hebben met 
(dreigende) schulden. Zonder oordelen 
en snel. Om een vicieuze cirkel van 

College van diakenen 

wen van een nieuw bestaan. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk in het doolhof 
dat Nederland heet. Vluchtelingen die 
door hun vlucht gescheiden zijn geraakt 
van hun gezin, hebben recht op gezins-
hereniging. In de praktijk blijkt dit vaak 
een ingewikkelde procedure, die soms 
wel jaren kan duren. Vluchtelingen-
Werk zorgt er jaarlijks voor dat vluchte-
lingkinderen een week zorgeloos kun-
nen spelen en genieten. Iedere zomer 
staan er weer gezellige, spannende en 
sportieve kindervakantieweken op het 
programma.  

Jan van Hamond 

tweede plaats is haar mail-adres ge-
wijzigd: het is geworden: 
trudievdspek@gmail.com. 
Zij hoopt op een paar enthousiastelin-
gen. Twee of drie is genoeg. 

J.G. de Bruijn  
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Hallo allemaal, 
Op 21 maart is de catechesegroep met daarin Lois Maartje 
en Casper samen met Job en Geert-Jan naar het Joods kin-
dermuseum in Amsterdam geweest. ’s Middag uit school 
met de auto naar Amsterdam. Job had voor de broodjes en 
drinken gezorgd. Daar aangekomen legde Job eerst iets uit 
over de historie. Toen we binnen waren hebben we eerst 
een film gekeken over hoe een Joods gezin de maaltijd 
houdt. Ook werden de dagen van de week benoemd. Daar-
na gingen we naar boven en kon iedereen zijn naam in het 
Hebreeuws opschrijven. Als laatste mochten de kinderen 
een broodje bakken en dit werd op een reine (schone) wij-
ze klaargemaakt. Alles bij elkaar was dit een zeer interes-
sante en leerzame middag. 
Op eerste paasdag hebben wij vanuit de kinderdienst weer 
het Paasontbijt georganiseerd. Het aantal gasten wat wij 
wederom mochten ontvangen was weer in aantal toegeno-
men. Het ontbijt is voor iedereen uit de kerk bedoeld en zo 
mochten wij weer ongeveer 40 gasten ontvangen van jong 
tot iets ouder. Wederom weer een groot succes! 
Vooruitblik diensten. Zondag 22 april zal Pater van wegen bij 
ons in de kinderdienst aanwezig zijn. Met elkaar hebben we 2 
jaar gespaard voor 
Friersdale. Hij zal 
ons vertellen en laten 
zien waar hij werk-
zaam was. De Pater 
heeft altijd gewerkt in 
Friesdale Zuid-Afri-
ka. Bouwde daar sa-
men met de lokale 
bevolking een school 
en kindertehuis. Na 
afloop van de dienst is er limonade en koffie, en er zal cake 
verkoop zijn. De opbrengst zal naar het spaarproject gaan. 
 
Elke eerste zondag van de maand is er Godly Play. Verder zit 
het afscheid van onze oudsten en de vossenjacht er weer aan 
te komen. Maar in de volgende Onderweg hier meer over. 
We zien jullie weer graag op zondag. 
 
Groetjes, 

Leo, Famke, Geert-Jan en Yvette 

Hallo allemaal, 
 
Pasen ligt alweer achter ons en het lijkt alweer een tijd ge-
leden.  
En toch …  
waren we op zondag 1 april om 08:45 al met elkaar in de 
bovenzaal voor het Paasontbijt. Gezellig om met elkaar te 
genieten van zoveel lekkers. 
Het begin van de Paasdienst waren we in de kerk en heb-
ben een aantal van jullie geholpen om de teksten voor de 
wand van bewogenheid op te hangen. 
En toch … was één van de teksten weet je nog? 
Daarna in onze eigen ruimte kaarsen aangestoken en stil-
gestaan voor wie en waarom we dat doen. Een mooi ge-
bruik. 
 
Appels met peren vergelijken blijkt heel persoonlijk en 
geeft verrassende gedachten. Dat bleek uit het spel wat we 
speelden. Iedereen kreeg zes groene kaartjes met daarop 
woorden als: licht, saai, diervriendelijk, mooi, spontaan, 
goed, schoon, aantoonbaar, donker, loyaal, betrouwbaar. 
Vervolgens trok diegene die de beurt had een rood kaartje 
met daarop één woord zoals bijvoorbeeld: jas, dominee, 
maan. Iedereen mocht vervolgens één groen kaartje erbij 
leggen waarvan je vond dat die er het beste bij paste. Daar-
na mocht diegene die de beurt had kiezen over welk kaart-
je hij een uitleg of een verklaring wilde. 
Interessant en leuk om elkaars gedachten te horen! 
 
Er is weer 12+ op zondag 6 mei. 
Tot dan.  

Linda en Leo, Katja en Alice 

12+ en 16+  
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ZONDAG 22 APRIL  4e zondag van Pasen (Jubilate) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn, met uitvoering van  
  Missa Criolla, zie Bij de diensten pag. 11 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor A. Deuzeman 
Theodotion 10.30 uur  Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
 
ZONDAG 29 APRIL  5e zondag van Pasen (Cantate) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. P. Verhoeff, Alkmaar m.m.v. Cantorij 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor C. Geraets 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
 
ZONDAG 6 MEI  6e zondag van Pasen (Rogate) 
De Dorpskerk en 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs, Jong en Oud 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Godly Play 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. H. Visser 
Theodotion 10.30 uur Pastor W. Huis in ‘t Veld 
 
ZONDAG 13 MEI  7e zondag van Pasen (Exaudi) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. B. Hengeveld, Huizen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.J. van Nijen, Deventer 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünissen 
Theodotion 10.30 uur  Ds. J.C. Visser 
 
ZONDAG 20 MEI  Pinksteren 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn, m.m.v. het koor 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. M. Randt, Oecumenische dienst 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast Oecumenische dienst 
 
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. 

Donderdag 26 april 20.00 uur 
Dorpskerk, Torenlaan, Blaricum. 
Kerkcafé:  
Jacobine Geel in gesprek met Ben Bot  
 
Meer informatie op: www.belkerken.nl 

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

Lentemystiek 

De bomen in het oude park 
ademen in stildoorgroeide jaren – 
bewaren in hun stam en wortels 
de kringloop van het tijdgeheim – 
rentmeesters zijn zij 
waar wij zo vaak verzaken: 
zij behoeden zeer zorgvuldig 
óns geheim 
eens per jaar wordt door 
hen ontsluierd wat ons 
ten diepste gaande houdt: 
ik kijk gespannen toe 
ik houd mijn adem in – 
dan sta ik oog in oog met 
het lichtende ontvouwde groen 
en de bloesem van de Hoop 

Oeke Kruythof 

TORENHOF 

FILMMIDDAG VOOR SENIOREN 

Iedere veertien dagen vertoont 
Team Bioscoopfilm Torenhof voor 
belangstellende senioren een film.  
 
De toegang is gratis, vanaf kwart 
voor twee wordt er koffie en thee 
geschonken.  
 
De filmmiddag is van twee tot vier.  
 
In de maanden juni, juli en augustus 
is er een zomerstop. 
 
Ook niet-bewoners van Torenhof 
zijn welkom op Torenlaan 22, Blari-
cum. 
 

Anne-Marie de Fouw 


