JAARVERSLAG 2019
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
LAREN-BLARICUM EN WEESP E.O.

Inleiding
Het jaar 2019 was een voortzetting van 2018, het jaar waarin een aantal vereenvoudigingen
in het programma werden ingevoerd. Twee maal per maand werd aan de leden de
gelegenheid geboden voor een uur van bezinning en voor onderlinge contacten.
In Laren vond een maal per maand een kerkdienst plaats en een maal per maand was er een
theemiddag. De diensten werden geleid door Ineke van de Kuil,Harry. Schram en 6
gastvoorgangers.
In Weesp werden de kerkdiensten vervangen door ontmoetingsbijeenkomsten een maal per
maand. Daarnaast was er elke maand een koffieochtend en repeteerde de Zanggroep twee
maal per maand. Teun Pels gaf leiding aan alle activiteiten.
Nico van Vliet en Jan Post zorgden voor de begeleiding op het orgel in Laren c.q. op de piano
in Weesp.
Het programma voor de afdeling Laren werd samengesteld door de werkroep activiteiten,
Roeli Olthof, Ineke van de Kuil en Harry Schram. Door ziekte en huiselijke omstandigheden
was het voor hen vaak niet mogelijk de kerkdiensten voor te bereiden. Henk Blokland en
Florry Isherwood namen die werkzaamheden weer over.
Het programma voor de afdeling Weesp werd opgesteld door Teun Pels. Teun en Ria Pels
waren verantwoordelijk voor de voorbereidingen van ontmoetingsbijeenkomsten en
koffieochtenden.
Volgens traditie trad in mei het Beethoven Trio op in een Muziekmiddag en was er in juni
een gezamenlijk zomeruitje.
Het bestuur vergaderde enkele keren, waar nodig samen met de werkgroep activiteiten,
coördinator Weesp en gebouwbeheerder.
Helaas moesten we afscheid nemen van zes leden en van een vriendin.
Het gebouwbeheer in Laren bleef in handen van Jan Vos. Hij verzorgde de contacten met de
huurders en was verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het kerkgebouw en de tuin.
Op de volgende pagina’s volgt een meer gedetailleerd verslag.
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Bestuur
Henk Blokland, voorzitter
Florry Isherwood-van Noppen, secretaris a.i.
Roeli Olthof-Hazekamp, penningmeester a.i.
Het bestuur is 2 maal bijeen geweest om de lopende zaken te bespreken.
Coordinator Weesp
Teun Pels
Teun Pels stelde het programma voor ontmoetingsbijeenkomsten en koffieochtenden op.
Samen met Ria Pels leidde hij deze activiteiten. De ‘sleuteldiensten’ (voorbereidingen en
opruimen) werden door enkele leden verzorgd.
Het vastleggen van de zaalruimtes bij de Stichting Stadsherstel Amsterdam was in handen
van Epko Rakers. Teun Pels leverde hem het rooster aan.
Werkgroep activiteiten Laren
Ineke van de Kuil
Harry Schram
Roeli Olthof-Hazekamp
De werkgroep stelde het programma 2019 voor. Dit gebeurde in 2 gedeelte. Eerst van
januari t/m augustus. Toen bleek dat er ook in 2019 weer voldoende belangstelling bleef,
werden activiteiten in de maanden september t/m december ingevuld.
De werkgroep kreeg gedurende het hele jaar de hulp van Henk Blokland en Florry Isherwood
bij de voorbereidingen van de kerkdiensten.
Pastoraal voorganger
Ineke van de Kuil
Ineke van de Kuil woonde zo veel mogelijk de kerkdiensten, ontmoetingsbijeenkomsten,
koffieochtenden en theemiddagen bij en onderhield op die manier het contact met de leden.
Huisbezoeken werden afgelegd bij hen, die door ziekte of andere oorzaken niet naar de
bijeenkomsten konden komen. Daarnaast had ze vaak telefonisch even een gesprekje. Twee
maal heeft zij een afscheidsbijeenkomst geleid.
Organist / pianist
Nico van Vliet / Jan Post
Gebouwbeheerder
Jan Vos
De Algemene Leden vergadering van de afdeling Laren-Blaricum en Weesp e.o. werd
gehouden op woensdag 22 mei.
In november vond een vergadering plaats,waarbij allen, die bij de organisatie van de afdeling
betrokken zijn, aanwezig waren.
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Leden
We namen dit jaar afscheid van 6 leden.
Op 31 januari overleed Marlou Boulton-Koopman in de leeftijd van 77 jaar. Zij was een
aantal jaren lid van de locatie Weesp en voelde zich daar, zoals ze het zelf eens uitdrukte “In
goed gezelschap”. Ineke van de Kuil leidde de afscheidsplechtigheid in de aula van de
begraafplaats “Caspelhof”.
Op 7 maart overleef Henriette Buter in de leeftijd van 82 jaar. Zij was vele jaren tijd een
meelevend lid van de locatie Weesp. Haar meedenken en opbouwende kritiek maakten haar
tot een gewaardeerd lid van de geloofsgemeenschap.
Op 19 juni overleed Helmie Lulofs-Albers Meijer in de leeftijd van 100 jaar. Lange tijd was zij
lid van de locatie Laren. Helmie was een markante persoonlijkheid, tot op het laatste helder
van geest. Een brede belangstelling, scherpzinnig, humorvol. En een groot liefhebster van
alles wat groeit en bloeit. Op de afscheidsbijeenkomst in het Crematorium van Laren
herdacht Harry Schram haar weg door het leven.
Op 6 juli overleed Jaaike van Bork in de leeftijd van bijna 94 jaar. Zij was gedurende een
aantal jaren bestuurslid van de toenmalige afdeling Weesp. Ook na haar verhuizing naar
Soest bezocht Jaaike nog vaak de kerkdiensten en de koffieochtenden. Ook zong zij met veel
plezier in de NPB-zanggroep. Het afscheid vond plaats in het Grote Huis op het Landgoed
Vollenhove.
Op 10 november overleed Rob van Koolbergen in de leeftijd van 92 jaar. Rob was een begrip
binnen de geloofsgemeenschap. Vanaf zijn jeugd was hij lid van de afdeling, c.q. locatie
Weesp. Vele jaren was hij bestuurslid en als bouwkundige speelde hij een belangrijke rol bij
het onderhoud en restauratie van de Van Houtenkerk. Velen zullen zich zijn columns in Op
Weg onder de titel “Cirkels” herinneren. De afscheidsdienst vond plaats in de Van Houtenkerk en werd geleid door Ineke van de Kuil.
Op 10 december overleed Maartje van der Drift-van Leunen in de leeftijd van 88 jaar.
Op deze plaats gedenken wij ook Goswin van Vliet-van Herwijnen, echtgenote van Nico van
Vliet, organist in Laren.
Mogen zij allen voortleven in goede herinneringen.

Op 31 december 2019 was het aantal leden 13 in Laren en 13 in Weesp. Het aantal
begunstigers in Laren was 1; het aantal vrienden in Laren was 3, in Weesp 1.
Totaal voor de afdeling Laren-Blaricum en Weesp e.o: 31.
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Kerkdiensten en Ontmoetingsbijeenkomsten
In Laren vond op één, soms op twee, zondag(en) per maand een kerkdienst plaats.
Voorgangers waren, mw. C.A. van de Kuil, H. Schram, mw. J. Werner, dr. R.M. Nepveu, mw.
L. Spelberg, mw. L. Jansen, H. le Grand, mw. E. de Boom. H. Blokland ging voor in een “Preek
van de Leek”.
Organist was Nico van Vliet.
De diensten werden bijgewoond door 15 à 20 personen.
In de herdenkingsdienst op 1 december werden Helmie Lulofs-Albers Meyer en Goswin van
Vliet-van Herwijnen herdacht.
In Weesp werden een maal per maand ontmoetingskomsten gehouden. Ze werden geleid
door Teun Pels.
In januari was de Nieuwjaarsbijeenkomst; in november de Herdenkingsbijeenkomst.
Onderwerpen bij de andere ontmoetingsbijeenkomsten waren: “Verbonden met de aarde
en met elkaar”, “Winterstilte en uitzien naar het licht”, “De zaaier”, “Lente, een feest voor
lichaam en geest”, “Om je heen kijken, dichtbij en veraf”. “Groei”, “Oogst”, “Het dier in de
schepping”, “Advent”
Pianist was Jan Post.
De bijeenkomsten werden bijgewoond door 10 à 15 personen.
In de herdenkingsdienst op24 november werden Marlou Boulton-Koopman, Henriëtte Buter,
Jaaike van Bork en Rob van Koolbergen herdacht.
Themadiensten
Themadiensten werden dit jaar gehouden op 6 oktober in Huizen en op 20 oktober in
Bussum. Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door een aantal leden van Laren-Blaricum
en Weesp.
Koffieochtenden en Theemiddagen
Theemiddagen in Laren
23 januari
“Levinas”
03 april
“Wat een foto kan vertellen”
17 juli
“Mandala’s”
15 augustus
Filmmiddag
18 september
“Kaping bij De Punt; 23-05-1977”
23 oktober
“Torens, bergen, kathedralen”
20 november
“Vogeltrek”

Harry Schram
Henk Blokland, Roeli Olthof
Dick den Besten, Henk Blokland
Bestuur
Gerard Westerdijk
Alphons van Dijk
Teun Pels

Koffieochtenden Weesp
Enkele thema’s uit deze serie:
03 juli
“Kersentijd”
11 september
“Stelt u zich voor ….”

Teun Pels
Wijnand van Eck
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06 november
08 december

“Kruid of onkruid”
“Advent”

Teun Pels
Teun Pels

Bijzondere bijeenkomsten
Laren
18 april
Avondmaalsviering
Harry Schram
18 december
Adventsmiddag
Roeli Olthof, e.a.
In de Adventsmiddag in Laren stond centraal de ets van de schilder Marc Chagall, De droom
van Jacob. Volgend op het aansteken van elk van de vier Adventkaarsen werd met een
passend verhaal over dromen ingezoomd op een deel van de ets.
Weesp
18 april
21 april
22 december

Avondmaalsviering
Paasbijeenkomst
Kerstbijeenkomst

Teun Pels

De zanggroep onder leiding van Klaas Ennik en met muzikale ondersteuning van Hans
Schiereck heeft het afgelopen jaar weer tweemaal per maand gerepeteerd. De groep zong in
de Paas- en Kerstbijeenkomst in Weesp.
Gezamenlijke activiteiten Laren en Weesp
08 mei
Muziekmiddag in Laren
22 mei
Algemene Leden Vergadering
13 juni
Zomeruitstapje

Beethoven Trio

Traditioneel was er in mei een muziekmiddag. Ook nu konden de aanwezigen genieten van
het piano- en vioolspel van het Beethoven Trio, bestaande uit Harry Schram aan de piano,
Leslie Somlai viool en Gerard Kroon cello. Op het programma stonden: Pianotrio in Es,
Opus 1, nr. 1 van Ludwig van Beethoven en pianotrio in C, opus 101 van Johannes Brahms.
Het zomeruitje vond plaats op 20 juni in Restaurant De Lage Vuursche. We hebben daar met
ongeveer 35 leden, vrienden en introducés genoten van een heerlijke lunch in een sfeervolle
ambiance. Henk Blokland vertelde over De geschiedenis van het dorp Lage Vuursche, kasteel
Drakensteyn en zijn bewoners, Teun Pels over De natuur rondom Lage Vuursche. Nico van
Vliet trakteerde op aanstekelijke pianomuziek en begeleide ons bij het zingen van
enthousiast meegezongen ’ouderwetse’ liedjes.
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Gebouwbeheer
Vanaf 1 januari 2018 was het gebouwbeheer in handen van Jan Vos. De beheerstaken
omvatten het onderhoud van kerkgebouw en tuin. en de verhuur.
Daarnaast werden er door Jan Vos in eigen beheer enkele activiteiten georganiseerd.
Waar nodig was er overleg met het bestuur.
Voor de uitstekende wijze waarop Jan Vos zijn werkzaamheden, week in week uit, heeft
verricht is het Bestuur hem zeer erkentelijk.
Huishoudelijke zaken
Verantwoordelijk voor de huishoudelijke zaken, zoals het bijhouden van de voorraden en het
schoonhouden van handdoeken etc. waren Roeli Olthof voor zover het intern gebruik betrof,
en Jan Vos voor zover het medegebruik betrof.
De heer Lalouche kwam een maal per maand om de kerkzaal en de bijbehorende vertrekken
schoon te maken, wat hij tot ieders tevredenheid steeds heeft gedaan.
Publiciteit
De website www.npblarenblaricumweesp.org werd bijgehouden door Roeli Olthof en Jan
Vos. De overgang van KPN naar een nieuwe provider Argeweb gaf problemen. De Helpdesk
van Argeweb bood ondersteuning bij het oplossen van de problemen.
OP WEG / VERBINDING
Samen met de afdelingen Naarden Bussum en Huizen werd 4 maal het blad Op Weg
uitgegeven. In september/oktober/november verscheen, in plaats van Op Weg, het pilot
nummer van Verbinding. Vijf geloofsgemeenschappen in het Gooi, te weten Vrijzinnigen
Naarden-Bussum, Vrijzinnigen Huizen, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren-Blaricum
en Weesp e.o., Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden en Huiskamer Gemeente Gooise
Meren, besloten samen tot het uitgeven van een nieuw blad. De redactie hoopt, dat dit blad
de vijf afdelingen met elkaar zal verbinden, belangstellenden dichterbij zal brengen en ons
op het spoor van een nieuwe toekomst voor onze vrijzinnige en doopsgezinde idealen zal
zetten.
De bijdragen van Laren-Blaricum werden verzorgd door Henk Blokland, aangevuld met
bijdragen van Harry Schram. De kopij van Weeps werd samengesteld door Epko Rakers.
Tot slot
Zowel in Laren als in Weesp kunnen we opnieuw terugkijken op een zinvol jaar. Dank zij de
inzet van velen bleven we als afdeling functioneren. Alle vrijwilligers, van harte bedankt voor
jullie hulp.
Vol vertrouwen kijken we uit naar het jaar 2020.
Roeli Olthof
mede namens het Bestuur en de Werkgroep Activiteiten
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