
Oecumenische reis in 2020 
naar Toscane
In 2020 staat weer een reis naar Italië op het programma. De 
bestemming is dit keer Toscane, om precies te zijn het gebied 
ten Zuid-Oosten van Florence. We verblijven in het Diaconale 
Centrum Casa Cares van de Waldenzen in Reggello. Het is een 
rustiek, midden in de natuur gelegen onderkomen met een 
prachtig uitzicht over de omgeving. 

Het programma is gevarieerd en evenwichtig. We zullen 
genieten van de prachtige natuur in de omgeving van de Casa, 
van mooie stadjes met eeuwenoude kerken, van steden als 
Lucca en Arezzo en voor wie er nog niet genoeg van heeft, 
van Florence. 
We komen zelfs in het volgens kenners mooiste stadje van 
Italië: Castelfranco di Sopra. 
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Bewaar 
katern

Alles heeft zijn tijd. 
Wij hopen dat u tijd heeft om te genieten van het prachtige 
programma dat de commissie Vorming en Toerusting voor 
u heeft samengesteld. Interessante lezingen over duurzaam-
heid, Jona, oudtestamentische vrouwen, kunstexposities, 
een vlogworkshop, de musical Jozef en een prachtige reis 
naar Italië. Het is zomaar een greep uit het fantastische aan-
bod voor dit seizoen. 
Voor iedereen zit er iets moois tussen. Om kennis te vergro-
ten, de horizon te verbreden, of zomaar, omdat het u leuk 
lijkt.
Schrijf u in voor alles wat u aanspreekt. Het doorgaan van 
een activiteit wordt bepaald door de belangstelling die er 
voor is. Echter, ook al heeft u zich niet opgegeven, u kunt 
aan de meeste activiteiten spontaan meedoen!
Voor de sprekers van buiten vragen wij een bijdrage van
€ 5,00. Voor de activiteiten door onze eigen gemeenteleden 
vragen we een vrijwillige bijdrage.
Voel u zeer welkom!

Aanmelden
Opgeven kan tot en met zondag 22 september via het 
e-mailadres: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com. 
Wilt u naast uw naam ook uw adres en telefoonnummer 
doorgeven?
U kunt ook het aanmeldingsformulier in deze brochure 
gebruiken. Lever dit dan in bij een van de commissieleden 
die op de achterpagina van deze brochure staan vermeld.
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Om ons te verplaatsen zullen we gebruik maken van een bus, 
maar voor bijvoorbeeld ons bezoek aan Arezzo en Florence rei-
zen we per trein.
We maken de reis per vliegtuig van Amsterdam naar Pisa. We 
vertrekken op donderdag 23 april en keren op vrijdag 1 mei 
weer terug. De precieze tijden en ook de kosten zijn nog niet 
exact bekend maar we denken dat de reissom ongeveer zal uit-
komen op € 850,00 per persoon. Omdat reizen per vliegtuig 
terecht bedenkingen oproept in verband met milieuschade zal 
bovenop de reissom CO2-compensatie toegepast worden.

Een informatieavond voor belangstellenden wordt gehouden op 
19 september 2019 in het Pauluscentrum.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de leden van de 
reiscommissie:
Ellie Boot,  
Frits Harmsen, 
Adri Maat,  
Hetty Veldhuizen,

Datum en tijd: donderdag 19 september 2019, 20.00-22.00 uur 
Plaats: Pauluscentrum
Leiding: leden van de reiscommissie
Deelname: alle belangstellenden

De orthodoxe ketter 
- gesprekskring
Wie verlangt ernaar om eens op 
een ander been te worden gezet? 
Wie durft het aan om in de war 
gebracht te worden?

Diegene zal veel plezier beleven aan het boek van Peter Rollins 
De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen. 

In de vorm van parabels zet de schrijver allerlei denkbeelden 
op zijn kop. 
Hij doet dat met humor, vol ernst en provocerend. Hij schrijft 
heerlijke verhalen die ontregelen, inspireren en je kunnen ver-
anderen. 
Dat doet hij in de geest van Jezus’ parabels. 

In 33 korte hoofdstukken laat hij zien hoe belangrijk levend 
geloof is – in tegenstelling tot statische en systematische denk-
beelden. Peter Rollins (1973) is een Ierse schrijver, theoloog en 
filosoof en een prominent in de radicale theologie.

Het is niet een boek dat je in één keer uitleest, maar dat lang-
zaam en zorgvuldig gelezen wil worden. We zullen het in een 
gesprekskring van drie bijeenkomsten niet uitkrijgen. Maar wie 
nieuwsgierig is gemaakt, zal vanzelf wel verder lezen!
We komen bij elkaar op drie dinsdagmiddagen in het najaar. 
Wanneer je voorkeur hebt voor een gesprekskring op de avond 
kun je kiezen voor dinsdagavonden. 
Er kunnen per kring maximaal zeven mensen meedoen.

Data en tijd: dinsdagavond 22 oktober, 19 november, 
10 december 2019, 19.30 - 21.30 uur
of dinsdagmiddag 15 oktober, 5 november, 26 november 2019, 
14.00 - 16.00 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Leiding: Ellie Boot

Lezing Juke Hudig 
‘De innerlijke reis van de profeet Jonah’
aan de hand van beelden van haar werk

Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts 
een onderdeel van het complexe en mysterieuze bijbelboek. 
"Het boek Jonah beschrijft een inwijding in het mysterie van 
het mens-zijn”.

De profeet Jonah wordt geroepen door God: “Sta op, ga naar 
Nineveh, de grote stad en roep tot haar dat hun kwaad is opge-
stegen tot voor mijn Aangezicht.” 
Maar Jonah vlucht voor de stem van de Eeuwige. Hij raakt ver-
strikt in de benauwenis van de diepste hellewateren, totdat hij 
zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar 
de hoogste hemelen.
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Zijn opdracht is Nineveh te verlossen van het kwaad. Hij gaat 
naar de stad en roept de bewoners op tot inkeer.
Jonah zelf gaat door alle lagen van bewustzijn en wordt omge-
vormd: een louteringsproces van de ziel, waarin Jonah alles in 
zichzelf offert. Hij sterft zijn oude ik en wordt herboren als 
volledig nieuw mens, eeuwig verbonden met God."

In 55 pastels tekende Juke Hudig ‘de zoektocht van de ziel’; 
vurig en verstild. Van die 55 pastels zijn er ruim 25 te zien in 
de Eshof in een expositie van 24 oktober t/m 26 november. De 
expositie wordt geopend op 24 oktober met een lezing van 
Juke Hudig: ‘De innerlijke reis van de profeet Jonah’, aan de 
hand van beelden van haar werk.

Juke Hudig (1945) richt in haar pasteltekeningen de aandacht 
op de onzichtbare wereld achter de tastbare werkelijkheid.
Zij bezocht de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem 
en de Rijksakademie te Amsterdam. 
Juke Hudig tekent vanaf 1977 'tuinen' in pastel en potlood, 
veelal in opdracht. Zie ook: www.jukehudig.nl

Datum en tijd: donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 uur.
Plaats: de Eshof
Leiding: Juke Hudig
Deelname: € 5,00 

De expositie: is te zien t/m 26 november op vrijdagmiddag, 
zaterdagmiddag van 13.00 - 16.30 uur, en zondag na de 
kerkdienst tot 12.00 uur. 
De toegang tot de expositie is gratis; wel zal een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd.

De lezing en expositie zijn tot stand gekomen in samenwerking 
met de Liturgische Vormgroep.

Vroege Advent – 
over de voleindingstijd
In november worden de dagen korter, de nachten langer. In de 
kerk lezen we verhalen over de komst van de Mensenzoon, met 
allemaal verschrikkingen die daar kennelijk bij horen (Matteüs 
24 bijvoorbeeld). Waarom doen we dat eigenlijk? 
Op deze avond staan we stil bij de betekenis van de ‘volein-
dingstijd’, het einde van het kerkelijk jaar. 
Een avond met verhalen, beeldende kunst en muziek. Een 
avond met liederen die het donker verdrijven. 
Maar ook een avond over hoe de kerk zich opmaakt voor de 
komst van de Heer. De tijd van Advent begint misschien wel 
eerder dan je zou denken.

Datum en tijd: donderdag 31 oktober 2019, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Erik Idema
Deelname: € 5,00 

Erik Idema is theoloog, schrijver en uitgever. Hij is regelmatig 
gastvoorganger in de Eshof.

Gedenken op Allerzielen
Al een aantal jaren biedt uitvaartleidster Els van Deuveren de 
gelegenheid om vanuit haar rouwcentrum lichtjes naar de gra-
ven te dragen op de avond van Allerzielen, 2 november. Ook 
dit jaar zal die mogelijkheid er zijn.
Om 20.00 uur komen we bijeen in het rouwcentrum, de vroe-
gere aula, op Kerkepad 1. Ieder kan de naam van een overleden 
naaste op een kaartje schrijven. Tijdens de bijeenkomst worden 
de namen voorgelezen. We luisteren naar muziek. Dit jaar zal 
dichteres Jantine Dijkstra meewerken aan de ceremonie.
Aansluitend krijgt ieder een brandende kaars en lopen we in 
het donker de begraafplaats op. Over de met kaarsen verlichte 
paden verplaatst zich dan een stoet van lichtjes. De sfeer is 
bijzonder: verstild en verdrietig, maar tegelijk verbonden.

Na afloop kan wie dat wil terugkeren naar de zaal waar koffie 
en thee en iets lekkers klaarstaan en we nog enige tijd samen 
kunnen zijn.

Datum en tijd: zaterdag 2 november, 20.00 - circa 21.00 uur
Plaats: Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1
Begeleiding: Ellie Boot
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Manu Keirse 
over verlies en rouw
“Ieder mens krijgt te maken met verlies, en ieder mens wil er 
het liefst ver van blijven. Zelfs als het je nog niet is overko-
men, ken je vast iemand met verlies of verdriet.”
Deze woorden zijn van Manu Keirse. Hij is klinisch psycho-
loog en wordt gezien als een expert in het omgaan met rouw en 
verdriet. Hij schreef diverse boeken over dit onderwerp en 
komt op maandag 4 november hierover spreken in Hoevelaken. 
De lezing wordt georganiseerd in het kader van een hele maand 
waarin de Bibliotheek Nijkerk/Hoevelaken samen met onder 
andere Sigma en de gezondheidscentra bijeenkomsten over dit 
onderwerp aanbieden. 

Bij verlies en rouw denken we al snel aan verlies door overlij-
den. Een belangrijk misverstand is dat er niet gerouwd kan 
worden om iemand die nog leeft. Niets is minder waar. Er is 
ook rouw na verlies van gezondheid door een ziekte of onge-
luk, na ontslag of na echtscheiding.
Tijdens de lezing vertelt Manu Keirse over wat rouw is en over 
misverstanden die rond rouw bestaan. Mensen ervaren zijn 
woorden als troostend, voelen erkenning en herkenning in zijn 
verhaal. Wees welkom om te luisteren. 
Deze lezing wordt aangeboden door de Bibliotheek Nijkerk/
Hoevelaken, Sigma, Wim van de Veen Uitvaartzorg en de 
Paulus- en Eshofgemeenschap.

Datum: maandag 4 november 2019
Tijd: Inloop 19:00; start lezing 19:15 tot 21:00 uur met pauze
Plaats: Pauluscentrum, De Veenslag 1 
Aanmelden: www.bibliotheeknijkerk.nl 
of met bijgaand aanmeldingsformulier
Deelname: De lezing is kosteloos bij te wonen. 
Als u vooraf een kaartje reserveert, bent u verzekerd van een 
plek. 

Bibliodrama rond Jona
Met bibliodrama gaan we drie avonden op een heel eigen en 
actieve vorm het bijbelverhaal van Jona verkennen en ontdek-
ken. Met verschillende werkvormen wordt u uitgenodigd om
‘aan den lijve’ te ondervinden wat de Jona-verhalen te bieden 
hebben.

Door rolinleving, dialoog, interactie en beweging kunnen oude 
betekenissen worden vernieuwd en verbonden met het eigen 
leven en de maatschappij van vandaag. 
De oude verhalen handelen niet langer over ver vervlogen tij-
den en lang verdampte mensen, maar krijgen hart en handen, 
voeten en adem in het nu. 
Het gaat niet om het vinden van ‘de waarheid’, maar om een 
mogelijke glimp van de waarheid die oplicht in het spel. 
Geen praten over, maar duiken in het verhaal. Geen scenario 
maar persoonlijk werk. Zo wordt de deelnemer een deel van 
het verhaal en het verhaal een deel van hem of haar. 
En je staat niet alleen. De andere spelers zoeken en experimen-
teren mee. Het is een ge-deel-de ervaring. Van harte welkom!

De drie avonden bibliodrama worden gegeven door Aad van 
Balen, die in het tweede jaar zit van de opleiding voor het 
begeleiden van bibliodrama. In het dagelijkse leven is hij werk-
zaam als docent op het VSO van Bartimeus in Zeist.

Data en tijd: donderdag 7, 21 en 28 november 2019, 
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: de Eshof (yogazaal)
Leiding: Aad van Balen (Doorn)
Deelname: vrijwillige bijdrage

Koffieconcerten
Dit seizoen zijn er in de Eshof twee koffieconcerten.
Op 22 december zal een adventsconcert verzorgd worden door 
Dinie Jager. Dinie maakt sinds 2018 deel uit van ons organis-
tenteam.  
Dinie heeft aan het conservatorium in Groningen orgel en 
piano gestudeerd en is in een aantal kerken in Groningen en 
omgeving organist geweest.
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In 1996 is Dinie met haar gezin naar Nijkerk verhuisd. Tot op 
heden maakt ze in Nijkerk deel uit van het organistenteam van 
de Vredeskerk en de Kruiskerk. Daarnaast heeft ze een lesprak-
tijk en werkt als uitvoerend musicus mee aan concerten zowel 
op orgel, piano als vleugel.
In de Eshof voelt Dinie zich op haar plaats en begeleidt ze met 
veel plezier en vakman(vrouw)schap de vieringen.

Op 17 mei 2020 zal onze oud organist Rudi Coppoolse een 
lenteconcert verzorgen op ons prachtige van Vulpen orgel, dat 
mede door de inspanningen van Rudi in 1987 door ‘de Eshof’ 
kon worden aangekocht. Het orgel is dan ook een beetje zijn 
‘kindje’. Ondanks zijn verhuizing blijft Rudi nog een keer of 
zes per jaar de eredienst in de Eshof begeleiden. 
Rudi is een top amateur organist die al op zeer jonge leeftijd 
kerkdiensten begeleidde in zijn geboortestreek Zeeland. 
Musici moeten blijven studeren en dat doet Rudi tot op heden 
bij Ab Wegenaar, hoofdorganist van de Bovenkerk in Kampen.
Op dit moment bespeelt Rudi het orgel van de PG ‘De Drie 
Ranken’ in zijn nieuwe woonplaats Apeldoorn.

Data: zondag 22 december 2019 en 17 mei 2020
Plaats en tijd: de Eshof na de viering om ongeveer 11.20 uur 
tot 11.50 uur
Leiding: Dinie Jager en Rudi Coppoolse.
Deelname: kerkgangers maar ook niet kerkgangers zijn van 
harte welkom; vrijwillige bijdrage

Expositie: Jozef in de Groeibijbel

In het weekend van 15 en 16 februari 2020 wordt de musical 
‘Jozef – de dromenkoning’ uitgevoerd in de Eshof. 
Een mooie gelegenheid om de platen rond de Jozef-cyclus, die 
Cees Otte rond 2000 tekende voor de Groeibijbel, een plek te 
geven aan de expositiewand van de Eshof.
De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project van SGO 
Hoevelaken. 

Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, hoopte men jonge 
mensen te interesseren voor de bijbel. 
Piet van Midden schreef hervertellingen van de Bijbelverhalen 
en Cees Otte tekende er kleurrijke kunstwerken bij.
Wie geïnteresseerd is in deze of andere kunstwerken van Cees, 
kan zijn website bezoeken (ceesotte.nl) of kan contact met hem 
opnemen: cees@ceesotte.nl  -  telefoon  033 2536476.

Data van de expositie: zondag 5 januari tot en met zondag 16 
februari 2020

Wat zingen we?
We gaan weer zingen! 
Want er zijn zoveel prachti-
ge liederen die heerlijk zijn 
om goed mee te kunnen 
zingen in een kerkdienst.
Liederen die stuk voor stuk 
vaak meer zeggen dan een 
schriftuitleg. 
Muziek die soms meer teweeg kan brengen dan gesproken 
woorden. Liederen die we soms spontaan vierstemmig kunnen 
laten klinken. De liederen die we gaan zingen zullen in de 
kerkdiensten in de Eshof en in het Pauluscentrum in de weken 
die volgen gezongen gaan worden. 
Net als de afgelopen jaren doen we dit aansluitend aan de 
oecumenische viering in de Eshof.
De inleiding op de liederen, de directie en de begeleiding zijn 
in handen van onze eigen musici. 
Wel is er een zeker voorbehoud: door wisselende werktijden 
van twee van onze musici kan het vlak van tevoren nodig zijn 
het zingen naar een andere zondag te verplaatsen.

Datum en tijd: zondag 19 januari 2020, circa 11.30 – 12.15 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Annahes Odink, Henk Boswijk, Simon Drost

De ecologische voetafdruk 
van IKEA
De grote bedrijven, vooral multinationals, worden nog wel eens 
afgeschilderd als 'geldmachines' die alleen maar uit zijn op 
winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde, en geen of 
weinig boodschap hebben aan de wereld waarin zij opereren. 
Plaatsgenoot Albert Martens, oud directeur HRM International 
van IKEA legt uit dat dat beeld op zijn minst enige nuance 
behoeft.

IKEA is een wereldwijd opererend internationaal familiebedrijf 
met een miljarden omzet en winst waar tweehonderdduizend 
mensen werken. 
De visie van IKEA is om een beter dagelijks leven te creëren 
voor zoveel mogelijk mensen
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IKEA houdt zich bezig met  ont-
werp, productie en verkoop van 
woninginrichting en heeft in vrij-
wel alle wereldsteden grote win-
kels en in vele landen fabrieken 
waar een deel van hun producten 
wordt gemaakt. 
Albert legt in een heldere presenta-
tie uit wat IKEA verstaat onder 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid, bijvoorbeeld ten aanzien van 
CO2 reductie, op welke wijze zij grondstoffen gebruiken en 
hoe belangrijk duurzaamheid is in alle geledingen van de 
onderneming. Ook normen en waarden binnen de onderneming 
spelen daarbij een rol. Het is geen verhaal met als insteek 'kijk 
eens hoe goed wij zijn'. 
Albert stelt zich kwetsbaar op en schuwt het vermelden van 
moeilijke dilemma's niet. Ten slotte moet ook IKEA gewoon 
winst maken om te kunnen blijven voortbestaan. 
Vanuit zijn functie was hij sterk betrokken bij het ontwikkelen 
en invullen van het beleid. 
Hij presenteert zijn verhaal  in een hopelijk levendige dialoog 
met de aanwezigen. 

Datum: donderdag 30 januari 2020, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Albert Martens
Deelname: vrijwillige bijdrage

Musical Jozef - de dromenkoning

Musicalgroep Hoevelaken brengt het wereldberoemde verhaal 
van Jozef - de dromenkoning (Genesis). 
Ze doen dit op het script en de muziek van Gerard van Midden 
en Gerard van Amstel. 
Door flashbacks naar vroeger, komen we steeds meer te weten 
over Jozef en zijn familie. 
Jozefs familie zit complex in elkaar. Een wel heel bijzondere 
rol is weggelegd voor ‘de’ zus Dina. 
Dina is een halfzus van Jozef; de dochter van Lea en Jakob. 
Als enige dochter tegenover de twaalf zonen. Een vrouw in een 
mannenwereld. Dina’s geschiedenis lijkt wel wat op die van 
Jozef. 
Toch is haar leven heel anders verlopen. Jozef zat diep in de 
put, maar maakt een grote omwenteling door in zijn leven en 
eindigt als hoge pief. 
Bij Dina is dat wel even anders gegaan. Een ingrijpende 
gebeurtenis heeft haar levenspad verlegd. 
Thema’s als familie-eer, jaloezie, wraak, liefde, trouw, verzoe-
ning en vergeving; ze passeren allemaal de revue. 
Iets van alle tijden dus?

Meer informatie of alvast reserveren: Nel Stoffelsen, 
e-mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl, tel. 0625316748. 
Kaartverkoop t.z.t. via www.musical-hoevelaken.nl

Data: zaterdag 15 februari (twee optredens) en zondag 16 
februari 2020 (een optreden)
Plaats:de Eshof
Producer: Nel Stoffelsen
Entree: € 12,50 en kinderen € 6,50, inclusief consumptie

Filmen met je smartphone
Natuurlijk, met je smartphone kun je bellen, maar je kunt er 
veel meer mee. Je kunt ermee fotograferen en filmen. Via apps 
kun je die beelden samenvoegen tot een gelikt filmpje ‘met een 
verhaal’, compleet met titelpagina, een muziekje eronder en 
desnoods een voice over. 
Tijdens deze workshops leer je 
een korte video te maken met 
je smart-
phone. Breng bijvoorbeeld een 
vakantie, een reis of evenement 
onvergetelijk in beeld. 
De eerste avond krijg je uitleg 
en gaan we al wat oefenen. 
Daarna ga je thuis een filmpje 
maken. Die gaan we de tweede 
avond aan elkaar laten zien en 
samen bespreken. Video heeft de toekomst. Na twee avonden 
kun je mooie herinneringen vastleggen in bewegend beeld.

Data en tijd: maandag 24 februari en 9 maart 2020, 
20.00 - 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Ben de Graaf
Deelname: vrijwillige bijdrage

Liturgische vormgeving 
door de jaren heen
Sinds vele jaren ondersteunt de Liturgische Vormgroep een 
aantal vieringen van de Eshof met verbeeldingen naar eigen 
ontwerp.
Ook ontwikkelt de Vormgroep om het jaar een “Dag van 
Stilte” op oudejaarsdag.

  Door middel van kunst, natuurlijke materialen en woorden 
wordt aan stilte een plek gegeven, die ruimte geeft om stil te 
kunnen staan bij wat was, is en komt. 
Uit de vele, positieve reacties op beide vormen, komt naar 
voren dat deze verbeeldingen een waardevolle betekenis heb-
ben gekregen, een aanvulling zijn geworden voor persoonlijke 
ervaringen en woorden kunnen geven aan wat onzegbaar kan 
zijn. Hoe komt het dat de verbeeldingen ons aanspreken? Hoe 
ontstaat het beeld of idee? Hoe mondt het uiteindelijk uit in 
een praktische verbeelding?  
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Dit is een boeiend proces en dat delen we dan ook graag met u 
op deze avond. 
Aan de hand van voorbeelden, foto’s, gedachten en teksten 
geeft de Vormgroep u een kijkje achter haar schermen. 
De Liturgische Vormgroep heet u van harte welkom!

Datum en tijd: donderdag 27 februari 2020, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Bea de Rijke
Deelname: vrijwillige bijdrage

Zeg me, wie ben je…
- Joodse mystiek – vrouwenwijsheid -
Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen? Ze worden meestal 
benoemd als vrouw-van. Maar is er niet meer te vinden? 
Magda van der Ende ging 
op zoek naar de betekenis 
van een tiental Bijbelse 
vrouwen. 
Ze geeft les in kabbala, 
die werkt met de levens-
boom als drager voor 
overdracht van kennis en 
wijsheid. 
Kabbala, 'het ontvangen', 
verwijst naar de joodse en 
tegelijkertijd universele 
mystieke traditie. 
Verhalen over Bijbelse 
vrouwen worden in haar 
boek Zeg me, wie ben je 
beschreven en geduid als 
archetypen van de psyche. 
Zo komt de gelaagdheid 
van de verhalen in zicht. 
Ze gaat kort in op de essentie van de verschillende vrouwen en 
vertelt een enkel verhaal. Wie weet wordt de Esther, Sarah of 
Rebekka in de toehoorder aangeraakt…

Magda van der Ende (1947) studeerde theologie in Utrecht en  
Cluj/Kolozsvár (Roemenië). Sinds eind jaren tachtig houdt ze 
zich intensief met kabbala bezig. 

Haar inspiratie daartoe waren de Chassidische vertellingen van 
Martin Buber. 
Ze woont en geeft les in De Expeditie in Amersfoort en daar-
buiten op aanvraag. Ze tuiniert graag. Sinds een jaar steekt ze 
haar handen in theetuin De Heyligenberg uit de mouwen.

Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, 20.00 – 22.00  uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Magda van der Ende
Deelname: € 5,00 

Film Oerijssel
In Oerijssel verlaat Margje Fikse de 
stad en keert terug naar haar roots, 
het platteland langs de IJssel. 
Ze wil weten wat de bevolking ten 
diepste gelooft, naast dat wat ze in de 
kerk horen. Ze stelt vragen over de 
tijd voor de kerstening, toen de 
Saksen een natuurgeloof hadden. 
In hoeverre zijn die oude gebruiken 
nog zichtbaar?  En hoe hebben de tal-
loze eeuwen voor de kerstening ons 
huidige geloof in dat wat we niet zien beïnvloed?
In de documentaire spreekt Margje met dr. Henk Vreekamp 
(geboren en opgegroeid in Hoevelaken), die zijn hele leven 
onderzoek heeft gedaan naar het ‘heidendom’ en ze praat met 
Volkscultuurkenner Dirk Kok. 
Ze maakt een vaartocht met verhalenverteller Herman 
Kampman over de Regge. 
En natuurmens Wim Toorneman laat Margje de betovering van 
een paasvuur ervaren. 
Deel 1 ‘Zunnewende’,  speelduur 55 minuten
Deel 2 ‘Winterwende’, speelduur 70 minuten

Datum en tijd: woensdag 25 maart 2020
Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur
Plaats: Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg 25
Deelname: € 7,00 inclusief één kopje thee of koffie

Oecumenisch gemeente-uitje
Dit jaar is het doel van het uitje het Noord-Hollandse land. We 
beginnen met een mooie tour per bus door de Beemster met 
uiteraard eerst een stop voor koffie of thee met wat lekkers. 
Na de tour staat er als lunch een heerlijke koffietafel voor ons 
klaar.
Voor het middagprogramma gaan we naar Andijk. Hier heeft 
kunst- en portretschilder Marius van Dokkum zijn gezellige en 
sfeervolle expositieruimte De Mantel en vertelt zijn zus aan de 
hand van afbeeldingen en een film op een prettige manier over 
zijn werk.
En ook in de middag is er koffie of thee met wat lekkers.

Terug in Hoevelaken kunnen we in de Eshof nog even napraten 
met een hapje en een drankje.
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Het bedrag bij opgave graag gelijk overmaken op rekening 
NL 20 RABO 0302 206 299 t.n.v. ‘Prot. Gemeente de Eshof’ 
onder vermelding van ‘gemeente-uitje’.

Opgave vóór 1 maart 2020 bij: 
Annie Hanse of bij Lien en Jan Vogel.

of via het aanmeldingsformulier bij dit programmaboekje.
Graag bij opgave vermelden: naam en adres, uw mobiele tele-
foonnummer en eventuele dieetwensen.

Datum: donderdag 9 april 2020
Vertrek: vanaf de Eshof 09.00 uur 
Terugkomst: ongeveer 17.30 uur
Bijdrage:€ 47,50 per persoon

Wandelen rondom duurzaamheid
Met elkaar twee dagen genieten van de natuur, de stilte en 
gesprekken onderweg.
Thema: Ontmoeten en genieten van wat je op je weg tegen-
komt. En wat je aan het denken zet.

Het idee is om op vrijdagmiddag te vertrekken naar de start-
plek. Wellicht met het openbaar vervoer of eigen auto’s. Dit 
hangt af van de locatie. Daar ontmoeten we elkaar en gaan met 
elkaar eten en overnachten.
In de vroege ochtend na het ontbijt trekken wij onze wandel-
schoenen aan, pakken wij onze spullen en gaan op weg. 

Zorg dat je niet te veel bij je hebt, maar alleen het hoognodige 
want je moet het zelf dragen naar de volgende overnachting. 
Onderweg zijn wij stil, praten met elkaar en genieten vooral 
van het landschap. In een rustig tempo lopen we tussen de 20 
en 25 km. Als wij aankomen eten wij met elkaar en genieten 
van een goede nachtrust. 

Op de tweede dag gaan we na het ontbijt met elkaar verder. 
Ook nu lopen we 20 à 25 km naar ons eindpunt. Als wij daar 
in de loop van de middag aankomen, reizen we of met het 
openbaar vervoer naar huis, of naar het startpunt waar onze 
auto’s staan.

Als wij op pad gaan, nemen we drinken (water) en onze lunch 
mee. Daarmee zijn we dan onafhankelijk van een eetgelegen-
heid voor tussen de middag. 
Waarschijnlijk komen we onderweg wel iets tegen waar wij 
koffie of iets anders kunnen nuttigen.

Kosten: Reken tussen de € 300,00 en € 350,00 per persoon.
Dit zijn kosten voor onder andere
- Vervoer naar startlocatie; eventueel samen reizen of meerijden
- Diner en overnachting eerste avond; inclusief ontbijt
- Lunch
- Diner en overnachting tweede avond; inclusief ontbijt
- Lunch
- Terugreis met openbaar vervoer en/of eigen auto
- Snacks en/of drinken onderweg en/of in de avond

Voor deelname is het wel belangrijk dat je:
- twee dagen tussen de 20 en 25 km   
  kan lopen in een heuvelig landschap;
- een rugzak kan dragen waar al je                                                                              
  benodigdheden inzitten;
- zorgt dat je zelf een reisverzekering   
  hebt;
- goede wandelschoenen aan je voeten  
  hebt.

Begeleiding: Norman Kempen en Herman Julsing
Deelname: maximaal twaalf personen.
Aanmelden: bij Herman Julsing; 

Wandeldata: vrijdag 15 t/m zondag 17 mei 2020
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Commissieleden:
Ellie Boot Jantine Dijkstra Liesbeth van het Ende Frits Harmsen
Janny Hendriks Gerda Kammeijer Hans Nobels Willemien Schuurman-Hess

e-mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com


