Dorpskerk Blaricum
Nieuwsbrief 9 – 15 mei 2020

______________________________________________________________________________________

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de 9e nieuwsbrief van de Dorpskerk in coronatijd. Met nog steeds
informatie over online-diensten, een meditatief moment en gebed voor thuis, en berichten
over wel en wee vanuit de gemeente. Want ook al krijgen we steeds meer bewegingsvrijheid, we mogen (kunnen/durven?) in veel gevallen nog niet gaan en staan waar we
willen. Gelukkig is het nieuwsbriefpapier nog lang niet op en staat de Bron om inspiratie uit
te putten nooit droog!
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

Zoals vorige week gemeld, heeft de PKN deze week een protocol naar alle PKN-kerken in
Nederland gestuurd, waarin richtlijnen staan voor het openstellen van kerken per 1 juni
(max. 30 personen) en 1 juli (max. 100 personen). Kerkenraden kunnen nu daarmee aan
de slag, om op lokaal niveau en passend binnen de eigen mogelijkheden en behoeften,
een gebruiksplan te maken. Vast staat in elk geval, dat er voorlopig niet gezongen gaat
worden. Dat zal menigeen zwaar vallen. Hopelijk kunnen we u volgende week via de
nieuwsbrief en de website in detail informeren over wanneer de kerk weer open gaat en
welke maatregelen worden genomen.
Wilt u nu al meer informatie over het ‘nieuwe kerken’? Hieronder twee leestips van de
PKN website:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/beschouw-juni-als-oefenperiode-vier-met-30-mensen/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/vieren-zonder-gemeentezang/.

Door Annette Horsman, voorzitter

De deur staat weer op een
kier…
“ If God closes a door He
somewhere opens a window”.
Zo voelde het toen ik de laatste
persconferentie hoorde. We mogen
versoepelen, er gloort weer voldoende aan
de horizon, mits we het verstandig doen. Nu
zijn we in afwachting van de richtlijnen die
wij deze week aangereikt krijgen door de
PKN. We hebben veel steun aan hun
adviezen en de wijze waarop zij meedenken
en ons een hart onder de riem steken.
De kerkenraad buigt zich zo snel mogelijk
over deze richtlijnen. Sterker nog, inmiddels
hadden wij al met elkaar gekeken naar
toekomstige mogelijkheden.
Wij laten het u direct weten als er nieuws is.
Het zal wat aanpassingen vergen, we zijn het
inmiddels wel gewend, in de winkels, tijdens
rouw- en trouwdiensten, het is een 1,5 meter
samenleving. De Dorpskerk past zich
uiteraard aan en streeft naar optimale
veiligheid.
Het boek Daniel uit de Bijbel geeft hierin
goede bemoediging. De strekking is de
navolgende: niet opgeven, volhouden,
vertrouw op God, Hij laat je niet alleen.
Dat is de boodschap voor Daniel, maar ook
voor ons. Hij is er altijd, Hij zorgt voor ons. Hij
geeft ons nieuwe hoop, voor vandaag,
morgen en in de toekomst. Tot de nieuwe
dag aanbreekt. (Daniel 7: het visioen van de
vier dieren).
Blijf gezond en tot
spoedig!
Annette Horsman

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 en
Huizen/Oosterlichtkerk.
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
live-uitzending, kan het zijn dat er
teveel mensen tegelijk willen
aansluiten. Probeert u het dan later
nog eens!
-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

- de dienst in de Oosterlichtkerk te
Huizen kunt u volgen via
http://goo.gl/6p4RJh of via
www.kerkdienstgemist.nl

-Geen internet?
De EO zendt elke zondagmorgen een
televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op
NPO2.
-Elke zaterdagavond is er op NPO2 om
18.00 uur een korte meditatie door ds.
René de Reuver bij het programma
‘Met hart en ziel’;
-Of luister om 10.00 uur naar de
kerkdienst op GrootNieuwsRadio.
https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/
kerkdienst/

BLOEMENGROET
De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging vanuit onze
kerkelijke gemeente naar Willy Oversteegen in Blaricum. Diaken Bas zal de bloemen
brengen.
Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het
ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

GELUKWENSEN
Jan en Aly van Vembde zijn vandaag,15 mei, precies 45 jaar
geleden in het huwelijksbootje gestapt. Hartelijk gefeliciteerd
met dit mooie en bijzondere jubileum!

MEDELEVEN
Met verdriet berichten wij u dat ons gemeentelid Jitske Doodeheefver-Van der Veer uit
Laren op zondag 10 mei j.l. is overleden op de leeftijd van 83 jaar. Haar uitvaart heeft
vanmorgen 15 mei in kleine kring plaatsgevonden vanuit de Dorpskerk, onder begeleiding
van ds. Petra Barnard. Een speciale afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 19
september a.s. om 16.00 uur in de Dorpskerk.
Ons medeleven gaat uit naar haar drie dochters, (schoon-)familie, kleinkinderen en
vrienden.

Collectes

DIACONIE

KERKRENTMEESTERS

Stap verder

Algemene kerkkosten

Stap Verder is een samenwerkingsproject van
de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Er
wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot
voorzieningen. Ouders worden ondersteund
bij de opvoeding en scholing van kinderen.
Maar ook praktische hulp zoals een postadres,
een plek om de was te doen, een douche te
nemen, een maaltijd te koken.
U kunt uw donatie overmaken 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.
U kunt uw gift (ook voor een hele
maand) overmaken op
rekeningnummer NL45 RABO 0308
4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.

Meditatief Moment – door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk
Ons lichaam tempel van de Geest
De wereld staat vol prachtige kerken en tempels, bedoeld als plaats van lofzang en
aanbidding. Echter ten onrechte (!) wordt een kerk ook wel ‘huis van God’ genoemd.
Paulus schrijft aan de Korintiërs niet over een gebouw (1Kor 6, 19): ‘Weet u niet dat uw
lichaam een tempel is van de heilige Geest die in u woont’. Het mooiste ter wereld is dus
datgene wat het dichtste bij mij is, namelijk mijn lichaam, door God gemaakt. Alle
relaties in dit leven, alle vreugde en pijn gaan uit van lichamen en dank zij ons lichaam.
‘Weet je niet’, schrijft Paulus, ‘dat ons lichaam is bedoeld om God mee te eren en te
dienen, tempel van de heilige Geest!’ Natuurlijk niet om te misbruiken voor andere
doeleinden. Dan wijkt de Geest (Efeziërs 4, 30) en daar krijg je lege mensen van en dat is
veel en veel erger nog dan lege kerken.
Paulus schrijft over ‘de Geest bedroeven’. Dat gaat over ‘alledaagse’ zonden als liegen,
stelen, vuil taalgebruik, boosheid en roddel. Opvallend is dat God eerder en meer
verdrietig is dan wij mensen. Ik denk dat wij aan heel veel dingen al zo gewend zijn, dat
we niet meer door hebben hoe armoedig, leeg en vreugdeloos ons leven ervan is
geworden. Vreugdeloos!
Op de Pinksterdag (Handelingen2) gaan de vrienden van Jezus niet naar de
meubelboulevard. Zij zijn vanwege de opdracht van de Heer op de 50e dag na Pasen vol
verwachting bij elkaar. Dan is daar die heilige en hevige windvlaag en mensen worden in
vuur en vlam gezet en ondanks grote taalverschillen verstaan mensen uit verschillende
landen elkaar! Het is de heilige Geest die al die mensen, al die ‘lichamen’ tot een eenheid
smeed. Zij staan te jubelen en dansen van vreugde!! En wat daar allemaal uit voorkomt.
Lees maar in Handelingen 2 en verder, nooit over ‘de kerk’, maar altijd over mensen,
lichamen en in hén het werk van de heilige Geest!!
Wat verlang ik daar toch naar: die heilige windvlaag, overal merkbaar, als op die eerste
Pinksterdag!
Arie de Boer

GEBED:
Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
Geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
Bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen in de slaap,
als U over ons waakt.
Andries Govaart

De kleine
klok in de
klokkentoren
wordt geluid
tijdens het
Onze Vader.

Foto: Jan van
Vembde.

Verdriet en troost
Bijgaande foto, een reliëf gezien op een begraafplaats in Den
Haag, toont twee vrouwen: twee vrouwen, dicht bij elkaar, de
armen om elkaar heengeslagen, het hoofd van de ene vrouw
rust op de schouder van de ander.
Een prachtig beeld van verdriet en troost, een liefdevol beeld
van hoe men met elkaar om kan gaan in tijden van verdriet.
Ik moet er wel bij zeggen... als dat mogelijk is. Nu kan dat
alleen met je eigen gezinsleden, diegenen die met je in een
huis wonen. Maar de tijd komt terug dat men weer zo met
elkaar om kan gaan.
Waarom is elkaar vasthouden zo belangrijk ?
De aanraking, armen om elkaar heenslaan, zonder woorden
uitdrukken dat je van elkaar houdt, deelt pijn zonder
woorden. Een aanraking, voelen dat de ander met je
meeleeft, kan troostrijk zijn voor degene die pijn lijdt en
verdriet heeft. Soms meer genezend dan veel woorden en
adviezen. Het is naar de ander "luisteren" zonder te praten.
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. In
Handelingen 1 wordt beschreven hoe Jezus wordt opgenomen
in de hemel. De discipelen zijn in Jeruzalem en Jezus verschijnt
meerdere malen in hun midden. Hij belooft hen de Heilige
Geest, de geest die hen de kracht zal geven van hem te
getuigen tot aan de einden der aarde.
Buiten de stad wordt Jezus opgenomen in de hemel, zomaar
verdwijnt hij uit hun ogen. Een onbegrijpelijk gebeuren, de
discipelen blijven naar de hemel staren en worden
aangesproken door twee engelen die hen zeggen dat Jezus
ooit weer terug zal komen. Opnieuw onbegrijpelijk. De
discipelen gaan terug naar Jeruzalem, vermoedelijk elkaar
omarmend, elkaar troostend omdat hun vriend nu echt
verdwenen is. Maar hij heeft hun de Heilige Geest beloofd,
een trooster die in hen leeft. Onbegrijpelijk, maar ze geloven
er in en wachten, elkaar omarmend en troostend, in gebed.
Wat een prachtig voorbeeld voor ons als Gemeente van
Christus. Ook wij hebben die trooster in ons, ook wij mogen
elkaar in de toekomst weer fysiek omarmen en troosten. En
voor nu: wachten en vertrouwen en op een andere manier
zorgen voor elkaar.
Wil Vooijs

De fotorubriek

door Anne-Marie de Fouw

Dauwtrappen,
Hemelvaartsdag
2019
Het is weer bijna Hemelvaartsdag. Al enkele jaren hét moment om vroeg uit de veren te zijn
om te gaan “dauwtrappen” met een groep Dorpskerkgenoten, en aansluitend met elkaar te
genieten van een uitgebreid feestontbijt. Helaas kan het dit jaar niet doorgaan, dus daarom
op deze plek een foto van vorig jaar!
We verzamelden om 7 uur bij de kerk. Iedereen had zin in de vroege ochtendwandeling.
Deze keer was het niet alleen dauw waar we op trapten, maar ook nattigheid van de
miezerregen. Maar de stemming was er niet minder om, en het einddoel (het lekkere
ontbijt bij de familie De Fouw thuis) zorgde voor een stevige tred.
Midden op deze foto zien we ons dierbare gemeentelid Jitske, met blauwe sjaal en blauwe
jas, misschien haar lievelingskleur? Ze overleed deze week plotseling, we zullen ons haar
herinneren als persoon die het fijn vond praktisch elke zondag naar de kerk te komen,
belangstelling had voor een ieder en vrolijkheid uitstraalde. We wensen allen die Jitske
zullen missen als moeder, oma, vriendin of gemeentelid Gods Zegen toe.

Dorpskerk Jeugd

*LEUKE ACTIVITEIT! *

Dag allemaal!
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. De Oosterlichtkerk in Huizen (het zusje van de Dorpskerk, zeg maar) heeft een superleuke speurwandeltocht
gemaakt, waaraan jij ook mee mag doen, met je ouders of opa en oma. Je kunt ‘m op
Hemelvaartsdag lopen, maar ook op een ander moment. De route en opdrachten vind je
op de onderstaande link, maar het antwoordformulier kun je opvragen via ons mailadres
consistoriepgb@gmail.com!
https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Hemel-en-aarde-speurtochtwandeling.pdf

