Dorpskerk Blaricum
Nieuwsbrief 4 – 10 april 2020

______________________________________________________________________________________
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u alweer de 4e nieuwsbrief in de coronatijd. Net als bij een streepje op de muur weten we
daardoor hoeveel tijd er is verstreken sinds de kerken zijn gesloten. Niet hoeveel tijd het
nog gaat duren, dat niet. Tenzij u op 1 maart bent begonnen met streepjes te zetten voor
de 40-dagentijd: dán bent u bijna klaar met strepen! Het einde is in zicht, Pasen staat
voor de deur!
Helaas kunnen we noch de stille week, noch het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, noch het feest van de
opstanding in onze eigen kerk vieren. Als de tijd er rijp voor is, halen we een stukje van die schade wel
weer in – voor nu bieden wij u middels deze nieuwsbrief en moderne technieken de mogelijkheid om toch
met andere gelovigen en Dorpskerkgenoten geloof, hoop en liefde met elkaar te delen. Goede Paasdagen!
Mieke

Het laatste

in het kort

actuele informatie vindt u op onze website:
https://protestantsegemeenteblaricum.nl

*om een link te openen, gaat u op de onderstreepte tekst (beginnend met https) staan en drukt u op de
rechter muisknop. Daarna selecteert u “Hyperlink openen”
Van onze website:

Paasmorgen 11 uur: kerkdienst op RTV-NH
Op Paasmorgen zendt RTV-NH een dienst uit.
Op deze wijze kunnen wij als gemeenten in Noord-Holland met elkaar verbonden zijn!
Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met als voorgangers de plaatselijke predikant Engele Wijnsma
en classispredikant Peter Verhoeff.
Aanvang 11 uur op kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN).
Kijk voor andere mogelijkheden op de volgende pagina onder het kopje: Kerkdiensten uit de Regio
Voor vragen m.b.t. de Dorpskerk, naastenhulp
(bijv. boodschappen) en pastorale zorg kunt
U het Dorpskerk-crisisteam bereiken op:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com
Mieke Bleys:
tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com
Ds. Arie de Boer:
tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

ZING MEE!
Speciaal voor Pasen hebben we in deze
Nieuwsbrief extra zing- en luisterplezier ingebouwd.
Via Youtube is heel veel moois te beluisteren, maar we
helpen u graag met een kleine selectie.
Als u verder naar beneden scrollt, komt u vanzelf een héle
pagina met mooie liederen tegen!
Hartelijke groet, Anne-Marie

Door Annette Horsman, voorzitter
Kerkenraad

Pasen staat voor de deur. Wat
voelt het dubbel nu niet te midden
van de gemeente in Blaricum de
dagen te kunnen beleven. We
zullen op een andere manier de
verbinding dit jaar moeten zoeken. We missen
elkaar, we missen onze dierbaren, kunnen niet
dichtbij komen.
Hoe bereik je elkaar als je op afstand moet blijven.
Op meer dan anderhalve meter?
Soms voelt het alsof iedereen die je zo intens
dierbaar is zo ver weg is alsof ze op wereldreis zijn
vertrokken. Alle digitale middelen ondersteunen
ons gelukkig in deze dagen. Behalve als je geliefden
er niet meer zijn of in het ziekenhuis liggen. Dan
put je uit je herinneringen en zien wij om naar wat
was. Misschien wel hoe het vorig jaar Pasen was.
De kracht van de herinneringen zit in het woord.
Opnieuw breng je de momenten weer terug naar
“binnen” her-inneren. Daardoor worden ze weer
ineens heel levendig en dichtbij.
Ons geloof brengt ons dichtbij God en bij elkaar.
Daar kunnen we troost vinden en terecht met
onszelf, onze herinneringen en zorgen.

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan
en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten
stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit
o.a. Laren-Eemnes.
Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via
www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app
voor tablet en smartphone.
Als u geen verbinding krijgt tijdens de liveuitzending, kan het zijn dat er teveel mensen
tegelijk willen aansluiten. Probeert u het dan later
nog eens!
-Om een kerkdienst te ‘streamen’ (want lang niet
elke kerk is aangesloten via kerkomroep) vindt u
informatie op de volgende website:
https://protestantsekerk.nftest.nl/nieuws/kerkdie
nst-online-streamen-zo-werkt-het/
-Lukt het u niet om thuis een kerkdienst te
beluisteren? Stuur dan een berichtje naar
consistoriepgb@gmail.com, dan neemt een
deskundige per mail of telefonisch contact met u
op!

Hij is er voor een ieder van ons, altijd.
We kunnen Hem niet skypen of mailen.
Want Hij is altijd heel dichtbij…
Wij wensen u gezegende Paasdagen,
Namens de kerkenraad
Annette Horsman

-Voorlopig elke zondag kunt u om 10.00 uur (of
later naar wens) meeluisteren met de korte dienst
in de (lege) Ontmoetingskerk in Laren
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739 .
Voorganger is ds. Job de Bruijn. De dienst duurt ca.
een half uur, met gebeden, stilte, overdenking,
muziek en liederen.
Op Goede Vrijdag is er een uitzending om 19.30
uur (ook later te beluisteren via de bovenstaande
link)
-De EO zendt zolang de kerken gesloten zijn iedere
zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20
uur op NPO 2.
-Van woensdag tot en met zaterdag kunt u om
19.30 uur een online vesper volgen op
https://portal.eo.nl/samengeloven?utm_source=ni
euwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&ut
m_campaign=200408.
Via deze website kunt u ook gebedspunten
aandragen en een digitale kaars aansteken.

BLOEMENGROET
In deze Stille Week hebben we traditiegetrouw twee bloemengroeten, een voor Witte Donderdag en een
voor Paasmorgen. Mw. Thea Rodenhuis uit Huizen ontvangt een mooie bos met de beste wensen voor
een spoedig herstel, en mw. Leever-Jansen uit Blaricum krijgt namens onze kerkgemeenschap de hartelijke
felicitaties.
Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het
ons weten via consistoriepgb@gmail.com!
_______________________________________________________________________________________
Marijke Goote, onze onmisbare ledenadministrateur die al maandenlang met fikse rugproblemen kampt, is
deze week succesvol geopereerd en mocht vandaag naar huis! Maud van de kinderkerk heeft haar tijdens
de ziekenhuisopname van een mooi Paasstukje voorzien (zie een foto hiervan onder aan deze pagina).
Namens de Dorpskerk wensen wij Marijke een voorspoedig verder herstel!
_______________________________________________________________________________________
De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenCollectes
schap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk zijn.
*DIAKONIE: De diaconale collecte is op 1e paasdag voor Stichting de Vrolijkheid.
Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met
kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze
jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Blaricum. Vergeet u niet te vermelden voor welk doel gedoneerd wordt.
*Het College van KERKRENTMEESTERS vragen uw gift voor het onderhoud en instandhouding van onze
website en andere communicatiemiddelen, die in deze tijd extra belangrijk zijn voor de informatievoorziening vanuit de Dorpskerk. Onze onmisbare webmasters Margot en Harry zorgen er samen met een
kleine groep vrijwilligers voor, dat de website (en de daarvoor benodigde software) up to date blijft en
voortdurend wordt voorzien van een actuele agenda, fotomateriaal, roosters en andere informatie.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.
Een aantal kinderen van de Kinderkerk is deze week druk geweest met het maken
van mooie paasstukjes voor ouderen in onze gemeente en/of in hun eigen buurt.
Anne, Lauren, Maud en Do hebben de stukjes daarna zelf langsgebracht, natuurlijk op
gepaste afstand, maar met een stralend “Vrolijk Paasfeest” vast en zeker een
zonnestraaltje voor de ontvangers. Helaas was het niet mogelijk om voor alle
gemeenteleden een Paasstukje te maken. Maar met onderstaande foto’s kunt u allen
toch een beetje meegenieten!

Meditatief Moment – door ds. Cees Hendriks, interim predikant Dorpskerk
Pasen!
Kan het dit jaar nog Pasen worden? Pasen betekent immers bevrijding! Pesach, Pass-over,
Pasen. De veertig dagen zijn voorbij. Bevrijding en opstanding breekt aan.
Ja maar onze werkelijkheid is nog heel anders. Wij leven vandaag nog in zelf opgelegde
opsluiting. In afzondering. Echtparen en gezinnen zitten op elkaars lip. Ook samen kan je heel
eenzaam zijn. Het aantal echtscheidingen gaat straks waarschijnlijk toenemen. Mensen die
alleen zijn, zijn nu echt heel alleen. Natuurlijk ontstaan er mooie initiatieven, ook binnen de
kerk. Er worden belrondes opgezet, weekbrieven gestart, liefdevolle kaartjes verstuurd, er
wordt geskypet. Maar voor de meesten van ons geldt dat het hard werken is om overeind te
blijven, je relatie goed te houden, je bedrijf overeind te houden en financieel rond te komen.
Alle routine is weg, alle uitjes zijn weg, geen bezoeken meer. We zijn allemaal uit onze comfort
zone. Mensen die dementeren en zij die met een beperking moeten leven begrijpen niet wat er
om hen heen gebeurt.
En dan wordt het toch Pasen. We kunnen er eenvoudig niet omheen. Hoe gaan we dat doen?
Hoe gaan we dat vieren? Te midden van virus en dood? Met digitale kerkdiensten natuurlijk, je
kunt afstemmen op Laren of Bloemendaal of Amsterdam. Of waar je maar naar luisteren wilt.
Je kunt versiering ophangen. Jezelf verwennen met lekker eten. Of je door de Paasboodschap
laten inspireren: het gaat door, ook als dat niet zo lijkt. Na elke barre winter ontluikt een nieuwe
lente. De dood heeft niet het laatste woord. Ons lijden, ons afzien, onze eenzaamheid, onze
duisternis krijgt een vervolg. Er is licht! Gods licht.
Ik hoop dat het U lukt. Het is voor U nu misschien een extra moeilijke boodschap. Maar met
hoop en vertrouwen mogen wij de toekomst tegemoet gaan. Die hoop heeft Sytze de Vries
verwoord in lied 611:
Wij zullen leven, God zij dank
genoemd als dochters en als zonen
de erfgenamen van een land
dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmermeer zal wonen
In dood gedompeld waren wij,
nu met Hem stralend nieuw verschenen!
Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,
de nacht is voor het licht verdwenen.
Ik wens U een betekenisvol, een inspirerend, een vertrouwensvol Pasen!
Cees Hendriks

Ter Inspiratie
* Heeft u al eens een zogenaamde zandtovenaar aan het werk gezien? Dat is een soort sneltekenaar
die een verhaal uitbeeldt in zand. Op youtube zijn diverse verbeeldingen te vinden, van sprookjes maar
vooral ook van christelijke verhalen rondom Kerst en Pasen. Hieronder vindt u een link naar een
Zandkunstenaar, die de weg naar Pasen op wonderbaarlijke wijze verbeeldt onder begeleiding van
prachtige pianomuziek. https://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ
* Jacobine Geel, een goede bekende van de regelmatige bezoeker van Kerkcafé in de Dorpskerk,
interviewt in het TV-programma “Op Adem” elke avond een inspirerende persoon in het protestantse
kerkje van Nederhorst den Berg. Neemt u eens een kijkje via onderstaande link van het kerkmagazine
“Petrus”:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/mariska-van-beusichem-over-kleine-dingen-doen-met-eengrote-liefde/

Dorpskerk Jeugd
Dag allemaal!
Zondag is het Paasmorgen! We hadden jullie graag in de kerk iets van de Zandtovenaar laten zien. Dat
is heel bijzonder, hoe die kunstenaar kan tekenen met zand!
Maar niet getreurd, want met alle moderne technieken brengen we de Zandtovenaar gewoon bij jou
thuis, hoor! Kijk maar eens naar het bijgaande youtube-filmpje. Het Paasverhaal in een eierdop.
Eh..notendop bedoel ik😊. Klik maar eens op: https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE.
En verder: zoals beloofd volgt hier ook het 2e deel van het Paasverhaal uit de Samenleesbijbel. Leuk en
interactief! https://www.bijbelgenootschap.nl/wp-content/uploads/2020/03/SLB_thema_Pasen2.pdf
Wil je nóg meer lezen over Pasen, knutselen en puzzelen? Kijk dan op:
https://www.debijbel.nl/thuismateriaal
Heb jij afgelopen zondag ook een mooie Palmpaasstok gemaakt?
Anna, Rozemarijn en hun nicht Margaux in elk geval wel. En we
kregen er nog een mooie foto van toegestuurd ook!
Anne, Lauren, Maud en Do hebben voor ouderen van onze kerk en in hun
Buurt mooie Paasstukjes gemaakt. Foto’s daarvan vind je verder naar boven
onder het kopje “Hart onder de riem” (en dat betekent: iemand blij maken!)

Zoek de 20 verschillen

GEBED:
God, geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb
voor mijn medemens
en bereid ben
te helpen waar nodig
Door: Irene van der Meulen
met dank aan Oosterlichtkerk te Huizen

Scenes uit de Passie van Christus –een schilderij van Hans
Memling
uit 1470, waarin 23 taferelen in één
schilderij worden getoond.

Morgen
(een vervolg op het verhaal in Nieuwsbrief 2 en 3)

Morgen is het zaterdag, Stille Zaterdag, de dag dat
Jezus in het graf lag en wij in de Dorpskerk 's avonds
de nieuwe Paaskaars zouden binnen brengen, teken
van Licht, teken van de opstanding van onze Heer.
Dit jaar een andere Stille Zaterdag vanwege het
Coronavirus. Nog steeds heel veel zieken, hoewel het
aantal ernstig zieken lijkt af te nemen. Wat mooi dat
we ons zo goed aan de ingestelde regels houden,
elkaar daardoor beschermen. Wat fijn dat zovelen
naar elkaar omzien. Stille Zaterdag, de dag voor
Pasen. Geen dienst die avond in de kerken, geen
Licht dat binnen wordt gebracht..... maar toch is het
zondag Pasen. Toch gaan we vieren dat de Heer
waarlijk is opgestaan!
Dat feest gaat door. En ook wij zullen elkaar als
gemeenteleden in de toekomst weer begroeten zoals
in Lied 287 staat :
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Wie in voor en tegenspoed,
zegen zoekt mag binnentreden.
Bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Couplet 5 eindigt met:
Licht dat dit geheim behoedt,
God is goed.
Gezegende Paasdagen gewenst.
Wil Vooijs

Onderstaande gedicht is een bijdrage van Ds. Hilde
Honderd, die in het afgelopen jaar enkele keren als
gastpredikant in de Dorpskerk voorging.
In haar woorden:
“U kent het vast wel, dat gedicht van ‘voetstappen
in het zand’ van de Heer die ons draagt. Ik las er
laatst een variant op die ik u niet wil onthouden:”
Ik had een droom en zag op ’t strand
voetstappen van mijn Heer in ’t zand.
‘k Liep met mijn Vader zij aan zij;
toch zag ‘k de mijne niet daarbij.
Wel zag ik vreemde ronde kuilen.
Benieuwd wat daar nou in kon schuilen
vroeg ik de Here: ‘Wat zijn dat?
Want ze zijn groot, ondiep en glad.’
“Mijn kind,” zei Hij, “hoe kun je ’t vragen?
Ik heb je mijlenver gedragen.
Nooit deed je één stap in geloof
en voor mijn roeping bleef je doof.
Niets van Mijn wil leek je te boeien.
Geen geest’ lijk leven wilde groeien.
Het moest dan maar een keertje knallen,
dus liet ik je op je zitvlak vallen.
Want in elk leven komen tijden
dat je moet werken, vechten, lijden.
Leer dan te staan, of je belandt
hard op je zitvlak in het zand.”

ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE!

Vandaag is het Goede Vrijdag. Er is veel muziek
gecomponeerd over deze dag, waar de Zoon van God sterft
voor onze zonden. Bijvoorbeeld het lied Via Dolorosa, met
een link naar de prachtige uitvoering van SELA en hun
zangeres Kinga Bán:
https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA
Via Dolorosa
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.

Na drie dagen komen vrouwen bij zijn
graf, maar Hij is opgestaan! Zijn dood
geeft ons leven. PASEN / de Opstandig van
de Heer; wat een Feest!
Geniet via de volgende link van een oud
en bekend Paaslied, gezongen in de Grote
of Sint-Michaëlskerk te Oudewater, Pasen
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1z
qGaxAw

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een
lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij
gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Daar juicht een toon
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Een lied gecomponeerd door George Friedrich
Händel, wat we op Paasmorgen zingen onder
begeleiding van orgel én trompet. Deze versie is
opgenomen op 27 maart 2018 bij Nederland Zingt!
https://www.youtube.com/watch?v=OFGO0TS7ujA

Lied: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
REFREIN
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
Refrein
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
Refrein
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
Refrein

En dit is echt een Paaslied voor de jongeren,
gezongen door het ‘West Coast Choir’:
https://www.youtube.com/watch?v=LwBqG7uXbY
‘Because He lives!’
I believe in the Son, I believe in the Risen One,
I believe I overcome, By the power of His
blood (Chorus) Amen amen I'm alive I'm alive,
because He lives. Amen amen Let my song
join the one that never ends (Because He
lives)
I was dead in the grave, I was covered in sin
and shame, I heard mercy call my name, He
rolled the stone away (Bridge) Because He
lives I can face tomorrow, Because He lives
ev'ry fear is gone, I know He holds my life, My
future in His hand Ending Because He lives.

