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Profiel Protestantse Gemeente te Blaricum oktober 2020
Inleiding
Dit gemeenteprofiel heeft als doel zowel geïnteresseerde predikanten als anderen, die
belangstelling tonen voor de aard van onze kerkelijke gemeente, inzicht te geven in haar
structuren en karakteristieken.
Missie
De Dorpskerk heeft als missie een open en gastvrije geloofsgemeenschap te zijn, die zich wil
laten inspireren door de Bijbelverhalen van vroeger en de mensen van vandaag. Mensen laten
delen in de schoonheid en rijkdom van de christelijke traditie is één van haar uitgangspunten.
In de ontmoeting met Jezus Christus én in de ontmoeting met elkaar probeert ze het geheim
van het leven te ervaren. Dat de gemeente in cultureel/sociologisch opzicht pluriform is, wordt
daarbij als heel waardevol ervaren.
Op basis van deze missie is er vanuit de kerkenraad -en met behulp van een interim-predikant
en gemeenteberaad- zorgvuldig aan dit profiel gewerkt. Wij hebben niet de illusie dat iedere
betrokkene zich in alle aspecten ervan zal herkennen. Wij hebben er echter vertrouwen in, dat
het een goed beeld van het karakter van onze gemeente geeft.
Blaricum en omgeving
Ondanks hun nabije ligging zijn de relatief kleine gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes alle
drie zelfstandige gemeenten. Ze hebben een eigen burgemeester, gemeenteraad en college van
B&W, wat het in deze gemeenten heersende gevoel van autonomie reflecteert. Oorspronkelijk
kende Blaricum een agrarische bevolking, maar vanaf de eerste helft van de vorige eeuw trok
de idyllische omgeving veel kunstenaars, vrijdenkers, wetenschappers en welgestelden, die er
in de nabijheid van Amsterdam in alle rust konden wonen en werken. Ongetwijfeld ligt dit aan
de basis van het pluriforme, enigszins eigenzinnige, denken in de kerkelijke gemeente, waarbij
gedachtewisselingen over uiteenlopende benaderingen van het geloof als positief worden
ervaren.

Vanaf 1973 werden de wijken Bijvanck en Blaricummermeent als groeikernen aan het
oorspronkelijke dorp toegevoegd, waardoor het totaal aantal inwoners nu ruim 11.000
bedraagt. Desalniettemin is het karakter van Blaricum “dorps” gebleven en de omgang
vriendschappelijk, zowel binnen de burgerlijke als de kerkelijke gemeenschap.
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Kerkelijke dorpsgemeente
De oorsprong van de Dorpskerk gaat terug naar de 14de eeuw, toen een katholieke kapel aan
de Torenlaan in gebruik genomen werd. Tijdens de reformatie werd de kerk in 1581 omgedoopt
tot protestantse kerk, en dat is zij sindsdien gebleven. In 2007 trad de toenmalige Nederlands
Hervormde Kerk toe tot de PKN en veranderde haar naam in Protestantse Gemeente te
Blaricum. Vanaf dat moment konden ook gereformeerde kerkgenoten, zij aan zij met hun
hervormde geloofsgenoten, in de Dorpskerk terecht. De volledige geschiedenis van de
Dorpskerk is te lezen op de PGB website.

Het is niet verwonderlijk, dat het charmante middeleeuwse kerkje in het midden van Blaricum
zijn gemeenteleden na aan het hart ligt. Het heeft een intieme uitstraling en door zijn
kleinschaligheid weet iedereen zich gekend. Dat trekt niet alleen dorpsgenoten, maar ook
kerkgangers uit de wijde omgeving van ’t Gooi.
Het kerkgebouw bevindt zich op een zgn. ‘kerkeiland’, met direct om en naast de kerk een
kleine begraafplaats, een royale pastorie en een diaconaal huisje met de naam “Achterom”,
genoemd naar de straat waaraan het ligt. De pastorie wordt op het ogenblik verhuurd. Het
rijksmonument Achterom wordt - mede dankzij de prachtige tuin - veel gebruikt voor
gezamenlijke activiteiten, zoals bijbel- en gespreksgroepen, de startzondag, vrijwilligersavond,
koffie-ochtenden en kerst- of gemeentemaaltijden. Op dit moment zijn alle kerkelijke
gebouwen in goede staat. Het in stand houden ervan wordt als belangrijk ervaren.
Kerkdienst en Liturgie
De kerkdiensten in de PGB kennen een klassiek oecumenische liturgie en volgen in principe het
oecumenisch leesrooster. Voor de Bijbellezingen wordt de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. In
reguliere diensten wordt de gemeentegezang begeleid door het historische Flentrop orgel en
wordt er meestal gezongen uit het liedboek van 2013 van de PKN. De cantorij levert regelmatig
bijdragen en dat geldt ook voor de inzet van musici. De ochtenddiensten worden bezocht door
ca. 35 tot 70 mensen. Er zijn geen reguliere middag- of avonddiensten. Inhoudelijk waardeert
men het gebruik van diverse bronnen. Dogmatisch-theologische verhandelingen spreken
minder aan. Men wil in het hart geraakt worden en er wordt waarde gehecht aan verbinding
met het dagelijks leven. De kerkdiensten worden uitgezonden via de kerkomroep, vooralsnog
zonder beeld, en periodiek ook op de lokale radio.
Bijlage 1 geeft inzicht in de samenstelling van de gemeenteleden.
Zoals bijna overal in het land is er weinig belangstellende jeugd. De Kinder-en Jeugdkerk zijn
onlangs gestopt. Voor de jeugd worden echter incidenteel, vooral bij hoogtijdagen, nog
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activiteiten aangeboden. Tenslotte worden er jaarlijks ongeveer twee kinderen gedoopt en
vinden er gemiddeld vier begrafenissen plaats.
Overige activiteiten
Naast de kerkdienst op zondagmorgen kent de PGB een aantal activiteiten door de week.
Daarbij zijn vele vrijwilligers betrokken. Naast het pastoraat door het consistorie zijn er
wijkcontactpersonen actief. Er zijn twee bijbelgroepen en er is een gebedskring. Elke vrijdag is
er een koffieochtend in het Achterom en twee keer per jaar wordt er voor de BEL-gemeenten
een oecumenische viering in de grote katholieke kerken van Blaricum en Laren georganiseerd.
Verder is er een actieve diaconie, die ruimhartig doneert aan een scala van lokale, landelijke en
internationale doelen. Diaconale activiteiten krijgen o.a. vorm in de maandelijkse maaltijden
voor alleenstaande ouderen in het Achterom en andere activiteiten voor senioren en
dorpsgenoten. Een andere activiteit waarbij verbinding met mensen van buiten de kerk wordt
gezocht is het “Kerkcafé”, waarbij gerenommeerde sprekers worden uitgenodigd een, niet per
definitie kerkelijk, onderwerp te belichten en elkaar te ontmoeten. Onderlinge communicatie
vindt o.a. plaats middels het maandelijkse kerkblad Onderweg, de goed bijgehouden website en
regelmatige e-mails. Tenslotte wordt de gemeente, de laatste tijd in toenemende mate, de
mogelijkheid geboden om in gemeenteavonden met de kerkenraad mee te denken.
Financiën
De financiële situatie van de gemeente is op zichzelf gezond met een flinke liquide positie.
Levend geld is een aandachtspunt, maar was de afgelopen jaren in elk geval voldoende voor
een percentage predikanten-FTE van 70%.
Verleden, heden en toekomst
De PGB is het afgelopen decennium door een roerige periode gegaan. Om verschillende
redenen hebben een aantal voorgangers Blaricum vroegtijdig verlaten, de gemeente in onrust
en veelal teleurgesteld achterlatend. In zulke situaties is het een uitdaging om als gemeente
bijeen te blijven en vertrouwen te houden in een gezamenlijke toekomst. Het vraagt om
geduld, volharding en bezinning om telkens weer het oog gericht te houden op onze
gezamenlijke missie: gemeente van Christus te zijn.
Ondanks de gebeurtenissen is het aantal leden van de Dorpskerk nauwelijks afgenomen. Meer
nog: er is een groep zeer trouwe kerkgangers, er is nieuwe aanwas van betrokken
gemeenteleden en ambtsdragers, het aantal vrijwilligers blijft onverminderd groot en juist ook
in de moeilijke tijd van het coronavirus kijken mensen bewust en vol naastenliefde naar elkaar
om. Kortom: de gemeente voelt zich samen sterk en kijkt vooruit, waarbij zij open staat voor
vernieuwing met respect voor wat in het verleden is opgebouwd.
NB: voor belangstellenden is meer informatie beschikbaar via www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

