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Rondom november 2018
De hemelse supermarkt
Ik was eens in een dorpje, `t lag aan de rand van een park.
Toen zag ik een uithangbord dat zei:
‘De hemelse supermarkt ‘
Ik kwam wat dichterbij en de deur ging vanzelf open
en voor ik besefte wat ik deed, was ik al binnen gelopen.
Het  personeel bestond uit vele engelen
allen, daar waar nodig tot hulp bereid.
Eén reikte me een mandje en zei:
“M’n kind doe je boodschappen met beleid!”
Alles wat een mens nodig heeft, was in de winkel te koop
en het eerste wat ik meenam was een pakje Hoop.
Wat verder in het pand zag ik ook Geduld
en daarnaast was een groot vak dat met Liefde was gevuld.
Wijsheid zat in flessen, daarvan nam ik er twee
en een aantal zakken met Geloof nam ik toch ook maar mee.
De Heilige Geest was niet te missen, uitgestald waar ik ook keek, 
ook stopte ik even voor de artikelen Kracht en Moed
want een beetje sterkte doet een mens toch goed.
Van Genade nam ik een grote rol
en zo raakte mijn mandje al aardig vol.
Ik liep al richting kassa om alles te betalen,
Maar bang dat ik wat vergeten zou, bleef ik nog wat dralen.
In een zijpad viel mijn oog ineens op Gebed,
ik verlegde iets in mijn mandje en toen paste het nog net.
Maar Vrede en Vreugde pasten niet meer in de mand
die hield ik noodgedwongen dan maar in de hand.
Bij de kassa vroeg ik een engel: “Wat kost dit alles bij elkaar?”
Hij  glimlachte alleen en maakte een laat-maar-zitten-gebaar.
Vol verbazing vroeg ik hem: “Wat is hiervan de reden?”
Hij lachte weer en zei: “M’n lieve kind, Jezus betaalde al de rekening,
lang, heel lang geleden

Dit gedicht, dat werd voorgedragen door Wouda Bakker-Beitler aan het einde van een diakonie vergadering,
maakte veel indruk op de aanwezigen.



zondag 11 november 10:00 uur  Drs Roel van Riezen de Glind
     Collecten: Plaatselijk werk; kerstpakketten, Onderhoud gebouw 

zondag 18 november 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Solidaridad, Vorming & Toerusting 
 
zondag 25 november 9:15 uur  Ds E Boot + Rini Bouwman (Oec. Dienst in Pauluscentrum)
     Geen collecten
 
zondag 02 december 10:00 uur  Ds Hans van Ark Wapenveld (Advent 1)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Eredienst 
   17:00 uur  (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 

zondag 09 december 10:00 uur  Ds E Boot (Advent 2)
     Collecten: Eigen Diaconie, Eredienst 
   17:00 uur  (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils
 
zondag 16 december 10:00 uur  Ds E Boot (Advent 3)
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie
   17:00 uur  (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 

zondag 23 december 10:00 uur  Ds Meindert Dijkstra Ede (Advent 4)
     Collecten: Naar school in Haiti, Eredienst 
   17:00 uur  (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 

kerstavond 24 december 19:00 uur  Ds E Boot + kinderen
     Collecten: Jongerenproject Oeganda, Jeugd- en Jongerenwerk 
   22:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Stichting de Hoop, Cantorij
 
kerstdag 25 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk, Pastoraat

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
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Agenda
maandag 12 november 19:15 uur  Basiscatechese
   19:30 uur  Ibislaan 18 Wijkteam 4
   19:15 uur  Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
     kennismaken meditatie
donderdag 15 november 20:00 uur  All4Uganda - Tweede bijeenkomst  
     De afsluitende reis van het diaconale project 
     Queen of Peace Highschool     
vrijdag 16 november 19:00 uur  Repetitie tienermusical

maandag 19 november 19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur  Engelen in de kunst
dinsdag 20 november 9:00 uur  Julianalaan 53 Pastorale Raad
woensdag 21 november 13:30 uur  Activiteitenmiddag
   19:00 uur  De Kopperhof Film Extremis
donderdag 22 november 20:00 uur  Moderamen
vrijdag 23 november 9:30 uur  Liturgische Vormgroep
   15:00 uur  Nachtegaallaan 12 Wijkteam 1
   19:00 uur  Repetitie tienermusical
zondag 25 november 8:45 uur  Pauluscentrum Zondagse ochtendwandeling

maandag 26 november 19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur  Instructie Basiscatechese
   20:00 uur  Informatieavond musical Jozef
   19:15 uur  Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
     kennismaken meditatie 
dinsdag 27 november 13:30 uur ntb Geduld met God - boekbespreking
     Tweede bijeenkomst
     eventueel 19:30 - 21-30 
woensdag 28 november 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
donderdag 29 november 20:00 uur  Diaconie
vrijdag 30 november 9:30 uur  Liturgische Vormgroep
   19:00 uur  Repetitie tienermusical

maandag 03 december 19:15 uur  Basiscatechese
   13:30 uur  n.t.b. Op zoek naar de grondmelodie
woensdag 05 december 13:30 uur  Activiteitenmiddag
vrijdag 07 december 9:30 uur  Liturgische Vormgroep
   19:00 uur  Repetitie tienermusical

maandag 10 december 19:15 uur  Basiscatechese
   19:15 uur  Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
     kennismaken meditatie
dinsdag 11 december 20:00 uur  Kinderdienst
donderdag 13 december 20:00 uur Kerkenraad

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



D E  E S H O F 5

ZONDAG 25 NOVEMBER: SOLIDARIDAD

Zoals we dat inmiddels alweer jaren gewend zijn, vieren 
we de laatste zondag van het kerkelijk jaar samen met 
de parochianen van de Paulusgemeenschap. We sluiten 
ons die zondag aan bij de actie Solidaridad. Solidaridad 
maakt zich sterk voor eerlijke handel wereldwijd. Het 
gaat daarbij vooral om eerlijke betaling aan de boeren 
die de grondstoffen leveren waar wij in het ‘westen’ 
onze (vaak luxe) producten van maken. Om het met een 
bekende poster van Loesje te zeggen: “Voor Max 
Havelaar-koffie worden alleen de bonen geplukt – niet 
de plukkers.” Dit jaar is ervoor gekozen om de cacao-
teelt onder de aandacht te brengen. Ergens anders in dit 
kerkblad staat daar meer over te lezen.
We vieren deze oecumenische dienst in het 
Pauluscentrum. De kerkdienst zal om 9.15 uur begin-
nen. De reden is dat Rini Bouwman, die namens het 
pastorale team van de Lucasparochie mee voorgaat, na 
de kerkdienst elders nogmaals een viering moet leiden.
De Rooms-Katholieke Kerk viert op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar, dus de laatste vóór de eerste 
Advent, altijd het hoogfeest ‘Christus Koning’. Daarom 
zullen we Daniël 7,13-14 en Johannes 18,33b-37 lezen. 
En wie weet vertelt Rini wat meer over de achtergrond 
en betekenis van dit feest.
Na afloop van de viering zullen er fair trade-producten 
worden verkocht. Tip: neem niet alleen voor de collecte 
contant geld mee! 

VESPERS IN DE ADVENT

De vespergroep is druk aan het nadenken over de ves-
pers in de Adventstijd. We hebben er dit jaar voor geko-
zen om de thema’s te volgen die ook de kinderdienst 
kiest. Voor elke zondag is er een ‘geloofsuitspraak’ die 
past bij de lezing die in de kinderdienst centraal zal 
staan:

2 december: Openbaring 1,9-11 en 8,1-4: 
             ‘ik geloof in engelen’
9 december: Lucas 3,1-6: ‘ik geloof in een nieuw begin’
16 december: Sefanja 3,14-20: ‘ik geloof in vrijheid’
23 december: Lucas 1,39-45: ‘ik geloof in dit kind’

We zullen, net als vorig jaar, de verperserie besluiten 
met een morgengebed om 10.00 uur op de zondag tus-
sen Kerstmis en Oudjaar in, zondag 30 december. Die 
zondag zal helemaal in de sfeer zijn van de stiltedag. 
Vandaar dat we die de volgende geloofsuitspraak mee-
geven: ‘ik geloof in stilte’.

Simon Drost, Erik van Veelen en Rudi Coppoolse zullen 
deze vijf gebedsgetijden muzikaal begeleiden. 
De liturgen van deze vieringen zijn Linda de Wals, 
Simon Drost, Lieske Duim, Cees Otte, Gerda van 
Vilsteren en misschien ikzelf.
Ieder die een rustig moment zoekt in deze vaak drukke 
maand, kan zich thuis voelen in de vesper of in het mor-
gengebed. Van harte welkom!

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie

VAN DE REDACTIE

Rondom in kleur? 
Gezien de hoge drukkosten is dat helaas niet mogelijk, maar vanaf november 2018 is de Rondom op de website 
wel in kleur te zien. 
De website van de Eshof vindt u op: pgdeeshof.nl

NB Op de website staat een beperkte versie van de Rondom. Enkele artikelen en foto's zijn daar weggelaten in verband met de privacy. 



Kinderdienst
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Uit de mond van kinderen
"Opa, jij hebt nou geen kerk meer, hé?"
Even moet ik nadenken. Onze kleinzoon van bijna 4 jaar zit al neuriënd met lego te spelen en deze vraag houdt hem 
bezig…? 
Hij doelt natuurlijk op ons vorige huis: een oude pastorie op het terrein van een kerkje uit 1793. Hij hoorde er de 
klok luiden en we gingen er wel eens binnen kijken.

"Ja, we zijn nu verhuisd naar Hoevelaken, en hier is een nieuwe kerk.  Wil je die zien?" Hij springt enthousiast op 
en dan gaan we naar ‘de Eshof’.  Ik laat hem het gebouw zien en we spelen samen op het orgel. 
"Wat doen ze hier?" vraagt hij. "De mensen komen hier om te luisteren naar mooie verhalen over God, en om 
samen te zingen", zeg ik.  "Waarom?" is zijn vraag.
Tsja, wat zeg je tegen een kind, dat -evenals een toenemend aantal kinderen- van huis uit niet kerkelijk is? Ik laat de 
vraag even onbeantwoord. 

Als ik aankondig dat we weer naar huis gaan, loopt hij voor me uit, wacht bij de voordeur en zingt bijna achteloos 
het liedje van 'juf Ank': 

“Hallo, allemaal, wat fijn dat je er bent.
Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend...."

Een verrassende suggestie voor komende zondag.
Hij moest toch maar eens een keer mee.

Simon Drost. 

Wat gaat de tijd toch hard hè? 
De zomer is nu echt voorbij, we hebben al herfstvakantie gehad en nu komen de wintermaanden er aan. Eerst 
Sinterklaas en daarna de periode naar Kerst toe. Die periode noemen we Advent. Tijdens de Adventsweken gaan 
we in de kinderdiensten aan het volgende thema werken: 

“Geloof met mij mee”.
Elke Adventszondag gaan we een presentje maken voor een aantal 
mensen uit de kerk die dat wel nodig hebben.....een lichtpuntje. 
Er komt een box in de kerk te staan waarin de grote mensen uit de 
kerk een briefje kunnen doen met de naam van iemand die verwend 
mag worden. 

We gaan dus elke week tijdens Advent iets voor een ander doen.

Doe jij ook mee? Dan zien we je bij de kinderdienst!

- - - - - - - - - - - - - 
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Gastpredikanten in 
november en begin december

In de maand november en begin december gaan 
twee gastpredikanten voor. Beiden worden hier 
geïntroduceerd. 

Voor de eerste is dat eigenlijk niet nodig, want Roel van 
Riezen uit de Glind is 
inmiddels een bekende 
verschijning in de Eshof.  
Op 11 november gaat hij 
voor.

Roel heeft een economi-
sche en juridische achter-
grond. Hij heeft in de 
jaren negentig een studie 
aan de HEAO afgerond 
en is vanaf 1995 tot heden werkzaam bij de vakbond 
CNV. Roel is breed georiënteerd; hij onderhandelt over 
arbeidsvoorwaarden, pensioenafspraken en reorganisa-
ties maar is ook actief in de individuele belangenbehar-
tiging en het opzetten en begeleiden van ondernemings-
raden.

Voorafgaande aan zijn HEAO studie heeft Roel theolo-
gie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met als 
hoofdvak godsdienstfilosofie. Het leerde hem helder te 
formuleren wat geloven en de bijbehorende geloofsvra-
gen voor hemzelf inhouden. Pas in een later stadium 
heeft hij aan de Protestantse Theologische Universiteit 
zijn opleiding tot predikant afgerond. Roel is thans pro-
ponent d.w.z. een beroepbare predikant. Hij is de partner 
van Mieke Groen, ook één van onze vaste gastvoorgan-
gers.

Op 2 december gaat een predikant voor die nog niet eer-
der zijn opwachting in de Eshof heeft gemaakt. Zijn 
naam is Hans van Ark en is met zijn gezin woonachtig 
in Wezep. Als telg uit een familie van beschuithandela-
ren (zijn grootvader en vader zaten in de beschuithan-
del) lag een toekomst in de beschuitbranche ook bij 

Hans voor de hand. Zijn 
opleiding als jurist/eco-
noom duidde al in die 
richting. Maar Hans 
sloeg een andere weg 
in. Na afronding van 
zijn studie  gaf hij 
jarenlang leiding aan 
Scouting Nederland en 
aan de Wereld Jamboree 
met 35000 jongeren. 

Het geloof bleef echter trekken en Hans vroeg zich af of 
de talenten die hij van God had gekregen ook voor de 
kerk kon inzetten. Zo ging hij theologie studeren om in 
1999 predikant te worden in Wezep. Zijn zakelijke 
inslag nam hij mee als predikant, dus begon Hans 
onmiddellijk te onderzoeken of er groeipotentie  aanwe-
zig was in zijn kerkelijke gemeente in Wezep. Dat was 
er en hij heeft 10 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van 
de kerkelijke gemeente van Wezep. 

Maar consolideren is niets voor Hans. Vanaf 2009 ging 
hij dan ook aan de slag als programmamanager 
‘Missionair werk en Kerkgroei’ bij de PKN. Voortvarend 
ontwikkelde hij, samen met onder andere gemeenteadvi-
seur Nynke Dijkstra, een plan om het missionair elan 
binnen de kerk te vergroten.  In korte tijd ontmoette het 
tweetal ongeveer 1500 predikanten  en 12000 vrijwilli-
gers. Volgens Hans  functioneerde de tour  vooral als 
eye-opener. ‘Missionair wordt vaak ingevuld als: je zit 
in de kerk en je gaat leuke dingetjes bedenken en dan 
maar hopen dat ze komen. Maar dat is de kerk naar bin-
nen. Kerk naar buiten betekent dat je doelbewust buiten 
de kerk gaat staan. Wie zijn die mensen die nog niet van 
geloof en kerk weten? Hebben we überhaupt nog aan-
sluiting bij die mensen? Het gaat dus niet om de vraag 
hoe we de kerk weer vol krijgen. Dat is ook niet onze 
Bijbelse opdracht. Het gaat om het zoeken van aanslui-
ting bij mensen die het geloof nog niet kennen’.

Bewustwording vindt Hans essentieel. ‘Waartoe zijn we 
geroepen? Wat is je taak? Om je daarvan extra bewust te 
worden kun je na elke kerkenraad een cirkeltje zetten 
voor alle onderwerpen die met de interne zaken van je 
gemeente te maken hebben en een streepje voor de 
onderwerpen die vooral naar buiten gericht zijn. Dan zie 
je vaak veel cirkeltjes en weinig streepjes. Ga daarmee 
door tot er balans in zit.

Ook is het verstandig om goed na te denken over je 
identiteit als kerk. Waar ligt onze kracht? Wat kunnen 
we wel en wat niet? Kunnen we dat versterken? Dat kan 
leiden tot een identiteit waarbij sommige gemeenteleden 
zich niet meer thuis voelen. In dat geval moeten 
gemeenten leren om royaler naar elkaar door te verwij-
zen.’

Tot zover Hans van Ark uit Wezep; op 2 december in de 
Eshof.

Frits Harmsen.



College van kerkrentmeesters  
Begroting 2019
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Leden  van de Protestantse Gemeente "de Eshof"        
  
Onderstaand vindt u de begroting voor 2019 van de Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken. 
Deze begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 1 november 2018. De begroting is in verkorte 
vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester W.A.Floor, Koolmeeslaan 14 en bij 
de administrateur F.Schimmel Westerdorpsstraat 58a. 
De begroting is ook te vinden op de website "de Eshof":www.pgdeeshof.nl onder het hoofdstuk  ANBI.  

     
 Begroting Begroting
 2019 2018  
BATEN:     
    
Rente-baten en dividenden 3.250 3.600
Vrijwillige bijdragen 114.500 114.500
Overige baten 40.400 43.300
 ---------------  ---------------
     
 158.150 161.400 
LASTEN:
Lasten kerkgebouw 12.000 12.000
Pastoraat 91.500 88.500  
Lasten kerkdiensten 5.800 5.400  
Verplichtingen andere organen 8.400 8.400  
Salarissen en vergoedingen 10.700 15.550  
 (musici, vrijwilligers)
Kosten beheer en administratie 1.800 1.950  
Overige lasten 32.450 31.550  
 ---------------  ---------------
 162.650 163.350 
 ---------------  ---------------
Over/Tekort -4.500 -1.950 
 ======== ======== 

Kerkbalans 2019:         
Onder het motto "Geef voor je Kerk" starten we in januari 2019 de actie Kerkbalans. De kerk is er voor u als lid 
van de Eshof Gemeente, maar bent u er ook voor de kerk. Met uw financiele steun kan de kerk haar taken uitvoe-
ren. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u ook dit jaar een bedrag te schenken aan Kerkbalans.
Daarmee bouwt u mee aan onze Eshof Gemeente.        
De begroting voor 2019 laat een tekort zien van  4.500. euro. Om de financien in de toekomst gezond te houden, is 
een stijging van uw vrijwillige bijdrage in 2019 van groot belang   
         
Belastingatrek         
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en 
tevens meer dan 60 euro aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrek-
baar. Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet 
meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. 
Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u hier vragen over hebt.     
         

Namens het college van Kerkrentmeesters,
André Floor, penningmeester

Frans Schimmel, administrateur
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Begrotingen Diaconie en  ZWO
Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken. 
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de begroting voor het jaar 2019 van de Diaconie en de ZWO.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het College van Diakenen / ZWO en de leden van de kerkenraad. 
Namens het college van Diakenen / ZWO Mw. A. Bouw, penningmeester en Hr. H. Westein, administrateur
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De Gedachteniszondag 
van 28 oktober

 

 

 BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING:

Zomaar een tuinbezoek, afgelopen juli, op Landgoed 
De Treek in Leusden. Daar, naast een van de vele 
bloeiende borders, ligt een mooi gevormde stronk van 
een klimop.

Aan de vorm was te zien hoe hij vergroeid was 
geweest, zich als het ware vastgeklampt had aan die 
boom. Dat beeld trok onze aandacht met een mooie 
bestemming voor ogen. Na een korte uitleg aan de
 eigenaresse, mocht de stronk mee naar huis.

Zo werd het een symbool voor de Gedachteniszondag 
op 28 oktober. Een beeld om  naar te kijken, te delen 
en samen te vatten dat liefdevolle gedachten en mooie 
herinneringen diep verweven in ons geworteld zijn en 
blijven.
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Vorming & Toerusting 
in november.
Marie en Mariaverering
Daar zaten we dan op 18 oktober met dertig belangstel-
lenden in afwachting van het verhaal van Adri Maat. 
Helaas heeft Adri zich vlak voor aanvang zeer tot zijn 
spijt moeten afmelden wegens ziekte. Maar Adri is weer 
opgeknapt en wil deze avond heel graag zo spoedig 
mogelijk inhalen. Deze inhaalavond is vastgesteld op 
donderdag 29 november om 20.00 uur in de Eshof. 
Mogelijk zijn er geïnteresseerden die op 18 oktober ver-
hinderd waren. Ook zij zijn van harte welkom op 29 
november. Alle aanwezigen van 18 oktober zijn over de 
nieuwe datum geïnformeerd.

Zinvol diaconaat
Op donderdag 8 november om 20.00 uur in de Eshof 
vindt de eerste avond plaats in een vierluik over ‘zinvol 
diaconaat’. Zie blz. 7 van de brochure. Op deze eerste 
avond zal het accent liggen op ‘Geloven in delen’. Wim 
van Vliet en Gerwin Duine nemen ons mee met de 
vraag wat we als gemeente en geloofsgemeenschap 
belangrijk vinden en waar we graag aan willen werken. 
Kernbegrippen zijn ‘geloven’, ‘helpen’ en ‘bouwen’. We 
worden aan het denken gezet over onze taak als 
gemeente en geloofsgemeenschap. 
De overige avonden in dit vierluik worden gehouden op 
21 januari, 11 februari en 11 maart 2019, waarop res-
pectievelijk ‘zending anno 2019’, ‘werelddiaconaat’ en 
‘ontwikkelingssamenwerking’ centraal zullen staan.
Er hebben zich nog niet zo veel deelnemers gemeld, dus 
er is volop ruimte voor meer belangstellenden.

Engelen in de kunst
Op maandag 19 november vindt over dit onderwerp een 
avond plaats in de Eshof o.l.v. Ben Pieper. De aanvang 
is om 20.00 uur en per deelnemer wordt een bijdrage 
gevraagd van 5 Euro. Zie ook blz. 4 van de brochure.
Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en 
menselijk, hemels en aards. In veel bijbelverhalen en in 
de kunst spelen zij een belangrijke rol. Tijdens deze 
avond volgen we engelen in sleutelverhalen van de 
Bijbel. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament komen 
ze ter sprake. Bij al deze verhalen kijken we naar enge-
len in beeldende kunst. Daarnaast zien we moderne kun-
stenaars als Paul Klee, Marc Chagall en Hendrik 
Werkman hun eigen visie op engelen vormgeven. We 
kijken naar enkele kunstwerken en vragen ons af wat 
deze verbeeldingen bij onszelf oproepen en welke bete-
kening ze voor ons hebben.

Film Extremis
Op woensdag 21 november om 19.00 uur zal in de 
recreatiezaal van de Kopperhof, Sportweg 25 de film 

‘Extremis’ worden vertoond. Zie blz. 4 van de brochure. 
Kaarten zijn voor 6,75 euro per kaartje te bestellen via 
de website www.bibliotheeknijkerk.nl/activiteiten/film-
cafe-hoevelaken-de-kopperhof.html of bij de bibliotheek 
Hoevelaken. Op de avond zelf kunnen kaarten gekocht 
worden aan de zaal mits er nog plaatsen beschikbaar 
zijn.
Deze documentaire film gaat over het werk op de inten-
sive care, waar op ieder moment van de dag en de nacht 
de strijd tussen leven en dood zich afspeelt. De kijker 
wordt meegenomen in de hartverscheurende emoties 
rond de beslissing over leven en dood als artsen, patiën-
ten en families voor onmogelijke keuzes staan.
Deze documentaire is goed te combineren met de avond 
over ‘overbehandelen’ op 21 februari 2019.

Op adem komen; kennismaken met meditatie
Op 12 en 26 november vindt de 4e en5e avond plaats 
van de serie ‘kennismaken met meditatie’ o.l.v. Yvonne 
de Gier-Jongejan. Zie blz. 6 van de brochure. 
Tijdens deze avonden wordt kennis gemaakt met een 
aantal vormen van meditatie vanuit christelijke bronnen. 
Wat wordt gedaan in meditatie? Eigenlijk wordt er niets 
gedaan. We proberen ‘het doen’ te laten. Voor even ver-
leggen we onze aandacht van de drukte van het verstand 
naar de ruimte van ons hart. We verkennen de stilte en 
het onverklaarbare van ons bestaan. Dit is en heel per-
soonlijk gebeuren maar tegelijk is het verrijkend om in 
een groep stil te worden.
Deelname is gratis; aan het einde van de cyclus wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Zondagse ochtendwandeling
Op de laatste zondag van november (25 november) 
vindt weer een zondagochtendwandeling plaats onder 
leiding van Esther Duine. Deze wandelingen willen 
ruimte bieden om de zondagse stilte buiten en met 
elkaar op te zoeken. Wandelen in de natuur helpt om op 
adem en tot rust te komen. Samen wandelen geeft ver-
binding met onszelf en met de schepping. De start is om 
8.45 uur vanaf het Pauluscentrum. Na terugkeer kunnen 
de deelnemers aansluiten bij de koffiedrinkers na de 
kerkdienst.
De wandelingen zijn geschikt voor iedereen.  Je kunt 
naar behoefte aansluiten en je hoeft je dus niet op te 
geven.
Na de laatste wandeling wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.
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En hoe nu verder…

Het maandverband project voor Uganda is in 
Hoevelaken op een bijzondere manier omarmt. Vanuit 
verschillende hoeken kwam spontaan hulp op gang. 
Hierdoor zijn we gaan nadenken of we er nog op de één 
of andere manier een vervolg aan kunnen geven. 

Als eerste hebben we via Livingstone Philomena, de 
directrice van de Queen of Peace Highschool om een 
evaluatie gevraagd.
We kregen terug dat Philomena en de school en de 
meisjes het project geweldig vinden. Ze is blij dat de 
meiden dankzij onze hulp en die van de naaileerkracht 
hun eigen verbanden hebben leren maken. De tailor 
Agnes Namuyomba is dan ook samen met de meiden 
enthousiast er mee verder aan de gang gegaan. 

Ons doel is dat zij met lokale middelen de verbanden 
kunnen maken en inmiddels hebben we door gekregen 
dat alle materialen in Uganda te krijgen zijn.

Met elkaar hebben zij ook een mooie naam bedacht 
voor het maandverband project.

QUEENSPADS. 
A new brand is born!
Een prachtige naam voor een stelletje koninginnetjes die 
hun eigen problemen zo dapper proberen op te lossen.

Het idee was om de maandverbanden voor een klein 
bedrag te gaan verkopen en zo een “income generating 
project“ (geld verdien project) voor de school te creëren. 
Dit ligt nog wat gevoelig. De nood is hoog onder de 
meisjes en er is in de families geen geld. Philomena 
heeft besloten de eerste tijd de verbanden gratis weg te 
geven om zo de meisjes er vertrouwd mee te laten wor-
den. 

De mond tot mond reclame zal gaan werken en zij ver-
wacht dat men in de toekomst niet meer zonder wil.
Om te investeren in materiaal moet het plan besproken 
worden met de PTA, de parents en teachers Association, 
een soort schoolbestuur. Aan hen wil zij vragen of er 
budget en draagvlak voor is. Maar eigenlijk komt het er 
op neer dat het kleine budget van de school geen ruimte 
heeft voor dit soort projecten. In november hebben zij 
vergadering en horen we de uitkomst hiervan.
                                 

“Iedere vrouw heeft recht op een hygiënische menstruatie”
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Queen of Peace maandverband project
Omdat blijkt dat het verhaal enorm 
positief bij de vrouwen en meisjes van 
het project is ontvangen hebben wij 
bedacht om het komend jaar dit project 
verder op weg te gaan helpen.
We hebben contact gezocht met de 
dames van World Wide Washables, die 
bijzonder enthousiast reageerden en ons 
verhaal meteen op hun Facebook pagina 
hebben geplaatst. Wij mogen al hun informatie zonder 
problemen delen en gebruiken. 

Via  de Nederlandse ambassade in Uganda hebben we 
geïnformeerd naar mogelijkheden om materiaal te ver-
zenden. Helaas gaven zij aan dat er voor derden niets 
verzonden mag worden maar ook gaven zij aan dat erin 
Uganda restricties zijn op het invoeren van 2e hands 
kleding en textiel. 
In Nederland zijn er geen verzendproblemen. Maar de 
verzendkosten voor een pakket van 20 kg zal tussen de 
80 en 100 euro zijn. Dat is te veel geld en dan moet de 
school ook nog inklaringskosten betalen.

Samen met ZWO en Philomena hebben we bedacht dat 
we voor dit jaar kijken of we een aparte sponsor actie 
kunnen starten om dit bijzondere project te helpen. U 
hoort vast nog van ons.

Voor 5 euro kan één meisje met een 
startset worden geholpen. Deze startset 
bestaat uit 6 verbanden, een transport-
tasje en een stukje zeep. De materialen 
kunnen lokaal aangeschaft worden en 
er kan ook een beetje salaris voor de 
naaisters van het atelier en onderhoud 
en reparatie aan de naaimachines van 
het naaiatelier van betaald worden.

Op startzondag waren er diverse enthousiaste reacties 
van mensen die drukknopen, handdoeken en lakens 
gespaard hadden. Wij willen u vragen om deze even 
voor ons te bewaren totdat er een groep heen gaat die 
materiaal mee wil nemen. Livingstone is door ons 
gevraagd om het project ook bij de groepen die komend 
jaar naar de Queen of Peace school gaan aan te kaarten 
en te vragen of zij bereid zijn materiaal mee te nemen. 

Wat kunt u nu wèl doen? 
Weet u personen of bedrijven die interesse in het 
sponsoren van de startsetjes zouden hebben, laat het  
ons weten. Hebt u een leuk sponsor idee. Neem con-
tact met ons op.

Meer informatie nodig: bel 06 52382929 of mail naar 
miekehogervorst@hotmail.com

Uitnodiging voor de dag van stilte
DE VIER JAARGETIJDEN, 

OM STIL VAN TE WORDEN…

Op 29 december organiseert -De Liturgische vormgroep- opnieuw een dag van Stilte in de Eshof.
Een dag die: verwondert, rust geeft, weldadig is, troost biedt als een warme deken. 
Dit keer is het thema “De Vier Jaargetijden”.

Aan de hand van dit thema werkt de Vormgroep, in samenwerking met projectleden en kunstenaars van de 
Eshofgemeente en Paulusparochie, plannen uit om de kerkzaal en de hal om te vormen tot een ruimte, waarin de  
kracht van de stilte in combinatie met de eigenheid van de jaargetijden zich in beeldende vormen en stilte mani-
festeren.

Kortom, alles wordt in werking gezet om er voor te zorgen dat voor u/jou de tijd even stil staat om: terug te 
gaan in de tijd, het heden te beleven en om het komende jaar tegemoet te (durven) gaan. En om stil te staan bij 
het seizoen dat zich persoonlijk aan u/jou laat of liet zien, zoals herfststormen in de lente of  volop in bloei in 
de winter. 

Gun u- jezelf de tijd om binnen te lopen en stil te staan in een ruimte waar de stilte het voor het zeggen heeft!

De Liturgische Vormgroep heet u/ jou alvast van harte welkom!
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Aankondiging 35e kerstmiddag

Ook dit jaar wordt de kerstmiddag weer door de bezoekgroep van de
Sint Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof georganiseerd.

Deze middag zal plaatsvinden op:

 Vrijdag 21 december om 15:30 uur in de Eshof

De voorbereidingen zijn weer in volle gang en alle gemeenteleden van 73 jaar en ouder
ontvangen in november een uitnodiging.

Bij de Sint Paulusgeloofsgemeenschap is de minimum leeftijd 75 jaar.

Dit jaar wordt de kerstmiddag voor de 35 ste keer gevierd.
Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

De kerstmiddag zal dit jaar dan ook een andere invulling krijgen dan u gewend bent.
Wij ontmoeten u graag op vrijdag 21 december 2018 op de kerstmiddag.

Namens de voorbereidingscommissie
van de Eshof en de Sint Paulusgeloofsgemeenschap.

Lien Vogel
Anja Bouw

Wilma van de Kuilen
Bettie Obdeijn
Ben Janssen
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Uitnodiging gemeente-uitje 
op donderdag 11 april 2019 

Ook in 2019 organiseren we weer een gezellig gemeente-uitje.

Als doel hebben we deze keer gekozen voor een reis terug in de tijd.  

Hiervoor rijden we naar Staphorst,  om een indruk te krijgen van 
het verleden en het heden van dit plaatsje.

Na de koffie maken we eerst een mooie tocht door de omgeving 
van Staphorst.
Een goed verzorgde lunch zal  uiteraard ook niet ontbreken.

Voor het middagprogramma hebben we 2 dames uit Staphorst  uitgenodigd om te vertellen over de 
Staphorster klederdracht, van geboorte tot de dood, van historie tot heden.

Terug in Hoevelaken wordt de dag afgesloten met een hapje en een 
drankje in De Eshof.

Datum        donderdag  11 april 2019
Vertrek                             08.30 uur vanaf  De Eshof
Thuiskomst    ongeveer 17.30 uur

Prijs per persoon : 42,50 euro.                                                                                                               
Voor leden van De Eshof geldt een reductie van 12,50 euro.    

Bij opgave gelijktijdig te voldoen op  rekeningnummer NL 20 RABO 0302 206 299
t.n.v. “prot. Gemeente De Eshof” onder vermelding van “gemeente-uitje”

Opgave voor 1 maart 2019 bij Trix Kalksma of Anny Hanse
Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele nummer doorgeven?

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout
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Het wordt vast weer een feestelijk samenzijn van vele honderden bezoe-
kers in de grote zaal van Euretco in Hoevelaken. De traditie van de Kerstsamenzang bestaat 
ruim 50 jaar! 

Het is net alsof de Kersttijd met dit evenement in Hoevelaken écht begint. De prachtig ingerichte zaal, het 
speciale podium dat Euretco voor deze gelegenheid opbouwt, de sfeervolle belichting; de mensen van 
Euretco halen alles uit de kast om het een waar feest te maken. 

Het kinderkoor en Gospelkoor Free zijn al weer bezig met het instuderen van hun liederen. En apart daarvan 
is het NSFC (Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps) aan het oefenen voor deze feestelijke Kerstsamenzang. 

Allen, ook de mensen van Euretco die zoveel betekenen bij de praktische organisatie, hebben -ieder op hun 
eigen wijze- het besef dat de geboorte van Jezus Christus een boodschap voor de wereld brengt die blijvend 
steun geeft in deze wereld. Los van de waan van de dag. Dát motiveert allen die meewerken aan deze 
Kerstsamenzang, of deze bezoeken. 

Na afloop wordt een collecte gehouden voor het goed doel:  deze is nog niet bekend, dit wordt nog later 
bekend gemaakt. Het zal een lokaal doel zijn waar vanuit Hoevelaken ook een sterke binding mee is. 
 
      52e KERSTSAMENZANG HOEVELAKEN, OP ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 

Locatie Euretco/Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1, Hoevelaken 
Zaal open 19.00 uur 
Aanvang 19.30 uur 

Met medewerking van:
Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps 
Project Kinderkoor w.o. De jong Lofstem  o.l.v. Dicky van der Veer en Anne van Wilgenburg 
Pianist: Kees de Vreugd
Gospelkoor FREE! o.l.v. Lodewijk de Vries 
Lector:  Adriaan Buitink
Verteller: Wim van Wilgenburg

Kerstsamenzang 2018      



D E  E S H O F 17

Van harte aanbevolen: de collectes 
voor de komende weken 
4 november. 
Najaarszending Oecumene PKN;
Meer kansen voor inheemse bevolking in 
Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken 
onder de vooroordelen over hun speci-
fieke leefwijze. De kerkelijke organi-
satie COMIN, partner van Kerk in 
Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publica-
ties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van 
elkaars cultuur en levensvisie.  Sinds 2015 is Nienke 
Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen 
en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen 
bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte 
steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, 
zoals het werk van Nienke in Brazilië. Helpt u mee?

11 november.
Plaatselijk werk. Kerstpakketten
Elk jaar brengt uw diaconie bij een 
aantal adressen kerstpakketten, waar 
deze zeer welkom zijn. Om deze men-
sen tijdens de feestdagen te steunen en een extraatje te 
kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te steu-
nen.

18 november.
Solidaridad
Terwijl de vraag naar cacao- 
en chocolade elk jaar groeit, 
daalt de productie. Boeren leven in armoede. Hun 
oogst vermindert door het gebruik van traditionele 
landbouwmethoden, waarmee de grond volledig wordt 
uitgeput. Veel Ghanese jongeren trekken naar de ste-
den, waar vaak werkloosheid en een onwaardig 
bestaan op hen wacht. Het platteland loopt leeg en de 
cacaoproductie neemt verder af. Solidaridad en haar 
partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het 
MASO-programma in een geweldige kans voor 
Ghana’s volgende generatie. Het doel van het pro-
gramma: de volgende generatie cacaoboeren weer 
enthousiast maken voor het vak. We leiden jonge onaf-

hankelijke cacaoboeren op, 
die leren meer cacao te 
produceren op een milieuvriendelijke manier. Zij wer-
ken zo aan een menswaardig bestaan en leren een lei-
derschapsrol vervullen in hun gemeenschap. Helpt u 
ons mee! 

Op 25 november zijn we te gast in het 
Pauluscentrum

2 december.
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking tussen 
de verschillende diaconieën van de 
gemeente Nijkerk met als doel elkaar versterken met 
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 
vergroten;
- Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

2, 9, 16 en 23 december, Vespers 
om 17:00 uur.
Het Leger des Heils biedt hulp aan 
mensen zonder huis in de breedste zin 
van de betekenis. Hulp door eten te 
verstrekken aan mensen die op straat 
leven, hulp in de vorm van dag- en nacht opvangvoor-
zieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang 
voor mensen die ineens geen dak meer boven hun 
hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bij-
drage van harte welkom!
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Met het MASO-programma werkt Solidaridad 
met de Ghanese jongeren aan de toekomst van 
cacaoteelt. In het programma leren jonge cacao-
boeren om meer te produceren met veel minder 
schade voor mens en milieu. Bovendien leren zij 
om meerdere gewassen te verbouwen, zodat de 
afhankelijkheid van één product afneemt. Door 
jonge cacaoboeren te trainen om efficiënter en 
milieuvriendelijker te werken, werken we aan 
een hogere cacao-opbrengst en krijgt een groot 
aantal jongeren een menswaardig bestaan met 
kans op onderwijs en goede gezondheidszorg. 
Bovendien leren zij om zelf leiderschapsrollen 
op zich te nemen in hun gemeenschappen.

Met de inzet van u en onze geloofsgemeenschappen kan 
iedereen blijven genieten van lekkere chocoladeproduc-
ten en strijden we samen tegen werkeloosheid onder 
jongeren en vóór een duurzame cacaoproductie.

Samen kunnen we veel tot stand brengen.

Doet u mee ?

In de kerkbladen Rondom/ Dialoogje vindt u een blanco 
envelop met een sticker van Solidaridad. Namens de 
cacaoboeren vragen wij u, met een financiële bijdrage in 
het envelopje, ons project te steunen. Dit envelopje kunt 
u zondags in de Solidaridad-doos/bus in de hal van de 
kerk doen, of zelf bij een van onderstaande adressen in 
de brievenbus deponeren. 

Op een zichtbare plek hangt bij deze adressen de 
Solidaridad-poster met het thema van deze actie. (vanaf 
week 46)

Inleveradressen:

- Willemien van Putten         
- Willy van de Berg               
- Gerwin Duine                    
- Toon Ossendrijver              
- Wim van Vliet                     

Zondag  25 november om 9.15 uur is de gezamenlijke 
Solidaridad-viering in het Pauluscentrum. Op deze dag 
zal er ook een collecte zijn en zullen Fair Trade produc-
ten achter in de kerk verkocht worden.

Namens de vrijwilligers van de ZWO-groep en de 
MOV-groep.

Meer informatie:www.solidaridad.nl/kerkenactie.

Cacaoboeren krijgen een nieuw 
gezicht

Naar Lourdes in 2019 en u kunt mee! 

Met de mooie St. Lucasdag nog op mijn netvlies waar we ook hebben kunnen luisteren naar de inspirerende 
woorden van diaken Marc Brinkhuis over pelgrimeren mag ik u hierbij van harte uitnodigen om met ons mee te 
gaan naar Lourdes. 

Een plek waar je je thuis kunt voelen, een plek waar de hemel de aarde 
raakt. U mag dat gaan beleven onder begeleiding van onze bedevaartpastor 
Fred Kok en eigen reisleiding. We reizen met de bus met vertrek medio eind 
augustus begin september 2019. 

Hou de Lucasbrief in de gaten voor de verdere details, dit betreft een voor-
aankondiging.

Hartelijke groet namens onze werkgroep            Willie van de Brug
St. Lucasreizen
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Collecteoverzichten
Collecteoverzicht augustus 2018    
    

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
5-8-2018 Kerk in Actie zomerzending 119,06  Eredienst 89,25 
12-8-2018 Hospice Nijkerk 122,70  Muziek & Liturgie 91,70 
19-8-2018 Passantenverblijf 158,45  Vorming & Toerusting 120,35 
26-8-2018 Eigen diaconie 140,87  Onderhoud gebouw 110,43 
 Totaal  541,08  Totaal  411,73 

    
    
    
Collecteoverzicht september 2018    
    

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
2-9-2018 Leger des Heils 173,25  Eredienst 125,90 
9-9-2018 Eigen diaconie 166,07  Pastoraat 142,46 
16-9-2018 Stichting hulpdienst Hoevelaken  151,50  Muziek & liturgie 109,70 
23-9-2018 Vredesweek Kerk in Actie 199,14  Cantorij 169,20 
30-9-2018 Nijkerks Diaconaal Beraad  110,15  Onderhoud gebouw 109,75 
 Totaal 800,11  Totaal  657,01 

Collectebeheerder Jose van Dasselaar

Symposium 
'Ouderen als schakels tussen generaties'

Bergkerk Amersfoort 16 november 2018 
van 10.00 -16.00 uur

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met 
vrienden doorbrengen dan met klein)kinderen. Het 
besef dat generaties op elkaars schouders staan en 
elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. 
Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinne-
ringen geven jongeren een langer verleden. In hun 
hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. 
Als ouderen partici-peren in de verticale gemeenschap/
solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen 
generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen 
hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede 
als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende gene-
raties.

Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties 
belichten:
•	 Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en 

dankbaarheid.’
•	 Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen genera-

ties’.

•	 Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspec-
tief: eren van uw ouders’. 

•	 Suzanna Jansen over haar boek ‘het 
Pauperparadijs’.

•	 Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de 
eigen hoogbejaarde ouders’

Dit symposium zowel bedoeld voor ouderen als voor 
professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, 
belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisart-
sen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van ker-
ken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en stu-
denten. 

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend 
hapje / drankje): door overmaking van € 60, - 
(studenten € 45, -) 
op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. 
Stichting  Amersfoortse Bergkapel, 
o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 16 november”.

Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917), 
ds. Jan van Baardwijk 
(033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl)
ds. René Rosmolen 
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl)
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All4Uganda 
Donderdag 15 november 2018
De afsluitende reis van het diaconale project Queen of 
Peace Highschool

Onze samenwerking met Queen of Peace Highschool in 
Oeganda willen we passend afsluiten met een alle-leef-
tijden-reis eind 2019. Een ontmoeting waarin we het 
Queen of Peace team willen bedanken voor de tijd 
waarin we als gemeenschappen samen hebben opgetrok-
ken en de moeite hebben genomen om elkaar beter te 
leren kennen.

We zien het al helemaal voor ons: een groep vanuit 
Hoevelaken naar Oeganda om kennis te maken met de 
manier waarop gezinnen in Oeganda leven. Wat ze eten 
en drinken. In welke huizen ze wonen. Dat ze leven 
zonder stromend water en elektriciteit. Hoe ze naar 
school en naar de kerk gaan.

We gaan natuurlijk enkele dagen optrekken met de jon-
geren van Queen of Peace. Enkele lessen volgen, spor-
ten en bij de jongeren thuis kijken. Samen met het team 
Queen of Peace gaan we nog wat kluswerk verrichten 
en de samenwerking van de afgelopen drie jaren cere-
monieel afsluiten. De voorbereidingstijd gebruiken we 
om een passend (zelfvoorzienend) project op te zetten 
voor Queen of Peace Highschool!

Ook is het mogelijk om een dag naar de hoofdstad 
Kampala te gaan. We bezoeken de Bahai tempel, de 
Rubaga kathedraal, het Rubiri paleis en het Martyrs 
monument.

En een prachtig natuurpark als Queen Elisabeth of 
Muchison Falls mag niet ontbreken.
Het is een echt avontuur voor iedereen!

De ZWO biedt alle leden van de Eshofgemeente en de 
Paulusgemeenschap, of anderszins betrokken bij 
Hoevelaken, de mogelijkheid om aan te sluiten voor een 
reis naar Oeganda. Afhankelijk van de interesse gaan we 
de best passende reis samenstellen. Het kan zijn dat 
gezinnen (kinderen vanaf tien jaar) op pad gaan, of dat 
het een vrouwen- of mannenreis wordt. Of een mix van 
alles. We sluiten vooraf niets uit.
Om invulling te geven aan de reis willen we twee 
momenten reserveren om dit met geïnteresseerden te 
onderzoeken en vast te stellen. Kijken kan altijd, mee-
denken wordt gewaardeerd, deelname vrijblijvend!

Informatie avond: donderdag 15 november 2018, 
20.00 - 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Begeleiding:  de ZWO zal deze bijeenkomsten voor-
bereiden
Datum reis:  15 november 2018 wordt deze bepaald

Vorming& Toerusting: 
Mooi werk met zinvol diaconaat
Donderdag 8 november, zie artikel V & T
1e avond van de 4 avonden over zinvol diaconaat
Onze gemeente wil graag een steentje bijdragen aan een 
mooi ere wereld. Eén manier is om een directe bijdrage 
te leveren voor onze medemens in nood of om leefom-
standigheden duurzaam te verbeteren.
Onze werkgroep wil graag samen met gemeenteleden 
dit werk meer zichtbaar maken en van binnenuit voeden. 
Hiervoor heeft de ZWO-groep een programma van vier 
avonden voorbereid. We nodigen u van harte uit om 
hieraan deel te nemen.

Het zijn actieve, inspirerende en uitdagende avonden 
waarop we aan de hand van workshops, discussies en 
thema’s aan de slag gaan. Het is geen avondje luisteren! 
U krijgt een goed beeld van de taken van de ZWO en 
we willen nieuwe wegen verkennen.

U hoeft niet aan alle avonden mee te doen, al is dat wel 
het meest bevredigend.

Avond 1 - Geloven in delen
Wat is de ZWO nu eigenlijk en wat doet deze taakgroep 
in onze kerk? Hier beginnen we mee. Vervolgens gaan 
we kijken wat wij als gemeente willen! We gaan samen 
onderzoeken wat we belangrijk vinden en waar we als 
gemeente graag aan wil len werken. De werkwoorden in 
de sessie zijn ‘geloven, hel pen en bouwen’ die we con-
creet gaan maken met onder andere zending, werelddia-
conaat en noodhulp.
In een interactieve setting wordt het een avond die je 
aan het denken zet over onze taak als gemeente. 

Datum en tijd: 
donderdag 8 november 2018, 20.00 – 22.00 uur

Plaats: de Eshof
Leiding: Wim van Vliet, Gerwin Duine
Gastspreker: Jeanne van Rijssen, 

deelnemer diaconaal project QoP Uganda
Deelname: vrijwillige bijdrage

Nieuws vanuit de ZWO
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Musawo in Uganda.

Musawo, het Lugandawoord voor genezer. Het 
wordt gebruikt als aanspreektitel voor een tra-
ditionele genezer, een dokter, vroedvrouw of een 
zuster. Eén woord voor alle verschillende gene-
zers bij elkaar. Van oudsher waren er traditio-
nele genezers in Uganda. Die “genazen” alles. 
Trokken tanden, begeleidden bevallingen, 
spalkten gebroken ledematen en genazen zie-
ken.

Tijdens de verkenningsreis, toen we ons voorstelden aan 
de community en vertelden wie we waren en wat we 
deden, heb ik verteld dat ik als wijkziekenverzorgende 
werk. Tijdens die reis was echter mijn echtgenoot Wim 
ook mee. In Luganda wordt een getrouwde vrouw aan-
gesproken met de titel van haar echtgenoot. Daarmee 
werd mijn aanspreektitel als vanzelf “ Mukyala docter”. 
Mevrouw dokter. Klinkt misschien gek, maar voor mij 
klonk het heel vertrouwd. Door de jaren heen is mijn 
titel verschillende keren veranderd.  “Mrs. docter”, werd 
“Mukyala docter” toen bleek dat we Luganda verston-
den. En na de komst van onze eerste zoon werd ik op de 
compound “ Mama Jimmy”. Een eretitel. Wanneer je 
een kind krijgt word je genoemd naar je eerste kind. 
Nadat er door de schoolleiding werd gevraagd of we 
basisgezondheidszorglessen en EHBO lessen konden 
geven, verandert mijn aanspreektitel weer. Ineens word 
ik “Musawo” genoemd. Zuster. Maar ook deze titel 
klinkt vertrouwd. Dertig jaar geleden, toen ik als 
Community Based Health Care nurse in de dorpjes in 
Uganda ging werken werd ik ook zo genoemd. Als het 
beestje maar een naam heeft!

De tamtam in Uganda werkt, ondanks alle nieuwe 
media daar, nog steeds. Op de eerste zaterdag van onze 
reis zijn we gezinnen gaan bezoeken in de dorpjes rond 
de school. We hebben matrassen en tassen met wat 
noodzakelijke levensmiddelen bij ons om weg te geven 
aan gezinnen met grote problemen. Tijdens de wande-
ling wordt Philomena staande gehouden door een jonge, 
armoedige vrouw met een ziekelijk en vies peutertje op 
haar arm. Philo hoort haar aan en roept me erbij. De 
vrouw heeft gehoord dat er een musawo bij het team is 
en wil een probleem bespreken. Aanhoren kan altijd, en 
Philomena vertaalt het verhaal. 

Midden op straat gaat hetgeen wat voor jurk moet door-
gaan open en er komt een vreselijk vieze, ontstoken 
borst tevoorschijn met allemaal open wonden. Ik ben 

wel wat gewend, maar dit is wel even slikken. De vraag 
is of we medicijnen hebben zodat ze beter kan worden. 
Nu heb ik altijd wat aan noodhulp bij mij en op die 
wandelingen zelfs de hele EHBO tas. Maar dit is werk 
voor een echte dokter. Bovendien, in een land met 
zoveel aids, moet je hier echt niet op straat aan begin-
nen. 

Na wat doorvragen blijkt de peuter nog de borst te krij-
gen. En ja, hij heeft al tanden. Hoogstwaarschijnlijk de 
oorzaak van de wonden. Geld voor gezondheidszorg 
heeft ze niet. Daar sta je dan…Eerst maar het meest 
logische;  advies. Het kind niet meer aan die ontstoken 
borst laten drinken, want hij kan (en aan de vieze snot-
tebellen te zien was hij het al) ook geïnfecteerd raken. 
Het is natuurlijk de goedkoopste oplossing om zo lang 
mogelijk zelf te voeden, maar dit kan zo niet. 
Verder een goedkope manier om wonden te reinigen 
aangeraden. Was de borst drie keer per dag met zout 
water.  Dat is te doen zei ze, ze heeft zout in huis. 

Maar ik vind ook echt dat zij door een dokter gezien 
moet worden. Zo’n vieze infectie moet een diagnose 
krijgen en met een antibioticakuur behandeld worden. 
Maar ze heeft geen geld voor de dokter. Ik laat Philo 
vragen of ze iets heeft wat ze verkopen kan. En wat 
blijkt?  Ze heeft een geit. Philo moet nog een geit voor 
het grote openingsfeest hebben en belooft de geit te 
kopen. De helft van de doktersrekening is binnen. 
Arjan heeft een potje geld voor onvoorziene toestanden 
en na wat overleg vindt hij dat dit er wel eentje is. 

Door haar geit te verkopen heeft zij een gedeelte van 
haar ziektekosten zelf kunnen dragen, de andere helft 
krijgt zij van ons. We hopen op deze manier dat zij zich 
zo mede verantwoordelijk voelt voor haar gezondheid 
en van die van haar kind. En, iets zelf bijdragen aan een 
probleem is ook beter voor je eigenwaarde. Je hebt het 
toch voor een deel zelf kunnen oplossen.

Een week later gaat Philomena de geit gaat ophalen en 
spreekt nog even met de vrouw. Op haar telefoon laat 
Philo mij  de foto van de borst zien. De borst is aanmer-
kelijk verbeterd. Geen etterende zweren meer maar 
schonere rode wonden. De vrouw heeft het geld besteed 
aan een doktersbezoek en wordt nog verder behandeld.
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Red een Kind
CONCERT CHRISTIAN VERWOERD I.S.M. RED EEN KIND

In samenwerking met Red een Kind geeft Christian Verwoerd, samen met zijn voltallige band, een tweetal con-
certen. Het eerste concert vindt plaats op zaterdag 24 november in de Ontmoetingskerk in Hasselt. Het concert 
op zaterdag 1 december wordt gehouden in de Noorderkerk in Bunschoten-Spakenburg. Beide concerten 
beginnen om 20.00 uur.

Sinds 2015 is Christian als ambassadeur betrokken bij Red een Kind; een organisatie die zich inzet om kinde-
ren in armoede toekomst te geven. Christian: "Red een Kind investeert in gemeenschappen als geheel, zodat 
mensen in hun eigen omgeving opbloeien en de mensen straks zélf verder kunnen. Deze manier van werken 
spreekt mij erg aan."

Deze avond wordt je meegenomen in verschillende verhalen over het leven met God. Ook heb je als luisteraar 
de primeur van een aantal splinternieuwe nummers, door Christian geschreven in de afgelopen maanden. En 
natuurlijk zullen de meezingers ook niet ontbreken tijdens dit concert!

Reserveer je kaarten voor dit concert op 
www.truetickets.nl/christian-verwoerd. Voor meer informatie, kijk op
www.christianverwoerd.nl.

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u rechtstreeks of op een later  tijdstip via internet beluisteren en 
op verschillende manieren opzoeken: Ga naar de 
website van ‘De Eshof’:   www.pgdeeshof.nl  
kijk bij “diensten en internet” (linker kolom) of het 
tabblad “liturgie”. 
U kunt ook naar: www.kerkdienstgemist.nl dan 
naar provincie Gelderland en vervolgens naar 
Hoevelaken.

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. 
De Rondom verschijnt 10 keer per jaar.

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 infor-
matie over het gemeenteleven en is tevens een platform 
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof 
te delen. 
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