Dorpskerk Blaricum
Nieuwsbrief 13 – 12 juni 2020

______________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Zoals beloofd ontvangt u ook deze maand nog de nieuwsbrief van de Dorpskerk, zodat u
mee kunt lezen en leven in coronatijd. De kerk was afgelopen zondag na lange tijd weer
open voor diensten; u leest hierover in deze nieuwsbrief. Het zal u vast niet verbazen dat
er, naast de vreugde van de verruimde regels, een duidelijke aarzeling is waar te nemen om
de draad weer op te pakken. Alsof we opnieuw moeten leren lopen, vertrouwen krijgen dat
we niet van het minste uit balans raken en omvallen (of ziek worden). Dat zal nog wel even
blijven voortduren, vooral als u zich kwetsbaar weet of zorg draagt voor anderen. Gelukkig
zijn er inmiddels vele mogelijkheden om contact met elkaar te houden – misschien had u
nooit van uzelf verwacht dat u al die innovaties nog eens zou begrijpen en/of uitproberen!
Laat via deze nieuwsbrief gerust eens weten hoe ú van de nood een deugd heeft
proberen/weten te maken, bied uw zelf genaaide mondkapjes (of het ontwerp) aan of
verras medelezers met uw verhaal/gedicht/tips. Het kan nu nog!
Hartelijke groet,
Mieke Bleys

*actuele informatie vindt u op onze website:
https://protestantsegemeenteblaricum.nl
*afhankelijk van uw computersysteem kun u een
link openen, door op het onderstreepte webadres:
- twee keer kort te klikken met de linker
muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst
“Hyperlink openen” te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:
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

Informatie over kerkdiensten en aanmelden voor één van de komende zondagen:
Anne-Marie de Fouw tel. 06-21230727 of jetje@family.solconmail.nl.
Corona-protocol Dorpskerk:
https://protestantsegemeenteblaricum.nl/Nieuwsbrievenva2020/PROTOCOL%20CORONA%20Nieuwsb
rief2juni%202020.pdf

Door Annette Horsman, voorzitter

Neuriën…
Het was zondag 7 juni j.l. zover:
de kerk ging open. Van tevoren
hadden de bezoekers zich aangemeld en werden opgewacht door AnneMarie. Zij stond in verantwoorde outfit met
mondkapje en handschoenen klaar bij de
tafel met de handgel om iedereen welkom te
heten. In de kerk wees Cora de bezoekers
hun plaats aan en het was duidelijk merkbaar
dat mensen blij waren elkaar weer te zien.
Het verliep prima.
Hendrika speelde op het orgel en Ds. Casper
van Dorp ging voor. De dienst had een divers
karakter, er werd op de gezangen geneuried,
de voorganger sprak de coupletten in plaats
van voorzingen en hier en daar waren er
geluidsopnames te horen van o.a. spirituals.
Al met al een bijzondere dienst. Ds. Van Dorp
sprak bemoedigend en hoe fijn is het dat de
dienst weer is te volgen via de bekende
digitale mogelijkheden.
Natuurlijk is het even anders, de collecte
gebeurt in een schaal bij de uitgang, wij
houden afstand en zijn dankbaar dat dit nu
weer mogelijk is! Er is geen mogelijkheid om
iets te schrijven in het voorbedeboek maar
mocht u dit toch willen, schrijft u Anne-Marie
de Fouw een berichtje, of belt u haar. Zij
zorgt ervoor dat de predikant het onder ogen
krijgt.
Hoe aanlokkelijk is het om te versoepelen.
Helaas moeten wij ons echt aan de voorschriften houden en zullen u terzijde staan in
de kerk mocht dit nodig zijn.
Bent u er zondag bij? Heeft u zich al
aangemeld? Wij hopen u snel weer te mogen
verwelkomen.
Hartelijke groet,
Annette Horsman

Via de volgende link kunt u meeluisteren naar de kerkdienst in onze
eigen Dorpskerk:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255

Ook als u geen plekje heeft kunnen
reserveren, of er nog niet aan toe bent
om lijfelijk aanwezig te zijn, kunt op
deze manier meeleven met onze eigen
kerkgemeente. De orde van dienst
kunt u vanaf vrijdagavond hier vinden
(aanklikken). Zondag 14 juni gaat ds.
Bram Sneep uit Amstelveen voor als
gastpredikant en bespeelt Peter den
Ouden het orgel.
De Ontmoetingskerk in Laren houdt
vooralsnog geen fysieke kerkdiensten
en gaat nog even door met de korte
vieringen vanuit een lege kerk.
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739

Geen internet?
De EO zendt nog elke zondagmorgen
een televisiekerkdienst uit om 9.20 uur
op NPO2; voor de jeugd is er een eigen
TV-dienst om 11 uur onder de naam
BEAM (ook via youtube te volgen, zie
https://www.youtube.com/watch?v=8nuIRLz
EmvI&list=PLMmB6jKC0XQ0NRbQKNjZce9v3OmJxpkT).

Of luister op zondag om 10.00 uur naar
de kerkdienst op GrootNieuwsRadio.
https://www.grootnieuwsradio.nl/progr
amma/kerkdienst/

Zoals een bloem de zon
nodig heeft om bloem te
worden, zo heeft een mens
de liefde nodig om mens te
worden.
Phil Bosmans,
Belgische pater en schrijver (1922-2012)

Tussen alles door
Tussen alle roepen door,
tussen stemmen die elkaar overstemmen door,
is er het gefluister van de mens
die haast geen kracht meer heeft.
De zachte roep van de gebroken stem
die vraagt om gehoord te worden:
luister naar mijn fluisteren.
Tussen alle rennen door,
tussen allen die zichzelf voorbij hollen door,
is er het geschuifel van de mens
die nog maar langzaam vooruit komt.
Het haast niet meer bewegen van de voeten
die vragen om een eindje mee te lopen.
Luister naar het geschuifel.
Tussen alle zekerheden door,
tussen alle woorden van hen die zo zeker lijken door,
is er de aarzelende vraag van de mens
die vol vragen in het leven staat.
De aarzelende vraag in de ogen
vraagt om gezien te worden.
Luister naar de vragen.
Tussen alle bedrijven door,
tussen het druk zijn met van alles en nog wat door,
is er dat onophoudelijke verlangen,
van de mens die vraagt om ontmoeting.
Het onophoudelijke verlangen in het gezicht
vraagt om gehoord te worden:
Geef mij een hart dat het verlangen verneemt.
Geef mij ogen die de vragen zien.
Geef mij oren die het gefluister horen.
Schenk mij de ontmoeting die geneest.
Marinus van den Berg
(Uit: Een nieuw begin, gebeden en gedichten, uitg. Kok)

Meditatief Moment – door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk
De ‘weg’ van de liefde
Over de liefde wordt veel gedroomd, gedacht, verlangd. Het Bijbelse begrip liefde
(agape) is wezenlijk iets anders. Je daarmee inlaten leidt tot een spannend avontuur.
Paulus noemt ‘ liefhebben’ een weg om te gaan, een weg die ‘omhoog’ voert (1 Kor 12,
31). Het is zelfs een weg die hoger voert dan alle andere wegen. Liefhebben is zelfs de
hoogste weg om te gaan. Dat is beeldspraak om aan te geven dat je dan met God te
maken hebt. Liefhebben is in de bijbel meer dan een hoog zedelijk ideaal. Liefhebben is
leven vanuit Gods werkelijkheid. Het is ook geen vermoeiende bezigheid, wel de
belangrijkste keuze die je kunt maken in je leven. Die keuze is altijd hetzelfde: alle
dingen, alle zaken en bovenal alle mensen inclusief jezelf willen zien met de ogen van
God! Elke afwijkende keuze is van minder kwaliteit dan de keuze om lief te hebben.
En dat is een zaak van leven in contact met God en van God ontvangen: Heer, geef dat ik
zie wat liefdevol is in de ontmoeting met die mens op mijn pad. Ik lees in de brief van
Paulus aan de Filippenzen: ..ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en
fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aan komt (Fil.1,9-10) , in ons
eigen leven en dat van onze medemens, voeg ik toe aan het gebed. Onze levens kunnen
ongemerkt of toch bewust gekozen vollopen met datgene waarop het níet aankomt.
De WEG van God, de hoge alomvattende weg, die goddelijke, koninklijke weg, met kleine
letters geschreven, want wij zijn God niet, mogen wij met Hem gaan. Dan gebeurt er
van alles. Wij zullen groeien in hoop, geloof en verdraagzaamheid. En we zullen merken
dat wij dat geloof en die hoop ook plaatsvervangend hebben vóór anderen die dat
verloren hebben.
De ander liefhebben betekent dat je altijd bereid bent het beste van de ander te denken,
klaar staat om te vergeven, bereid het beste voor en met de ander te zoeken. Dan kun je
verder met elkaar!
Je hebt het niet nodig iemand pijn te doen en als jij wordt gekwetst kun je het bij de
ander laten in plaats van in de reactie te schieten. Dán is het niet moeilijk om te
vergeven!
Wat liefdevol is moet altijd opnieuw worden gezocht als een weg die niet
vanzelfsprekend voor de hand ligt. Maar deze hoogste alomvattende weg is de moeite
waard en het mooiste dat bestaat!
Later (1 Kor 13, 12) zullen wij in Gods nabijheid zien hoe wij zelf door Gods liefde zijn
gekend en gezien en dat zal een ongekende vreugde zijn!
Arie de Boer

BLOEMENGROET
De bloemengroet van vorige week zondag 7 juni was met een hartelijke groet en wensen
van een spoedig herstel bestemd voor Harry en Ria van Schaik uit Blaricum.
Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het
ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

Collectes

DIACONIE

KERKRENTMEESTERS

Stichting De Hoop

Algemene kerkkosten

Stichting De Hoop helpt kinderen, jongeren en
volwassenen met psychische problemen of
verslavingsproblemen op betrokken en
deskundige wijze om tot herstel te komen.
Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat
naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel
kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet
alle geboden zorg wordt vergoed door
zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk
van vrijwilligers én donaties.
U kunt uw donatie overmaken o.v.v. het
collectedoel op rekeningnummer
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Blaricum.

In de coronatijd collecteren de Kerkrentmeesters voor de gezamenlijke
kosten van de kerk, dus niet voor één
specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof
en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

Omdenken:

Wat de rups het
einde noemt,
noemt de rest van
de wereld een
vlinder.

U kunt uw gift (ook voor een hele
maand) overmaken op
rekeningnummer NL45 RABO 0308
4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.

Het gedicht ‘Zonder liefde ben je nergens’ van Karel Eykman
– op pagina 1302 van het Nieuwe Liedboek – is gebaseerd op 1 Korintiërs 13

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.

Mooi gezegd!
Liefde

door Wil Vooijs

Vorige week schreef ik over de vruchten van de Geest en één daarvan is de
liefde.
Er zijn vele vormen van liefde.
Vanuit de christelijke traditie kennen we naastenliefde, caritas. Een
schenkende houding, men richt zich op de behoefte van de ander, zoekt
wat het beste is voor de ander. Deze vorm van liefde vraagt soms offers,
hoeft niet beantwoord te worden door de ander. Affectie is genegenheid,
bijv. tussen ouders en kinderen. Philea is onderlinge vriendschap, zoals men
als zusters en broeders met elkaar omgaat en bij Eros gaat het om
lichamelijke liefde. Bij Agape is de liefde ook gericht op de ander, maar met
God als bron. Het is een keuze van jezelf, niet gebaseerd op eigen
behoeften, we ontvangen het van God en het is de bedoeling dat we het
doorgeven. Men is altijd bereid het beste over de ander te denken, om te
geven en te vergeven. In 1 Cor. 13 wordt dit prachtig beschreven. Ik las dat
het woord Agape 110 keer in het NT voorkomt.
In het boekje De 5 talen der liefde wordt geschreven hoe men op
verschillende manieren uiting kan geven aan liefde. Door tijd met elkaar te
delen, door bemoedigende woorden, door cadeaus te geven, door
hulpvaardigheid en door liefdevolle aanraking. Hoe brengen we dat in
praktijk, hoe werkt dat in een christelijke gemeente, hoe leren we zo met
elkaar omgaan dat onze liefde de ander tot liefde wekt?
Allereerst is het een keuze om liefdevol, aardig en respectvol te zijn. Niet
alleen ons gevoel, maar ook ons verstand en onze wil spelen daarbij een rol.
Dit werkt zo in ons eigen leven, ook in de gemeente. We doen ons best om
met elkaar de gemeente gaande en staande te houden, al eeuwen lang. We
willen het geloof levend houden, we delen dat met elkaar als we zondags
samenkomen. We wekken elkaar op met de woorden uit de bijbel, kunnen
elkaar aanspreken op de woorden van 1 Cor. 13. We doen dat vanuit de
verwachting, een verlangen naar God. "Midden onder ons staat Hij die wij
niet kennen. Toegankelijker voor de één, verborgene voor een ander..... vol
verbazing kan ieder Hem horen zeggen : ”Waarom ben je bang? Ik, Christus
Jezus, ben er. Ik heb jou het eerst liefgehad..... jou heb Ik mijn vreugde
gegeven". Wat God je vraagt, is jezelf in gelovig vertrouwen op Christus te
verlaten en zijn liefde aan te nemen. (Taize)

