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                                                                                                                                   Nr. 3 - 14 september 2021 
Lieve lezers, 
 
In deze Nieuwsflits vindt u drie berichten die u snel moeten bereiken: 
-een verheugende mededeling  
-een intens verdrietig bericht 
-nadere informatie over de Startzondag  
------- 
 
                                                     Na een zorgvuldige voorbereiding waarin met hulp van buitenaf een gedegen                        
                         Gemeemee       predikanten- en gemeenteprofiel werd gemaakt vergezeld van een                       
                                                     Beleidsplan voor onze kerk is de Beroepingscommissie eind December 2020 
                                                     aan het werk gegaan. Na toestemming van het Breed Moderamen van de 
                                                     Classis mochten wij de beroeping ingaan voor een nieuwe dominee.  
 
                                                    De afgelopen maanden hebben kandidaten de revue gepasseerd, waaruit een 
                                                    selectie werd gemaakt. De Kerkenraad heeft de voordracht gekregen van een                             
                                                    dominee en na uitvoerige gesprekken met deze kandidaat unaniem vόόr  
                                                    gestemd.     
 
Op de Gemeenteavond op 6 september is Ds. J. Zeilstra uit Hilversum voorgesteld aan de Gemeente. Wij 
zijn blij dat hij de beroeping heeft aanvaard. 
 
Op 7 november zal Ds. Petra Barnard in de dienst Dominee Jurjen Zeilstra bevestigen als nieuwe predikant 
van Blaricum. 
 
Wij zijn verheugd over zijn komst,  Annette Horsman, Voorzitter 
 

  
 
 

 

Op donderdag 9 september is plotseling overleden op 61 jarige leeftijd onze 
kerkrentmeester Bert Bulder. Totaal onverwacht in zijn woonplaats Almere. 
 
Echtgenoot van Beatrijs en vader van vier kinderen, schoonkinderen en vier 
kleinkinderen. Zijn gezin waar hij zo trots op was.  In het werkzame leven 
was Bert Directeur van de Inspectie van het Onderwijs. Sinds een jaar 
kerkrentmeester, integer, nauwgezet en recht door zee. 
  
A.s. donderdag vindt de uitvaart plaats in besloten kring in de Dorpskerk. 
Bert zal worden begraven op ons kerkhof naast de kerk. 
 
Wij leven intens mee met Beatrijs en zijn gezin. Ook wij zullen hem missen.           
Namens de Kerkenraad,  Annette Horsman 
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STARTZONDAG 19 september  
Predikant:  ds. Rob Visser 
Aanvang 10.00 uur 
met om 11.00 uur koffiedrinken na de dienst in het Achterom 
 
Op de Startzondag zullen er voor het goede doel tijdens de koffie en gebak na de dienst,  op ’t Achterom 
ten bate van ‘Het Vergeten Kind’ kaarten worden verkocht door ons gemeentelid: Annelet Weegenaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 sept. ds. Rob Visser 
26 sept. ds. Sytze de Vries   

03 okt.   ds. Heleen van Beelen 
10 okt.   ds. Cees Hendriks 
17 okt.   ds. Joep de Valk 
         
               

     Collectes 
Als u op de website/startpagina 
kijkt, kunt u doorklikken naar de 
collecte-doelen van de 
Kerkrentmeesters en de Diaconie 
 

 
Via de volgende  links kunt u direct of later meekijken en -
luisteren naar de kerkdiensten  in onze eigen Dorpskerk: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protestantse-
Gemeente-te-Blaricum (video livestream)  
of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255  (alleen 
luisteren). 
De meest actuele orde van dienst leest u als u klikt op 
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf 
 

 
Redactie van deze Nieuwsflits: Margot Cornelis.  
nieuwsflits@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Actuele informatie over onze Dorpskerk vindt u ook op onze 
website: https://protestantsegemeenteblaricum.nl 

Kerkdiensten


