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Toelichting bij het schilderij op de voorzijde van deze Paasbrief en de bij-
gesloten boekenlegger: “Easter Morning” door Jen Norton (acryl op canvas, 
2019,  Californië/VS). De kunstenares zegt er zelf over: “in dit schilderij 
vertegenwoordigt de lamp die de vrouwen vasthouden het licht, dat de mens 
heeft gemaakt. Ego, uitvindingen, hard werk.. alles wat wij proberen te 
beheersen en te bezitten. In de verte komt de zon op. Gods geschenk om op 
aarde de werkdag te scheiden van de tijd om te rusten. En tot slot het licht van 
de opstanding, dat helderder schijnt dan de andere…het licht dat niet kan 
worden gedoofd”.  Het schilderij bij de Paasinspiratie is ook van haar hand.  
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Contactinformatie Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
Website: www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
Algemeen secretariaat: scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Pastoraat: ds. A. de Boer, tel. 06-2310 9242 /e-mail: adeboer@hetnet.nl  of 
ouderlingen: consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Koster: Rob Hoogendoorn, koster@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

CORONAVIRUS: 
De Dorpskerk is vanwege het coronavirus in elk geval tot 1 april a.s. gesloten 
voor kerkdiensten en overige activiteiten. Wij volgen hierin zoveel mogelijk de 
aanwijzingen van het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland, maar kijken 
ook naar lokale ontwikkelingen. In de kerkdienst op Palmzondag (28 maart) zal 
worden gemeld of openstelling voor Goede Vrijdag en Pasen mogelijk is. Houdt 
u onze website of de maandelijkse nieuwsbrief goed in de gaten voor de laatste 
ontwikkelingen binnen eigen Dorpskerk, want die kunnen afwijken van andere 
kerken!  
 

Pastoraal contact vindt voorlopig alleen telefonisch plaats. Maakt u daar vooral 
gebruik van; ds. Arie de Boer en het ouderlingenteam staan graag voor u klaar 
(zie Contactinformatie). 
Voor rouwdiensten gelden aangepaste - en  steeds veranderende - regels; voor 
informatie kunt u contact opnemen met koster Rob Hoogendoorn (zie website).  
 

Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden gehouden van wat er in en om de 
Dorpskerk gebeurt? Meld u dan aan voor de digitale Nieuwsbrief en de 
mailinglijst via consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl 

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
mailto:adeboer@hetnet.nl
mailto:consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl
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Pasen.  
Pasen is niet los verkrijgbaar: je moet de bijbel erbij nemen. Zonder de Bijbelse 

getuigenissen is het geloof in de Opstanding van Jezus uit de dood onbegrijpe-

lijke onzin, zelfs voor allen die met hem optrokken. Je komt er niet, door in het 

voorjaar vrolijk naar het opleven van de natuur te kijken. Dat is het natuur-

geloof van de oude Germanen. Tot en met Goede Vrijdag kan er, ondanks de 

vele ontmoetingen en geloofsgesprekken, inclusief wat Jezus zelf tegen zijn 

vrienden over zijn naderend lijden en sterven had gezegd, géén geloof in de 

Opstanding van de Heer zijn.  

 

Na zijn terechtstelling gaat het wanhopige huilen van de vrouwen bij het kruis 

door tot de vroege ochtend van de dag na de begrafenis. Als een huilende 

Maria van Magdala naar het graf terug gaat, is daar onverwacht een man die 

haar vraagt: ‘Waarom huil je’? 

Maria weet niet dat het Jezus is 

die daar staat. Zij antwoordt: ‘Ze 

hebben mijn Heer weggehaald en 

ik weet niet waar ze hem naartoe 

gebracht hebben’.  Hij vraagt haar 

weer: ‘Waarom huil je?’ Maria 

geeft huilend en met de rug naar 

hem toe hetzelfde antwoord. 

Maar dan hoort zij de man zeggen: 

‘Maria!’ En dàn gebeurt het! Wat 

mij betreft gebeurt hier ‘Pasen’! 

Want zij kent die stem!    

Lucas vertelt (in hoofdstuk 8) over haar. Het leven van Maria van Magdala was 

één groot lijden: opgejaagd door de demonen in haar hoofd wérd zij geleefd. 

Toen kwam die wonderlijke man in haar leven. Hij noemde haar naam en gaf 

Maria aan zichzelf terug. Toen heeft zij Hem leren kennen als de Levende en 

leven gevende. Zijn stem was als balsem voor haar onrustige geest. Hij baande 

een weg in de chaos en haalde de hel uit haar hoofd!  

Blij verrast draait Maria van Magdala zich om bij het horen van haar naam: 

‘Raboeni! Meester!’ En geloven in de opgestane Heer gebeurt!  

Arie de Boer 

PaasInspiratie – door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk 



 

 

 

 

 

 
Projecten die in 2021 gesteund worden via 

de 40 dagenaktie: 

• Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal 
- Plaatsen van extra waterpompen 
- Training duurzame landbouw en veeteelt 

• Toiletgebouw voor kleuterschool Tanzania, Voortzetting van eerdere 
ondersteuning 

• Schoolgeld voor 2 leerlingen in Nepal, Voortzetting van eerdere 
ondersteuning 

 

De werkgroep van de 40-dagenaktie kiest de projecten altijd zeer zorgvuldig 
uit. Zij gaat daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en ziet er scherp op 
toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden 
alle geleid door mensen uit onze eigen regio, vaak met bindingen ter plaatse, 
die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel 
kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te 
bieden. Meer informatie over de projecten vindt u op: https://40-dagenaktie.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAASDIENSTEN: 
28 maart- ds P. Barnard  -Palmpasenviering  Dorpskerk, 10.00 uur 
02 april   - ds P. Barnard  -Goede Vrijdag  Dorpskerk, 19.30 uur 
04 april   - ds P. Barnard  -Paasmorgen  Dorpskerk, 10.00 uur 
 
Palmpasen: Kinderen worden uitgenodigd om thuis een Palmpaasstok te 
maken, contact: dorpskerkjeugd@gmail.com  
 

Paasmorgen: Feestelijke viering met dwarsfluit en pianospel, ingebruikname 
nieuwe Paaskaars.  
 

 

 
    Uw Wijkcontactpersoon:      _________________________ 

 
 

      Telefoonnummer:         _____________________________ 

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-
Eemnes voert al meer dan 40 jaar actie binnen de 
BEL- gemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie 
projecten in de derde wereld gerealiseerd. 
Uw steun en giften zijn ook dit jaar weer van harte 
welkom en zeer nodig!  

Gezegende PAASDAGEN gewenst! 
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