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Beste wensen voor 2022 namens de Kerkenraad 
En verheugend nieuws:  

met ingang van aanstaande zondag 23 januari 2022  
MOGEN WE WEER NAAR DE KERK 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT-------------------------- 
 

*     De kerkenraad heeft naar aanleiding van de richtlijnen van de PKN besloten onze kerk weer te openen 
voor max. 50 personen. U dient zich uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur aan te melden voor de kerkdienst van 
de daarop volgende zondag via aanmelden@protestantsegemeenteblaricum.nl.  
 
*       Aanstaande  zondag  23 januari mag dat opgeven tot zaterdagmorgen 12.00 uur. 
 
*    Omdat maximaal 50 personen de dienst mogen bijwonen, worden de boventalligen genoteerd voor de 
eerstkomende kerkdienst, indien zij daar gebruik van willen maken. Voor alle duidelijkheid:  we dragen een 
mondkapje in de kerk vanaf de entree van de kerk totdat we op onze zitplaatsen zijn en vanaf vertrek vanaf 
de zitplaats naar buiten. We houden ook weer 1,5 meter afstand (ook van bubbel tot bubbel).  De banken 
in de kerk worden om en om gebruikt. Helaas drinken we voorlopig geen koffie na de dienst. 
 
*       Aanstaande zondag  23 januari vieren wij in deze dienst de Maaltijd van de Heer. Indien u niet tot de 
50 personen hoort die in de kerk aanwezig  mogen zijn, kunt u de dienst thuis (via de livestream- zie 
gegevens onderaan) meevieren als u wilt, met een stukje brood en een glaasje wijn bij het licht van een 
kaars.  
 
*      Er is een nieuw filmpje met Ds. Jurjen Zeilstra op de website geplaatst. Dit keer over de eerste weken 
van zijn aanstelling in Blaricum Een kort gesprek bij Psalm 107. U kunt dit filmpje eenvoudig  op onze 
website aanklikken. Op de startpagina https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/ en ook bij 
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel   
 
 
 

 
 

*** 
 

Dorpskerk Blaricum 

 
 
 

NIEUWSFLITS 

 

         

mailto:aanmelden@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel/1631-even-voorstellen-ds-jurjen-zeilstra
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Zondag 23 januari 10.00 uur 
Ds. J. Zeilstra  
Avondmaalsdienst  
mmv. de Cantorij (4 personen) 
Zondag 30 januari 10.00 uur 
Ds. H. Honderd 
mmv. de Cantorij (voltallig) 
Zondag 6 februari 10.00 uur 
Ds. C. van Dorp 
Zondag 13 februari 10.00 uur 
Ds. A. de Boer 
Zondag 20 februari 10.00 uur 
Ds. F. de Kok 
Zondag 27 februari 10.00 uur 
Ds. J. Zeilstra 

Collectes 
Als u op de website/startpagina  

https://www.protestantsegemeente
blaricum.nl/ kijkt, kunt u doorklikken 

naar de collecte-doelen van de 
Kerkrentmeesters en de Diaconie  

 

 
Voor het meeluisteren en/of  kijken van de on-line Diensten:  
 
Dit zijn de links naar de kerkdiensten  in onze eigen Dorpskerk 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protestantse-
Gemeente-te-Blaricum (video livestream)  
 
of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255  
 (alleen luisteren). 
 
De meest actuele orde van dienst leest u als u klikt op 
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf 
 

 
Redactie van deze Nieuwsflits: Margot Cornelis.  
nieuwsflits@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Mocht u deze Nieuwsflits niet ontvangen of een ander e-
mailadres hebben dan waar wij over beschikken of bent u een 
nieuwe belangstellende:  mail uw (nieuwe) adres aan 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 
Alle andere informatie over onze Dorpskerk vindt u op onze 
website: https://protestantsegemeenteblaricum.nl 

Kerkdiensten 
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