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Eenvoud: heimwee van de ziel
       

Het gaat er toch om
de Liefde van de Ene
door ons heen te laten stromen.

En tegen ieder die
en alles dat
ons pad kruist
te zeggen:
ik ben jouw broer, jouw zus,
want ik vergeet niet
waar ik vandaan kom;
uit dezelfde schoot als jij,
uit datzelfde begin,

dat ons door de tijd verdeelde
in stammen en talen,
in klassen en standen,
in kleuren en continenten;

in planten en dieren,
in soorten en maten,
in sterren en stelsels,
in zonnen en manen;

een slavenbestaan,
ver van huis
maar met het lied van de Ene
in het hart,
en het heimwee van de ziel
naar haar oorsprong.

Ja, ik ben jouw broer, je zus
en deel met jou
dat verlangen naar bevrijding
om verlost te raken
uit de verstrooidheid
om in de veelheid
steeds weer de Ene te ontwaren.

En dat is mijn houvast.

Eenvoud 
de kunst
me klein te maken
zodat Hij in mij groot kan zijn;

weten dat we elkaar gegeven zijn ,
in een kosmos
waarin we allemaal
op elkaar aangewezen zijn:
wat jij doet raakt mij
wat ik laat raakt jou.

Dit ene is belangrijk:
de Liefde van God
waarmee het begon,
waarmee ik begon,
waarmee jij begon
en die duren zal.

En dat is ons genoeg.

Guy Dilweg ofm
voor Hein en Brigitte Stufkens,

5 jaar La Cordelle, 2006

uit: De Koetsier van Stoutenburg-zomer 2016.
Met dank voor de toestemming voor plaatsing.



zondag 11 september  10:00 uur   Ds E Boot
     Viering maaltijd van de Heer, bevestiging ambtsdragers   
     Collecten: Eigen diaconie, Pastoraat  

    
zondag 18 september  10:00 uur   Ds E Boot + L de Wals m.m.v. cantorij Vredeszondag en startzondag  
     Collecten: Startzondag PKN, Eredienst

    
zondag 25 september  10:00 uur  Drs E Idema (Amersfoort)
     Collecten: Eigen diaconie, Vorming & Toerusting 
 
    
zondag 02 oktober  10:00 uur  Ds E Boot m.m.v. de cantorij
     Israelzondag Collecten: Kerk en Israel PKN, Eredienst  

    
zondag 09 oktober  10:00 uur   Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie  

    
zondag 16 oktober  10:00 uur   Ds M Groen (de Glind)
     Werelddiaconaat Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Pastoraat 
 
    
zondag 23 oktober  10:00 uur  Ds W van Dijk-Heij (Leidschendam)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Jeugd- en jongerenwerk 
 
    
zondag 30 oktober  10:00 uur  Ds E Boot m.mv. de cantorij Allerheiligen     
     Viering maaltijd van de Heer Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst
  
    
zondag 06 november  10:00 uur   Pastor B Piepers
     Willibrordzondag Collecten: Missionair werk PKN,   
     Onderhoud gebouw 
 
    
zondag 13 november  10:00 uur  Ds R van Riezen (de Glind)
     Collecten: Solidaridad, Vorming en Toerusting  

     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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Agenda
woensdag 07 september  20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    
donderdag 08 september  20:00 uur   Diaconie
  
    
woensdag 14 september 20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    
dinsdag 20 september 13:30 uur   Activiteitengroep
  
    
woensdag 21 september  20:00 uur   Repetitie Cantorij
  
    
donderdag 22 september  20:00 uur Kerkenraad
  
    
woensdag 28 september  20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    
zaterdag 04 oktober  10:00 uur  Amsterdam Excursie Katholiek Amsterdam
     rondwandeling in centrum Amsterdam 
    
woensdag 05 oktober  20:00 uur   College van Kerkrentmeesters
  
    20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    13:30 uur  Activiteitengroep  
    
dinsdag 11 oktober  20:00 uur   Duurzaamheid: Zelf zonne-energie opwekken
     Zelf zonne-energie opwekken zonder panelen op je dak! 
    
woensdag 12 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    
donderdag 13 oktober  20:00 uur  Moderamen
  
    
dinsdag 18 oktober 13:30 uur   Activiteitengroep
  
    
woensdag 19 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij
  
    
donderdag 20 oktober  20:00 uur  Diaconie 

     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"



Uit de gemeente
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MEELEVEN

In “Uit de gemeente” lezen 
we meestal de lichamelijke 
problemen van mensen van 
de Eshofgemeente.
Als na verloop van tijd dan 
(bijna) alles weer goed gaat, 

verdwijnt men weer uit dat overzicht zonder dat iemand 
weet hoe het verder is gegaan. 

Jannie Venema  is zo’n voorbeeld. Zij 
mocht 12 juli weer naar huis en kan zich nu zelf redden 
met koken en huishoudelijke zaken. De kinderen komen 
regelmatig helpen voor het zwaardere werk.

Ellie Boot is na een ontspannen en ook actieve vakantie 
uitgerust thuisgekomen. Ze is sinds begin augustus weer 
aan het werk, tot eind augustus voor 50%. Dan is er een 
consult bij de arboarts en zal ze waarschijnlijk weer wat 
meer werk kunnen gaan oppakken

Ook Henk Bloklander  heeft na de val 
nog wel zijn “ditjes en datjes” maar het gaat gelukkig 
weer de goede kant op.

Op 12 juli is er bij Floor Huurdeman 
vervroegd een MRI scan uitgevoerd. Floor was de week 
ervoor ziek geworden en de symptomen konden zowel 
duiden op een virale infectie, als eventuele tumorgroei. 
Alleen een MRI scan kon duidelijkheid bieden en aan 
het eind van een hele spannende dag kwam er gelukkig 
heel goed nieuws. Floor is schoon! Zelfs de resttumor 
waarmee Floor eind maart aan de intensieve protonen-
therapie begon, was op de MRI niet meer te zien. Met 
dit goede nieuws kon het gezin even heerlijk, zorgeloos 
genieten van de vakantie. Omdat Floor totale bestraling 
van het brein en ruggenmerg heeft ondergaan, is er veel 
risico op beschadiging. Floor is onlangs gestart aan een 
lange reeks controle onderzoeken om eventuele schade 
te kunnen monitoren. De spannende MRI scans zullen 
eens in de drie maanden plaatsvinden. In oktober staat 
de volgende scan gepland. Floor is soms snel vermoeid, 
maar voelt zich verder goed, is haar vrolijke zelf en 
heeft zin om na de vakantie weer lekker naar school te 
gaan

Bij Barbara Westein  was er in de vorige 
Rondom nog sprake van dagdiensten meedraaien op the-

rapeutische basis als gevolg van de val op Rhodos. Ook 
hier is het goede bericht dat zij weer volledig hersteld is 
en kan werken alsof er niets aan de hand is geweest. 

Ineke Aukema  heeft veel ongemak 
gehad na de val met de scooter, maar is zo goed hersteld 
dat ze op vakantie kon gaan. Inmiddels is ze ook al weer 
aan het werk gegaan en kan ze de gewone dingen weer 
doen. De scooter staat nog te wachten totdat ze die ook 
weer gaat gebruiken. 

Annie Hanse  mocht niet op 5 juli het 
ziekenhuis verlaten, maar pas op 20 juli. Zij voelt zich 
nu zo goed dat er al gezwommen en gesport wordt. Een 
bloedonderzoek moet duidelijk maken hoe het  met de 
nieren gesteld is. Eind september is er nog een controle 
van de heup, waarmee alle narigheid begonnen is. 

Anneke de Booy  is in afwachting wat er 
gaat gebeuren na het gesprek met de specialist. Zij is 
heel dankbaar voor de kaart die zij gekregen heeft vanuit 
de Eshof. Zij maakt zich meer zorgen over Jan dan over 
zichzelf.

Etta van Tent (Constantijngaarde 4) heeft een fikse buik-
griep gehad en dat kwam naast de problemen met de 
schildklier. Daar is zij voor onder behandeling en heeft 
in het ziekenhuis in quarantaine 
gelegen. De kaart vanuit de Eshof heeft haar goed 
gedaan. 

Rie de Langen is na een lange ziekenhuisopname thuis-
gekomen. Helaas bleek na ongeveer een week dat het 
niet lukte om de draad weer op te pakken. Rie is nu 
opgenomen in Eikenstein te Ermelo. Daar zullen ze 
eraan werken om haar zo ver te krijgen dat ze weer thuis 
kan wonen. Vooralsnog is het de vraag of dat gaat luk-
ken. 
Voor wie een kaart wil sturen: Eikenstein Centrum voor 
ouderen T.a.v. mevr. R. de Langen-Phillipo, afd 1
Van Asch van Wijcklaan 6 3853 KV. Ermelo
     
Jantien Fontein  is uitbehandeld in De 
Hoogstraat en krijgt geen dagtherapie meer. Ze is een 
dappere vrouw; eigenlijk zou het niet kunnen, maar ze 
redt het in haar eentje. Zij kan maar op één been steunen 
en stapt van de rollator op de scootmobiel over en over-
brugt daarmee de afstand tussen Oosterinslag en “Hartje 
Hoevelaken” 
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Ineke Willigenburg  is van haar tij-
delijke verblijf bij haar dochter weer naar haar eigen 
huis gegaan. Ze moet nog wel kracht opbouwen om 
zoveel mogelijk alles zelf te kunnen doen. De longarts 
heeft haar verteld dat ze door het oog van de naald is 
gekropen. In oktober moet ze voor controle weer naar 
de longarts.  

Simme de Vries van nog geen jaar oud,  
heeft in het ziekenhuis gelegen in verband met 
benauwdheid. Hij pikte eigenlijk alle verkoudheden op 
en voelde zich zo beroerd, dat hij het goed vond om 
alleen een nacht in het ziekenhuis te blijven. Daar kreeg 
hij zwaardere medicijnen toegediend die er voor 
gezorgd hebben dat het nu wel weer goed met hem gaat. 

Annahes Boezeman  is met haar 
hond in het bos gaan rennen, zoals ze zo vaak heeft 
gedaan. Deze keer pakte ze het “wortelpaadje” en kwam 
ten val. Ze dacht dat ze wel zelf naar huis  kon gaan, 
maar met een gebroken enkel aan de ene kant en een 
zwaar gekneusde enkel aan de andere kant lukte dat 
niet. De ambulance heeft haar in het bos opgehaald en 
ze kon na behandeling naar huis, waar ze twee maanden 
niets kan doen. Eind augustus krijgt ze loopgids, zodat 
ze iets mobieler is, maar de therapie laat nog even op 
zich wachten. 
   
Thera Doornekamp   
heeft als gevolg van een tia een polyneuropathie overge-
houden. Hierdoor worden prikkels van de hersenen niet 
meer goed doorgegeven naar de benen en voeten. Ook 
ondervindt ze problemen met  haar energie. Ze hoopt 
dat een revalidatietraject nog enige verbetering zal ople-
veren. De intake is gepland in de eerste werk van sep-
tember en ze hopen dan een behandelplan te maken. Dit 
zal plaatsvinden in revalidatiezorg Menillo.

Harry Bakker  heeft regelmatig last van 
hartritmestoornissen. Hij is daar de laatste maanden een 
aantal keer voor in het ziekenhuis in Nieuwegein 
geweest. Nu staat hij op de wachtlijst voor een ablatie. 
Hierdoor zouden de hartritmestoornissen verholpen kun-
nen worden. Zeker is dit niet, maar er is wel een grote 
kans.

Zeger Duine  is bij het spelen gevallen en 
heeft de pols van zijn linkerarm op twee plekken gebro-
ken. De pols is gezet en hij zal vijf tot zes weken gips 
om zijn arm moeten hebben. Hij mag nu niet voetballen 
en dat vindt hij niet leuk, maar hij vindt het wel leuk dat 
hij nu een beetje verwend wordt.
Er zijn veel mensen in ons midden die met ernstige of 
wat minder ernstige problemen te maken hebben – al 
dan niet lichamelijk. Van harte wens ik ieder naasten toe 
die meeleven en steunen. 

FELICITATIES
Op 26 juli vierden Hans en Irene de Vries-Brinkhorst 

 het feit dat zij 50 jaar geleden elkaar 
het jawoord gaven. 
Fokke en Ria Kooistra-Timmer  vier-
den hun feest al in mei, maar op 30 juli waren ze pas 
echt 40 jaar getrouwd. 
In augustus was er maar één huwelijksfeest: op 4 augus-
tus was bruidspaar Ploeg-van den Heuvel 

) 50-jaar wettelijk aan elkaar verbonden.  
Alle bruidsparen namens de Eshofgemeente van 
harte gelukgewenst!

Kees van Rietschoten 

AFWEZIGHEID

Van 19 tot en met 25 september heeft Ellie een 
week vrij. In die week zijn zowel Peter Breure (pre-
dikant van De Ichthuskerk in Voorthuizen) als 
Mieke Groen (predikant van de Dorpskerk in De 
Glind) bereikbaar voor noodsituaties. Graag eerst 
contact opnemen met Kees van Rietschoten, die als 
aanspreekpunt en contactpersoon fungeert. 
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TERUGBLIK OP DE DOOPDIENST VAN 14 
AUGUSTUS

Op zondag 14 augustus zijn twee jongetjes gedoopt: 
Luca Julian, zoon van Brent Roersen en Carola 
Roersen-van Veldhuizen uit Nijkerk.

en Tuur, broertje van Milou en Catoo en zoon van 
Kristiaan van Rootselaar en Heidi van Rootselaar-van 
Dusschoten. Het was een feestelijke viering met veel 
familieleden en vrienden en veel kinderen, leuk als de 
kerk midden in de zomer zo vol zit! Meestal schrijf ik 
van tevoren iets over een aanstaande doopdienst, nu pas 
na afloop - waardoor er nu foto’s zijn van de dienst. Als 
er plek is in dit kerkblad, worden er enkele toegevoegd.

Heidi schrijft: “Op zondag 14 augustus is ons derde 
wonder gedoopt in De Eshof. We hebben genoten van 
deze mooie dag. Het was een mooie dienst en we zijn 
verwend met een leuk aandenken van alle kindjes uit de 
kinderdienst. Milou en Catoo vonden het erg bijzonder 
om dit bewust mee te mogen maken. De mooiste jurken 
moesten aan, de haren in een vlecht want het is toch wel 
heel bijzonder als jouw broertje wordt gedoopt.
Onderstaand gedicht heb ik in de dienst voorgedragen. 
Dit zegt voor ons waarom we Tuur laten dopen.”

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom 

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim
in de hoge hemel staat er
dat je kind van 't Licht mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
(Hanna Lam)

BEVESTIGING EN 
HERNIEUWDE VERBINTENIS

Op zondag 11 september zullen drie diakenen hun 
ambtstermijn verlengen: Henry Westein, Lien Vogel en 
Jan van de Kuilen. Ook zal er één nieuwe ouderling 
bevestigd worden in het ambt: Jan Hofman. Jan heeft 
toegezegd het scribaat op zich 
te willen gaan nemen.

Henry schrijft als introductie 
van zichzelf: “Na een periode 
waarin ik basiscatecheet was, 
ben ik vier jaar geleden 
gevraagd voor de diaconie. 
Het is een groep mensen die 
zich met elkaar inzetten voor 
mensen dichtbij en ver weg 
(via de ZWO). Een fijne 
groep die omziet naar de medemens en hulp wil bieden. 
Dat doet de diaconie niet alleen, er wordt samengewerkt 
met de Hulpdienst Hoevelaken, Sigma en het Nijkerks 
Diaconaal beraad.
Laat ik mij eerst even voorstellen. In 1983 ben ik in 
Maassluis getrouwd met Barbara. In 1995 verhuisden 
wij met onze vier kinderen naar Leusden en in 2009 
naar Hoevelaken. Hier verbonden wij ons aan de 
Protestantse Gemeente De Eshof. Een gemeenschap die 
open bleek met een ruime geest en die diverse activitei-
ten weet te ontplooien. Van verschillende kloosterreizen 
was ik deelnemer.

Kerkdienst en liturgie



Kerkdienst en liturgie
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Mijn opleiding heb ik genoten in de IT en financiële 
administratie en ben daarin als zelfstandig ondernemer 
in werkzaam. Wandelen en fietsen vind ik heerlijk. Het 
zijn voor mij mogelijkheden om spanningen te verwer-
ken en te genieten van het moois in de natuur. De Eshof 
is voor mij een gemeenschap waar ik mij thuis voel. 
Mede door de prettige samenwerking maar ook vanwe-
ge de vacatures heb ik besloten mijn inzet als diaken 
met een termijn te verlengen. Het is voor mij een uitda-
ging om samen te laten zien dat kerkenwerk interessant, 
gezellig en nuttig is. Ik hoop dat we hierdoor nog ande-
re mensen kunnen enthousiasmeren om een functie bin-
nen de kerk te vervullen voor een project of termijn. 
Gewoon er zijn voor elkaar – daar gaat het om!”

Jan Hofman schrijft: ““Wil jij eens nadenken over de 
vraag of je ouderling en 
misschien zelfs scriba wilt 
worden,” vroeg onze voor-
zitter Jac van Hoeijen op 
een avond aan mij. Ik heb 
zijn vraag ervaren als een 
roep om mijn verantwoor-
delijkheid in de kerkelijke 
gemeente te nemen. En met 
volle overtuiging zeg ik 
daar ‘ja’ op. Ik stel mij 
graag aan u voor.

Met mijn 54 jaar ben ik in oktober al 30 jaar getrouwd 
met Ellen en wij zijn al meer dan 20 jaar lid van De 
Eshof. Onze twee kinderen, Jessica en Simon, zijn er 
zelfs gedoopt. Beiden hebben een relatie met respectie-
velijk Stefan Stitselaar en Marlon Japenga. Vier fijne 
mensen, van wie wij steeds weer genieten. In augustus 
ben ik begonnen als directeur-bestuurder van de onder-
wijsorganisatie de J.H. Donnerschool. Deze organisatie 
verzorgt onderwijs aan en begeleiding van leerlingen 
van 4 tot 18 jaar die (ernstige) gedrags- en/of psychiatri-
sche problemen hebben. De problemen die daardoor 
ontstaan, leveren een zodanige onderwijsbelemmering 
op dat het reguliere onderwijs niet in staat is deze leer-
lingen te begeleiden. Mijn onderwijsloopbaan heeft het 
karakter van zorg voor kinderen en jongeren waar de 
ontwikkeling niet vanzelf gaat. 

In mijn overweging om mij beschikbaar testellen voor 
het ambt heeft mijn geloof de doorslag gegeven. In mijn 
jeugd ben ik in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam 
Hoogvliet actief geweest in het jongerenwerk. Ik was 
voorzitter van een jeugdsoos, wij deden Bijbelstudies en 

ik zong in een combo. Als jongeren begaven wij ons als 
amateurtheologen op het pad van stevige discussie over 
de Bijbel. Wij legden teksten naast elkaar en probeerden 
als een puzzel de Bijbel kloppend te maken. Tot de dag 
dat er in onze kerk een ruzie ontstond onder de volwas-
senen en hierdoor is de groep jeugd helaas uiteengeval-
len. Samen met anderen zijn wij op bezoek gegaan in 
andere gemeenten in Rotterdam, zoals bijvoorbeeld 
Pinkstergemeenten, Volle Evangeliegemeenten, de Kerk 
van de Nazareeër en de Baptisten. Mijn grote hobby, 
motorrijden, kon ik mooi combineren met het evangeli-
seren als lid van de christelijke motorclub Psalm 23. Ik 
moet zeggen dat was een bijzondere tijd met dingen die 
ik nog steeds als wonderlijk ervaar.
In 1995 verhuisden wij van Hellevoetsluis naar 
Hoevelaken en zijn zo bij De Eshof terecht gekomen. 
Vanaf het eerste moment hebben wij ons thuis en wel-
kom gevoeld in deze gemeente. Er is ruimte voor 
meningen en opvattingen. En met elkaar willen wij een 
gemeente zijn waar zorg is voor elkaar. In plaats van 
strakke normen waar ieder aan moet voldoen, wordt er 
gezocht naar diepgang. Op deze wijze houdt De Eshof 
het Woord levend, vind ik. Het maakte dat wij in dit 
midden onze kinderen wel wilden laten dopen.
In de loop van de jaren is mijn wijze van geloven wel 
veranderd. Om dat samen te vatten, zou je het kunnen 
omschrijven als “vanuit het hoofd meer naar het hart”. 
Het woord ‘bezieling’ benadert de wijze waarop ik in 
deze tijd geloof. Met elkaar zijn wij als zielen op weg 
door de tijd. Noem het reisgenoten of beter nog pel-
grims. 
Voor mij betekent het ambt van ouderling-scriba een 
nieuwe verdiepende richting in mijn leven. Ik neem die 
stap vanuit de overtuiging dat ik daarin gedragen wordt 
door mijn Heer. Dat is die God, die zijn volk door de 
woestijn leidde. Een groep mensen die vertrouwend 
achter een wolkkolom aan liep. En als het donker werd, 
durfden zij te vertrouwen  op een vuurkolom. Vanuit dat 
geloof en dat  mysterie zal ik het ambt aangaan. Om 
met elkaar gemeente te zijn, verbonden met alle gelovi-
gen van toen, nu en straks. En vanuit de opdracht en 
wens die Sytse de Vries schrijft in lied 974: “In onze 
eenheid wordt uw liefde openbaar.”

Van tevoren bogen we ons over de vraag wat het kerke-
lijke werk voor ons betekent. In overleg kozen we de 
geloofsbelijdenis die op zondag 11 september zal wor-
den uitgesproken. In het gesprek vertelden Jan van de 
Kuilen en Lien Vogel een en ander over zichzelf en hun 
motivatie.
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Kerkdienst en liturgie
Jan is een geboren en getogen Hoevelaker. Kerkelijke 
betrokkenheid heeft hij van jongs af aan meegekregen. 
“De kerk komt onder druk 
te staan,” zegt Jan. Steeds 
minder mensen voelen 
ervoor hun tijd en energie 
aan de kerkelijke gemeen-
schap te geven. “Ik ben nu 
68 en heb overwogen om 
het stokje door te geven. 
Maar doordat er zo weinig 
menskracht is, voel ik het 
als mijn plicht om door te gaan als diaken. Ik wil niet 
zeggen: bekijk het maar.” Dat voelt gelukkig niet als een 
straf. “We vormen een heel goed team. Ik heb er plezier 
in. Maar als er jongere mensen komen die zeggen: nu 
willen wij, dan zeg ik: graag!” De kerkelijke gemeen-
schap zal ook door jonge mensen gedragen moeten wor-
den om in de toekomst te kunnen voortbestaan.
Naast de diaconie is Jan actief als redacteur van 
Rondom de Eshof. Ook dat werk vindt Jan erg leuk. Het 
is een heel ander soort werk, dit kan hij thuis doen en 
het concentreert zich op enkele intensieve dagen per 
maand. Ook draait hij mee in het schoonmaakrooster 
van De Eshof. “Dat wil ik niet missen, het is altijd 
enorm gezellig.”

Lien is het eens met wat Jan zegt over de diaconie. 
Ze vertelt: “Toen ik hoorde dat Jan en Henry doorgin-

gen, dacht ik: ik ook!” 
Samen zijn ze begonnen aan 
de klus, samen gaan ze ver-
der. “We hebben een leuke 
groep diakenen. En ik zou 
maar eenzaam zijn zonder 
de contacten via de activitei-
ten van de kerk. Samen met 
Annie Schuurman doe ik 
mee in het beheer van De 
Eshof. Regelmatig zet ik 
koffie voor groepen die in 

de kerk bijeenkomen. Naast diaken ben ik ook contact-
persoon in wijk 6; ik geniet van het contact met de men-
sen in de wijk. Wat de diaconie betreft, de jaarlijkse 
kerstmiddag is telkens weer geweldig om aan mee te 
werken!”

Persoonlijk vind ik het geweldig van jullie dat jullie je 
(weer) willen verbinden aan een ambt – en ik denk dat 
ik namens de hele gemeente spreek. En bedankt voor 
jullie mooie pleidooien! Wie weet spreken jullie er 
anderen mee aan. 

AFSCHEID EN WELKOM 
CONTACTPERSONEN

Nu zit ik ‘er’ nog niet helemaal in en ik zou me kunnen 
vergissen – maar zover ik weet zijn er deze keer geen 
aftredende ambtsdragers. Ook zijn er dacht ik geen con-
tactpersonen recent gestopt. Wel hebben na vele jaren 
trouwe dienst in januari twee contactpersonen van wijk 
5 afscheid genomen: Petra Floor en Geertje Zijlstra. Een 
beetje laat, Petra en Geertje – maar alsnog heel hartelijk 
bedankt voor al jullie werk!
In wijk 5 zijn inmiddels nieuwe contactpersonen aan het 
werk: Liesbeth van den Heuvel, Annie Hanse en Ineke 
Aukema. Heel fijn dat jullie meedraaien in dit wijkteam!

ZWO-GROEP

Hier wil ik ook de grote veranderingen binnen de com-
missie Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking noemen. Al een jaar gele-
den besloot de bestaande commissie dat het tijd was 
voor een nieuwe groep. Gemiddeld zaten de leden er 
intussen zo’n twaalf jaar in! Nelly Clement was als 
langste lid: in 1999 is ze in de ZWO-groep gekomen. In 
2001 volgde Wim van Vliet. Kort daarna Jan Baas, 
Willemien van Putten en Tineke Wassink. En tenslotte 
in 2012, als werelddiaken, Jan van de Kuilen.
Aan Gerwin Duine werd gevraagd of hij ervoor zou 
voelen een nieuwe ZWO-groep samen te stellen. Gerwin 
nam de uitdaging aan. Hij heeft inmiddels een enthousi-
aste groep om zich heen verzameld: Annemarie van der 
Meulen, Celine van den Heuvel en Jessica Hofman. 
Namens de diaconie zal Henry Westein deel gaan uitma-
ken van de groep. En Wim van Vliet blijft. “Ik voel me 
schatplichtig aan mijn roeping als tropenarts,” zei Wim, 
die als oudgediende de ZWO trouw wil blijven.
Heel veel dank aan Nelly, Wim, Willemien, Tineke en 
Jan, dat jullie ons als kerkelijke gemeente zoveel jaren 
hebben betrokken bij de nood in de wereld! Fijn, Wim, 
dat jij doorgaat. En Annemarie, Celine, Jessica, Gerwin 
en Henry: we zijn heel blij dat jullie het werk voort wil-
len zetten!



Kerkdienst en liturgie
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LEZINGEN OVER JAKOB EN JOZEF

In De Eshof volgen we meestal het Oecumenisch 
Leesrooster. Dat is gebaseerd op het driejarige leesroos-

ter van de Rooms-
katholieke Kerk, verdeeld 
in een A, een B en een 
C-jaar. In het A-jaar lezen 
we vooral uit Mattheüs, 
in het B-jaar uit Marcus 
en in het C-jaar uit 
Lukas. Johannes is zo’n 
beetje door alles heen 
gevlochten. Bij de lezin-
gen uit de evangeliën zijn 
ooit lezingen uit het 
Eerste Testament gekozen 
die telkens een eigen licht 
op de evangelielezing 
werpen.

Om niet na drie jaar telkens hetzelfde te doen, en om 
ook de overige verhalen uit de Bijbel aan bod te laten 
komen, kiezen de samenstellers van het Oecumenisch 
Leesrooster van tijd tot tijd een andere hoofdlezing. De 
nadruk komt dan niet op het evangelie te liggen, maar 
op vertellingen uit een ander Bijbelboek. Van 18 sep-
tember tot en met 20 november kozen ze voor de verha-
len van Jakob en Jozef uit Genesis. Daar hoort een toe-
lichting bij:

“Verhalen over Jakob en Jozef behoren tot de basisver-
halen die eigenlijk iedereen zou moeten kennen. Het 
zijn parels uit de antieke verteltraditie, die bovendien 
raken aan zeer wezenlijke geloofsthema’s. Het is dan 
ook niet voor niets dat deze verhalen in vrijwel elke kin-
derbijbel te vinden zijn. Door de eeuwen heen hebben 
ze ook vele schrijvers, schilders en andere kunstenaars 
geïnspireerd tot steeds weer nieuwe hertalingen en 
bewerkingen.”

Maar de kerkdienst op zondagochtend is toch niet in de 
eerste plaats bedoeld om de gemeente basiskennis bij te 
brengen?, kun je vragen. Het gaat toch om het vieren? 
Het gaat toch om de ontmoeting met God en elkaar?
Dat is zo. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig 
is de kerkdienst vaak de enige plaats waar de 
Bijbelverhalen nog klinken. Daarom hebben de rooster-
makers nagedacht over de vraag: welke verhalen zijn zó 
fundamenteel in hun verbeeldingskracht en zeggings-
kracht, dat ze ergens in het rooster een plek moeten krij-
gen? Niet om de kerkdienst schools te maken, maar 
gewoon omdat we deze verhalen niet kunnen missen?
Daar horen verhalen over Jakob en Jozef bij. Ze zullen 
twee maanden lang de leidraad vormen voor onze vie-
ringen – al kan het zijn dat hier ook wel eens vanaf 
geweken wordt. Ze worden niet als een vervolgverhaal 
gelezen, maar de hoofdmomenten zijn eruit gekozen. Zo 
kan ook iedereen die niet wekelijks in de kerk komt, 
erin meekomen.
De lezingen uit Genesis staan niet in verband met de 
lezingen uit het evangelie. Maar wie weet hoe ze elkaar 
zullen aanvullen…

OECUMENISCHE VIERING 
OP 18 SEPTEMBER

Op zondag 18 september vieren we de Vredesweek. 
Zoals gewoonlijk doen we dat in De Eshof samen met 
onze buren van de Paulusgemeenschap. 
Tegelijk zal deze zondag de startzondag zijn. Op een 
andere plaats in dit kerkblad kunt u hier meer over 
lezen. Iedereen is van harte welkom! 

We maken er een ontspannen en gezellige ochtend van, 
die we besluiten met een lunch.

Ellie Boot

Jakob bij de Jabbok, 
door Cees Otte

de droom van Jozef bij Betel, Marc Chagall
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Start van het kerkelijk seizoen 
2016 - 2017

Als je naar het weer kijkt, lijkt het of de zomer begonnen is, maar niets is minder waar. De vakan-
tieperiode is achter de rug en we beginnen uitgerust en wel aan het nieuwe kerkelijke seizoen. 

Zondag 18 september vindt de aftrap plaats, traditiegetrouw in een Oecumenische viering 
aan het begin van de Vredesweek.

HET THEMA VAN DE DAG IS: DEEL JE LEVEN IN VREDE!

De oecumenische viering begint om 10 uur in De Eshof. Linda de Wals en Ellie Boot zijn deze ochtend de voorgan-
gers en de gemeentezang wordt ondersteund door de Eshof cantorij en het Paulus koor. 
Na de dienst blijven we nog  even in de kerkzaal zitten voor een korte toelichting op het aansluitende programma. 
Vervolgens drinken we gezamenlijk koffie en thee. Voor de kinderen staat er uiteraard ook drinken klaar.
Tussen 11.30 en 11.45 uur beginnen we met de geplande activiteiten, die deels naast elkaar plaats vinden. Houd u 
de aankondiging in de gaten!  Het activiteitenprogramma is gevarieerd en bestaat uit actieve en informatieve onder-
delen, waarbij ook aan de jeugd is gedacht.  Traditioneel sluiten we het activiteitenprogramma af met het gezamen-
lijk zingen van een aantal liederen in de kerkzaal, waarna we de lunch zullen gebruiken die ondertussen in de ont-
moetingsruimte is klaargezet. Het plan is dat we tussen 13.00 uur en 13.30 uur weer voldaan huiswaarts keren.
Het exacte programma en de locaties worden in de zondagsbrief van 18 september vermeld, zodat u het programma 
bij de hand heeft  en u uw route rustig kunt uitstippelen. Hier vermelden we vast de geplande programmaonderde-
len en de globale tijdblokken.

PROGRAMMA STARTZONDAG 2016:
•	 10.00	uur	Oecumenische	viering	in	de	Eshof	o.l.v.	Ellie	Boot	en	Linda	de		
 Wals. Aansluitend aan de dienst  een korte toelichting op het programma.
•	 Ca.	11.15	uur		Koffie,	thee	en	limonade	–	bij	mooi	weer	buiten,	anders	in		
 de hal en bij de bar. 
•	 Ca.	11.15	uur		Start	van	de	activiteiten	voor	de	kinderen	–	Bibliolego	in	de		
 oppaszaal
•	 Ca.	11.30	uur	ofwel	bij	het	luiden	van	de	bel	bent	u	van	harte	uitgenodigd	
  voor het plenaire programma  met: 
 o Presentatie van de nieuwe ZWO en de projecten van de ZWO
 o Presentatie van de onderwerpen van Vorming & Toerusting voor het seizoen 2016-2017
 o Podium kennismap; laat u in kaart brengen
 o De vacaturebank
 o Wie graag tijdens een wandeling een gesprekje met een ander voert, kan om 11.30 uur met 
  Jan Vogel op pad voor een Emmaüswandeling. Vlak voor de lunch verwachten we 
  de wandelaars terug. 
•	 Ca.	12.15	–	12.45	uur	Samen	zingen	in	de	kerkzaal
•	 Ca	12.45	uur	Gezamenlijke	lunch	–	kerkzaal	en	ontmoetingsruimte	en	eventueel	buiten

DEEL JE LEVEN IN VREDE! 
Een mooi thema voor een inspirerende dag. Het programma biedt mogelijkheden genoeg 
om hier invulling aan te geven. Heel direct, maar ook later in het jaar. We hopen dat velen 
van u zullen meedoen met het hele programma of met een deel ervan. 

U bent van harte uitgenodigd!

Namens de voorbereidingscommissie, 

Jac. van Hoeijen
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Vluchtelingenwerk
Beste mensen van de Paulus Geloofsgemeenschap 
en De Eshof.

Door u allemaal is er een bedrag gegeven waarmee u iets 

goeds wilt doen voor de vluchtelingen. Graag vertel ik u wat 

wij doen voor en met de vluchtelingen.

Begin oktober 2015 ben ik,  als vrijwilliger,  Nederlandse les 

gaan geven aan vluchtelingen.  Ik las en hoorde veel over vluch-

telingen en wilde graag iets doen om hen te helpen.  Iemand van 

De Fontein regelde een 

lokaal in de kerk en 

vrijwilligers om mij te 

helpen en zo begon het 

schooltje. Eerst waren 

er 14 leerlingen maar 

uiteindelijk waren het er 

23. Ik had geen boeken dus moest alle lesmateriaal zelf maken.  

Dat was heel veel werk, zeker omdat er snelle en trage leerlingen 

waren en ik dus voor iedereen passend lesmateriaal moest maken. 

Na enkele maanden meldden zich vrijwilligers die wilden helpen 

met lesgeven. “ Ik kom graag eens kijken om te zien of het wat 

voor me is” zeiden ze. Maar al na een uurtje wisten ze dat ze dit 

graag wilden doen.  Dankzij deze vrijwilligers konden we op ver-

schillende niveaus lesgeven. Waarom doen wij dit werk zo graag? 

Onze leerlingen blijken zeer vriendelijke, leergierige mensen die 

enthousiast de les binnenkomen en na elke les komen bedanken.  

Ze willen graag de taal leren om daarna werk te zoeken en zijn 

dankbaar voor alle hulp.  We krijgen veel terug voor onze inzet. 

Sinds vorige week werk ik samen met het TIP College Nijkerk. 

Onze gezamenlijke doelstelling: Nederlandse les geven maar 

daarnaast zorgen dat de vluchtelingen Nederland leren kennen, 

onze normen en waarden overbrengen en hen in aanraking bren-

gen  met instanties en bedrijven.  We willen extra praktijklessen 

verzorgen en een brug vormen tussen de leerlingen en bedrijven.  

Graag willen wij uw donatie gebruiken voor lesmateriaal voor de 

extra lessen, waarvoor binnen het budget van Duo geen ruimte is.

Op 16 september houden wij open dag. Wij nodigen u van 

harte uit om onze school te komen bezoeken.

Namens alle leerlingen, hartelijk dank voor uw gift.

Hartelijke groet,

Annie Vromans

juli en augustus 2016

Bruidsparen:
Dhr en Mw Korthors vijfenveertig jaar getrouwd

Dhr en Mw de Vries  vijftig jaar getrouwd

Dhr en Mw Kooistra veertig jaar getrouwd

Dhr en Mw Ploeg vijftig jaar getrouwd

Attentie
Jantien Fontein  attentie

Annie Hanse ziekte

Thera Doornekamp attentie

Annehes Boezeman  attentie

En de jarigen:
Dhr Petter, Dhr Henkemans, Dhr Kuijt, Mw de Boer, Dhr v. Meerveld, Dhr v Gent, Dhr Geelhoed, Dhr Berle, Mw Simon, Mw v. Gent, 

Dhr Kalksma, Dhr Ritmeester, Mw v. Deuveren, Mw Roersen, Dhr Welvaart, Dhr Lubbers, Mw Onwezen, Dhr vd Kleut, Mw vd Horst, 

Dhr Kilsdonk, Mw Lameijer, Mw Vreekamp, Dhr Uiterwijk, Mw de Gier, Mw Dasselaar, Dhr Budding.

De bloemen gingen naar.........
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Schema activiteiten voor 
het jaar 2016-2017

WE STARTEN WEER !!!! 
 

Op 20 september gaan we voor het vierde opeenvol-
gende seizoen weer van start.  Onderstaand geven 
wij u het schema door voor het seizoen 2016/17.
U bent, net als altijd, van harte welkom op deze midda-
gen om te delen in gezelligheid ,een spel te spelen, brei-
en ,schilderen enz.
Voor nadere informatie mag u mij bellen

 
Namens de activiteitengroep,

Wilma v.d. Kuilen

Alle middagen van 13.30 uur-16.00 uur

Week 38      dinsdag 20 september  2016

Week 40    woensdag   5 oktober   2016

Week 42     dinsdag 18 oktober   2016 

Week 44   woensdag  2 november  2016

Week 46    dinsdag 15 november  2016

Week 48   woensdag 30 november  2016

Week 50     dinsdag13 december  2016

Week 52  woensdag  28 december  2016  
feestelijke bijeenkomst i.v.m. kerst en oud en nieuw

Week 2  dinsdag 10 januari  2017 

Week 4  woensdag  25 januari  2017

Week 6  dinsdag 7 februari 2017

Week 8  woensdag  22 februari  2017

Week 10  dinsdag 7 maart  2017

Week 12 woensdag  22 maart  2017

Week 14  dinsdag 4 april  2017 

Week 16 woensdag  19  april  2017

Week 18   dinsdag 2 mei  2017

Week 20  woensdag  17 mei  2017

Week 22  dinsdag 30 mei    2017

Week 24   woensdag  14 juni  2017

Week 26  dinsdag 27 juni             2017  
feestelijke bijeenkomst i.v.m. laatste act. middag.

Hartelijk dank voor jullie medeleven tijdens 
mijn verblijf in revalidatiecentrum De Hoogstraat.

De kaarten, bezoekjes en 
bloemen hebben veel voor mij betekend.

Sinds 29 juni ben ik weer thuis. 
Met wat aanpassingen hier en daar 

kan ik me aardig redden.
Hartelijke groeten,

Jantien Fontein 

De overweldigende belangstelling en deelneming, 
welke u ons heeft betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Joop van de Veen

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke 

ons dit heeft gegeven.

 
Jannie van de Veen-van Laar

Kinderen en kleinkinderen
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Vind jij het ook zo leuk om met Lego te spelen?
Zou je het leuk vinden om eens helemaal tussen 
allemaal Legoblokjes in te spelen?
En zou je het leuk vinden om verhalen uit de 
Bijbel na te bouwen?

Kom dan op zondag 18 september naar de Startzondag 
in de Eshof. Na de kerkdienst zal er een ruimte in de 
kerk helemaal vol staan met allemaal bakken Lego.
Met je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje mag je 
dan heerlijk tussen al het Lego iets moois bouwen.

Ook zullen er voor de Startzondag weer kinderen uit-
genodigd worden die een mooi Liedboek in ontvangst 
mogen nemen. In het Liedboek staat jouw eigen naam 
gekalligrafeerd. Dit wordt elk jaar door Ellen Scholing 
gedaan.

We hopen jullie allemaal te zien op 
zondag 18 september!

Groetjes, de kinderdienstleiding

P.S. Het is belangrijk dat jullie geen eigen Lego meene-
men naar de kerk.

Kinderdienst

Bureau Salesianen van Don Bosco in Nederland
De Wiekslag 2C
3871 AS Hoevelaken
secretariaatDBN@donbosco.nl
033-8447505      

Hoevelaken juli 2016

Wij, de medewerkers van het bureau van de Salesianen van Don Bosco in Hoevelaken werken, willen u namens 

ADRI MAAT SDB

hartelijke danken voor de grote belangstelling tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn 50-jarig  priesterjubi-
leum op zondag 10 juli jongstleden. De belangstelling was veel groter dan wij, maar ook Adri hadden durven 
hopen. 
Hartelijk dank aan allen die hem persoonlijk tijdens de receptie kwamen feliciteren. Maar ook aan alle mensen 
die verhinderd waren en op een andere manier felicitaties hebben gestuurd. De overweldigende belangstelling 
heeft Adri goed gedaan en heeft hem de kracht gegeven om door te gaan.

De medewerkers van het bureau
Joop, Lieneke, Yvonne, Lenie en Ad

Voor alle mensen van De Eshof uit Hoevelaken, 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik voor mijn verjaardag van jullie 
heb ontvangen! Er zaten rozen in het boeket; rose en een rode en die vind ik zo mooi. Ik 
vind het geweldig dat er zo aan mij gedacht wordt en wil jullie daarvoor bedanken.
 
Hartelijke groet,
Mw. Vreekamp-Geurtsen , Woon-zorgcentrum St. Jozef, Van Tyllstraat in Hooglanderveen
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De hervorming in de Nederlanden
Wat vooraf ging:
Door de kerkhervormers Luther en Calvijn, ontstonden 
er telkens groepjes van betweters die  met veel poeha 
melden dat het wat hen betrof anders moest.
De wederdopers waarvan we al eerder melding maakten. 
was zo’n groep.

         Luther               Calvijn

De hervorming in de Nederlanden
Het geringe aantal “hervormden” wisten aanvankelijk 
niet hoe zij hun houding moesten bepalen.
In hun onzekerheid hebben een aantal vooraanstaande 
mannen contact gezocht met Calvijn.
Deze antwoordde uitvoerig in vele brieven waarvan de 
hoofdzaak was dat men zich niet moest inlaten met 
wederdopers en soortgelijke groepen. Calvijn stelde dat 
zij een vals Evangelie brachten, dat God niet met stem-
men sprak maar dat men de woorden uit de bijbel als 
leidraad zouden gebruiken. In de Nederlanden kwam 
Calvijns Institutie onder het volk en werd in het 
Nederlands van die tijd vertaald.

Jonge mannen gingen naar de academie in Geneve. 
Onder hen waren Guido de Bres deze heeft alter de 
Nederlandse geloofsbelijdenis opgesteld, Petrus 
Dathenus heeft de meeste psalmen op rijm en gezet en 
Marnix van Sint Aldegonde werd dichter en staatsman 
en  raadgever aan de latere Prins Willem van Oranje.
Door deze dadendrang sloeg het Calvinisme aan bij 
grote delen van het Nederlandse volk.

Vooral de noordelijke gewesten waren enthousiast. De 
zuidelijk Nederlanden bleven voorlopig onder de vleu-
gels van de moederkerk.
In het noordelijk gedeelte waar heiligenverering en de 
hostie de grootste ergernissen waren, had men op Luther 
tegen dat hij met de Roomse eredienst niet had gebro-
ken. 

Niettemin werden de eerste “hervormden door Karel de 
V even fel vervolgd als de Wederdopers. In 1544 werd 
het verbod uitgevaardigd dat inhield dat het drukken en 
verspreiden van ketterse geschriften verboden was. Ook 

de Bijbel behoorde daartoe.
In plakkaat , na plakkaat werd gesommeerd om de ket-
terij te verlaten, door de burgers de bloedplakkaten  
genoemd.

Maar in 1550 werd ook in de Nederlanden de verschrik-
kelijke inquisitie naar Spaans model ingevoerd. 
Kettermeesters spoorden de hervormden op en leverden 
ze uit aan de overheid. Want erg schijnheilig hield de 
Roomse kerk vast aan de stelling dat kerk geen bloed 
vergiet. Desondanks werd er veel bloed vergoten. Verzet 
tegen de geloofsvervolging had voor 1560 weinig bete-
kenis. Men ontliep de beulen waar het kon en in Emden, 
Bremen en Keulen ontstonden ballingengemeenten.
Omstreeks 1566 kwamen de consistories (kerkenraden)  
bij elkaar. Ze constateerden dat het nieuwe geloof 
ingang had gevonden bij grote delen van het land. Niet 
alleen lagere handwerkslieden zoals bij de Wederdopers 
maar ook bij magistraten, kooplieden en juristen.
Nu ook het volk van Vlaanderen en Hengouwen  voor 
de hervorming hadden gekozen, dulden de kerkenraden 
de vervolging niet meer.

Een aantal Edelen boden Margaretha van Parma die 
inmiddels landvoogdes was geworden een smeekschrift 
aan om Godsdienst vrijheid. Margaretha was onder de 
indruk van zoveel mannen dat ze toe stond dat ze de 
kettervervolging enigszins zou modereren.
Zij gaf de edelen een pink, maar de gereformeerden 
namen de hele hand.
Zij kwamen niet meer in schuren en stallen bij elkaar, 
maar in het open veld.
Op 28 juni 1566 kwamen bij Doornik (woonplaats van 
Guido de Bres) 11000 mensen naar een hagenpreek 
luisteren.

De regering in Brussels deed niets tegen deze wijze van 
kerk zijn, maar de hervormden gingen door op deze 
manier. Men wilde ook de kerken die sinds lang door de 

katholieke kerk werden gebruikt, 
voor zich opeisen. Op 19 augustus  
werd de Lieve Vrouwen kerk  in 
Antwerpen (de mooiste kerk op de 
St. Pieter te Rome na) door opge-
wonden mensen geruïneerd. De 
kerk maar vooral het middeleeuws 
interieur werd in een paar uur 
totaal vernield. Dit was niet de 

bedoeling van de hervormde kerk en in de Noordelijke 
Nederlanden werd voorkomen dat daar ook door vanda-
len werd huisgehouden. 

Fokke Kooistra
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Van 21 september t/m 1 oktober is het de landelijke 
Week tegen Eenzaamheid, wat we in de gemeente 
Nijkerk ook wel de Week van de Aandacht noemen. 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk een-
zaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met 
eenzaamheid te maken krijgen. De invloed van een-
zaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, 
leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee-
doen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of 
geluk tekortschiet.

In de Week van de Aandacht zeggen we: kom erbij! 
Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van 
contact. In de gemeente Nijkerk zal Sigma, in samen-
werking met  andere organisaties* een aantal activiteiten 
organiseren. Deze activiteiten staan open voor alle 
inwoners van gemeente Nijkerk en deelname is gra-
tis. De activiteiten zijn een mooie gelegenheid om 
elkaar en nieuwe mensen te ontmoeten. 
Wilt u/wil jij mensen in uw/jouw omgeving attenderen 
op dit programma? En komt u/kom jij  zelf, neem dan 
gerust iemand mee.

*samenwerkende organisaties zijn: Sigma, Gemeente 
Nijkerk, Gebiedsteams, Amaris Arkemheen, Beweging 
3.0, InteraktContour, Hulpdienst Hoevelaken, De Eshof, 
De Zonnebloem, Het Rode Kruis, Careander, UVV, 
PCOB, GGZ-centraal, bibliotheek.

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN DE 
WEEK VAN DE AANDACHT IN 

GEMEENTE NIJKERK 

woensdagavond 21 september: Aftrap 
Dementievriendelijk Hoevelaken
Wat houdt een dementievriendelijk Hoevelaken in, wat 
is er voor nodig en 
wat kan mijn bijdrage zijn?

- Maximaal aantal deelnemers: 60
- Waar: De Stoutenburgh (zaal De Kopperhof),  
 Sportweg 25 te Hoevelaken
- Tijd: 17.30 – 21.00 uur (inclusief een eenvou 
 dige maaltijd)

Aanmelden (uiterlijk vrijdag 16 september) en informa-
tie via: Hermien Stouwdam, info@sigma-nijkerk.nl of 
033-2474830.

zaterdagochtend 24 september: High Tea Nijkerk
Kom onder het genot van lekker hapjes tijdens deze 
high tea luisteren naar een verhalenverteller 

- Maximaal aantal deelnemers: 40
- Waar: UVV (Tuinzaal), Frieswijkstraat 97 te  
 Nijkerk
- Tijd: 11.00-13.00 uur

Aanmelden (uiterlijk 21 september) en informatie: UVV 
Nijkerk, iedere werkdag telefonisch van 9.00 tot 11.00 
uur bereikbaar op 033- 246 0115 of via de mail: info@
uvvv-nijkerk.nl.     
Voor informatie kunt u mailen met Tanja van Driel: 
Tanja.vandriel@bibliotheeknijkerk.nl

woensdagmiddag 28 september:
 Bingo Nijkerkerveen 

Komt u/kom jij gezellig meedoen met de bingo? Er zijn 
allerlei prijzen te winnen!

- Waar: UVV, Dorpshuis Concordia, van   
 Rootselaarstraat 7, Nijkerkerveen
- Tijd: 14.00- 16.00 uur

Aanmelden (uiterlijk 21 september) en informatie: UVV 
Nijkerk, iedere werkdag telefonisch van 9.00 tot 11.00 
uur bereikbaar op 033- 246 0115 of via de mail: info@
uvvv-nijkerk.nl.       
Vol is Vol!

donderdagmiddag 29 september:
 High Tea Hoevelaken

Kom onder het genot van lekker hapjes tijdens deze 
high tea kennis maken met Stoutenborgh
-  Waar: Gebouw De Stoutenborgh (1e verdie  
 ping zaal 'De ontmoeting'), Sportweg 23   
 Hoevelaken
-  Tijd: inloop tussen 14.00 en 16.00 uur
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig, u/jij kunt 
gewoon gezellig langskomen.

vrijdagochtend  30 september: Schildercursus
Maak onder leiding van een kunstenares uw/jouw (eer-
ste) eigen schilderij! 

- Maximaal aantal deelnemers: 20
- Waar: InteraktContour, Oranjelaan 79 te   
 Nijkerk
- Tijd: 10.00-12.00 uur

Aanmelden (uiterlijk 21 september) en voor informatie: 
teamnijkerk@interaktcontour.nl

Week van de Aandacht 
in de gemeente Nijkerk
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Om 9.50 uur staan we bij de Eshof. Eén auto 
staat bij de ingang. Er wordt wat uitgeladen. 
Verder niemand te zien…….Gauw terug naar 
huis. Zeker verkeerd gelezen in Rondom. Weer 
thuis blijkt, dat er een brunchdienst is, die om 
11 uur begint.

Na enige aarzeling besluiten we om toch maar weer terug te gaan 

en de dienst mee te maken.

Is dit wel iets voor ons?

Aarzeling is ons op onze leeftijd – we zijn de jongsten niet meer – 

bij dit soort besluiten niet vreemd.

We zitten vaak (te) vast in een bepaald patroon – ook kerkelijk – 

en zijn bang voor verandering.

Maar……wat een fijne, verfrissende dienst. Anders dan anders. 

Een dienst, waarin de maaltijd van de Heer gevierd werd, maar 

dan op de manier, zoals men dat waarschijnlijk heel vroeger deed: 

een ieder bracht wat eten en/of drinken mee en deelde dat met 

elkaar. Dat deden wij nu ook in deze dienst. Van de lange tafel, 

waarop allerlei eten en drinken stond kon iedereen nemen en 

proeven en kwam je met elkaar in gesprek.

Nadat iedereen voldaan was gingen we in drie groepen uiteen: de 

jongeren en de tieners gingen ieder naar een aparte zaal, terwijl de 

ouderen in de kerkzaal bleven.

Elke groep moest op muzikaal gebied iets instuderen en dat later 

voor het voetlicht brengen.

Het was verrassend hoe de jonge kinderen – elk uitgerust met een 

muziekinstrument – stuk voor stuk hun geluidsfragment in het-

zelfde ritme lieten klappen door de ouderen.

De tieners hadden onder leiding van Aart de Gier op gitaar, een 

bekend poplied ingestudeerd en brachten dat vol enthousiasme ten 

gehore.

Het was ook verrassend om te zien, dat er veel jeugd in de dienst 

aanwezig was.

De ouderen tenslotte hebben onder leiding van Skip van Rooy vol 

overgave het ingestudeerde opwekkingslied “De kracht van de 

Liefde” gezongen, waarbij Skip de sterren van de hemel

speelde.

Na de zegen en het zingen van het slotlied gingen we voldaan 

naar huis.

Wat een mooie, bijzondere dienst, waarin je elkaar op een andere 

wijze ontmoet.

Blij, dat we teruggegaan waren……

Kunnen we dat niet nogeens in een dienst om 10 uur herhalen, 

waarbij hopelijk meer gemeenteleden aanwezig zijn? Of is men 

(te) bang voor verandering?

Max van Deuveren.
  

EVEN TERUG NAAR VROEGER
Een impressie van zondag 3 juli 2016. Thema: Delen
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4, 11 en 25 september: Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het finan-
cieel moeilijk hebben. Dit kan 
komen doordat ze hun werk hebben 
verloren of onverwacht voor (te 
grote) uitgaven staan waardoor 
mensen of gezinnen aan het einde 
van de maand hun vaste lasten niet kunnen betalen. 
Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en probeert 
ze verder te helpen. Niet alleen financieel maar ook om 
ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door stichtingen en instanties zoals 
schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig! 

18 september: Vredesweek PKN Geef voor 
Vrede!
Elke dag horen we berichten over 
oorlog en geweld. Steeds meer 
beseffen we dat vrede geen van-
zelfsprekendheid is. Gelukkig zijn 
er óók berichten over mensen die 
zich inzetten voor vrede. Zij gelo-
ven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk steunt 
hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en 
PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwij-
zers in de steden scholen hebben opgericht waar kinde-
ren van verschillende religies samen les krijgen. Ze heb-
ben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een 
nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. In de 

vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals 
de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. 
Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de 
grenzen open gaan. De kerk helpt hen met voedselpak-
ketten en medische zorg. Met de opbrengst van deze 
collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initi-
atieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

2 oktober: Israëlzondag - Kerk en Israël: 
Terug naar de bron.
Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij 
Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het 
Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk ver-
bonden met Israël. We collecteren voor het werk van 
Kerk en Israël. Dit werk binnen 
de Protestantse Kerk richt zich 
op het stimuleren en voeden van 
het gesprek over de Joodse wor-
tels van ons geloof en geeft 
financiële	steun	aan	projecten	in	
Nederland en Israël. Om het gesprek in de gemeente te 
bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert 
Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. 
Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten 
over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt 
het magazine Kerk en Israël “Onderweg” uitgegeven. In 
Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een 
christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog 
tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst 
van de collecte kan Kerk en Israël dit  belangrijke werk 
voortzetten. Een bijzondere collecte dus, op een bijzon-
dere dag. Van harte  aanbevolen!  

Oproep: Uw belijdenis
Zondag 14 mei. Een hele gewone zondag voor vele 
van ons, maar voor een vriend van mij een zeer 
belangrijke dag. De dag waarop hij zijn geloof zou 
belijden in de kerk. 
Voor mij een dag die me aan het denken heeft gezet. 
Wat houdt belijdenis doen in? En doen we dit in de 
Eshof eigenlijk ook? Na een gesprek met Ellie kom ik 
erachter dat ook in de Eshof belijdenis is gedaan. Wat 
dit voor iedereen heeft betekent kan heel erg wisselen. 
En of dit misschien iets is wat ik ook zou willen doen, 
ligt nog in het midden. Toch wil ik mij hier graag ver-
der in verdiepen door naar verhalen van anderen te 
luisteren. Daarom mijn vraag: Zou u het leuk vinden 

om een keer met mij af te spreken om het te hebben 
over waarom u belijdenis heeft gedaan of waarom juist 
niet? 

Ik bereikbaar via 
mirjambos412@gmail.com. 
U kunt mij natuurlijk ook 
aanspreken na een kerk-
dienst of andere activiteit. 

Mirjam Bos

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E



D E  E S H O F 17

Liturgisch Werkoverleg 
Wel eens van gehoord? Dat is de werkgroep die zich 
bezig houdt met de voorbereiding van ongeveer alle 
diensten waaraan de cantorij haar medewerking ver-
leend. In die werkgroep zitten de voorganger, de cantrix, 
de hoofdorganist en twee leden van de cantorij. Een 
keer of zes per jaar komen we bij elkaar. Dat is zwaar 
werk, tenminste vooral voor sommige leden: Annahes 
en Ellie hebben dan grote tassen vol met allerlei lied-
bundels bij zich, om ter plekke te kunnen kijken of van 
een gekozen lied de koorzetting wel mooi is en haalbaar. 
Omdat beide dames altijd zorg dragen voor de liedbun-
dels, is het gewicht wat de andere leden moeten mee-
sjouwen naar een vergadering gelukkig beperkt.

Doel van het overleg is om samen te komen tot een 
goede invulling van de dienst, waarin woord, muziek en 
symboliek elkaar wederzijds versterken, waarin een 
juiste balans is  gevonden in de rol en het aandeel van 
de cantorij ten opzichte van het aandeel van de gemeen-

te en waarin een juiste balans is gevonden tussen bekend 
en nog niet bekend.

De reden om met dit artikel even aandacht te vragen 
voor de werkgroep is dat we in het nieuwe seizoen in 
een nieuwe samenstelling zijn gestart. We hebben 
afscheid genomen van Ankie van Hoeijen en Tom 
Kuipers die diverse jaren in de werkgroep hun steentje 
hebben bijgedragen. Bedankt Ankie en Tom! We zijn 
blij namens de cantorij weer twee nieuwe leden te kun-
nen verwelkomen: Hetty Harmsen en Harmen Lanser. 
Zo kunnen we met volledige bezetting weer verder – 
belangrijk om op die manier van elkaar inspiratie op te 
doen en met elkaar de eenheid tussen vooral woord en 
muziek te bewaken. Zo wordt het geheel meer dan de 
som der delen….

Namens het Liturgisch Werkoverleg,
Rudi Coppoolse

Als bijlage bij deze Rondom vindt u weer de 
onvermijdelijke acceptgirokaart voor de vrij-
willige bijdrage voor ons mooie kerkblad.

Tien keer per jaar maakt de redactie op vrijwilligers 
basis een mooi en informatief blad dat door velen 
wordt gewaardeerd.

Voor het drukken van het blad worden wel kosten 
gemaakt en daarvoor wordt uw vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De afgelopen jaren hebben we steeds 17,50 
Euro gevraagd. 
De druk kosten zijn in de afgelopen jaren blijven stij-
gen en daarom vragen we dit jaar of het 20 Euro mag 
zijn.

Het is een vrijwillige bijdrage, dus u mag geven wat u 
wilt en als u dat wilt. We hopen dat die mensen die dit 
kunnen missen de 20 Euro willen overmaken, zodat 
we door kunnen gaan met het informeren van de Eshof 
leden over het werk van onze kerk.

Steeds meer mensen maken het bedrag via internet 
over. Dat is uiteraard prima. Gebruikt u dan wel het 
rekeningnummer van de Rondom zoals op de acceptgi-
rokaart staat vermeld en vermeld ook even dat het om 
de vrijwillige bijdrage 2016 van de Rondom gaat.

Bij voorbaat dank namens de redactie, 
de Penningmeester van de Rondom de Eshof

Harmen Lanser

Vrijwillige bijdrage 
           "Rondom de Eshof"

Lieve mensen hartelijk dank voor de felicitaties die we mochten ontvangen 
ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijksjubileum.

Ria en Fokke Kooistra  



18 P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

Collecteoverzichten 
van juli en augustus 2016

Actie Kerkbalans 2016.

In de laatste twee weken van januari 2016 is de actie 
kerkbalans gehouden met als motto:

“Mijn Kerk inspireert”.  
Inmiddels zijn bijna alle antwoordstroken binnen. Totaal 
is toegezegd een bedrag van € 114.088, begroot was een 
bedrag van € 114.000. Het college van kerkrentmeesters 

is verheugd met het resultaat, hierdoor kunnen wij onze 
doelstellingen in 2016 verwezenlijken. Van het toege-
zegde bedrag is tot en met 26 augustus binnengekomen 
een bedrag van 
€ 80.460 zijnde 70,5% van het toegezegde bedrag.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.

College van Kerkrentmeesters

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
3-7-2016 Noodhulp Ethiopie 99,24  Pastoraat 61,55 
10-7-2016 JOP- jeugdwerk PKN 131,30  Erdedienst 96,95 
17-7-2016 Passantenverblijf A'foort 182,40  Pastoraat 135,00 
24-7-2016 Stichting Hulpdienst  119,72  Cantorij 86,67 
31-7-2016 Eigen Diaconie 140,85  Jeugdwerk 90,40 
  ----------  -----------
 Totaal 588,29  Totaal 444,06 
  ======  ======

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
7-8-2016 Eigen diaconie 153,25  Onderhoud gebouw 102,29 
14-8-2016 Kerk in Actie zomerzending 179,31  Muziek & Liturgie 160,87 
21-8-2016 Eigen diaconie 138,00  Eredienst 97,25 
28-8-2016 Missionair Werk PKN 126,75  Vorming & Toerusting 100,11 
  ----------  ----------
 Totaal 597,31  Totaal  460,52 
  ======  ======

Collectebeheerder Jose van Dasselaar

Op donderdag 15 september spreken Rikki Frohlich 
uit Israël en Afshin Ellian in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. 
De aanvang van de eerste lezing van Rikki Frohlich is om 
17.00 met als thema: Zorg voor het kwetsbare leven: 
medisch-ethische dilemma’s in Israël. 

De tweede lezing van prof. dr. Afshin Ellian begint om 
19.30 uur met als thema: De toekomst van het Midden-
Oosten. 
In de pauze is er koffie en soep. De entree is 10,00 euro en 
aanmelden kan via www.israelcursus.nl of 033-2458824.

Rikki Frohlich en prof. dr. Afshin Ellian in Nijkerk 

Rikki Frohlich
Als hoofd van het medisch team van hulpverleningsorga-
nisatie Aleh is Rikki Frohlich gespecialiseerd in de zorg 
voor meervoudig gehandicapte kinderen. Hoe gaat men 
daar in Israël en daarbuiten om met de allerzwaksten uit 
de samenleving? En wat zeggen de Joodse wetten hier-
over?

Afshin Ellian
De geboren Iraniër Afshin Ellian kwam in 1989 als poli-
tiek vluchteling naar Nederland, waar hij afstudeerde in 
publieksrecht, strafrecht en rechtsfilosofie. Voor het 
weekblad Elsevier schrijft hij columns over de situatie in 
Israël, Iran en het Midden-Oosten.
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Administratie
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Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder 
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de 
Eshof. ‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene 
informatie over het gemeenteleven en is tevens een plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com
Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse  

   
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het oktober nummer is
dinsdag 27 september 2016
Inleverdatum voor het november nummer is
dinsdag 25 oktober 2016 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Ingekomen:
Dhr. H. van Rijn        wijk 3
Dhr. I. Schreuder                    wijk 9
Dhr. H.H. Jansen                    wijk 3
Dhr. J. van der Goot       wijk 1
Mevr. A. Westein                    wijk 3

Verhuisd:
Mevr. Nikeline  Peer   2/5
Mevr. M. van Beers – Krijkamp  1/3
Fam. Doornekamp   6/5
Mevr. M.M. Bakker    9/2
Fam. Bleeker     3/2

Overleden:
Dhr. A. Jansen        wijk 7 

Vertrokken en overgeschreven:
Dhr. P.F. Springveld    wijk 9


