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zondag 07 december 10.00 uur  ds. H. Vreekamp (Epe)
     Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties, Muziek en liturgie
   17.00 uur  Vesper. Collecte: Passantenverblijf
 
zondag 14 december`` 10.00 uur  ds. E. Boot  Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en Jongerenwerk
   17.00 uur  Vesper. Collecte: Passantenverblijf

 
zondag 21 december 10.00 uur drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk, Eredienst
   17.00 uur  Vesper.  Collecte: Passantenverblijf

 
woensdag 24 december 19.00 uur ds. E. Boot + kinderdienstleiding
     Collecten: School in Haiti, Pastoraat
   22.00 uur  ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij  Kerstnachtdienst
     Collecten: Geloof, Hoop en Liefde; Noodfonds Diaconie 

 
donderdag 25 december 10.00 uur  ds. E. Boot   1e Kerstdag
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Eredienst 

 
zondag 28 december 10.00 uur dr. M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Hospice Nijkerk; Landelijke kerken

 
woensdag 31 december 19.00 uur ds. E. Boot  Oudejaarsavond
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Vorming & Toerusting
 
zondag 04 januari 10.00 uur drs. E. Idema (Amersfoort)   Epifanie
     Collecten: Eigen diaconie; Jeugd- en Jongerenwerk
 
 
zondag 11 januari 10.00 uur  ds. E. Boot  Doop van de Heer
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Eredienst
 
 
zondag 18 januari 10.00 uur  ds. E. Boot  Week van Gebed; Viering maaltijd van de Heer;   
     m.m.v. de Cantorij
     Collecten:Oecumene PKN; Vorming & Toerusting
 
 
zondag 25 januari 10.00 uur  ds. E. Boot  Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: JOP Catechese en educatie; Onderhoud gebouw
 

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Komst

Heer, mijn God
mag ik geloven
dat uw Naam is

" Ik zal bij je zijn"
een naam als een afspraak,

een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt

zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk

als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt

als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,

die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,

de man van belofte
die ons leidt naar

het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

Jaap Zijlstra

uit de PKN bundel

GELOOF -HOOP-LIEFDE
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Agenda
maandag    08 december  10.30 uur  Vergadering ZWO, de Eshof
    20.00 uur  Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof
 
dinsdag     09 december      13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur  In de kring (3), de Eshof
 
donderdag  11 december  20.00 uur  vergadering Kerkenraad, de Eshof 

maandag    15 december  19.30 uur  Wijkteam 9, Hemelricplaats 8

dinsdag     16 december  20.00 uur De herdertjes lagen bij nachte…, de Eshof

woensdag   17 december        13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof

donderdag   18 december  20.00 uur Diaconie, de Eshof

vrijdag      19 december    15.30 uur Kerstmiddag voor genodigden, de Eshof
vrijdag      02 januari  10.00 uur  ZWO vergadering Kerkbalans 

maandag     05 januari  20.00 uur  Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof

dinsdag     06 januari     13.30 -16.00 uur Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur In de kring (4), de Eshof
 
donderdag    08 januari  20.00 uur Vergadering Moderamen, de Eshof

maandag      12 januari  20.00 uur  Dit is geen verdediging! de Eshof

woensdag    14 januari  20.00 uur  Commissie V & T, Lindenhof 18

donderdag   15 januari  20.00 uur Brede Pastorale Raad, de Eshof

Mooi om te zien dat er nu 
een bordje staat: 
Monshouwerlaan.
Het is een zijweg van de 
Sportweg. Hier waren 
vroeger de velden van 
korfbalvereniging Telstar. 
Nu staan er nieuwe huizen 
en zijn de eerste mensen 

er al ingetrokken. Uit onze gemeente zijn Janny van den 
Berg en Egbert en Hennie Berends naar deze nieuwe 
laan verhuisd. 
Heel bijzonder dat we nu in het dorp Hoevelaken een 
permanente herinnering hebben aan de predikant, die 
vijfentwintig jaar voorganger was in ‘de Eshof’. Laatst 
in de pastorale raad hadden we het ook nog over hem. 
Dirk was geen voorstander van het duo-ambtsdrager-
schap, althans niet binnen één echtpaar. Hij vreesde dat 
dat de communicatie niet ten goede zou komen. Toen 
dit volgens de regels van de kerk een mogelijkheid 
werd, werd ook hij langzaam maar zeker milder in zijn 
opvatting. Jammer dat hij niet mee heeft gemaakt hoe 

plezierig het duo-ambtsdragerschap kan zijn. Hetty en 
Evert Veldhuizen hebben dit laten zien, evenals José en 
Klaas van Dasselaar. Op het moment zijn Trudy en 
Herman Julsing alweer bijna zes jaar een ouderlingduo. 
En Kirstin Siteur en Annemieke Huurdeman waren vier 
jaar lang duo-jeugdouderling, niet als echtpaar maar als 
vriendinnen.
Ik merk dat ik regelmatig aan Dirk denk. Bij allerlei 
dingen komt hij in mijn gedachten. Mooi dat we nu in 
deze straat zijn naam regelmatig tegenkomen.

MEELEVEN

Roel Burema (Veenlanden 133) heeft de eerste chemo-
kuur erop zitten. Wat tegenviel is dat hij aan het eind 
van de kuurweek met koorts naar het ziekenhuis moest. 
Gelukkig mocht hij dezelfde dag weer naar huis. Op 7 
december begint hij aan de tweede kuur. Hopelijk was 
de koorts eenmalig en komt hij die tweede kuur met 
minder tegenslag door.
Agnes en hij leven het leven zo positief mogelijk. Ze 

hebben in oktober genoten van een week aan de IJssel. 
In december gaan ze een midweek met Agnes’ zus en 
haar echtgenoot er tussenuit.

Voor Annemieke en René Huurdeman-van Rietschoten 
(De Veenslag 5) werd het leven als een nachtmerrie toen 
ontdekt werd dat hun dochter Floor van tweeëneenhalf 
een hersentumor had. Op vrijdag 7 november is ze daar-
aan geopereerd. Gelukkig is de operatie goed gegaan en 
op de scan te zien kon de tumor geheel worden wegge-
haald. Floor herstelt heel goed van de operatie. Omdat 
het een kwaadaardig gezwel betreft heeft ze echter nog 
een lang traject voor zich. Daarvoor zal ze naar het 
AMC moeten. Voor haarzelf is het zwaar en ook voor 
Thijs, haar broer van vijf en voor Annemieke en René. 
Het meeleven van veel mensen om hen heen doet hen 
goed.

Niels Roos (Willem de Zwijgerlaan 7) is op donderdag 
20 november in Amsterdam geopereerd. Het was een 
langdurige operatie waarbij de wortel van de aorta smal-
ler werd gemaakt. De operatie is goed verlopen en het 
herstel gaat voorspoedig, mede door Niels’ goede licha-
melijke conditie. Tien dagen in het ziekenhuis, was de 
verwachting; op woensdag 26 november mocht hij ech-
ter al naar huis! Het revalideren lijkt hem pittig, vooral 
om bij nul te beginnen. Hopelijk zal hij ook daarbij pro-
fijt hebben van zijn sportieve levenswijze.

Jan Duijnhouwer (dr F.W. Klaarenbeeksingel 65) moest 
in het weekend van 15-16 november opnieuw in het zie-
kenhuis worden opgenomen met hoge koorts. Hij is op 
het moment dat ik dit schrijf weer koortsvrij, maar nog 
verder verzwakt. Ook heeft hij pijn door een gebroken 
ruggenwervel. De kwaliteit van leven wordt steeds wat 
minder. Jan hoopt nu op een dag zonder misselijkheid. 
Het wordt op deze manier zwaar om vol te houden. De 
gedachte zo ziek te zijn en er over enige tijd niet meer 
te zijn, is bizar.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) merkt 
dat ze iets meer benauwd is, maar in het algemeen gaat 
het leven zijn gangetje.

Ad Ritmeester (Hazeveld 57, Nijkerk) maakt het weer 
goed na de heftige voedselinfectie, die hij in oktober 
had opgelopen en die hem een week in het ziekenhuis 
bracht. Hij is blij dat hij weer helemaal is opgeknapt.

Gerrie Hummel-Reimink (Horstweg 20) heeft gehoord 
dat haar hartoperatie in het UMC staat gepland in week 
4 van het nieuwe jaar, wat veel later is dan gehoopt. 
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Ook dit is nog niet zeker, spoedsituaties gaan altijd 
voor. Ze ziet tegen de operatie op, maar weet dat ze zich 
er maar aan over moet geven. Zolang als het wachten 
duurt doet ze kalm aan.

Aan ieder wens ik graag sterkte toe. Ook aan wie hier 
niet wordt genoemd, maar wel met ziekte van zichzelf 
of een nabije ander te maken heeft. Dat er in het donker 
van deze maand licht mag zijn dat moed geeft. 

IN GEDACHTENIS 
WILLEM ADRIANUS VAN HATTEM

Op dinsdag 18 
november 
overleed Wim 
van Hattem, 
90 jaar oud. 
Sinds enkele 
dagen ging 
het ineens een 
stuk minder 
goed met 
hem; vanaf 
vrijdag 14 
november lag 
hij alleen nog 
op bed. Vanaf 
het moment dat dochter Berthe, zoon Johan en schoon-
zoon Hans om hem heen waren, vond hij rust. In deze 
rust heeft hij enkele dagen later dit leven verlaten.
Al een aantal maanden was er overdag voortdurend 
iemand om hem heen. Hij leed aan Parkinsonisme en 
daardoor stond hij niet stevig meer op zijn benen. Ook 
had hij last van hartfalen en ontstekingen. Vier dagen 
van de week ging hij naar het Dagcentrum De 
Stoutenborgh. Op vrijdag, in de avonduren en in de 
weekenden wisselden Berthe, Hans en Johan elkaar af. 
Ook thuiszorg en huishoudelijke hulp, Joke van de Pol 
en Ans Baas en nog enkelen waren regelmatig over de 
vloer. Wim bromde wel eens dat ze ‘op hem aan het 
passen’ waren. Maar intussen genoot hij er ook van. Hij 
vond het prettig als er iemand bij hem was en kon zich 
vriendelijk overgeven aan de zorg.
Wim heeft een bewogen leven gehad. Toen hij begin 
twintig was overkwam hem een ernstig ongeluk. Hij 
was tijdens de oorlog tewerkgesteld in een aluminium-
fabriek in Duitsland en kreeg een stapel aluminiumpla-
ten op zijn hoofd. Met een schedelbasisfractuur lag hij 
zes weken in coma. Dat hij daaruit ontwaakte en een 

vol en rijk leven kon leiden, beschouwde hij als een 
cadeau. In 1954 trouwde hij met Maren Cusveller. Ze 
kregen drie kinderen – Berthe, Johan en een kindje dat 
voor de geboorte overleed. Jaren werkte Wim in een 
groentezaak. Later kwam hij bij de PTT te werken en 
verhuisde het gezin van Den Haag naar Hoevelaken.
Net als voor iedere mens waren er voor Wim en Maren 
zorgen in hun leven. Voor Wim, die de spanning en 
onzekerheid van de oorlog kende, was veiligheid iets 
heel belangrijks.
Sinds zijn ongeluk beschouwde hij het leven zelf echter 
als genade, een gave van God die we zomaar krijgen. 
Dit maakte dat hij veel kon aanvaarden. Ook zei hij 
eens: “Als ik terugkijk, is alles wat verkeerd ging toch 
uiteindelijk weer goed gekomen.” Dat gaf hem vertrou-
wen.
Voor hem hoorde psalm 150 bij dat vertrouwen. Ook 
streepte hij twee teksten aan in een bijbels dagboek. 
“Mijn genade is alles wat je nodig hebt,” zoals de apos-
tel Paulus God hoort zeggen (2 Kor. 12,9a). En “De 
genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in 
Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 6,23b) Wim was een 
dankbare man. Een vriendelijke en goede mens. En een 
zorgzame vader en echtgenoot.
Op zaterdag 22 november hebben we afscheid van hem 
genomen in een kerkdienst in de Eshof. Daarna hebben 
we hem naar de begraafplaats gebracht, waar hij bij 
Maren in het graf is bijgezet.
Aan Berthe en Hans, Johan, Elianne en Brian en aan 
Rosalie goede herinneringen gewenst aan deze zorgza-
me vader, schoonvader en opa. En Gods zegen en kracht 
aan ieder die Wim mist.

HUISHOUDELIJKE HULP

Drie jaar geleden zijn we in Hoevelaken actief geweest 
rond het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor 
Myasa al-Mousowy en haar dochter Tbarek Ehbaby. Die 
vergunning is er gekomen. Tbarek is intussen vijftien 
jaar en gaat in Amersfoort naar school. Myasa en zij 
hebben zich aangesloten bij de Arabische kerk ‘Oase’ in 
Amersfoort en voelen zich daar thuis. Myasa werkt in 
de zorg en als huishoudelijke hulp, zodat ze voor hen 
beiden in het levensonderhoud kan voorzien.
Nu stopt één van de banen van Myasa. Daardoor heeft 
ze ruimte voor een nieuw adres waar ze als huishoude-
lijke hulp kan gaan werken. Theo Post, die haar raads-
man is namens Vrienden van Vluchtelingen, wil wel als 
tussenpersoon optreden.  Zie papieren Rondom voor 
zijn gegevens. Zijn telefoonnummer is 2534036, e-mail 
tpost39@xs4all.nl.

FELICITATIES

Op 5 november is Sofie geboren, dochter voor Mirjam 
en Niels Brouwer-Guliker. Ze heeft een grote zus van 
drie, Lieke. Welkom in deze wereld, Sofie. 
En ouders en zus, van harte gefeliciteerd met deze
nieuwe wereldburger!

Linda en Ton Huisman-Huizenga (Damweg 19) gedach-
ten op 15 november dat ze veertig jaar waren getrouwd. 
En op 24 november was het echtpaar Van den Berg-
Pater (Nachtegaallaan 9) vijfentwintig jaar getrouwd. 
Bruidsparen, hartelijke gelukwensen namens de 
Eshofgemeente!

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie

INTERNETKERK

Als deze aflevering van ‘Rondom de Eshof’ verschijnt, 
is de kerkdienst van de eerste Adventszondag, 30 
november, alweer verleden tijd. Mogelijk kunnen we in 
een volgend kerkblad daar enkele foto’s van laten zien.
Bij de voorbereidingen kwam ik, zoekend naar geschik-
te popsongs voor de band, op het spoor van de ‘top 
2000 kerkdienst’. Het is een initiatief van de internet-
kerk http://mijnkerk.nl. De internetkerk presenteert zich 
als een kerk voor iedereen: “MijnKerk.nl is een nieuwe 
kerk op internet. Je bent er altijd welkom. Om een 
kaarsje aan te steken, om gebed te vragen, om je verhaal 
te delen en dat van anderen te lezen.”
De internetkerk heeft het idee gelanceerd om in een 
kerkdienst iets te doen met de top 2000, die aan het eind 
van ieder jaar op de radio te horen is. Die bevat veel 
nummers die ontroerend, inspirerend of religieus te noe-
men zijn. Muziek die in een kerkdienst past.
Enkele van die nummers laten Simon Hofman, Mirjam 
Bos, Steven Ochoa Saif en Aart de Gier ons horen in de 
kerkdienst van 30 november. We kozen natuurlijk num-
mers die passen bij het thema: ‘waar kijk jij naar uit?’ 
Lodewijk de Vries, die het koor van de musical Ruth 
heeft gedirigeerd, speelt met hen mee op de piano. En 
MijnKerk.nl ondersteunt ons door een doos vol kaarsjes 
te leveren, die we bij de gebeden aan kunnen steken. En 
later mee naar huis mogen nemen, om ze daar verder op 
te branden.
Vol verwachting klopt mijn hart: ik ben heel benieuwd 
hoe de viering van 30 november zal zijn!

BIDDEN EN VIEREN IN DECEMBER

Nog afgezien van de kerkdiensten zijn er deze maand, 
zoals dat gebruikelijk is in december, verschillende bij-
zondere bijeenkomsten.
Een eerste vindt plaats op vrijdag 12 december. Het is 
een bidstond, die gehouden zal worden in de Grote Kerk 
van Nijkerk om 19.30 uur. Op een andere plek in dit 
kerkblad leest u daar meer over. Een mooi initiatief, dat 
gelovigen van allerlei geloofsrichtingen verenigt. Ook 
de mensen van de moskeeën in Nijkerk krijgen een uit-
nodiging. We bidden om vrede, veiligheid en gerechtig-
heid; dat doen we graag met hen samen. U bent van 
harte uitgenodigd.
Een tweede bijeenkomst is de kerstsamenzang die in de 
grote zaal van Euretco (Koninginneweg 1) zal plaatsvin-
den op zaterdag 13 december. Het programma begint 
om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open. Mooi 
hoe we niet alleen in het bidden voor de wereld, maar 
ook in het vieren van de geboorte van Jezus elkaar kun-
nen vinden, over de grenzen van kerkgenootschappen 
heen. Dit zal de negenenveertigste keer zijn dat de kerst-
samenzang in Hoevelaken plaatsvindt.
Op vrijdag 19 december vindt in de Eshof de kerstmid-
dag voor genodigden plaats. Er worden ruim honderd 
mensen verwacht; vanwege de grote belangstelling 
moest ook dit jaar de minimumleeftijd weer iets worden 
verhoogd. De kerstmiddag wordt door de 
Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente samen geor-
ganiseerd. Vele mensen zijn er achter de schermen al 
een tijd mee bezig. Zij en anderen zullen voor koffie en 
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Vrijwilliger bij … 
de schoonmaakploeg

Vrijwilliger bij … de schoonmaakploeg
Vrijwilligers en hun activiteiten krijgen de 
komende tijd  speciale aandacht in de Rondom.  
Zo kan iedereen lezen wat er gedaan wordt en 
ook waarom en door wie. Vorige maand vertelde 
ik iets over de activiteitengroep, dit keer wil ik de 
schoonmaakploeg in de spotlights zetten. 
Hiervoor ging ik op een maandagmorgen naar 
´de Eshof´.  Ik was er om negen uur, maar dat 
was wel te laat om de start mee te maken. Vanaf 
half negen is de schoonmaakploeg al actief. 

Het is een activiteit die niet in de agenda van de Rondom 
genoemd wordt, maar iedere maandagmorgen zijn mini-

maal 2 mensen in de weer het gebouw schoon te houden. 
Sinds Dinie Beitler een jaar of vijf geleden aangaf met 
deze schoonmaakklus te stoppen- na jaaaa-renlang dit op 
perfecte wijze gedaan te hebben-   is dit werk overgeno-
men door een team van schoonmakers. Elke maandag-
ochtend hebben een paar van dit team de schoonmaak-
beurt. Dit keer is het de beurt van Gosse en Gré van Dijk 
en Frits Harmsen. Drie namen van de veertien. 

Gosse van Dijk is de grote coördinator/organisator achter 
dit 

fenomeen. Met een team van ca 14 mensen zorgt hij 
ervoor dat elke 

maandagochtend 
minimaal twee 
mensen zich aan-
dienen in de 
Eshof. Onder toe-
ziend oog vaneen 
immer tevreden  
Annie Schuurman 
worden de klussen 
uitgevoerd. Met 
veel compassie 
worden ramen 

gelapt, vloeren 
gezogen, de kerkzaal 

gedweild, banken en stoelen afgenomen en de keuken 
(ja,  ook ín de kastjes!) gereinigd. Op het rooster zijn de 
mannennamen  duidelijk in de meerderheid. Annie zou 
er graag nog een paar vrouwen bij hebben (die zijn zo 

handig in de keuken..). Met en stuk of 4 vrouwen erbij 
zou het team compleet zijn en komt iedereen niet vaker 
dan één  keer in de twee of drie maanden aan de beurt. 
Dus: wie er vijf maandagochtenden twee uurtjes in de 
Eshof aan de slag wil, is van harte welkom en kan zich 
melden bij Gosse van Dijk (0342-461270) 
Oja, vertrouwt Annie mij toe, de WC’s hoeven niet hoor. 
Die doet Lien Vogel altijd.
Eén keer per jaar (vaak na de musical) is het 'grote 
schoonmaak', dan wordt (ook) de vloer van de kerkzaal 
weer in de was gezet. voor deze grote klus worden altijd 
extra mensen gevraagd. Ik denk dat iik-tijdperk volgend 
jaar ook hiervoor opgeef. Lijkt me heerlijk: de hele kerk 
leeghalen, poetsen, dingen weggooien en ruimte creëren 
voor nieuwe dingen. Tja, dat kan alleen maar samen.

thee, koek en eten zorgen. De aanwezigen samen zorgen 
voor de goede sfeer en de verbondenheid met elkaar.

KERSTVIERINGEN IN DE ESHOF

Op 24 en 25 december vieren we Kerstmis in de Eshof. 
Tweemaal op 24 december, eenmaal op de 25ste.
Om 19.00 uur begint op 24 december de kerstviering 
met kinderen. Iedereen die met hen mee wil vieren, is 
welkom. Kinderen zelf zullen allerlei rollen spelen. 
Feije Duim heeft een kerstverhaal geschreven, dat hij 
zal vertellen.
Na de kerkdiensten van 14 en 21 december zal er geoe-
fend worden. Alle leiding van de kinderdienst werkt 
hieraan mee. We hopen dat er veel kinderen mee willen 
doen!
De traditie om met Kerstmis het verhaal van de geboorte 
van Jezus uit te beelden, is al heel oud. Zover we weten 
is Franciscus van Assisi ermee begonnen. Hij begreep 
dat het verhaal van Jezus’ geboorte niet alleen doorver-
teld moest worden, maar ook tot leven moest komen.
Kieskeurig in zijn regie was hij niet. Zo leende hij de 
engel, de herders en de schapen bij Lukas en plukte de 
wijzen uit het verhaal van Matteüs. En hij had ook 
gevoel voor humor: hij zette een os en een ezel als 
wakende wachters aan het hoofdeind van de kribbe. 
Voor elke boer in die dagen was dit zijn complete 
machinepark: een trekdier en een lastdier.
Franciscus heeft op zijn beurt de os en de ezel geleend 
uit één van de alleroudste kerstpreken, een preek van 
kerkvader Origenes. Hij schreef in 322 hoe hij, lezend 
in Lukas, stuitte op die merkwaardige kribbe en toen 
moest denken aan de openingswoorden van het profeti-
sche geschrift Jesaja: “Ik heb, spreekt God, kinderen 
grootgebracht, maar ze zijn tegen mij opgestaan. Een os 
kent zijn eigenaar en een ezel de kribbe van zijn mees-
ter.” Die weten tenminste waar ze hun thuis hebben en 
waar ze hun heil van te verwachten hebben. Maar mijn 
kinderen weten het niet!
Daarom staan deze dieren voortaan oplettend bij de 
kribbe.

Op 24 december om 22.00 uur vieren we de kerstnacht-
dienst. De cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. 
Op kerstmorgen zal gospelkoor Free meewerken aan de 
dienst, die om 10 uur begint.

We hopen op feestelijke vieringen. Vieringen waarin we, 
in een wereld-aan-scherven, weer zicht krijgen op het 
origineel, op een wereld die heel wordt gemaakt. Het is 
het kind van Bethlehem dat ons daar zicht op geeft. 

Heiland wordt hij genoemd: heel maker. 

OUDEJAARSDAG

Op oudejaarsdag zal de Eshof een groot deel van de dag 
open zijn. De werkgroep symbolisch schikken maakt 
opnieuw iets bijzonders van deze dag. Waarschijnlijk zal 
er op een andere plek in dit kerkblad meer over te lezen 
zijn.
’s Avonds om 19.00 uur komen we in de kerkzaal bij 
elkaar voor een viering op deze laatste dag van 2014. 
Een moment om terug te kijken en om vooruit te zien. 
En om de mooie liederen te zingen, die deze avond 
altijd speciaal maken.

VIERING IN DE WEEK VAN GEBED VOOR 
DE EENHEID

Op zondag 18 januari 2015 vieren we samen met de 
buren van de Paulusgemeenschap de Week van Gebed 
voor de Eenheid. We doen dat om 10 uur in de Eshof. 
Linda de Wals zal mee voorgaan in de dienst, 
Eshofcantorij en Pauluskoor zullen samen zingen. We 
hebben al een prachtige liturgie uitgedacht.
Dit jaar heeft een groepje mensen in Brazilië de viering 
voorbereid. Een deel van de voorstellen is in het 
Nederlands vertaald, liederen zijn toegevoegd uit onze 
Nederlandse liederenschat. Om het Braziliaanse in de 
dienst te brengen zullen we een lied in het Portugees 
zingen: “Cantai ao Senhor um cântico novo!”: de eerste 
regel van psalm 98. Een swingend lied dat we tijdens de 
maaltijdviering zullen zingen!
Na de viering en de koffie zijn we welkom in de kerk-
zaal voor het inzingen van enkele nieuwe liederen, die 
in de maanden die volgen gezongen zullen worden.

 

Ellie Boot
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Vorming & Toerusting
Aanbod Vorming  en Toerusting, December 2014

MODERNE MYSTICI; LEES- EN 
GESPREKGROEP

Er zijn mensen met een rijk innerlijk leven die worstelen 
met de zin van hun leven en met God. Ze lopen er niet 
mee te koop. Sommigen van hen schreven over hun gees-
telijke ontwikkeling als middel om voor zichzelf helder-
heid te krijgen. Een van hen was Dag Hammerskjold, 
secretaris generaal van de VN die in 1961 tragisch om het 
leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Na zijn dood vond 
men in zijn huis zijn ‘geestelijk dagboek’, van het bestaan 
waarvan weinigen wisten. Het beschrijft de mystieke weg 
van Hammersjolk. Het dagboek is later in boekvorm 
uitgegeven. 
Een ander voorbeeld is het dagboek van Etty Hillesum uit 
de Tweede Wereldoorlog of het werk van schrijver en 
piloot Antoine de Exupery of van de monnik
Thomas Merton. 
Kees Both wil graag met anderen deze teksten lezen. 
Ze worden vooraf ter lezing verspreid. Tijdens de bijeen-
komsten worden ze in twee rondes gelezen, in stille over-
dracht en daarna besproken. De derde avond, in de serie 
van zes, vindt op onderstaande datum-tijd plaats.
Graag voooraf even mail aan Kees Both
 (both0207@planet.nl)  sturen voor ontvangst van de te 
lezen teksten indien u nog niet hebt deelgenomen aan de 
avonden in deze reeks. 

Datum en tijd:  maandag 8 december 2014;  
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Kees Both 

DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE…..

Het kerstverhaal vertelt over herders die in de velden van 
Bethlehem de wacht houden bij hun kudde. Wat zijn de 
herders eigenlijk voor mensen? Zijn ze daar toevallig? En 
waarom worden juist zij aangesproken door de engel die 
vertelt dat de Messias is geboren?
Op deze avond bekijken we Bijbelse verhalen, gedichten 
en gedachten rond herderschap. Aan de hand daarvan 
maken we kennis met de gestalten die het kind in de stal 
komen bezoeken. 

Datum en tijd:   dinsdag 16 december 2014;  
   20.00 -22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Erik Idema 

DIT IS GEEN VERDEDIGING!

De Britse schrijver Francis Spufford schreef een  boek 
waarvan de vertaalde titel luidt: ´Dit is geen verdediging! 
Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel 
emotionele diepgang heeft´. 
De schrijver is christen en schaamt zich daarvoor niet. 
Hij schetst in zijn boek waarom het christendom recht 
doet aan oer menselijke gevoelens en een troostrijk beeld 
schetst van de zwarte kanten van ons zelf. Hij doet dit op 
een sprankelende en grappige manier. Het is een boek 
voor iedereen die aanvoelt dat het betoog van het nieuwe 
atheïsme niet deugt. Voor gelovigen die bevoogding zat 
zijn. En voor ongelovigen die benieuwd zijn wat het 
christendom in de 21ste eeuw te bieden heeft. 
In drie keer zullen we het boek lezen en bespreken. 
De eerste keer zullen we ingaan op de eerste twee hoofd-
stukken (pagina´s 7 ~ 57). 
Het ISBN/nummer is 9789025903060.

Datum en tijd:   maandag 12 januari 2015;   
   20.00 -22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Ellie Boot

Impressie van de kerkenraad 
van 23 oktober 2014

Nog even en dan is her weer een kalenderjaar voorbij. 
Het naderende einde van 2014 kan je terug zien in de 
punten die op de agenda staan. Punten van stoffelijke en 
geestelijke aard. Een korte impressie uit de kerkenraad. 

FINANCIËLE BUDGETTERING 
EN AFREKENING

Voor het toelichten van de begroting voor 2015 is Frans 
Verhagen, de penningmeester van het college van 
kerkrentmeesters, in de vergadering aanwezig. De begro-
ting vertoont een klein tekort. Hopelijk valt de opbrengst 
van Kerkbalans iets gunstiger uit dan voorzien. 
Bij verschillende posten op de begroting wordt uitge-
breider stil gestaan. 
Bijvoorbeeld bij de post voor Vorming en toerusting. 
Voor de bekostiging wordt nog steeds op vrijwillige bij-
drage gevraagd. De vraag wordt gesteld of dit zo moet 
blijven. Volgens Ellie Boot loopt deze discussie ook bin-
nen de commissie V&T. We spreken af dat de commissie 
V&T in de kerkenraad wordt uitgenodigd om over dit 
punt en het inhoudelijke werk van gedachten te wisselen.
De toelichting en uitleg door Frans Hagen is duidelijk en 
hij beantwoordt de gestelde vragen. De kerkenraad gaat 
akkoord met de begroting zoals opgesteld. Frans geeft 
ook een toelichting op de jaarrekening van 2013. Deze 
wordt ook goedgekeurd. 
De begroting van de diaconie staat op de agenda voor de 
kerkenraad in december.

STILTE IN DE ESHOF OP 31 DECEMBER

We bespreken het aanbod van de liturgische schikgroep 
om een stilte-dag te organiseren op oudejaarsdag. Het 
idee is om de kerk die dag open te stellen, zodat ieder-
een uit het dorp kan binnenlopen om van de rust te 
genieten het jaar te overdenken. Gedurende de dag zijn 
vanuit de liturgische schikgroep gastvrouwen aanwezig. 
De opzet van de dag moet nog nader worden uitgewerkt.
De kerkenraad stemt in met het plan, maar wil in de 
decembervergadering graag nader geïnformeerd worden 
over de invulling van de dag. 

UITNODIGEN GASTPREDIKANTEN

Op de zondagen dat Ellie Boot niet voorgaat in De 
Eshof, wordt haar rol in de dienst overgenomen door een 

gastpredikant. In de afgelopen jaren heeft Etta van Tent 
er met veel toewijding voor gezorgd dat de gastpredi-
kanten benaderd en uitgenodigd worden. Na jaren van 
trouwe dienst het Etta te kennen gegeven met haar werk 
te willen stoppen.
Door het moderamen wordt gezocht naar een kandidaat 
ter vervanging.

BENOEMING NIEUWE AMBTSDRAGER

De kerkenraad is verheugd met de beschikbaarheid van 
Mart Geelhoed voor het ambt van ouderling kerkrent-
meester. De kerkenraad stemt unaniem in met de benoe-
ming van Mart.  Bij geen bezwaar vanuit de gemeente 
wordt Mart bevestigd in de dienst van 25 januari 2014. 

AFSCHEID OUDE VOORZITTER

Tijdens de kerkenraadsvergadering van september kon 
Frits Harmsen niet aanwezig zijn, maar de kerkenraad 
laat een goede voorzitter niet vertrekken zonder afscheid 
te nemen. Ellie Boot spreekt Frist namens de vergade-
ring toe. Frits is ruim 17 jaar actief geweest in modera-
men en kerkenraad. Ellie bedankt Frits voor zijn inzet 
die te vangen is met de volgende steekwoorden: brug-
genbouwer, voorbereider, afmaker, bescheiden, vriende-
lijke Pitbull, altijd op zoek naar de meerwaarde!
Het laatste woord is aan Frits. Hij vertelt dat hij het 
werk altijd met veel plezier heeft gedaan. In zijn periode 
veel initiatieven uit de gemeente ontplooid en gereali-
seerd. Hij geeft aan dat we initiatieven moeten omar-
men, steunen en de kritische vragen blijven stellen. Met 
plezier kijkt Frits ook terug op de terug op de jaarlijkse 
bezinningsdagen van de kerkenraad. Frits bedankt ieder-
een voor de samenwerking en speciaal Jacqueline voor 
het maken van de notulen.

Jac van Hoeijen
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Kerkbalans 2015 Kinderkerstviering

De kerk een rots in de branding? Eens was dat 
misschien zo, maar het is al geruime tijd geen 
vanzelfsprekendheid meer.
Integendeel, vele kerken hebben hun deuren reeds moe-
ten sluiten en zijn omgebouwd tot bibliotheek, apparte-
mentengebouw of restaurant.

Kerkbalans is een appèl  op de verantwoordelijkheid van 
de gemeenteleden voor hun kerk. Willen zij de deuren 
van hun kerk openhouden, of laat het hen onverschillig?
Als Eshofgemeente mogen wij ons gelukkig prijzen, dat 
zoveel gemeenteleden zich ook in financieel opzicht 
verantwoordelijk voelen voor hun kerk. Lid zijn van de 
kerk is geen vrijblijvende zaak!

Ook in 2015 doet de kerk weer een beroep op u en 
hoopt zij, dat u naar vermogen zult bijdragen. Als wij 
samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze kerk, 
blijven de deuren van de kerk open.
In de flyer van kerkbalans 2015, die u in januari a.s. 
ontvangt, kunt u lezen hoe de begroting voor het 
komende jaar er uitziet en hoe de gelden besteed wor-
den.
Mag de kerk ook (weer) op u rekenen? Ja toch..?

Namens het college van kerkrentmeesters,
Max van Deuveren 

Kinderkerstviering op kerstavond

De kinderdienst wil graag met de kinderen gaan oefenen voor de kinderkerkdienst op kerstavond.
Dit willen we gaan doen op zondag 14 en zondag 21 december.
Na de kerkdienst drinken we eerst koffie en limonade. Daarna willen we starten (±11.15 uur).
Wie mee wil doen vragen wij deze twee zondagen op tijd te komen om te repeteren. Je kan ons vinden in de ruimte 
van de kinderdienst. We zien je graag!

Groetjes van de leiding van de kinderdienst.

Op 7 en 8 november is de Dorcas Voedselactie 
gehouden. De actie was een overweldigend succes. 

641 Dozen voor voedsel-
pakketten werden ingeza-
meld: AH 267, Boni 
Wheemplein 215, Boni 
Corlaer 47, Jumbo 96 en 
Spar Nijkerkerveen 16 
dozen, Een prachtige 
opbrengst. Vergeleken met 
vorig jaar 111 dozen meer! 

De Nijkerkse Dorcas-werkgroep bedankt u allen harte-
lijk voor uw bijdrage aan deze actie. Met elkaar hebben 
Nijkerk en Nijkerkerveen een geweldige hoeveelheid 
voedsel bijeen gebracht voor mensen die dat zelf niet 
kunnen bekostigen.
Veel vrijwilligers hebben zich ingezet, jong en oud: 2 
klassen van MBO-Amersfoort zijn op de vrijdag actief 
geweest. Een aantal leerlingen van scholengemeenschap 
Corlaer heeft in het kader van hun maatschappelijke 
stage meegedaan en tientallen andere vrijwilligers heb-
ben de supermarkten bemenst.
Ook de supermarkten zelf hebben hun beste beentje 

voorgezet door voor voldoende voorraden en een mooie 
stand te zorgen. Voor het transport naar het Dorcas-
sorteercentrum in Woudenberg had de koeriersdienst 
van firma Besseling weer een vrachtwagen ter beschik-
king gesteld. 
In dit centrum zijn vervolgens bijna 100 vrijwilligers 
bezig geweest om de voedselpakketten samen te stellen 
en verzendklaar te maken. Veel transporten naar Oost-
Europa worden ook weer door vrijwilligers gedaan. Zo 
wordt alles voor minimale kosten uitgevoerd. Zeker 
20.000 voedselpakketten zullen nog voor de kerst hun 
bestemming bereiken of dit nu om arme ouderen in 
Oost-Europa en Afrika gaat, of om Syrische vluchtelin-
gen.

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa 
en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisa-
ties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de 
allerarmsten en laat zich hiervoor inspireren door 
Mattheüs 25:31-46. Dat geldt ongetwijfeld ook voor u. 
Hartelijk dank.

Namens de Dorcas werkgroep Nijkerk
Johan Walinga

johan.walinga@gmail.com

Geweldige opbrengst 19e Dorcas Voedselactie
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

Gedahte bij de vijfde etappe: ”Ieders dienaar 
ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn 
roeping ”.
...... Het laatste stukje stijl over de keien naar boven 
typeren de route naar het klooster. Marjolein is er al.

Wat een prachtige plek! We zijn allemaal onder de 
indruk en bezoeken met elkaar de vesper. Linda kan het 
Italiaans goed volgen, voor ons is alleen al de ambiance 
een spirituele ervaring. Als we de kerk uitlopen zien we 

de zon achter de verre horizon 
zakken en geeft een donkerrode 
gloed tegen een blauw zwarte 
hemel en licht het houten kruis 
op.

Een overvloedige maaltijd volgt 
en om half tien sluit het klooster 
haar deuren en zijn we blij om in 
ons bed te liggen.

Waar waren we gebleven? In de vorige Rondom hebben we het verhaal onderbroken aan het einde 
van de vijfde etappe. We pakken het verhaal daar weer op.

De collectes van december 2014

7 december Plaatselijk werk; Kerstpakketten
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen 
kerstpakketten, waar die zeer welkom zijn. Om deze 
mensen tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje 
te kunnen geven, vragen wij uw bijdrage.

Onze eigen diaconie op 14 december
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms 
zelfs hard nodig. 

Op 21 december: Nijkerks Diaconaal Beraad
Een paar jaar geleden hebben de diaconieën van een 
twaalf - tot veertiental Nijkerkse, Hoevelakense en 
Nijkerkerveense kerken elkaar gevonden in de volgende 
uitgangspunten:
* gebruik maken van elkaars ervaringen,
* samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
* onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving ver-
groten
* samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee 
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.

24 december Kerstavond 19.00 uur:
Naar school in Haïti 
Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en 
onderwijs…
Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti 
die gesteund worden door de “Stichting Naar School in 
Haiti”. De stichting is overtuigd dat het volgen van 
onderwijs het begin is van het einde van armoede. Naast 
onderwijs wordt ook hulp geboden op het gebied van 
tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg. Sinds 
1995 werkt Marijke Zaalberg in Haïti, een land dat 
geteisterd wordt door politieke onrust, geweld, natuur-
rampen, aardbevingen en een schrijnende armoede. In 
1998 heeft zij een kleuterschool opgericht voor kinderen 
om spelend te leren. Inmiddels is dit initiatief uitge-
groeid tot drie scholen waar in dit schooljaar 1.300 leer-
lingen onderwijs krijgen van groep 1 tot en met de 
derde klas middelbare school. 

24 december Kerstavond 22.00 uur; De Hoop 
Opvangcentrum voor drugsverslaafden
De visie van De Hoop op verslaving en de verslaafde 
ontleent het aan de christelijke visie op de mens, zoals 
de Bijbel daarover spreekt: de mens is een uniek schep-

sel van God. Een verslaafde is iemand die is vastgelo-
pen op vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psy-
chisch, sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is 
dat hij/zij moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoe-
ken. Dat kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij 
welkom! 

1e Kerstdag 
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar 
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of 
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het artsen-
bezoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschappen 
doen of hulp om uw betalingen op een rijtje te houden. 
Maar ook als mensen in de laatste fase van hun leven 
thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld wor-
den voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers 
helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben.
Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u de folder 
van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

Hospice Nijkerk op 28 december
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
palliatieve terminale fase met een levensverwachting 
van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer wel-
kom.

Oudejaarsavond Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken:
Ook tot besluit van 2014 willen nogmaals uw aandacht 
voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken vragen. Ook 
in 2015 zullen velen weer een beroep op deze fantasti-
sche vrijwilligersgroep willen/moeten doen. Laten we 
samen met onze gift er mede voor zorgen dat ook 
komend jaar zij klaar kunnen staan voor velen.

Bij de vespers op 7, 14 en 21 december het 
Passantenverblijf
Vooral in deze donkere koude dagen erg belangrijk. 
Iedereen van 16 jaar of ouder die(langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort. 
Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme 
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage 
ervoor zorgen dat deze mensen in een feestelijke decem-
bermaand, zowel letterlijk als figuurlijk, niet in de kou 
hoeven te staan.

Gedachte bij de zesde etappe: ” Belangeloos ga ik 
om met de mensen,in ieder groet ik het licht”.

In de morgen zoeken we naar ons volgende startpunt en 
op het plein voor de kerk deelt Yvonne ons de gedachte 
voor de dag uit. In stilte lopen we ruim een kilometer 
naar Chusi Della Verna. 
Hier kunnen we genieten van een kop koffie en onze 
portemonnee weer vullen na gepind te hebben.

Vanaf hier was het 
zoeken naar onze 
vervolgroute en 
hebben we wat 
extra moeten lopen 
om het juiste pad te 
vinden. Wel fijn dat 
we dan Linda heb-
ben die vloeiend 

Italiaans spreekt en de plaatselijke bevolking naar de 
route kan vragen. Prachtig hoe op deze zondagochtend 
een oude Italiaanse man ons te woord staat en vertelt dat 

de bank onder aan de afdaling door hem gemaakt en 
neergezet is. We stappen vrolijk verder en merken gelei-
delijk aan dat we nu meer in de zon lopen. De tocht 
wordt warmer en stijgt en daalt. Een prachtige afdaling 
langs een weg aan de rand van een berg is een beloning. 
In de middag moeten we weer zoeken naar de route, 
maar vervolgen we onze tocht met een onbelemmerd 
uitzicht van zowel links als rechts van ons. De warmte 
en de lengte van deze etappe maakt het zwaar en we  
helpen elkaar letterlijk de berg over. Aan het eind van de 
middag rusten we in Montalone. Even de schoenen uit, 
ijsje eten en water drinken. Dan het laatste stukje naar 
Pieve Santo Stefano. Een rustig stuk in een kalm land-
schap met boerderijen, schapen en blaffende honden. De 
honden lopen los en dat geeft even een angstig moment. 
Het gaat goed, maar de vermoeidheid slaat wel toe. Het 
hotel verwelkomt ons warm. Tot dan wel het meest 
luxueuze. We genieten van een heerlijke douche en een 
overdadige maaltijd met heerlijke wijn. Eveline geeft 
aan dat ze graag de volgende dag zelf door wil naar 
Rome om daar nog een paar dagen te zijn. Hiermee 
loopt ze dan niet de laatste dag mee naar Sansepolcro.

Gedachte bij de zevende etappe: ” In vreugde leef 
ik dit leven, om mijn lippen zomaar een glimlach”.

De morgen erop schijnt de zon en gaan we met ons 
negenen verder. Van Eveline nemen we in het hotel en 
de bus afscheid. De tocht is nu niet meer zo sterk stij-
gend en dalend, alhoewel er ook momenten zijn dat we 
onze spieren even moeten aanspreken. Wel is de tocht 
lang deze dag. Een mooie intense tocht naar 
Sansepolcro.

Na stijgen en dalen is het laatste stuk vlak en loopt tus-
sen de tabaksvelden door. Opeens een heel ander gezicht 
en gevoel in onze benen. Jan kan zijn hart ophalen om 

weer op een vlak stuk te wandelen en zijn eigen tempo 
te lopen. En zoals Marjolein zei “dit is wandelen” . De 
tocht door het mooie landschap met zijn stijgen en dalen 
was best wel stevig, maar gaf ons ook de spirit om geza-
menlijk door te gaan, de gesprekken en intens te genie-
ten van stilte en de overweldigende natuur. Het 
Italiaanse landschap, de vriendelijkheid van de mensen 
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Pace e bene 2014 Huiskamerontmoetingen...
die we tegenkwamen op onze tocht en het heerlijke eten 
zijn bijzonder en geven je het gevoel helemaal los te 
zijn van onze drukke hectische wereld. Het los laten van 
de tijd met de wetenschap dat we in de avond hartelijk 
worden ontvangen, is geweldig. De laatste drie kilome-
ter nemen we de bus. 

Dit stuk gaat langs een drukke weg en het is al laat. In 
Sansepolcro lopen we door de oude stand naar het non-
nenklooster. Onze laatste overnachting. Het welkom is 
hartverwarmend en de locatie prachtig. Heerlijk eten in 
combinatie met de vermoeidheid maken dat we graag 
ons bed op zoeken.

Huiskamerontmoetingen .......!! 
Nee, niks voor mij !!! 

Wellicht hebben de deelnemers in de afgelopen seizoe-
nen in eerste instantie ook zo gedacht.
De ervaring leert: onbekend maakt onbemind. Daarom 
wil ik het volgende onderstrepen: een huiskameront-
moeting is GEEN gespreksgroep, Bijbelkring, geen 
preek voor eigen "parochie"....
Wat dan wel? De achterliggende gedachte is: we willen 
elkaar inspireren, verrijken, elkaars geestdrift ervaren.
Daarvoor kun je elkaar ontmoeten en delen wat jou 
"rijk" maakt, wat jouw inspiratiebron is.
Het is een eenmalige samenkomst "rondom" een thema. 
Na de ontmoetingen met als thema ‘Liefde’ en ‘Delen’ 
stond het afgelopen jaar in het teken van het werkwoord 
‘Geloven’. Niet ‘Geloof’...maar ‘gelo-
ven’. Wat betekent geloven en hoe geef 
ik dat in het leven van alledag handen 
en voeten.....Met een luisterend oor, een 
open oog, een uitgestoken hand.
Met dankbaarheid mogen we zeggen, 
dat we terugkijken op bijzondere, inspi-
rerende, verrijkende samenkomsten. 

Ook goed om te weten: RESPECT 
wordt met hoofdletters geschreven! Er 
wordt niet gediscussieerd, ieders 
inbreng is waardevol, je mag zelfs 
alleen luisteren, ook dat kan verrijkend 
zijn. EN alles wat ter tafel komt blijft 
daar waar het is ingebracht... Daar 
hechten we zeer aan. Iedereen is wel-
kom, ongeacht zijn achtergrond, leeftijd, burgerlijke 
staat, ras of kleur.... Dit is toch al een rijke onuitputtelij-
ke bron !

Dus stap in januari in het nieuwe jaar ook die drempel 
over van deze of gene huiskamer. Het "verbindend" 
thema is deze keer 

"ONTMOETEN - VERBINDEN"
De huiskamerontmoetingen vinden plaats in week 4 en 
5 van 20 jan. tot en met 29 jan. 2015. Er zijn samen-
komsten in de ochtend, middag of avond. Voor concrete 
data en inschrijfmogelijkheden: zie bijgaande brochure.

We zien er naar uit om u te ontmoeten.....

Greet Brokerhof-van der Waa schreef een gedicht in 
"Jaarringen"... ik citeer het eerste en het laatste couplet: 

WELKOM
Waar mensen voor je openstaan,
de deur wijd opengooien,
naar je vragen, 
naar je luisteren,
willen weten wie je bent,
daar voel je je welkom.
 
Waar mensen zó met je omgaan,
daar voel je je eigenlijk méér dan wel-
kom:
daar voel je je thuis !

WELKOM!

Namens de werkgroep Huiskamerontmoetingen     
Gerda v. Vilsteren

We moeten de laatste dag vroeg opstaan. 
Het ontbijt is om zeven uur en we moeten de bus halen 

naar Arezzo. Mooie 
tocht door de mist 
afgewisseld met ruimte 
voor de zon. In Arezzo 
zorgen Linda en 
Yvonne voor de kaart-
jes en drinken we op 
een terras bij het stati-
on onze laatste koffie.

Vervolgens de Trein naar Florence , overstappen richting 
Pisa en tenslotte op het vliegtuig terug naar Nederland!  
We zijn voldaan van het lopen en verlangen ook wel 
weer terug naar huis en onze geliefden. Op Schiphol 
staan Nico en Gerwin met zoon en dochter verlangend 

ons op te wachten. Het weerzien na zo’n tocht is heer-
lijk. Voordat we de ontvangsthal binnen stappen nemen 
we in een kring afscheid van elkaar. José en Agnes rij-
den met Nico mee  naar Hoevelaken en Ester en Mieke 
met Gerwin. Met zijn vijven stappen we dan op de trein 
naar Amersfoort en 
vandaar naar 
Hoevelaken centraal. 
Op het perron staat 
familie te wachten. 
Lien heeft voor 
iedereen een witte 
roos met een tekst . 
Dan scheiden onze 
wegen en lopen we 
het laatste stuk naar 
huis.

Preghiera

Alto e glorioso Dio
Illumina le tenebre
Del cuore mio
Dammi fede retta,
Speranza certa,
Carità perfetta,
Umiltà profonda
Senno e conoscimento
Che io possa sempre seguire
I tuoi comandamenti

San Francesco

Kent u de Hulpdienst Hoevelaken? 
Nee? Dan moeten wij ons nog beter profileren. 
En dat gaan we doen, want in 2015 bestaat de 
Hulpdienst Hoevelaken 30 jaar. 
Dat biedt ons de kans om u te laten zien, waar we als 
organisatie voor staan. Wij staan voor u klaar als u het 
even niet meer ziet zitten en u geen beroep kunt doen 
op professionele hulpinstanties.

Wij hebben ruim zestig enthousiaste vrijwilligers die 
van alle markten thuis zijn.
Zij ondersteunen u  voor kortere of langere tijd. Zij 
doen  boodschappen of kleine klusjes in huis of in de 
tuin, zorgen voor een uurtje gezelschap, passen  op de 
kinderen, helpen bij administratie of financiën of rijden 
u naar het ziekenhuis of naar een andere bestemming.
De Hulpdienst is er voor iedereen die een steuntje in de 
rug nodig heeft. 

Op 17 januari 2015 viert de Hulpdienst haar verjaardag 
en wordt de nieuwe website officieel in gebruik geno-
men. Dan kunt u ons nog beter vinden. En natuurlijk 
kunt u nu alvast een kijkje nemen op die website… ook 
al is hij nog niet klaar. Nieuwsgierig? 
www.hulpdiensthoevelaken.nl

U gaat in het nieuwe jaar nog veel meer van ons horen.
En wilt u zich bij ons aansluiten? Wij zijn altijd op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor de hulpverlening, 
de coördinatie, het bestuur…
U maakt ons ook blij met  een verjaardagscadeautje in 
de vorm van een financiële bijdrage.  

Op de website vindt u alle informatie die u nodig heeft. 
U kunt ons mailen, maar u kunt ons ook altijd bellen. 
Ons telefoonnummer is 06-12476443. 

Van de redactie
Sinterklaas, Advent en Kerst, de feestdagen rijgen zich aaneen in de laatste maand van het jaar. 
Een groot deel van onze Eshofgemeente is de tel al lang kwijt hoe vaak zij deze feestdagen bewust hebben mee-
gemaakt. En vooral de wijze waarop. Immers alles verandert of keert terug in een net iets andere vorm.
De jonge kerk heeft het midwinterfeest van onze Germaanse voorouders geannexeerd en er een nieuwe betekenis 
aan gegeven. Vervolgens zingen we dat midden in de winternacht de hemel open ging.
Wat echter blijft is het feest van verwachting. Met kerst hebben we langste dag al weer gehad en reikhalzend zien 
we uit naar alles wat het nieuwe jaar ons zal brengen.
Allen een mooi kerstfeest gewenst, en alle goeds in het nieuwe jaar.

Fokke Kooistra

Hulpdienst Hoevelaken (bijna) 30 jaar actief. 
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Ik geloof het wel Ik geloof het wel
Ieder mens is uniek, 
ieder mens heeft zijn 
eigen verhaal dat het 
waard is om gehoord of 
gelezen te worden. 
Daarom stellen wij 
leden uit onze gemeente 
aan u voor in de vorm 
van een uitgebreid inter-
view. Het is belangrijk 
om aandacht voor elkaar 
te hebben, wanneer we 
meer van elkaar weten, 

wordt ook het begrip voor elkaar groter. Deze keer 
interviewen we Linda de Wals,  die lid is van de Paulus 
gemeenschap.

DE LEUKSTE TIJD
Ik ben  geboren op 28 juli 1964 in Hengelo. Maar ik 
ben echt opgegroeid in Dedemsvaart, dat ligt in de kop 
van Overijssel. Dat was echt wel een beetje een afgele-
gen dorp.  Mijn jeugd daar was heel fijn. Ook al was het 
een klein dorp, er was voor de jeugd veel te doen. Ik 
hield van uitgaan en dat kon ook in Dedemsvaart. En in 
de zomer lag half Dedemsvaart bij het zwembad. En 
iedereen kende elkaar natuurlijk, dat vond ik heel pret-
tig. Dat is nu nog steeds zo, als je in Dedemsvaart komt 
begroet iedereen je, mensen nemen daar de tijd voor 
elkaar.
Wij hadden daar een hele leuke basisschool, de RKS 
Lange Wieken, die was zijn tijd ver vooruit. Ik denk dat 
het komt omdat wij hele frisse leraren hadden, die op 
onze beleving konden aansluiten. Het was helemaal niet 
schools, het was heel vrij allemaal. De mensen uit mijn 
klas hebben ook allemaal hun basisschooltijd als leukste 
tijd ervaren. Op reünies is bijna altijd iedereen erbij. 
Met een van die klasgenoten ben ik een project gestart. 
Wij spreken vaak af met een andere oud-klasgenoot en 
daarmee gaan we wat leuks doen om te zien hoe het 
leven van die ander eruitziet. Al die verhalen verzame-
len we in een boekje die we op de volgende reünie wil-
len uitdelen, zodat iedereen van elkaar op de hoogte 
blijft.

NOG NIET KLAAR MET SPELEN
Mijn middelbare schooltijd was dramatisch, het verschil 
met de basisschool was zo groot. Ik zat op het Menso 
Alting College in Hoogeveen, dat was twintig kilometer 
fietsen.  Ik zat daar echt om mijn diploma te halen. 
Mijn sociale leven speelde zich vooral af in het dorp. 
Als ik thuis kwam zat mijn vriendin al op mij te wach-
ten, maar dan moest ik nog huiswerk maken.  Je moest 

ineens zo veel, de basisschool was nog leuk. Ik was 
gewoon nog te jong eigenlijk, ik was nog niet klaar met 
spelen.  Naar mijn idee was ik op school echt een bijde-
handje, maar van oud-klasgenoten krijg ik altijd te horen 
dat ik zo’n rustig meisje was.
Na het vwo wilde ik graag bij de politie gaan werken, 
maar daar ben ik tijdens de selectie afgewezen. Dus toen 
ben ik Italiaans gaan studeren. Na twee jaar kon ik wel 
bij de politie. Toen ik eenmaal bij de politie werkte ben 
ik toch die studie Italiaanse taal en cultuur naast mijn 
politiewerk af gaan maken. Voor mijn werk had ik dat 
niet nodig, maar ik vond het heel leuk en uiteindelijk 
heb ik als specialisatie voor interculturele communica-
tie. gekozen Mijn scriptie heb ik toen gedaan over de 
communicatie tussen de Nederlandse en Italiaanse poli-
tie. Dus ik heb uiteindelijk wel een vorm gevonden om 
het in elkaar te vlechten.  

DIENEN
Bij de politie heb ik 12 jaar op straat gewerkt. Ik wilde 
heel graag zorg dragen voor een veilige omgeving, waar 
iedereen zich prettig in voelt. Toen ik daar binnenkwam 
was het niet heel gewoon dat vrouwen bij de politie lie-
pen. De man-vrouw verhouding binnen het korps vond 
ik het lastigste. Die cultuur zat mij meer dwars, dan al 
het leed dat ik op straat heb meegemaakt. Ik kon er goed 
mee omgaan als ik met de dood werd geconfronteerd, 
omdat je altijd wat kon betekenen voor nabestaanden. 
Daar haalde ik veel voldoening uit. Je wordt vaak 
bedankt, ook al breng je slecht nieuws. Het uitspreken 
van dat bedankt, betekent voor mij ‘ ik kan verder’. 
Iemand kan weer een volgende stap zetten, ik vind het 
heel fijn dat ik daarin wat kan betekenen. 
 Na het straatwerk heb ik vier jaar les gegeven op de 
politieschool in Leusden. Ik heb mij veel met het oplei-
dingstraject binnen de politie bezig gehouden, waardoor 
ik uiteindelijk afdelingshoofd opleiden werd bij de lan-
delijke eenheid. Dat is het leuke van de politie, je kan 
carrièrestappen maken en verschillende functies vervul-
len, binnen dezelfde organisatie.  Zo kan je de kennis en 
kunde die je al eens hebt opgedaan in je carrière gebrui-
ken, het is nooit saai.

WIE GAAT ER NAAR DEDEMSVAART?
Ik ben mijn man tegengekomen op de politieschool. Ik 
zat er net een dag en toen zocht mijn man iemand om 
mee naar huis te rijden. Hij vroeg: “Is er iemand hier in 
de groep die naar Hilversum rijdt?” ik reageerde gelijk: 
”en wie gaat er naar Dedemsvaart?”. Zodoende raakten 
we aan de praat en we trokken veel met elkaar op tij-
dens de opleiding, toen ontstond er iets. Na de opleiding 
moesten we gaan wonen in onze standplaats. Mijn man 

had zijn standplaats hier, zo kwamen wij in Hoevelaken 
terecht. Op mijn 23ste zijn wij in de oude kerk in 
Dedemsvaart getrouwd.
Opeens ben ik naar de Paulusparochie gegaan, geen idee 
hoe ik daar terecht kwam. Ik weet nog wel dat Adri 
Maat toen de pater was. Ik vond die man heel inspire-
rend. Hij kon alles goed koppelen aan vandaag de dag. 
Hij vertelde wel eens een grapje tijdens de preek, dat 
kon hij altijd maken. Het was zo ontspannen. Zo is het 
contact met de Paulus ontstaan en dat is er nog steeds. 
Adri Maat heeft ook onze kinderen gedoopt. Myron is 
in 1997 geboren en Amarant in 1999.
Ik laat mijn kinderen heel vrij in het geloof. Ik vind dat 
zij zelf hun oordeel moeten kunnen hebben, maar ik 
vind wel dat ik ze christelijke waarden mee moet geven. 
Myron is bijvoorbeeld ook misdienaar, niet omdat hij 
dat wil, hij moet dat van mij. Dienen doe je niet voor 
jezelf, maar voor een ander. Ik probeer op die manier 
mee te geven dat de wereld niet alleen om jou draait, 
maar dat jij een deel van de wereld bent. Maar als hij 
een alternatief zou vinden om mensen te dienen dan 
vind ik dat ook prima. Ik probeer heel erg het idee van 
gemeenschap mee te geven aan mijn kinderen. Er zijn 
voor een ander en je naaste liefhebben. Ik geef Gods 
boodschap niet echt mee, maar ik probeer wel de rol en 
verantwoordelijkheid die je als christen hebt over te dra-
gen.  En zelfs dat geef ik niet zozeer aan, maar zij weten 
wel van:” bij mamma is het omdat zij christen is”.

DAT WIL IK NIET LOSLATEN
Ik ga lang niet elke zondag naar de kerk, maar dat komt 
grotendeels doordat ik gewoon heel druk ben met mijn 
werk. Ik ben wel eens lector en af en toe bereid ik 
samen met anderen een viering voor. JEIk vind het ook 
leuker om actief bezig te zijn in de kerk. Aan sommige 
tradities houd ik nog steeds vast. Op Aswoensdag, na 
carnaval, vasten wij thuis en ook op Goede Vrijdag doen 
we dat. Vroeger ging ik met Hemelvaart ook wel ‘dauw-
trappen’, vroeg je bed uit, een lange wandeling maken 
en dan aansluitend naar de kerk.
Mijn ouders gingen niet regelmatig naar de kerk, maar 
ik ging wel vaak. Het was voor mij de plek waar ik niks 
hoefde, alleen maar luisteren naar wat er wordt gezegd. 
Ik vond het heel prettig en mooi wat ik hoorde. Met 
name de verhalen over Jezus. Het Oude Testament kon 
ik vaak niet bevatten, nu nog steeds niet altijd. Mijn 
godsbeeld is dan ook meer gevormd naar het beeld van 
Jezus, de liefdevolle God. Dat heeft mij vroeger 
gevormd en dat wil ik niet loslaten. 
In mijn geloof is de symboliek erachter veel dominanter 
geworden. Het is meer toeval, uiteindelijk geloven we in 
dezelfde god en hoe je dat nou doet, is dat nou leidend? 

De regeltjes en de dingen die we eraan plakken, dat is 
heel menselijk, maar niet zozeer te koppelen aan wat 
goed of slecht is.
Het zet bij mij veel meer aan tot nadenken van: ‘wat 
betekent dat voor mij?’. Ik zit heel erg in het hier en nu. 
Als we sterven en er is leven na de dood, dan worden 
we afgerekend op wat we in het hier en nu doen. IJezus 
is echt mijn voorbeeld. Die durfde de onrechtvaardig-
heid te benoemen en kwam altijd op voor de zwakkere, 
ook al maakte hem dat niet geliefd. Hij volgde de regel-
tjes ook niet, dat vind ik ook heel mooi. Als je vasthoudt 
aan die regels, dan verlies je de essentie. Dus de waar-
den zijn voor mij belangrijker dan de normen. Zodra 
regels mij belemmeren in mijn goedheid, dan doe ik er 
niks mee, want dat is toch niet de bedoeling? En dan 
hoop ik maar dat ik het op de juiste manier interpreteer. 
Volgens mij ben je niet per se een goed mens als je 
altijd netjes in de kerk zit. Dat is niet de essentie van het 
geloof in mijn beleving. Kerk is voor mij gemeenschap, 
met elkaar beleven, dat kan overal. 

IN IEDEREEN ZIT EEN STUKJE GOD
Ik studeer nu zingeving en spiritualiteit. Daar wil ik 
deeltijd in gaan werken. Ik merkte dat ik het heel inte-
ressant vond hoe verschillende mensen  kunnen denken. 
Er zijn heel veel zaken die je vormen. Die hebben alle-
maal invloed op hoe je denkt, hoe je handelt. Ik vind het 
daarom lastig wanneer mensen snel oordelen. Je weet 
nooit wat voor rugzakje iemand heeft. En over iemands 
rugzakje kan je geen oordeel vellen. Je kunt alleen aan-
geven dat een bepaalde manier van doen voor jou mis-
schien minder prettig is. . 

Een zin in het Oude Testament spreekt mij heel erg aan. 
“God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw 
schiep hij hen”. Voor mij betekent dat: “in ieder mens 
zit een stukje God”.  Het is mijn wens dat we blijven 
proberen elkaar zo te benaderen, zoals we God benade-
ren: met respect. Wat voor geloof, wat voor overtuiging, 
wat voor kleur je hebt: dat maakt niet uit. Als je elkaar 
liefhebt, dan heb je God lief en dan heb je dus ook 
jezelf lief: want God zit ook in jou.

Stefan Stitselaar



D E  E S H O F 19P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E18

Mantelzorger
Mantelzorger zijn, een mooie, soms moeilijke 
manier van leven

Maandagavond 3 november waren zo’n 25 mantelzor-
gers en belangstellenden naar De Eshof gekomen om 
elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan 
over de taak van mantelzorger zijn. Een taak die mooie 
maar ook moeilijke kanten heeft.
Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald 
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende (schoon)ouder, partner, kind of iemand anders bij 
wie ze zich betrokken voelen. Mantelzorger ben je 
ineens, het komt zomaar op je pad omdat plotseling die 
zorg nodig is. Er zijn ongeveer 2,6 miljoen mensen 
mantelzorger, heel veel mensen hebben er mee te 
maken, zo ook in Hoevelaken, in de Eshofgemeente. 
We vergeleken het mantelzorger zijn met een mooie 
rode glanzende bloem in de vorm van een hart. Want 
mantelzorgers hebben hart voor de ander. Mantelzorger 
zijn kan je veel geven. Het kan je blij maken omdat de 
ander dankbaar is, het kan je relatie met de ander ver-
diepen, je merkt dat je veel aan kunt, meer dan je denkt. 
Een aantal redenen waarom mantelzorg zin kan geven 
aan je bestaan. Je bent nodig, van betekenis. 
Maar de bloem kan slap worden, verschrompelen. De 
zorg kan op den duur een last worden, de echte harte-
lijkheid kan minder worden. Er is helemaal geen tijd 
meer voor andere dingen of andere mensen, je wordt 
moe van het alsmaar geven en het lijkt wel of de ander 
altijd maar neemt – en dat is soms ook zo. Het duurt 
allemaal zo lang. Je worstelt met de positieve en nega-
tieve gevoelens en gedachten in jezelf en je voelt je er 

schuldig over. In de gesprekken bleek dat deze gevoe-
lens er zeker kunnen zijn. 
De grote vraag is: hoe ga je hier dan mee om? Hoe kan 
de bloem fris en kleurrijk blijven. Hoe kan mantelzorg 
positief zijn en ook blijven? Het lastige voor mantelzor-
gers is, dat hij/zij de zorg heeft voor de ander maar 
tegelijk te maken heeft met de vraag: wat kan of moet 

ik doen voor mijzelf om goede zorg te kunnen blijven 
geven. De mantelzorger moet dus eigenlijk zorgen voor 
2. En dat is nu juist vaak het lastige; de mantelzorger is 
vaak helemaal gericht op de ander. 
Naast lichamelijk in goede conditie blijven en zorgen 
dat de zorg goed geregeld is, is het ook belangrijk om 
stil te staan bij de moeilijke dingen waar je tegenaan 
loopt, de vragen, de twijfels, gevoelens als boosheid en 
irritatie, vragen met betrekking tot je relatie met ande-
ren en ook met God. Om een antwoord te vinden op dit 
soort vragen, daar is vaak tijd en rust voor nodig en die 
is er lang niet altijd. Toch is het goed er iets mee te 
doen, bijvoorbeeld erover praten met iemand die je ver-
trouwt, iemand van het wijkteam, iemand van de hulp-
dienst Hoevelaken, met een professionele hulpverlener. 
De situatie waar een mantelzorger in zit, verandert er 
niet door maar wel de manier waarop je ertegenaan 
kijkt kan veranderen waardoor je ruimte ervaart, kracht, 
moed om verder te gaan. Jenny Verbeek- van Lienden, 
consulent steunpunt mantelzorg Sigma Nijkerk, gaf aan 
dat het belangrijk is om een goed netwerk om je heen te 
hebben. Dit kan familie, buren of de kerk zijn. Ook heel 
belangrijk is om hulp te durven vragen: voor concrete 

Mantelzorger 
problemen waar je mee te maken krijgt een beroep 
doen op een ander. Dat is voor de ander te overzien 
en de mantelzorger kan er enorm mee geholpen 
zijn. 

Ook hebben we stil gestaan bij de vraag wat de 
kerk, de gemeente kan betekenen voor mantelzor-
gers. Wat als heel belangrijk wordt ervaren is, dat 
mantelzorgers gezien worden, zich erkend weten, 
aandacht vinden en een luisterend oor voor hun 
situatie. Een bloemetje, een kaartje, genoemd wor-
den in de gebeden zijn daar voorbeelden van. 

Omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten, dat is precies 
wat kerk zijn is. Er komt een volgende avond, is 
afgesproken, waarschijnlijk in het voorjaar van 2015. 
U zult er te zijner tijd wel aankondigingen van zien. 
We eindigden de avond met een avondgebed, waarin 
ook de woorden van lied 221 van Huub Oosterhuis 
klonken. Een lied over God die liefde is, maar die we 
ook mogen bestormen met onze moeite en vragen.
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

We zijn deze avond in kleinere groepen met elkaar in 
gesprek gegaan aan de hand van afbeeldingen uit de 
Groeibijbel. Deze afbeeldingen zijn gemaakt door 
Cees Otte. Enkele ervan laten we u, met toestem-

ming van Cees Otte, graag zien.
Er is veel informatie voor mantelzorgers. Hieronder 
volgt een kleine selectie van boeken die over dit 
thema gaan: 
-Titel: Zorgen voor anderen: Hoe mantelzorgers in 
balans blijven
Samengesteld door Gerrie Ham- Willemsen, Kees 
Roest, Nico van der Voet e.a.

-Titel: De balans tussen mantelzorg en werk (infor-
matie voor mannen)
Auteurs: Jeanette van Tulder, Ria Eijck
Dit boek behandelt het thema mantelzorg en werk: 
Hoe vind ik de balans?

-Titel: Wie krijgt de gouden armband van moeder? 
Schrijfster: Else-Marie van den Eerenbeemt

Iedere familie heeft een erfenisverhaal. In dit boek 
komen familieverhoudingen en rollen van kinderen 
aan de orde.

-Titel: Wees blij dat je ze nog hebt
Schrijfster: Yvonne Kroonenberg
In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan het 
woord die met mantelzorg te maken hebben. 

-Titel: Zorgen met Zin
Auteur: Judith Gerkema-Mudde
Thema: hoe kun je betekenis zien in iemands ziekte-
proces en kun je de zorg vol blijven houden?

Met vriendelijke groet,
Marjolen Veerbeek



D E  E S H O F 21

 
Begroting 2015

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E20

Al weer drie maanden ben in De Eshof aan het werk en 
aan het leren. Door de activiteiten waar ik aan deel-
neem, leer ik steeds meer mensen kennen. Daardoor 
wordt de gemeente steeds vertrouwder en groeit mijn 
betrokkenheid. Fijn om te ervaren welkom te zijn. De 
afgelopen weken liep ik er wel tegen aan dat mijn leven 
zo versnipperd is. Mijn leven is zo gevuld, met aan-
dacht voor mijn gezin, met mijn parttime baan als 
secretaresse, met de lessen op Windesheim en studeren 
thuis, zorg voor (schoon)ouders, met leren en werken in 
de Eshofgemeente en gemeentelid zijn in mijn eigen 
gemeente in Zeewolde en dan heb ik ook nog een huis-
houden. Als ik het hier allemaal zo neerschrijf is het 
ook erg veel allemaal. Dat riep bij mij de vraag op: 
waar ben ik zelf nog in al 
die activiteiten? Gelukkig 
was er hulp. Ik heb het 
maar gewoon besproken, 
zowel op de opleiding als 
in mijn gesprekken met 
Ellie Boot. En dat gaf me 
weer ruimte. En door die 
ruimte kreeg ik ook weer 
overzicht en meer plezier 
in al die verschillende acti-
viteiten die er nu allemaal 

zijn. Gelukkig kan ik aardig goed organiseren, dan ben 
ik dankbaar voor mijn ervaring als secretaresse. Ik pro-
beer iedere dag ook even tijd te maken voor mijzelf,  
een moment waarbij ik even afstem met mijn God, de 
Eeuwige, die is en was en zal zijn. Dan weet ik dat ik 
een goede keuze heb gemaakt door deze HBO-
opleiding te doen en vol vertrouwen kan ik dan weer 
door met de dingen die er te doen zijn. De voorbije 
weken heb ik diverse mensen bezocht, ontmoet, en ook 
de komende weken zijn er met een aantal mensen 
afspraken. Fijn dat er mensen zijn die met mij in 
gesprek willen, hun verhaal met mij willen delen. Ik 
vind dat heel bijzonder en voel me er dankbaar voor. 
Ook de gesprekken met Ellie ervaar ik als leerzaam en 

waardevol. Het is fijn om 
in de Eshofgemeente te 
mogen leren en werken dit 
jaar. Ik groei ervan. 

Met vriendelijke groeten,
Marjolen Veerbeek

UITVAART :
van Dhr van Hattem

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Huisman Damweg 19 Zwbr  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van den Berg Nachtegaall. 9  vijfentwintig jaar getrouwd

EN DE JARIGEN:
Dhr Blom, Mw Hartman, Mw van der Burg, Mw van de Rovaart,
 Mw van de Kuilen, Dhr Soetens, Mw Louis, Mw Petter.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Leren en groeien
Leden van de Protestantse Gemeente “de Eshof”

Onderstaand vindt u de begroting voor 2015 van de Protestantse Gemeente “de Eshof”te Hoevelaken. Deze begro-
ting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van oktober 2014.
De begroting is in verkorte vorm weergegeven , de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester 
P.F.Verhagen, Evert van der Veerlaan 14 en bij de administrateur F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a, beiden te 
Hoevelaken

  Begroting  Begroting 
      2015     2014
Uitgaven:
Predikantsplaatsen en gastpredikanten  85.000   83.800
kerkcentrum, groot onderhoud  41.500    39.795
Quotum landelijke organen  6.250  6.250
Solidariteitskas, generale collecten          2.200             2.300
Jeugdwerk, OCG, Kerkblad, Vorming en Toerusting      11.075     10.550
Kosten eredienst inclusief musici       8.810       9.260
Kerkelijke administratie, informatie, contributies          11.065     14.900
    ----------     ---------
   165.900     166.855

Inkomsten:
Collecten en giften      7.250       6.500
Verhuur en buffetinkomsten    19.000     19.000
Solidariteitskas, bijdrage leden      4.000       4.500
Kerkblad rondom, bijdrage leden      7.000       7.000
Bloemenfonds      3.300       3.300
Bijdrage BAK      5.000       6.000
Renten      3.750       7.100
Vrijwillige bijdragen  115.000   112.000
  ----------  ----------- 
  164.300  165.400
  ----------  ----------- 
Over / Tekort   -  1.600    - 1.455
                       =====                             =====

Namens college van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente “de Eshof”

P.F.Verhagen, penningmeester
F.Schimmel, administrateur
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Veranderingen in de zorg
VERANDERINGEN IN DE ZORG; ZAL HET 

DE KERK EEN ZORG ZIJN …..?

Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg; 
vooral de zorg voor oudere en kwetsbare mensen zal 
anders worden georganiseerd.
De verzorgingsstaat die in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw werd opgebouwd wordt langzaam maar 
zeker omgebouwd tot de zogeheten participatiemaat-
schappij. De verzorgingsstaat was vooral bedoeld om 
een vangnet te creëren voor mensen die onvoldoende 
middelen hadden om te voorzien in hun noodzakelijke 
levensonderhoud en zorg. Vele sociale wetten deden hun 
intrede zoals de AWBZ waarin o.a. de financiering van 
de langdurige zorg geregeld werd; de AOW, een staats-
pensioen voor iedereen, de WW, de WAO en vele andere 
verzekeringen en voorzieningen.
Het handhaven en uitbreiden van de verzorgingsstaat 
werd uitgevoerd door de staat; de financiering daarvan 
werd neergelegd bij de burgers via belastingen en pre-
mies.

De verzorgingsstaat is in de loop van de jaren zijn doel 
voorbij geschoten en dreigde onbetaalbaar te worden. 
De overheid was gedwongen om in te grijpen en is 
doende de verzorgingsstaat in snel tempo om te bouwen 
tot participatiemaatschappij waarin de kernbegrippen 
‘eigen regie’, ‘decentralisatie’ en ‘kostenbesparingen’ 
centraal staan. 

Zonder al te veel in details te treden komen de nieuwe 
regelingen per 1 januari 2015 in grote lijnen op het vol-
gende neer:

- De AWBZ wordt vervangen door de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ). Deze zorg is bestemd voor 
hen die 24 uur per dag zorg en ondersteuning behoeven 
en voor wie geen zicht is op herstel. Alle huidige bewo-
ners van verpleeghuizen vallen onder deze wet.

- Vanuit de AWBZ werden ook lichtere vormen 
van ondersteuning betaald, zoals activiteitenbegeleiding, 
dagbesteding en vormen van begeleid wonen. Deze 
voorzieningen worden overgedragen aan de gemeenten 
via de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

- Verpleging en verzorging thuis zullen worden 
uitgevoerd door de zorgverzekeraar.  De coördinatie 
vindt plaats door de wijkverpleegkundige, al of niet in 
teamverband. Wijkverpleegkundigen worden aangesteld 
en betaald door de zorgverzekeraar.

- Wonen in een verzorgingshuis of seniorenwo-
ning wordt gezien als wonen in een eigen huis met beta-
ling van huur en verzorgingskosten. De door de AWBZ 
gefinancierde verzorgingshuizen oude stijl bestaan 
alleen nog voor mensen die eind 2014 in een verzor-
gingshuis woonachtig waren. Doordat vele huizen leeg 
komen te staan, zijn verhuizingen met alle problemen 
van dien, onontkoombaar.  

Deze veranderingen, gekoppeld aan forse bezuinigingen, 
dienen per 1 januari 2015 in te gaan. De gemeenten, als 
uitvoerders van de WMO, spelen hierin een cruciale rol. 
Maar ook zorgverzekeraars bereiden zich voor op nieu-
we verantwoordelijkheden.

Dat deze veranderingen niet vanzelf gaan is duidelijk. 
Vriend en vijand zijn het erover eens dat decentralisatie 
van de zorg een goede zaak is. Het bevorderen van 
kleinschaligheid en het organiseren van de zorgbehoefte 
zo dicht mogelijk bij de zorgvrager kunnen op brede 
maatschappelijk steun rekenen. Maar we hoeven de 
krant maar open te slaan of een praatprogramma op de 
TV te volgen en we worden geconfronteerd met talloze 
knelpunten en wantoestanden die om een oplossing vra-
gen. Maar per 1 januari zijn die oplossingen nog niet 
voorhanden en is een tekort van 5000 wijkverpleegkun-
digen nog niet weggewerkt. Daarbij komt dat elke 
gemeente vrij is om de zorgcoördinatie naar eigen 
inzicht te organiseren. Er zijn gemeenten die met de toe-
gewezen middelen de organisatie per 1 januari op poten 
hebben staan; er zijn ook gemeenten die nog lang zo ver 
niet zijn en een beroep moeten doen op aanvullende 
middelen ten koste van andere gemeentelijke voorzie-
ningen.

Voor heel veel mensen brengen deze veranderingen 
grote onzekerheid met zich mee. ‘Krijg ik na 1 januari 
nog wel de hulp en ondersteuning waar ik aan gewend 
ben en die ik nodig heb of moet ik het zelf gaan organi-
seren’. Volgens de WMO moet gezocht worden naar de 
best passende en goedkoopste oplossing volgens de for-
mule: op eigen kracht en via het eigen sociale netwerk. 
Daarna via algemene voorzieningen en pas in laatste 
instantie via de WMO of de WLZ. Mensen zullen vaak 
niet krijgen wat ze gevraagd of waarop ze gehoopt had-
den. De toekomst zal moeten uitwijzen of mensen in de 
knel komen of zich uiteindelijk kunnen redden.

En de kerk? Voelen we ons als kerkelijke gemeenschap 
mede verantwoordelijk of wijzen we toch naar de 
gemeentelijke overheid om problemen op te lossen.

Stond de kerk vroeger (voor, in en na de tweede wereld-
oorlog) in het middelpunt van de samenleving en fun-
geerde zij als sociaal vangnet; tijdens het opbouwen van 
de verzorgingsstaat werd de kerk hoe langer hoe meer 
naar de randen van de maatschappij gedreven. De bete-
kenis van de kerk als sociaal vangnet voor de samenle-
ving werd vrijwel tot nul gereduceerd omdat de over-
heid deze rol overnam. 

Maar het is te verwachten dat met de decentralisatie van 
de zorg ook de kerk weer in beeld komt, vooral in klei-
ne woongebieden.
Wat kunnen we als Eshofgemeente betekenen. 
Natuurlijk, we kunnen wijzen op de Hulpdienst 
Hoevelaken die fantastisch werk levert of op de activi-
teitenmiddagen die georganiseerd worden en in een 
behoefte voorzien. 
Maar we kunnen meer doen. 

Laten we als kerkelijke gemeente ons bewust zijn van 
de impact die deze veranderingen hebben op mensen. 
Laat ouderlingen, diakenen, contactpersonen, pastorale 
medewerkers en alle anderen die bezoeken afleggen 
alert zijn op signalen en knelpunten. 
Laten we blijven hameren op goede informatievoorzie-
ning vanuit de burgerlijke gemeente b.v. door het 
Nijkerks Diaconaal Beraad waar ook de diaconie van 
‘de Eshof’ deel vanuit maakt.
Laten we aandacht hebben voor mogelijke overbelasting 

van degenen die als mantelzorger direct betrokken zijn 
bij mensen die (langdurig) zorg nodig hebben. 
Laat deze onderwerpen steeds terugkeren op de agen-
da’s van de kerkenraad, de pastorale raad en de diaco-
nie.

Maar hoe contentieus ouderlingen etc. ook te werk gaan, 
ook hen ontgaat wel eens wat. Dus als u zelf vindt dat u 
niet krijgt wat u nodig hebt en dat zelf niet kunt oplos-
sen omdat u b.v. geen mensen kent of geen geld hebt om 
zelf uw noodzakelijke hulp te bekostigen, stel dan uw 
ouderling of contactpersoon op de hoogte. Laat u zich 
niet door schroom of schaamte weerhouden op met uw 
problemen voor de dag te komen. Misschien dat we als 
kerk iets voor u kunnen betekenen.

Maar bewustzijn creëren en aandacht hebben voor men-
sen in de knel is niet voldoende. Het samen met andere 
(kerkelijke) organisaties zoeken naar creatieve oplossin-
gen voor knelpunten en noden in de eigen omgeving 
zijn van even groot belang.
 
Laten we als Eshof een waakzame en zorgzame kerk 
zijn en blijven.

Frits Harmsen.
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Even voorstellen… Op adem komen

Diaconaal Project: Even voorstellen…

Op 1 november vond de eerste vergadering van 
het nieuwe jongerenproject plaats. Het komen-
de halfjaar zullen tien jongeren en vier begelei-
ders zich gaan inzetten voor een nieuw project 
in Moldavië. Deze keer zijn dat Niels Roos, 
Frank van den Heuvel, Mirjam Bos, Jari Beitler, 
Demi Beitler, Aart de Gier, Lieuwe Zwart, 
Sandra van Valkengoed, Anje Boswijk, Odin 
van den Heuvel, Floris Zwart, Jessica Hofman, 
David Roelofs, Henry Westein en Stefan 
Stitselaar
In elke uitgave van de Rondom zullen een aan-
tal van ons zich aan u voorstellen. In deze editie 
zijn dat Anje Boswijk en Floris Zwart.

Mijn naam is Anje Boswijk. Ik ben 15 jaar oud en ik zit 
in het vierde jaar op het Vathorst College. Mijn hobby is 
voornamelijk muziek. Ik hou ervan om naar muziek te 

luisteren, maar ook heel 
erg om zelf muziek te 
maken. Ook vind ik het 
heel leuk om met vrien-
den en vriendinnen din-
gen te doen, zoals naar 
de stad gaan of gewoon 
gezellig te chillen bij 
iemand thuis.
Ik ga mee naar Moldavie 
omdat het mij een 
geweldige ervaring lijkt 

en vooral omdat we de kinderen daar, die het veel min-
der goed hebben dan wij, gaan helpen. Dat lijkt mij heel 
mooi om mee te maken. Tijdens het Grace Home pro-
ject was ik nog te jong om mee te gaan. Daar baalde ik 
heel erg, ik wilde toen al graag mee om het weeshuis op 
te knappen en de kinderen daar te helpen. Daarom vind 
ik het heel leuk dat ik de komende zomer wel mee kan 
naar Moldavie. Ik heb er heel veel zin in!

Mijn naam is Floris 
Zwart. Ik ben 14 jaar 
en ik ben al mijn hele 
leven lid van de kerk. 
Ik heb hier catechesa-
tie gevolgd en ben 
hier ook gedoopt. Ik  
zit op de 
Amersfoortse Berg in 
de 3e klas en ik ga 
hier met veel plezier 
naartoe. In mijn vrije 
tijd voetbal ik bij SC Hoevelaken of spreek ik af met 
vrienden. 

En nu ga ik mij natuurlijk veel bezighouden met het 
Moldavie project, waar we veel acties voor moeten 
organiseren. Ik heb mij hiervoor aangemeld om het mij 
een unieke ervaring lijkt om de arme kinderen daar te 
helpen. Ik denk dat ik hierdoor leer te waarderen wat ik 
zelf allemaal heb. En ik geloof dat het heel goed is om 
iets voor een ander te doen. 

Autodienst
Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk
kunnen, is er een autodienst beschikbaar.

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

Op 31 december a.s. vindt in “De Eshof” de dag van stilte plaats met het thema: “Op adem komen”
Op deze dag is er voor ieder die daar behoefte aan heeft gelegenheid om zomaar binnen te lopen.
Op adem te komen door te kijken naar beelden, schilderijen en schikkingen met natuurlijke materialen, 
gedichten te lezen of te luisteren naar muziek.
Uitgebeeld door kunstenaars uit ons midden.
 
Gedachten laten komen
laten gaan
wegdromen
stil worden
beelden en woorden opnemen
bewaren voor het nieuwe jaar
op je eigen wijze
in stilte en rust.
 
De liturgische schikgroep van de Eshof heet u/je van harte! welkom.
 
Tijd: 10.30-16.00 uur
Plaats: “De Eshof”, De Veenslag 16, 3870 CE Hoevelaken
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 Verkoop activiteitengroep

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februari 
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 platform voor 
gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te 
delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Fokke Kooistra, Jan v/d Kuilen, 
Elske den Uijl en Inge Pie

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het januari/februari nummer is
dinsdag 6 januari 2015
Inleverdatum voor het maart nummer is
dinsdag  24 februari 2015

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
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.

Administratie

 Verkoop activiteitengroep

Na een jaar van activiteiten was het zover dat er een aantal prachtige handgemaakte artikelen verkocht konden 
worden. De opbrengst van de verkoop bedroeg 114,60 euro. Een fantastisch bedrag waaruit u liet blijken dat de 
groep en hun werk ook door u wordt gewaardeerd. Door hard te werken en door tussentijdse verkoop en de vrij-
willige bijdrage van de groep is er een totaal opbrengst van 619,50 euro.   Door de groep is besloten om 50% 
van dit bedrag over te maken naar de diaconie en 25% naar KiKa (onderzoek naar kinderkanker) en 25% naar 
de Zonnebloem afd. Hoevelaken. Deze laatste twee doelen kwamen met een zelfde eindstand uit de bus vandaar 
elk 25%. Alle deelnemers aan de activiteitengroep mogen trots zijn op dit fantastische resultaat. Ook voor het dit 
jaar zet de groep er de schouders weer onder en zullen proberen dit mooie resultaat te evenaren. Met uw enthou-
siasme en de inkoop van onze handgemaakte artikelen zal dit zeker gaan lukken.

Namens de activiteitengroep,
Wilma v.d. Kuilen

INGEKOMEN:
Dhr. A.K. du Gardijn   Monshouwerlaan 43     wijk 4

VERHUISD: 
Fam. Groen- den Uijl   Hof der Kolommen 13 naar Constantijngaarde 2  wijk 1/5
Fam. Berends    Nassaulaan 58 naar Monshouwerlaan 41   wijk 6/4
Mevr. J.L. van den Berg- Verschoor  Gravenhof 5 naar Monshouwerlaan 41   wijk 6/4

OVERLEDEN:
Dhr. W.A. van Hattem   Sportweg 53      wijk 4

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

Een wereld in verwarring

Solidaridad
In de gezamenlijke oecumenische viering van zondag 23 november jl. voelden de Paulusgeloofsgemeenschap en 
de Eshof-gemeente zich verbonden met de jonge boeren in ontwikkelingslanden. Zij (hebben), geven de toe-
komst als wij hen de kans geven het verschil te maken.
De collecte, de ingeleverde collectezakjes en wat extra geld van de verkochte Fair Trade producten hebben een 
mooi saldo van 564.57 Euro opgebracht !
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de ZWO groep en de MOV-groep

Een wereld in verwarring,

…een moment van gebed en bemoediging,

op vrijdagavond 12 december om 19.30 uur 
in de Nederlands Hervormde Grote kerk

…door de kerken en voor alle mensen 
in de gemeente Nijkerk.

De Bijbel roept ons op te bidden voor de overheid en de 
overheden opdat iedereen een rustig, waardig leven mag 
leiden. Daarom willen kerken van Nijkerk de noden van 
onze wereld, van o.a. vele medechristenen in andere 
delen van de wereld in een gezamenlijk gebed voorleg-
gen aan God. Bij de noden waarin onze wereld verkeert 
wordt in het bijzonder ook gedacht aan:
•	 de spanningen in en rond Oekraïne, met alle gevol-

gen ook voor ons land,
•	 het geweld in Syrië en Irak van IS,
•	 de zorgen rondom Ebola in Afrika,
•	 de blijvende onrust in Israël.

Dit alles leidt bij velen in onze wereld en in ons land tot 
een toenemend gevoel van onveiligheid, onrust, onze-
kerheid en machteloosheid.

Op grond hiervan kwam de Chr. Gereformeerde kerk 
met de vraag bij IKOON om als gezamenlijke kerken op 
korte termijn een biddag of bidstond te houden.
Binnen IKOON (Interkerkelijk beweging Nijkerk vanuit 
het gereformeerd belijden) vond men dat alle kerken 
hieraan mee moesten kunnen doen. Daarom is de vraag 
tevens gegaan naar het Nijkerks Overleg Orgaan van 
Kerken (OOK). Het bestuur van OOK heeft direct posi-
tief gereageerd.

De Gebedsdienst wordt gedragen door IKOON (deelne-
mende kerken: Nederlands Hervormde gemeente, 
Nederlands Hervormde gemeente “De Fontein”, 
Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk Vrijgemaakt 
Oost en West, Chr. Gereformeerde kerk) en het DB van 
OOK (Ds. H.F. Klok, Ds. D. Riemens en Ds. H.D. 
Rietveld).

Als Eshofgemeente sluiten we ons hierbij aan, in het 
besef dat in alle onmacht tegenover de grote problemen 
in de wereld en de vernietigende krachten die in mensen 
leven, het gebed ons rest.
Wij nodigen ook u uit vrijdag 12 december om 19.30u 
in de Grote Kerk aanwezig te zijn bij deze gebedssa-
menkomst.


