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

zondag 7 juni  10:00 uur de Eshof    Musical ''like''
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Jeugd- en jongerenwerk 
   
   13:30 uur de Eshof    Musical ''like''

     
zondag 14 juni  10:00 uur de Eshof    Mevrouw M. Veerbeek
     Collecten: Plaatselijk werk; zomerpakketten, Eredienst
     

zondag 21 juni  10:00 uur de Eshof    Ds B.F. van Veen (Utrecht)
     Collecten: Eigen diaconie, Vorming & Toerusting

zondag 28 juni  10:00 uur Pauluscentrum Ds E Boot en parochianen
     Feest Petrus en Paulus. M.m.v. de cantorij

     
zondag 5 juli  10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Viering Maaltijd van de Heer; Uitzenddienst Moldaviegroep
     Collecten: Moldavieproject, Pastoraat
     

zondag 12 juli  10:00 uur de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: JOB Jeugdwerk zomer, Landelijke kerken

     
zondag 19 juli  10:00 uur de Eshof  Ds L. van der Meijden (Leiden)
     Collecten: Passantenverblijf, Pastoraat

     
zondag 26 juli  10:00 uur de Eshof  Dr M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Eigen diaconie, Cantorij

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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 Mijn droom voor de mensheid

Ik hoop dat het schijnen van de zon
jou mag doen stralen

en dat jouw glans
de mensen om je heen doet oplichten.

Ik hoop dat al het leed in de wereld
jou nooit zal doen verbitteren

dat jij de kracht mag vinden verdriet in de ogen te kijken
en het met liefde mag troosten.

Ik hoop dat jouw plek op deze aarde
voor jou steeds helderder wordt

en dat waar het leven jou ook brengt
jouw hart altijd open mag zijn.

Marieke van Lingen

uit de bundel Licht
van het boekje Geloof-Hoop-Liefde



vrijdag 5 juni  15:45 uur de Eshof  Generale repetitie jeugdmusical

maandag 8 juni  20:00 uur Veenslagenweg 53 Wijkteam 9  

dinsdag 9 juni  19:30 uur Bijenvlucht 8 Wijkteam 8 

woensdag 10 juni  13.30 uur de Eshof  Activiteitengroep 
    
donderdag 11 juni 20:00 uur de Eshof  Kerkenraad 
     

zaterdag 13 juni  10:00 uur Bezinningsdag jonge volwassenen 
     Pluktuin Stoutenburg     
     
   16:15 uur Bach en de Catharinakerk 
     Sint Catharinakerk, Holkerstraat 36 , Nijkerk 
          
zondag 14 juni      Moldaviegroep Teambuilding

   12:00 uur Nassaulaan 46 High Tea leiding kinderdienst
     
dinsdag 23 juni  13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep   

   20:00 uur De Heerd 5 Wijkteam 7 
     
woensdag 24 juni  20:00 uur de Eshof  Diaconie
     
donderdag 25 juni 20:00 uur de Eshof  Moderamen 
     
vrijdag 3 juli  20:00 uur de Eshof  Moldaviegroep Projectoverleg

woensdag 8 juli  13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep

   15:00 uur Ridderspoor 12 Pastoraal overleg
     
donderdag 9 juli  20:00 uur de Eshof  Pastorale Raad

     
dinsdag 18 augustus 20:00 uur Clauslaan 16 Liturgisch Werk Overleg

Uit de gemeente
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Agenda
MEELEVEN

Roel Burema  
heeft begin mei opnieuw een 
operatie achter de rug, waarbij hij 
is geopereerd aan de hersentumor 
die weer was gaan groeien. 

Diezelfde maand moest hij nogmaals worden opgeno-
men door wondlekkage. Om druk op zijn hoofd te voor-
komen moet hij kalm aan doen en zittend slapen. Roel 
voelt zich vermoeid, maar blijft ondanks alles opgewekt.

Jan Duijnhouwer  mocht in 
de week voor Pinksteren de normale dagopname in ver-
band met bloedtransfusie overslaan: de samenstelling 
van zijn bloed was zodanig dat het niet hoefde te wor-
den aangevuld. Het was een wonderlijke ervaring voor 
Lenie en Jan. Het betekent niet dat het beenmerg zelf 
weer bloed aanmaakt. Het is daarom spannend hoe de 
bloedwaarden zich verder ontwikkelen.
Jan heeft me gevraagd te bedanken voor de grote 
belangstelling die hij ook vanuit de Eshofgemeenschap 
ervaart. Dat doe ik bij deze graag.

Floor Huurdeman  heeft een maand 
bijna zonder onderbreking in het ziekenhuis moeten 
doorbrengen. Er was een bacterie in het hersenvocht 
terecht gekomen, wat veroorzaakt werd door de drain in 
haar hoofd. Deze drain is inmiddels operatief verwijderd 
waarna ze nog twee weken antibiotica kreeg toegediend.
Het was een heel zware tijd voor haar en voor het gezin. 
Voortdurend was een van haar ouders bij haar. 
Regelmatig kwam Thijs haar opzoeken met de oma’s en 
opa’s en ook nicht Jasmijn kwam verschillende keren 
mee. Gelukkig mocht Floor op haar verjaardag, 15 mei, 
voor een paar uur naar huis. Komend weekend wacht 
haar de volgende chemokuur. Als dit kerkblad verschijnt 
heeft ze er als alles goed gaat twaalf chemokuren opzit-
ten, verdeeld over drie blokken.

Lies van de Rovaart-Bakker  is op 
19 mei verhuisd van het Meander naar Zorgpalet 
Daelhoven (Graanakker 11, 3762 BS Soest). Daar hoopt 
ze verder aan te sterken. Het liefst zou ze weer naar huis 
teruggaan; dat geeft haar een duidelijk doel voor ogen 
en een krachtige motivatie. Ze krijgt fysiotherapie en 
logopedie. De medebewoners bieden Lies niet veel aan-
spraak, maar de verzorging en begeleiding zijn goed.

Rut Timmerman heeft in het zie-
kenhuis een behandeling ondergaan tegen hartritme-
stoornis. Sinds de ziekenhuisopname van vorige maand 
bleef hij moe en was snel benauwd van inspanningen. 
Hopelijk zal dit ‘resetten’ van zijn hart positief effect 
hebben op zijn herstel.

Ab Broekhuis  werd met een heftige blaas-
ontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Zijn nierfunc-
tie was slecht. In een operatie is de doorgang tussen nier 
en blaas verbeterd. De problemen lijken echter niet te 
zijn opgelost. Ab blijft kwakkelen en had recent 
opnieuw koorts als gevolg van een infectie. De situatie 
is ongewis. Over een plan van aanpak wordt in deze 
dagen met artsen en familieleden gesproken.

De natuur is als herboren; ze ontplooit zich volop in 
groen en veel andere kleuren. Ook aan ieder die met 
ziekte te maken heeft, of met zieken om zich heen, van 
harte nieuwe moed en herschepping toegewenst.

FELICITATIES

Op 5 mei is Lizzy Sarah  gebo-
ren. Ze is een dochter voor Remco en Bianca van den 
Burg-Willemsen en een zusje voor Davi die alweer twee 
jaar oud is. Op 14 juni zal ze worden gedoopt! Meer 
hierover is te lezen in de rubriek ‘kerkdienst en liturgie’. 
Ouders en broer, van harte gefeliciteerd!

Verschillende bruidsparen gedachten kort na elkaar en 
soms tegelijkertijd een huwelijksjubileum in de afgelo-
pen weken. Op 20 mei waren dat Theo en Mieke Post-
Koeslag en Maarten en Hannie 
Verhulst-Roubos . Mieke en Theo 
waren 50 jaar getrouwd, Hannie en Maarten 45 jaar.
Op 23 mei volgden met een veertigjarig huwelijksjubile-
um Theo en Bep de Man-van Laar  Op 27 
mei waren drie bruidsparen toe aan een vijfenveertigja-
rig huwelijksjubileum: Jaap en Quirina Schipper-van 
Dieren Aalt en Joke van de Pol-Kroon 

 en Nely en Theo van den 
Boogaard-van Altena 
En tenslotte volgt op 31 mei het echtpaar Springveld-
van den Heuvel  met een vijfen-
twintigjarig huwelijksjubileum.
Namens de Eshofgemeente hartelijke gelukwensen voor 
alle zeven bruidsparen!
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Uit de gemeente
AFWEZIGHEID

Mijn zomervakantie begint dit jaar op 13 juli en loopt tot en met 9 augustus. In die weken zijn verschillende predi-
kanten in de omgeving bereid in te springen in noodsituaties. Niemand kan echter de aaneengesloten periode stand 
by zijn. 
De weken zijn daarom bij vier verschillende predikanten ‘ondergebracht’: 
Mieke Groen (De Glind), Alke Liebich (Leusden), Jan Esveldt (Nijkerk) en Marian van Giezen (Driebergen). 
De ambtsdragers hebben hun gegevens en weten precies wie in welke periode bereikbaar is. Wilt u, wanneer u een 
beroep op een predikant wilt doen, Jac van Hoeijen of Kees van Rietschoten op de hoogte brengen? (Zie voor hun 
gegevens ‘wie is wie’ in deze Rondom.) Zij kunnen zo nodig helpen contact te leggen met de vervanger.

Ellie Boot

7 JUNI: JEUGDMUSICAL ‘LIKE’

Op zondag 7 juni zal de verkondiging in de kerkdienst 
op een bijzondere manier plaatsvinden: die gebeurt door 
jongeren, die dit jaar meewerken aan de jeugdmusical. 
Ze laten zien hoe fout het is over elkaar te oordelen en 
te roddelen. In de musical gaat het over pesten op een 
heel speciale en ongrijpbare manier: cyberpesten.

In de schoolmusical ‘Like’ besluit de schoolkrant-redac-
tie te onderzoeken hoe het met het internetgedrag van 
schoolgenoten staat. Ze willen weten hoe een roddel 
zich via internet verspreidt. Bodil – een zelfverzekerd 
meisje dat de cartoons voor de schoolkrant tekent – 
biedt zichzelf aan als degene over wie de roddel ver-
spreid mag worden. Immers: zij hebben de roddel 
bedacht en zo’n vaart zal het toch niet lopen..?

Maar dan blijkt dat din-
gen soms hun eigen 
leven gaan leiden.

‘Like’ is een actuele 
schoolmusical over 
internet, over de mooie 
kanten, maar zeker ook 
over de gevaren die er 
loeren. Of zoals 
Annemarie (de hoofd-
redactrice van de 
schoolkrant) aan de 

directrice uitlegt: ‘Internet is één grote stad. Een onein-
dig grote stad…. Waar niets is wat het lijkt. (…) Elke 
stad heeft wel een plek waar je niet na het donker rond 
wil hangen… Dus waarom dan niet in deze grote stad? 
Elke stad kent ongure figuren… dus waarom niet deze 
stad? Het lijkt minder erg omdat er glas tussen zit. Of 
afstand. Maar niets is wat het lijkt, dus misschien ook 
dat niet…’

David Roelofs, Annemieke Huurdeman en Kirstin 
Reiling hebben met een groep jongeren hun schouders 
onder deze musical gezet. Aart de Gier en de Eshofband 
zorgen voor de begeleiding van een aantal liederen. 
Vanaf woensdagavond 3 juni zal de Eshof worden 
omgebouwd tot theaterzaal. Feije Duim, Hans Jonker, 
Stefan Stitselaar, Jan Roos en nog meer anderen verzet-
ten allerlei werk achter de schermen.
Het belooft een geweldige voorstelling te worden. Die 
vindt op 7 juni op twee tijdstippen plaats: om 10.00 uur 
en om 13.30 uur. Van harte welkom!

14 JUNI: DOOPDIENST MET MARJOLEN 
VEERBEEK

Marjolen Veerbeek moest in het kader van haar theolo-
gieopleiding aan de Hogeschool Windesheim een preek 
schrijven. Die zal ze op 14 juni in de Eshof houden. Hij 
zal gaan over Marcus 12,28-34: over de vraag wat het 
belangrijkste gebod is.
We zullen samen voorgaan in deze viering, waarin ook 
Lizzy Sarah van den Burg zal worden gedoopt. 

Over hun dochter en over de doop schrijven 
Remco en Bianca:

“Lief 
Klein
Uniek

Bijzonder
Gods wonder

Op 5 mei 2015 zijn wij, Remco, Bianca en Davi van 
den Burg de trotse ouders en grote broer geworden van 
een mooie dochter en zusje, Lizzy Sarah. Alles gaat 
gelukkig heel goed met ons en wij zijn op dit moment 
heerlijk aan het genieten met z’n vieren. Davi is erg 
betrokken bij zijn kleine zusje hij wil graag bij haar zijn 
en als zij moet huilen is hij er als de kippen bij. Lizzy is 
weer een hele andere baby dan haar grote broer en dat is 
wennen maar ook heel erg leuk. Op 14 juni willen wij 
Lizzy laten dopen. Als kind zijn wij ook beiden 
gedoopt. Onze ouders hebben ons opgevoed met het 
christelijk geloof. Op latere leeftijd hebben wij onze 
doop bevestigd door het doen van belijdenis. Wij willen 
Lizzy net als haar broer een christelijke opvoeding 
geven en haar laten dopen. Wij hopen dat wij Lizzy een 
goede basis kunnen geven om zo haar eigen weg te kun-
nen vinden in haar geloof. Op 14 juni willen wij ten 
overstaan van de gemeente aan God beloven dat wij 
Lizzy zullen opvoeden naar zijn normen en waarden. 
Ook willen wij stil staan bij het wonder dat wij weder-
om hebben mogen ontvangen, hier zijn wij God erg 
dankbaar voor. Wij willen Gods zegen vragen over 
Lizzy haar leven.”

NIJKERK –In juni, juli en augustus is er een grote 
zomertentoonstelling in het Israëlcentrum van 
Christenen voor Israël in Nijkerk. Deze keer gaat het 
over Joodse feesten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
onder de veelzeggende titel: ‘Vreugde in verdrukking’. 
Overlevenden van de Tweede Wereldoorlog vertellen 
in korte video’s hoe deze feesten een houvast vormden 
in moeilijke tijden. Ook zijn er fragmenten uit diverse 
dagboeken, ooggetuigenverslagen en voorwerpen die 
te maken hebben met Joodse feesten.
 
PESACH
Feesten zijn zeer belangrijk voor Joodse gelovigen. 
Maar hoe vier je feest als mensen je naar het leven 
staan? Religieuze Joden kwamen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij het beleven van hun geloof voor 
grote dilemma’s te staan: Hoe vier je bijvoorbeeld 
Pesach, het feest van de bevrijding, als je gevangen 
zit? Hoe houd je op zaterdag de sabbatsrust, als je 
gedwongen wordt te werken? En ga je vasten tijdens 
Jom Kippoer als je al zoveel honger lijdt?
 
TROOST
De Duitse bezetter deed er alles aan om niet alleen de 
Joden, maar ook het Jodendom te vernietigen. Alleen 
al voor het opzeggen van een gebed kon je gestraft 
worden. Toch deden veel religieuze Joden tot het einde 

hun uiterste best om zich zoveel mogelijk aan de 613 
geboden en verboden uit de Bijbel te houden en dan 
met name de viering van de feesten. Deze vieringen 
gaven troost en een gevoel van verbondenheid voor de 
zwaar getroffen Joodse gemeenschap. De expositie is 
leerzaam voor jong en oud. Tot en met augustus dage-
lijks (behalve op zondag) tussen 10.00 en 16.00 uur te 
bezoeken in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in 
Nijkerk. Bereikbaar via de A28 richting Nijkerk: 
afslag 9, eerste verkeerslicht rechts. De toegang is gra-
tis. Groepen en schoolklassen graag van tevoren aan-
melden;

kijk op www.zomertentoonstelling.nl. 

‘Vreugde in verdrukking’
Zomertentoonstelling in Nijkerk over Joodse feesten tijdens de oorlog
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Van zingen word je blij
dus ... kom bij de cantorij!!

28 JUNI: OECUMENISCHE VIERING IN HET 
PAULUSCENTRUM

Op zondag 28 juni vieren we 
samen met onze buren van de 
Paulusgemeenschap de 
gedenkdag van Petrus en 
Paulus. Deze keer hebben we 
ervoor gekozen niet specifiek 
een lezing over Petrus of van 
Paulus te kiezen, maar het 
leesrooster te volgen. Dat 
geeft voor deze zondag 

Marcus 5,22-43 aan: het verhaal over de vrouw die aan 
bloedverlies lijdt, en dat ingekaderd wordt door Jaïrus 
en zijn stervende dochter. Er zijn zeker verbanden te 
vinden tussen Paulus en Petrus enerzijds en dit verhaal 
anderzijds. Paulus en Petrus gaat het om bevrijding en 
om opstanding: bevrijding uit banden die knellen (van 
de wet – Paulus), opstanding uit wat je verlamt (Petrus 
in zijn toespraak in Handelingen 2). In het verhaal van 
Marcus staan zowel de vrouw als de dochter op tot 
nieuw leven.

5 JULI: UITZWAAIDIENST
5 Juli is de laatste zondag die de Moldaviëgroep in 
Nederland meemaakt, voordat ze vertrekt naar Purcari. 
Zo voltallig mogelijk zal de groep daarom meewerken 
aan de kerkdienst. De eerste collecte zal voor het dag-
centrum zijn, waaraan de jongeren in Purcari gaan wer-
ken.

De viering van 17 mei was een feest, ondanks beperkte 
voorbereidingstijd. We hopen dat het op 5 juli opnieuw 
een feest wordt.

Ellie Boot

Van de redactie.
Heeft u ook zo genoten van het songfestival? Ik wel, wat waren we goed he? 
Om u niet op het verkeerde been te zetten, ik heb het over de  Pinksterzondagdienst.
Een enthousiaste cantorij, een virtuoze organist in de persoon van onze Ruud, mevrouw van Gent als fluitiste.
En tenslotte wij zelf, we zongen ons de longen uit het lijf alles ter ere van de Geest die ons enthousiasmeert.
Denkt u er nog eens over na of het niet iets voor u is om in de cantorij mee te zingen
Nu maar hopen dat de zomer eindelijk zal beginnen zodat we herschept kunnen worden. 
Zover is het nog niet maar ik weet zeker dat er al velen zijn die er naar uitkijken. Vooral zij die in de malle molen 
van onze maatschappij hun brood moeten verdienen.
Allen veel plezier gewenst in de althans voor mij mooiste periode van het jaar.

Fokke Kooistra

Van zingen word je blij, 
dus…kom bij de cantorij!!

Sinds jaar en dag levert de cantorij van De Eshof een 
bijdrage aan de eredienst.
Het is niet precies te achterhalen, maar we hebben ’t dan 
over zeker zo’n veertig jaar!
En er zijn leden die al die tijd met veel plezier van de 
partij zijn.
Het lijkt vanzelfsprekend dat we bijna maandelijks “acte 

de présence” 
geven.
Zo gewoon is 
dat overigens 
niet. Uiteraard 
gebeurt er ach-
ter de schermen 
veel om ervoor 
te zorgen dat 
we ’s zondags 
goed voorbereid 
zijn en elke 
woensdagavond 
wordt er 
enthousiast 
gerepeteerd.

Wie op een zondagochtend een blik op de zangers 
werpt, ziet een heel constante groep. Eenmaal toegetre-
den tot het gezelschap, blijf je er deel van uit maken.
Deels wordt dat veroorzaakt door de goede sfeer; zingen 
is daarnaast ook een gezonde en aangename activiteit. 
De opkomst tijdens de repetities is buitengewoon hoog 
en er wordt op die woensdagavond “hard gewerkt”. En 
’t is ook nog reuzegezellig! Met enige regelmaat drinken 

we wat na afloop, gaan we naar lieddagen in 
Amsterdam, organiseren we momenten van stemvor-
ming en gaan we samen een dagje uit.

Wij vinden het belangrijk om de zang in onze 
Eshofgemeente gaande te houden!
Om ook in de toekomst een rol in de eredienst te spelen, 
zou het geweldig zijn in september een aantal nieuwe 
zangers voor alle partijen te mogen begroeten. 
Als een heel groepje jonge mensen zich tegelijk zou 
aanmelden, zodat we van een heuse verjongingskuur 
kunnen spreken, zou dat helemaal mooi zijn.
Om een indruk te krijgen kun je dan ook eerst vrijblij-
vend een repetitieavond bijwonen.

Laat onze dirigent Annahes Boezeman 
of voorzitter Evert Veldhuizen 

 even weten 
dat je deelname aan de cantorij overweegt. Uiteraard 
zijn zij ook bereid informatie te verstrekken. Gewoon 
een van de andere leden aanschieten kan natuurlijk ook 
altijd. 

 

Oproep: Collectanten gezocht
Hospice Nijkerk collecte 28 juni - 4 juli

In de week van 28 juni tot en met 4 juli zal in de gemeente Nijkerk huis-aan-huis gecollecteerd worden voor 
Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de collecte is voor het hospice een belangrijke bron van inkomsten om 
het werk te kunnen blijven doen. 
Hospice Nijkerk biedt palliatieve terminale zorg aan mensen in de laatste levensfase. 

Er is dringend behoefte aan extra collectanten; zowel voor Nijkerk zelf als voor Nijkerkerveen en Hoevelaken. 
Wilt u een paar uurtjes van uw tijd inzetten om te collecteren? Uw inzet is dringend nodig en wordt enorm 
gewaardeerd. Neem voor aanmelding of informatie contact op Koos Nelemans. 

Bereikbaar via telefoonnummer 033 -245 01 36 of via email info@hospicenijkerk.nl
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Vrijwilliger bij … de rommelmarkt
Na tien jaar is de rommelmarkt een vast onder-
deel van de activiteiten die er jaarlijks in de 
Eshof gebeuren. Als ik aan de rommelmarkt 
denk, denk ik aan taarten, een stampvolle 
Eshof, gezelligheid, spontane contacten, her-
kenning. 
Maar om jaarliijks dit evenement te laten slagen , zijn 
heel wat vrijwilligers in touw. Wie zijn dat eigenlijk, 
waarom doen ze dat en wanneer beginnen de voorberei-
dingen. Zijn ze tevreden met hoe het loopt, of ziet hun 
ídeale rommelmartkt er anders uit? Hoog tijd om deze 
vragen te stellen aan de coördinator van de rommel-
markt Remco van de Burg.
Remco,  jij zit nog niet zo lang bij de organisatie, waar-
om heb je ja gezegd 
toen je gevraagd 
werd om coördinator 
te worden?
Twee jaar geleden 
ben ik er bijgekomen 
via Ruud Stitselaar. 
Het is een kort pro-
ject  met een heel 
duidelijk einddoel en 
een resultaat, dat 
spreekt mij erg aan 
en het is leuk om te 
doen, het  leeft 
enorm. Het is mooi 
om te zien hoe ieder-
een vol enthousiasme 
meewerkt. Er worden 
veel taarten gebak-
ken, spullen gebracht en meegeholpen om de rommel-
markt tot een succes te maken. 

Ik kan me voorstellen dat bij het organiseren van zo’n 
evenement er ook  frustraties zijn, klopt dat?
Echte frustraties zijn er niet, het is wel elk jaar span-
nend om genoeg vrijwilligers te krijgen voor de avonden 
ervoor en voor de zaterdag zelf. Voor dit jaar is dat 
gelukkig weer gelukt.
Hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk in touw  met de 
voorbereiding? Door het jaar heen en bij de rommel-
markt zelf? 
Vanaf woensdag tot en met zaterdag zijn er zeker 40-50 
vrijwilligers actief. Zij zorgen ervoor  dat het elk jaar 
een succes wordt. Het begint al op woensdagavond met 
het uitruimen en stopt op zaterdagmiddag na het 
schoonmaken van de kerk.  

De rommelmarktcommissie bestaat dit jaar uit 6 perso-
nen. Dit is voldoende om zo de taken goed te kunnen 
verdelen. Ieder heeft zijn eigen taken en verantwoorde-
lijkheden. Voor volgend jaar hebben we een uitdaging, 
omdat 3 leden hebben besloten dat dit het laatste jaar is.  
Wanneer  beginnen jullie met de organisatie?
Het begint in januari met het verdelen van de taken. 
Daarnaast wordt in januari bepaald door de commissie 
waar de opbrengst naar toe gaat. Daarna hebben we ca 4 
vergaderingen waar de voortgang besproken wordt.
Jullie hebben al 10 jaar ervaring, is er in die tijd veel 
veranderd en hoe ziet jouw ideale rommelmarkt eruit?
Eigenlijk is er in de afgelopen 11 jaar weinig veranderd. 
Wat je wel ziet is dat er steeds meer aandacht voor is en 

dat elk jaar de 
opbrengst 
stijgt.  De 
afgelopen 
jaren lag de 
opbrengst 
steeds rond de 
3500,Euro. 
Elk jaar 
hopen we dat 
we dit kunnen 
evenaren. 
Sinds de 
komst van de 
kringloopwin-
kel is dit wel 
spannend 
geworden, 
maar gelukkig 

hadden we hier vorig jaar nog niet veel "last" van.
Alles valt en staat natuurlijk met het aantal ingebrachte 
spullen en gelukkig is dat tot nog toe elk jaar nog over-
weldigend geweest. We zien dat er vanuit de gehele 
gemeente heel veel ingebracht wordt.
Ja, zoals het nu gaat is het wat mij betreft de ideale 
rommelmarkt.

Laatste vraag: waarom doen jullie dit eigenlijk?
Nu, het uiteindelijke doel is natuurlijk de opbrengst voor 
de goede doelen, maar het draait daarnaast vooral om de 
gezelligheid en de goede sfeer die er altijd aanwezig is.

Remco dank je wel voor dit interview en alle 
vrijwilligers enorm bedankt voor jullie inzet!

Lieske Duim

Als je tegenwoordig vraagt aan iemand “gelooft 
u in God”, is het antwoord nogal eens weifelend 
in de geest van “dat kan ik nu niet direct zeggen, 
maar ik geloof wel dat er iets is”. 
Met dat “iets” dat er moet zijn wordt dan een hogere 
macht bedoeld, die betrokkene moeilijk weet te 
omschrijven. In kerkelijke kringen wordt daarop nogal 
eens negatief gereageerd en zo is de term “ietsisme” ont-
staan, mensen die geloven in iets, maar het niet weten te 
omschrijven.
Ook in het maatschappelijk leven komt het wel voor dat 
we de term “iets” gebruiken als we niet goed weten hoe 
we onze verhouding tot een bepaald persoon moeten 
beschrijven. We zeggen dan vaak ik heb iets met hem/
haar. Daarmee wordt dan aangeduid dat we een positief 
gevoel hebben voor iemand, maar niet echt weten waar-
om dat zo is. Door familie omstandigheden kom ik vaak 
in een verpleeghuis op een afdeling voor demente bejaar-
den. Het verplegend personeel moet in staat zijn einde-
loos dezelfde vragen van de patiënten te beantwoorden, 
vaak tientallen malen achtereen en weten daarbij dat het 
antwoord nooit meer zal blijven hangen in het geheugen 
van de vraagstellers. In het gesprek met het personeel 
komt dat dan wel eens aan de orde: “hoe houden jullie 
dat vol”. Vaak komt dan het antwoord: “maar je moet 
ook ‘iets’ hebben met deze mensen, anders houd je het 
ook niet vol”. Daar heb je het weer, dat “iets” met 
iemand hebben. Het betekent in dit geval betrokken zijn 
op mensen die zich reddeloos en verloren voelen. Dat 
soms uiten in agressief gedrag, maar ook wel heel lief en 
aanhankelijk kunnen zijn. Daarop dus betrokken zijn kun 
je moeilijk een naam geven en daarom zeg je “iets”.

In de laatste decennia zijn veel mensen hun geloof in 
God, zoals deze in de kerkelijke leer wordt voorgesteld, 
kwijtgeraakt. Anderzijds kunnen zij ook niet geloven dat 
deze aarde in een oneindig heelal zo maar zonder doel 
voortraast. De kerk heeft in de theologie zoveel over God 
gezegd, zoals over liefde, macht en vaderschap wat door 
de praktijk van het leven lijkt te worden weersproken, 
zodat het moeilijk is daarin zonder meer te geloven. 
Want ondanks alle gebeden blijven de oorlogen met de 
verschrikkingen woeden, worden vrouwen nog steeds op 
grote schaal mishandeld en kinderen als slaaf verkocht 
om maar een paar zaken te noemen. Met die kennis voor 
ogen zegt de mens enerzijds: “zo kan God niet zijn”, 
maar anderzijds ook: ”hij is er wel want ik heb ‘iets’ met 
hem”.

Het ietsisme is dus niet zomaar ontstaan, maar heeft zijn 
oorsprong in de zojuist geschetste tweespalt en in de 
kloof die is gegroeid tussen ontwikkelingen in maat-

schappij en wetenschap enerzijds en starheid in kerkelij-
ke dogma’s anderzijds. Die tweespalt begon al met 
Copernicus in de 17e eeuw die stelde dat de aarde rond 
was en om de zon draaide. Dat kwam niet overeen met 
de toenmalige leer van de kerk en hij moest het daarom 
snel herroepen om aan de banvloek van de paus te ontko-
men. Het heeft nog honderden jaren geduurd alvorens de 
kerk ongelijk in deze zaak erkende en zo is het vaak met 
ontwikkelingen in de maatschappij gegaan die aan de 
ethiek of de dogma’s van de kerken raakten. Denk maar 
aan de apartheid, de slavernij, de plaats van de vrouw in 
de samenleving, de geboorteregeling en de acceptatie 
van de homofilie. Met het groeien van de wetenschap 
stapelen de vraagstukken zich op. Vaak begint de kerk er 
maar niet meer aan, omdat ze te complex worden en de 
verschillen van inzicht in de gemeenten te groot zijn om 
tot overeenstemming te komen. Het gevolg is dat tussen 
maatschappij en kerk een soort gedoogsituatie ontstaat 
en de zondagse kerkdiensten te weinig raakpunten meer 
hebben met de beleving in het dagelijks leven. De ietsist 
vraagt een serieuze benadering van de vraagstukken van 
vandaag en geen antwoorden van gisteren daarop. Nu we 
God als de oude man met de grijze baard zijn kwijtge-
raakt zullen we nieuwe woorden moeten vinden om hem 
te duiden. Dat is moeilijk, want we zullen bestaande 
beelden van en standpunten over God los moeten laten. 
Maar we mogen van onze kerkelijke leiding toch wel 
verwachten dat ze behulpzaam zijn bij het vinden van 
nieuwe woorden die de toets met de realiteit kunnen 
doorstaan en betekenis geven aan dat wat we uitdrukken 
als we zeggen “iets” met God te hebben.

Het lijkt zo weinig, de zekerheid van de bestaande 
geloofswoorden omschreven in de oude geschriften in te 
ruilen voor “iets”, maar het drukt zoveel meer uit. Het 
betekent voor de ietsist dat de oude woorden waarmee 
we gewoon zijn God aan te duiden voor hem hun beteke-
nis hebben verloren, maar de band met God toch geble-
ven is. Geloven betekent voor hem eerder een zoektocht 
om die relatie met God in nieuwe woorden uit te druk-
ken, dan te volstaan met een jawoord op bestaande for-
muleringen. Enerzijds, dat  zoeken kan moeizaam zijn en 
vraagt de moed op onverwachte wegen en plaatsen te 
gaan. Anderzijds, sluit zoeken het woord vinden in zich 
en dat kan verrassende resultaten opleveren.

Cees Sonneveld

vlnr: Stefan Stitselaar, Ruud Stitselaar, Remco van den Burg,
        Marieke Harmsen, Maaike Meijer en Betty Wernsen

Dit artikel is overgenomen uit het kerkblad van 
de gereformeerde kerk in Nijkerk
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Van de ZWO…….   
Naar Roemenië en Moldavië
In juli gaat, zoals iedereen zo langzamerhand 
wel weet, een groep jongeren naar Moldavië om 
daar 14 dagen werk te gaan verzetten.
Mijn zwager Gert heeft al jaren zeer nauwe banden met 
“Noi si Voi” in Roemenië. Een zorgboerderij waar een 
aantal geestelijk gehandicapte meisjes en jongens (nou 
ja, ze zijn langzamerhand al midden twintig) wonen . Ze 
zijn zo’n tien jaar geleden uit een inrichting gehaald, 
waar ze met medicijnen rustig werden gehouden. 

Hannah Smit heeft daarvoor het initiatief genomen en is 
nog een groot deel van het jaar daar te vinden. De kin-
deren zijn daar aan het werk en werken onder begelei-
ding, ongeveer één op één, op de boerderij. Er is daar 
een geitenkaas afdeling, ze zorgen voor de geiten en alle 
andere dieren zoals kippen, konijnen, ganzen en varkens 
en maken tassen op weefgetouwen. Volgens Hannah 
heeft ze als doel “de kinderen gelukkig te zien”.  
Jeugdzorg van de Roemeense regering heeft een stuk 
overgenomen en betaalt de voeding. De rest moet 
komen van wat de kaasafdeling opbrengt (dat is nog niet 
veel) en sponsors die hoofdzakelijk uit Nederland 
komen. “Het kan allemaal net uit “, zei Hannah op een 
avond, alleen geld voor de tandarts is er niet en moet je 
die gebitten zien”. 

Mijn zwager moest daar wat spullen brengen, wilde ook 
zien hoe alles reilde en zeilde en vroeg of ik meeging. 
“Best”, zei ik, “maar dan gaan we ook naar Moldavië, 
we zitten daar maar een paar honderd kilometer van af”.

Via Hongarije kwamen we in noord Roemenië, waar we 
een paar schitterende kloosters bezochten. Roemenië is 
een prachtig land, jammer dat het zo ver weg is, het is 
drie dagen rijden. De natuur is schitterend, alleen meer 
naar het noorden waar het project is, wordt het bedui-
dend minder en wordt de streek armer. 
Toch hebben we een paar prima dagen op de boerderij 
gehad en het is fantastisch om mee te maken hoe de 
“kinderen”  daar aan het werk zijn. 

Tijdens de laatste vergadering van de ZWO heb ik ervan 
verteld en we hebben besloten om 1000 euro over te 
maken en dat te oormerken voor het saneren van de 
gebitten, want je schrikt als ze lachen en hun mond 
open doen en voor zo’n kleine 200 euro per persoon kan 
een gebit gesaneerd worden. Ik zie die mooie koppies al 
voor me.

Daarna gingen we naar Moldavië. We overnachtten in 
Chisinau, de hoofdstad, en togen met Harald Aalbers 
van Youth for Christ naar Purcari waar onze jongeren 
naar toe gaan. Het ligt vlak tegen de Oekraïnse grens.

Ze zijn daar een paar maanden geleden met een dagcen-
trum begonnen. Alles is nog in een beginstadium. Een 
zeer kleine kerk, maar de dominee - ik denk dat hij dat 
maar voor een klein gedeelte van zijn tijd is - is zeer 
enthousiast. Ze zijn begonnen met ongeveer 7 kinderen, 
maar dat zijn er nu al 21. 

Met een aantal gemeenteleden hebben 
ze de fundering gelegd voor het dag-
centrum. Een grote stapel stenen ligt al 
op onze jongelui te wachten. Maak je 
borst maar nat, want het is echt pionie-
ren, maar als je daar wat kunt bereiken, 
geeft dat een meer dan dubbel geluks-
gevoel, denk ik. 

We hebben alles bekeken, ze zijn meer 
dan gastvrij, want we moesten meteen 
in de kerk eten. “In de bijbel staat, dat 
voordat je met werk begint eerst moet 
eten”, zei de dominee en dat deden we 
dus. 

Na een paar uur daar rondgelopen te heb-
ben, veel foto’s gemaakt, wat spullen afge-
geven o.a.trainingspakken van s.c. 
Hoevelaken namen we afscheid en gingen 
terug naar Chisinau. De mutsen en sjaals 
van onze activiteitencommissie lieten we 
achter op het kantoor van Youth for Christ, 
want in de zomer wordt dat toch niet 
gebruikt.

Al met al was het een leerzame dag en met 
een hoofd vol indrukken gingen we terug 
naar ons hotel waar we voor 7,50 euro  p.p. 
konden overnachten. Het was er schoon, 
een tv op de kamer, een lekkere douche en 
dan geeft het niet dat het stopcontact los zit 
en alle haakjes in de doucheruimte kapot 
zijn, want het bed was goed.

De volgende dag gingen we terug naar Roemenië en na een schitterende tocht door de bergen en na nog een paar 
toeristische uitstapjes gingen we naar ons land terug. 
We zijn zo’n 14 dagen op stap geweest, hebben veel gezien en geleerd. 
Ik wens onze jongeren veel sterkte, maar vooral veel voldoening, want dat is deze gemeenschap meer dan waard. 

Jan Baas 
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

7 JUNI: KERK IN ACTIE 
WERELDDIACONAAT. GEEF EEN FIETS AAN 
EEN GEZONDHEIDSWERKER
Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in 
Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezond-
heidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de 
vele vrijwillige medewerkers. 
Deze vrijwilligers bezoeken 
gezinnen in de omliggende 
dorpen. Ze beantwoorden vra-
gen over hygiëne en voeding 
en weten hoe ze klachten moe-
ten interpreteren. Maar de 
afstanden zijn groot. 
De organisatie CooP-Africa, partner van Kerk in Actie, 
zorgt er via Bike4Care voor dat de ruim 800 vrijwilli-
gers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen 
bereiken met medische zorg en advies. De gezondheids-
werkers krijgen een training fietsonderhoud. Een kwart 
van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen 
ook sparen voor een fietsambulance. Uw bijdrage is van 
harte welkom.

14 JUNI: EIGEN DIACONIE; 
ZOMERPAKKETTEN

In deze zomermaanden wil uw dia-
conie de mensen die door financiële 
nood niet op vakantie kunnen, een 
pakket aanbieden om thuis plezier 
van te hebben. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat iedereen van de 
zomer kan genieten!

21 JUNI: EIGEN DIACONIE
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. want vergist u zich niet: ook plaatse-
lijk is de nood soms groot.

OP 28 JUNI ZIJN WE TE GAST IN DE ST. 
PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP 

5 JULI: JONGERENPROJECT MOLDAVIË  
    
In de zomer van 2015 gaat een groep van elf jongeren 
met vier begeleiders naar 
Moldavië. 
Daar gaan ze helpen bouwen 
aan een gebouw voor 
naschoolse opvang. Kinderen 
in Moldavië
hebben na schooltijd vaak 
geen plek om naar toe te gaan. 
In de naschoolse opvang kun-
nen ze huiswerk doen, iets 
drinken en eten en samen spelen. De jongeren die in 
Moldavië aan het werk gaan, brengen een deel van de 
kosten voor de opvang bij elkaar. Deze collecte is daar-
voor bestemd.

Geachte heer/ mevrouw,

Vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje 
gezet te worden! Zij zetten zich in voor ande-
ren, zonder dat daar iets tegenover staat. 
Daarom heeft de gemeente Nijkerk de afgelo-
pen jaren de vrijwilligersprijs uitgereikt aan 
bijzondere vrijwilligers, dit jaar in de vorm van 
een ‘compliment’. Daarnaast willen we onze 
waardering uiten aan álle vrijwilligers uit onze 
gemeente.

Daarom organiseert de gemeente Nijkerk op vrijdag 26 
juni a.s. een feestelijk evenement voor alle vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente. U en/of 
uw vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor een 
gezellig samenzijn op:

vrijdag 26 juni van 16:00 tot 19:00 uur in Nijkerk

Wij willen u vragen deze uitnodiging verder bekend te 
maken onder uw vrijwilligers.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich direct bij ons 
aanmelden via vrijwilligerscompliment@nijkerk.eu.  
Aanmeldingen ontvangen wij graag vóór 15 juni. 
Het exacte programma en de locatie wordt nog verder 
ingevuld en krijgt u na uw aanmelding toegestuurd.

Aanmelden kandidaten uitreiking 
vrijwilligercompliment.
Op dit e-mailadres kunt u ook kandidaten aanmelden 
voor het vrijwilligerscompliment.
Bijvoorbeeld vanwege hun bijzondere inzet, vernieu-
wende ideeën, of mensen en organisaties met enorme 
passie en enthousiasme voor vrijwilligerswerk. In het 
bijzonder roepen wij u op om de jonge vrijwilligers en 
maatschappelijke stagiaires aan te melden die een com-
pliment verdienen. 

Vermeld bij de aanmelding in ieder geval:
• naam vrijwilliger
• organisatie waar hij/ zij vrijwilligerswerk doet
• adres en contactgegevens van de vrijwilliger (tele-

foonnummer en e-mailadres)
• toelichting waarom juist hij/ zij het verdient om in 

het zonnetje te worden gezet 

Uw aanmelding voor het vrijwilligersevenement en/of 
kandidaten voor de uitreiking van het vrijwilligerscom-
pliment zien wij graag tegemoet. Mocht u vragen heb-
ben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact 
opnemen met Roos-Marie van Leeuwen of Diantha de 
Graaf van de Afdeling Samenlevingszaken van de 
gemeente Nijkerk, via het algemene telefoonnummer 14 
033, of kijk op www.nijkerk.eu.

Wij hopen van u te horen!

Met vriendelijke groet,
Marly Klein

Wethouder

Het vrijwilligerscompliment is een initiatief van de gemeente Nijkerk in samenwerking met Sigma,
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kijk op www.sigma-nijkerk.nl.
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Oecumenische reis naar
Georgië en Armenië in 2016

Oecumenische reis naar
Georgië en Armenië in 2016

In het mei nummer van Rondom heeft u kun-
nen lezen van de plannen om in de meivakantie 
van 2016 een oecumenische reis te maken naar 
Armenië al of niet gecombineerd met Georgië. 
We hebben inmiddels het besluit genomen om 
beide landen te bezoeken. 
De belangrijkste reden voor dat besluit is de bezoek-
waardigheid van Georgië en de kans ook dat land te 
bezoeken nu de mogelijkheid zich voordoet. We zullen 
er wel voor waken dat door het bezoeken van twee lan-
den het programma niet te overladen wordt en voldoen-
de rustmomenten kent.

In dit artikel zullen we de belangrijkste programmapun-
ten vermelden. Het definitieve programma zal in het 
najaar vastgesteld worden als Gerard den Hollander (de 
reisorganisator) zich weer in ons land bevindt. De reis-
groep van de Nicolaikerk uit Utrecht heeft de afgelopen 
maand een reis naar Armenië gemaakt. De predikant 
van de Nicolaikerk spreekt van een ‘heerlijke en geeste-
lijk verfrissende reis’ onder de zeer deskundige leiding 
van Gerard den Hollander. 

We beginnen onze 
reis in Tbilisi, de 
hoofdstad van 
Georgië. De stad 
heeft een oud cen-
trum met schilder-
achtige straatjes en 
pleintjes met vele 
19de eeuwse pan-
den. Het is eigen-
lijk één groot en 
gezellig openlucht-
museum. Er zijn 
diverse oude ker-
ken zoals de 13de 
eeuwse 
Metekhikerk, de 
oude synagoge en de Sionikathedraal, de hoofdzetel van 
de Georgisch orthodoxe kerk. 
Het noorden van Georgië is te bereiken via de oude 
‘Georgian Military Highway’, de historische verbin-
dingsweg met Rusland. We rijden dwars door het 
Kaukasusgebergte en bezoeken het fraai gelegen kloos-
tercomplex Ananuri.
Uiteraard mag een bezoek aan de stad Gori niet ontbre-
ken. Het is de geboorteplaats van Josef Vissarionovitsj 
Dzjoegasjvilli oftewel Josef Stalin. Vele Georgiërs zijn 
nog altijd trots op hun machtige landgenoot en bagatel-
liseren zijn misdaden. In het door Stalin zelf opgerichte 

en aan hem gewijde museum is nog een prachtig staaltje 
Sovjetpropaganda te zien.
We zetten de route voort en komen via Borjomi (bekend 
van zijn mineraalwater) aan in Akhaltsikhe, één van de 
overnachtingsplaatsen aan het begin van de kleine 
Kaukasus. We bezoeken nog één van de hoogtepunten 
van Georgië, het complex van grotnederzetting in 
Vardzia. In het verleden was het een koninklijke stad 
met kathedralen, kloosters, winkels en paleizen. Hoewel 
een deel van het complex is verwoest door aardbevin-
gen, is het nog steeds een imponerend gezicht.

We naderen Armenië; het landschap wordt uitgestrekter 
en kaler en de grensovergang is niet meer dan een paar 
woonwagens, een vlag en enkele norse douanebeamb-
ten. Gelukkig is dat beeld niet representatief voor 
Armenië. 
De eerste kennismaking met Armenië is de stad Gyumri. 
In de omgeving van onze overnachtingsplaats Vanadzor 
bezoeken we onder andere het klooster Haghpat met 
zijn vrijstaande klokkentoren. Het complex staat op de 
werelderfgoedlijst.
Op weg naar het meer van Sevan bezoeken we mis-

schien nog het stadje 
Dilizhan, een kuur-
oord gelegen in een 
prachtige omgeving 
en door de 
Armeniërs wel 
‘Klein Zwitserland’ 
genoemd.
Met een oppervlakte 
van 5000 km2 is het 
Sevanmeer, zeker 
voor een klein land 
als Armenië enorm. 
Het strekt zich over 
meer dan 100 km uit 
tussen de indruk-
wekkende bergen 

van de Kaukasus. Bij het dorpje Noratuz bezoeken we 
de zgn. khatchkar velden, typisch Armeense stenen 
tableaus, die met kruisen zijn versierd. Ze zijn stuk voor 
stuk fraai gedecoreerd. Dorpsvrouwen verkopen tussen 
de zerken hun borduursels.
Eén van de meest bezochte historische bezienswaardig-
heden is het Tatev klooster in het zuiden van het land. 
Zoals alle echte kloosters in Armenië ligt Tatev op een 
vrijwel onmogelijke plek, hoog op een rots en uitkij-
kend over ravijnen. Er ligt een mooie en pas opgeknapte 
weg door het ravijn, maar sinds 2010 kan ook gebruik 
worden gemaakt van een 5,7 km lange kabelbaan, de 

hoogste ter wereld.
Misschien lukt het 
om de nacht door te 
brengen thuis bij de 
lokale bevolking 
van Tatev. 

We vervolgen onze 
rondreis door 
Armenië richting de 
hoofdstad van het 
land, Yerevan. Het 
is een qua natuur-
schoon prachtig 
gebied. We hebben 
de mogelijkheid om 
te wandelen in de 
omgeving van het 
klooster van Noravank of het klooster te bezoeken, als 
we nog niet genoeg kloosters hebben gezien.
Dit is ook de streek waar de Armeense wijnen vandaan 
komen. In Areni zullen we deze wijnen kunnen proeven. 
We rijden door de vallei van Ararat waarbij we (bij hel-
der weer) een fantastisch uitzicht hebben op de ruim 
5100 meter hoge berg Ararat in Turkije. Volgens de 
overlevering is op deze berg de ark van Noach gestrand.
De laatste dagen van onze reis verblijven we in de 
hoofdstad Yerevan. Het is het politieke en culturele cen-
trum van niet alleen Armenië, maar van alle Armeniërs 
in de hele wereld. Het centrum is compact en de vele 
bezienswaardigheden liggen op loopafstand. Als we in 
Yerevan zijn kunnen we natuurlijk niet om het 
Genocidemonument en -museum heen. Op 24 april 
2016 wordt herdacht dat het 101 jaar geleden is dat de 
volkerenmoord op de Armeniërs heeft plaatsgevonden.
Voor degenen die de stad willen ontvluchten biedt de 
omgeving van Yerevan ook genoeg mogelijkheden. In 
Echmiadsin (het centrum van de Armeens Apostolische 
kerk) staat de oudste kathedraal ter wereld. Een excursie 
naar Echmiadsin in misschien te combineren met een 
bezoek aan de ruïne van de koepelkathedraal van 
Zvartnots. Deze kathedraal is als gevolg van een aardbe-
ving in de 9e eeuw ingestort maar de akoestiek in de 
ruïne is nog zodanig dat er regelmatig concerten worden 
gegeven. Beide gebouwen staan op de werelderfgoed-
lijst.
Misschien bestaat de mogelijkheid om in de avonduren 
in Yerevan een concert te bezoeken.

Dit artikel is maar een greep uit de mogelijkheden die 
een reis naar Georgië en Armenië biedt. In het najaar 
gaan we samen met Gerard den Hollander een reispro-

gramma 
samenstellen 
dat gevarieerd 
is en voldoen-
de mogelijkhe-
den biedt voor 
ontspanning en 
om er zelf op 
uit te gaan.

Zoals vorige 
maand reeds 
vermeld zal de 
reis plaatsvin-
den in de peri-
ode tussen 22 
april en 7 mei 
2016. De reis-

som voor deze combireis zal ongeveer €1275 bedragen. 
In de reissom zijn inbegrepen de reis en het verblijf, alle 
toegangen en voorstellingen en de meeste maaltijden.

Mocht u interesse in deze oecumenische reis hebben, 
laat het dan één van onderstaande leden van de reiscom-
missie weten. Er heeft zich al een aantal belangstellen-
den gemeld, maar we zijn nog niet ‘volgeboekt’. Voor 
alle belangstellenden zal maandag 21 september om 
20.00 uur in het Pauluscentrum een informatieavond 
worden gehouden.

Namens de reiscommissie:

ELLIE BOOT, 
HETTY VELDHUIZEN, 
ADRI MAAT, 

telefoon: tijdens kantooruren 8447505, 
          e-mail: adri@donbosco.nl
FRITS HARMSEN, 
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Zin-zoekers – een leesgroep over 
Dag Hammarskjöld en Etty Hillesum
In het kader van Vorming en Toerusting 2014-
2015 werden teksten gelezen en besproken van 
twee mensen die worstelden met hun geloof en 
met zichzelf en over hun geestelijke strijd een 
dagboek schreven.

De eerste was Dag Hammarskjöld (1905-1961), telg 
van een vooraanstaande Zweedse familie. Hij werd in 
Zweden hoge ambtenaar en minister en werd  in 1953 
gekozen tot secretaris- generaal van de Verenigde 
Naties. In 1957 werd dit  mandaat met een overweldi-
gende meerderheid verlengd. In 1961 kwam hij bij een 
sindsdien nog nooit opgehelderd vliegtuigongeluk om 
het leven. 

Vrienden van hem vonden 
in zijn flat in New York de 
tekst van een spiritueel dag-
boek, waarmee hij op twin-
tigjarige leeftijd begonnen 
was, maar van het bestaan 
waarvan zeer weinigen wis-
ten. Daarbij was een brief 
waarin hij toestemming gaf 
om het eventueel te publi-
ceren. Het is in vele talen 
vertaald, ook in onze taal, 

onder de titel ‘Merkstenen’. De titel verwijst naar de 
stenen of ‘steenmannetjes’, waardoor je in berggebieden 
de gegane route markeert, waardoor je ook de weg terug 
weer kunt vinden. 
Het boek documenteert de strijd van Hammarskjöld met 
zijn ego en de verleiding van de hoogmoed en om 
‘gehoorzaamheid’ aan wat hij steeds meer herkende als 
de diepste werkelijkheid, God, om zijn ‘roeping’. Hij 
werd op zijn beurt geïnspireerd door de bijbel, middel-
eeuwse mystieke christelijke denkers en vele anderen. 
We besteedden vier avonden aan teksten uit 
‘Merkstenen’. 

De volgende tekst is typerend voor de laatste fase van 
zijn leven: 

De tweede auteur waarvan wij  - gedurende twee avon-
den - teksten lazen en bespraken was Etty Hillesum 
(1914-1943), die opgroeide in een Nederlands- joods 
gezin. Zij kreeg in haar opvoeding weinig mee van het 
joodse geloof. Zij studeerde rechten en Slavische talen 
en voorzag in haar levensonderhoud door privéles 
Russisch te geven. Belangrijk was voor haar de ontmoe-
ting met de uit Duitsland gevluchte ex-bankier Julius 
Spier, met wie een liefdesrelatie ontstond. Hij adviseer-
de haar een dagboek te schrijven, dat zou moeten die-
nen om een beter inzicht te krijgen in haar persoonlijke 
ontwikkeling. In dit dagboek beschreef ze haar gevoe-
lens, alledaagse ervaringen en gedachten. In 1942 kreeg 
zij een baan als administratief medewerkster bij de 
Joodse Raad. Na enige tijd kwam ze terecht op de afde-
ling 'Sociale Verzorging Doortrekkenden' in Westerbork 
en reisde daarbij heen en weer naar Amsterdam. In het 
‘doorgangskamp’ probeerde ze haar joodse lotgenoten 
die wachtten op transport naar Polen te helpen. Zij 
moest later zelf ook verhuizen naar Westerbork. 

Zin-zoekers – een leesgroep over 
Dag Hammarskjöld en Etty Hillesum

Naast haar dagboek 
schreef zij ook brieven. 
Zij besloot niet onder te 
duiken en werd in 1943 
op transport gezet naar 
Auschwitz, waar zij op 
29-jarige leeftijd ver-
moord werd. Haar dag-
boeken en brieven wer-
den door vrienden 
bewaard en pas in 1981 
uitgegeven, met name in 

de bundel ‘Het verstoorde leven’. 
De nu volgend tekst is typerend voor Etty:

De uitgekozen teksten werden als regel twee keer hard-
op voorgelezen, steeds gevolgd door een stilte, waarin 
ieder de tekst nog eens overzag. Voorts kon erop gerea-
geerd worden, na de eerste lezing gericht op de tekst 
zelf: zijn er dingen daarin die we niet begrijpen? hoe zit 
de tekst in elkaar? etc. Na de tweede lezing volgde weer 
een stilte en ging het gesprek over wat de tekst met je 
doet, wat je raakt, irriteert, ontroert, etc. 

Een deelnemer typeerde wat de gesprekken voor hem 
betekenden: ze zijn voor hem ‘een rijke bron van 
“manna” in mijn persoonlijke zoektocht naar God. In 
een proces van omgaan met een ongeneeslijke ziekte 
kan ik zo mijn innerlijke tuin zo goed mogelijk onder-
houden.’

Nog een ander schreef: 
‘Deze leeskring bracht rust in mijn dag. Ik had dat niet 
verwacht. Wanneer acht tot tien mensen samen over een 
onderwerp praten, kan dat een levendige en soms hecti-
sche discussie geven; echt rustig word ik daar niet van. 
Onder meer omdat het voor mij veel inspanning vergt 
iedereen te kunnen verstaan. Bij deze leeskring was dat 
anders. Er was meer meditatieve rust. Het samen lezen 
van diverse uitspraken maakte me innerlijk stil, denk 
ik…..Wanneer je mystieke teksten leest, is me opgeval-
len, lijkt elke behoefte om te scoren weg te vallen. Het 
ik-gerichte lijkt wat te verdwijnen. Er wordt integer en 
open gepraat met elkaar. En er is regelmatig even stilte, 
als een rustmoment om na te kunnen denken. Dat is wat 
ik vooral fijn vond. Het maakte wat mij betreft niet uit 
van wie de teksten waren die we lazen. Ze brachten 
rust.’

Nog een voorbeeld:
‘Het trof mij aangenaam dat wij als mensen met een 
verschillende achtergrond met respect en diepgang naar 
elkaar konden luisteren zonder te oordelen, puur en inte-
ger. De tekst helpt om aan te voelen wat mystiek is, is 
dus een middel om het verlangen van de ziel naar God 
aan elkaar door te geven.’

Op http://www.pgdeeshof.nl staat onder de tab ‘V&T’ 
een uitvoeriger verhaal over de beleving van deze 
gesprekken door verschillende deelnemers.

Kees Both, gespreksleider en verslaggever

‘Je bent niet de olie, niet de lucht – je bent 
slechts het verbrandingspunt, het brandpunt, 
waarin het licht geboren wordt.
Je bent niets anders dan de lens in de lucht-
stroom. Je kunt ontvangen, geven en bezitten – 
zoals de lens het licht ontvangt, geeft en bezit, 
meer niet.
Zoek jezelf ‘in je eigen recht’, dan verhinder je 
de ontmoeting van olie en lucht in de vlam, 
beroof  je de lens van haar doorschijnendheid.
Heiligheid – licht zijn of in het licht zijn, zelf 
niets meer zijn, zodat het licht geboren kan 
worden, zelf niets mee zijn, zodat het gecon-
centreerd en verspreid kan worden.’

Dag Hammarskjöld, juli 1957

‘Veel van wat je doet is toch imitatie of inge-
beelde plicht of valse voorstelling van wat een 
mens moet zijn. De enige zekerheid hoe je moet 
leven en wat je moet doen, kan toch alleen 
maar opstijgen uit die bronnen die daar bij 
jezelf in de diepte borrelen. En ik zeg het nu 
heel ootmoedig en dankbaar en ik meen het eer-
lijk, ook al weet ik dat ik weer opstandig en 
prikkelbaar zal worden: mijn God, ik dank je 
ervoor dat je me zo geschapen hebt als ik ben. 
Ik dank je ervoor dat ik zo vol wijdheid mag 
zijn soms, die wijdheid is toch niets anders dan 
een vervuld zijn van jou. Ik beloof je dat m’n 
hele leven een streven zal zijn om tot die scho-
ne harmonie te komen en ook die deemoed en 
werkelijke liefde waartoe ik de mogelijkheid in 
m’n beste momenten in me voel.’

Etty Hillesum  
Het verstoorde leven, 1981, p. 72
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BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Post    vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Verhulst  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Man    veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schipper   vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van de Pol  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Springveld   vijfentwintig jaar getrouwd

Fam Burema Veenlanden 133 attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Verhagen, Dhr de Langen, Mw Dekker, Mw Noest, Mw Hut, Dhr Zadelhof, Mw van den Heuvel, Mw Smidt, 
Dhr Woldman, Mw van de Veen, Mw vd Heuvel-Prins, Mw Merrick.

BLOEMENGIFTEN

Lieve mensen,
U hebt ons verrast met uw bloemengiften, de opbrengst was 2406 euro !
Dank u wel dat u ons dit geld heeft toevertrouwd, we voelen waardering voor het bloemenfonds.
Zo kunnen veel mensen blij worden gemaakt met een bloemetje of zinboekje.
Ook degene die de envelopjes hebben opgehaald, hartelijke bedankt voor de moeite!

Het bloemenfonds:
Lies Lekkerkerker, Joke van der Klok en Nelly Clement.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Diaconaal Project: Even voorstellen…

In Elke uitgave van de Rondom zullen een aan-
tal jongeren of begeleiders van het diaconaal 
project zich in een kort stukje voorstellen, zodat 
u ons allemaal een beetje leert kennen. 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 gaan komende zomer met zijn 
allen naar Moldavië om daar iets moois neer te 
zetten voor mensen die onze hulp hard nodig 
hebben. 
Deze keer stellen Odin van de Heuvel, David 
Roelofs en Stefan Stitselaar zich voor.

ODIN VAN DE HEUVEL

Hallo allemaal,

Mijn naam is Odin van den Heuvel en ik ben 15 jaar 
oud. Ik zit in het derde jaar van het Vakcollege en volg 
daar de opleiding tot timmerman. Ik heb een oudere zus 
en broer die al eens eerder mee geweest zijn met de jon-

geren reis van de Eshof. Hun verhalen spraken mij aan 
en ik nam mij toen al voor dat als ik de leeftijd zou heb-
ben om mee te mogen ik deze kans zou willen grijpen. 
Met mijn opleiding tot timmerman hoop ik mijn steentje 
bij te kunnen dragen om daar iets op te bouwen. Mijn 
hobby is voetballen en dat hoop ik daar met de kinderen 

te gaan doen. Het lijkt me een 
mooie ervaring om deze reis met de groep te gaan 
maken en kijk er dan ook heel erg naar uit.

DAVID ROELOFS

Hoi! Mijn naam is David Roelofs, 23 jaar, en tweede-
jaars student van de masteropleiding Technical 
Medicine aan de Universiteit Twente. Voor velen van u 
zal ik een bekend gezicht zijn, vanwege mijn betrokken-
heid bij de regie van de jeugdmusicals in de Eshof van 

de laatste jaren, vanwege mijn deelname aan de musical 
Ruth, of vanwege de vorige diaconale projecten waar ik 
ook aan heb deelgenomen. 
Toch is ook dit project voor mij weer ‘nieuw’, omdat ik 
dit keer niet als deelnemer mee ga, maar als onderdeel 
van het begeleidersteam. Mensen vragen wel eens waar-
om ik al voor de derde keer mee ga op een diaconale 
projectreis. Om die vraag te beantwoorden is het al 
bijna voldoende om alleen maar terug te kijken op de 
afgelopen maanden. De energie die de hele groep in het 
project stopt, de gezelligheid tijdens de acties, de steun 
vanuit de Eshofgemeente en de Paulusgemeenschap, dat 
maakt dit hele traject al de moeite waard. 
En als we deze zomer in Moldavië zijn, en daar kunnen 
bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen die 
anders geen toekomst hebben, en als we gaan meema-
ken wat onze hulp voor de mensen daar betekent, dan 
weet ik zeker dat ik mijn deelname aan dit project mijn 
leven lang niet meer zal vergeten!

De warme belangstelling die we mochten ontvangen na het zo onverwacht overlijden van mijn zeer geliefde      
Nico, onze dierbare vader, schoonvader en trotse opa, is voor ons een enorme steun geweest.
Het heeft ons diep geroerd te mogen ervaren wat hij voor zo velen heeft betekend.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.

Marjan van Wageningen-van Geer en kinderen

Sinds het begin van de ziekte van Floor ervaren wij een enorme betrokkenheid vanuit de Eshof gemeente. Dat 
heeft vanaf het begin heel erg warm gevoeld. De weg is lang met veel hobbels, maar door alle belangstelling, in 
welke vorm dan ook, voelen we dat we niet alleen staan. Thijs en Floor krijgen regelmatig kaartjes van mensen 
vanuit de Eshof. En ook al kennen zij ze niet persoonlijk, er verschijnt altijd een mooie glimlach op hun gezicht-
jes. Ook op haar 3e verjaardag (15 mei) heeft Floor heel veel kaarten ontvangen van mensen vanuit de Eshof. 
Hartverwarmend!

Floor, Thijs, René & Annemieke Huurdeman
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Even voorstellen…    Dauwtrappen
STEFAN STITSELAAR Hoi, ik ben Stefan Stitselaar, 

25 jaar en momenteel aan het afstuderen op de 
Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Nieuws & 
Media. Ik ben onderhand wel een terugkerend gezicht 
geworden bij diaconale projecten. Ik heb namelijk aan 
alle projecten meegedaan. In mijn vrije tijd doe ik graag 
aan sport. Ik doe aan fitness, kickboksen en hardlopen. 
Dit is alweer het vijfde project waar ik aan meewerk en 
dit keer voor het eerst als begeleider. Toch weer een hele 
andere ervaring. Ik vind het hartstikke leuk om met zo’n 
jonge, gezellige en vooral gemotiveerde groep op pad te 
gaan. 
Ik ga mee naar Moldavië omdat ik als geen ander weet 
hoe ongelofelijk bijzonder zo’n reis is. Geen een reis die 
ik heb meegemaakt is hetzelfde en ze zijn ook niet te 
vergelijken.  Ik geloof in het cliché ‘een betere wereld 
begint bij jezelf’, daarom vind ik het ook belangrijk om 
een gemeenschap zoals die in Moldavië te helpen. Ik 
geloof echt dat wij daar een verschil kunnen maken, ook 
al is het misschien minimaal. Ik hoop dat wij daar twee 
weken flink kunnen werken aan het Day Care Centre. 
Wij zijn het allereerste projectteam dat daar komt, dus 
ik denk dat het voor beide kanten een intense en onver-
getelijke ervaring gaat worden. 

Een impressie over de mooie Hemelvaart fiets en natuur 
beleving:  zoals het beleven van dauwtrappen.
Met +_ 30 personen van de Eshof en Paulus geloofsge-
meenschap stapte we om 8.15 uur op de fiets bij de St. 
Paulus kerk  na een korte fietstocht in het 
Hoevelakensebos werden we ontvangen bij de
 fam. Ramsbotham om de mooie bostuin te bewonderen 
en beleven.
Het was imponerend en rustgevend, dank voor de harte-
lijke ontvangst.
Na de fietstocht werden we om 9.30 u. in het Paulus 
centrum hartelijk ontvangen voor koffie, met koek mee-
gebracht door de Eshof leden
 

Willy van den Berg  

Bach-concert
ZATERDAGMIDDAG13 JUNI OM 16.15 UUR:
IN DE RK CATHERINAKERK AAN DE 
HOLKERSTRAAT 36 IN NIJKERK

Het Bach Consort Nijkerk is een groep van (semi)professionele 
musici. Bij hun concerten vormen de cantates van Johann 
Sebastian Bach het hoogtepunt.
  
De concerten zijn zeer laagdrempelig, maar hoog van kwaliteit. 
Iedereen is welkom, jong en oud. Voor mensen met minder 
ervaring in klassieke muziek is dit een uitgelezen kans om er 
kennis mee te maken. Het concert duurt een klein uur.

In de, relatief jonge, Sint Catharinakerk is het een en ander te 
bewonderen aan het interieur. Wij raden u dan ook aan om na 
het concert in de kerk rond te kijken; met name de beelden en 
de raamschilderingen zijn de moeite waard. 

 De toegang is vrij (collecte bij de uitgang). 
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  Collecteoverzicht april 2015 

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  

                
Inleverdata
Inleverdatum voor het juli/augustus nummer is
dinsdag 30 juni 2015
Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag  25 augustus 2015

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 

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
INGEKOMEN:
Mevr. V. Eduvigis Barbeito Casique       wijk 9 

VERHUISD:
Mevr. D. van Soeren    wijk 6

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. T. Schaap      wijk 7

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

Datum  Diaconie   Bedrag  Kerk   Bedrag
1-4-2015 Kerk in Actie 40 dagentijd*   37,15 euro   
3-4-2015 Plaatselijk werk: Paaspakketten 304,78 euro Muziek en Liturgie  215,95 euro
4-4-2015 Nijkerks Diaconaal Beraad 117,40 euro Eredienst   107,50 euro
5-4-2015 JOP; jeugdwerk PKN  216,89 euro Landelijke kerken  157,82 euro
12-4-2015 Eigen diaconie   134,45 euro Vorming & Toerusting  116,40 euro
19-4-2015 Stichting Hulpdienst Hoevelaken 128,75 euro Jeugd- en Jongerenwerk  116,53 euro
26-4-2015 Eredienst en Kerkmuziek PKN 147,85 euro Onderhoud gebouw  149,61 euro
     Totaal  1.087,27 euro   Totaal    863,81 euro
       
 * Vesper 19.00 uur      
 Collectebeheerder Jose van Dasselaar      

Lieve vrienden van “De Eshof”, 

De meeste mensen hebben het al “in de wandel-
gangen” gehoord. 
Henk en ik gaan deze zomer Hoevelaken  en “de 
Eshof” verlaten. 

We hebben er zin in om na ruim 30 jaar Hoevelaken nog 
eens een nieuwe start te maken in een andere omgeving 
en daarbij is ons oog gevallen op Baarn. 
Eigenlijk was Baarn was al heel lang bij ons in ’t vizier. 
Lenske heeft er een aantal jaren gewerkt en samen zijn 
we de laatste jaren al veel op ontdekkingstocht geweest  
in Baarn en omgeving. 
Het ligt mooi, midden in de natuur, heeft een gezellig 
centrum en… is niet ver van Hoevelaken, 
zodat we onze vrienden kunnen blijven ontmoeten. 
We worden lid van “de Paaskerk”, waar enkele maanden 
geleden Kees Kruijswijk-Jansen afscheid heeft geno-
men. Voor Kees was Hoevelaken zijn eerste gemeente 
en grappig is dat hij onze dochter Dorieke heeft 
gedoopt. Naast de andere predikant, Marleen Kool, is 
Jos van Oord voor een jaar interim-predikant in de 
Paaskerk. Ook hij is geen onbekende voor ons. We leer-
den hem vooral kennen door “De Kamers” in Vathorst, 
maar ook tijdens de keren dat hij in de Eshof preekte. 

We zien de Paaskerk als een prettige gemeente waar we 
zeker welkom zijn. 

Verhuizen naar een andere plek , een andere gemeente, 
heeft altijd twee kanten.
Aan de ene kant is er de spanning van het nieuwe, het 
onbekende, het avontuur…
Aan de andere kant het spijtige gevoel dat je je ver-
trouwde omgeving moet loslaten.
We zullen de Eshof en alle mensen die we er kennen 
zeker gaan missen!
Gelukkig ligt Baarn vlakbij en ….biedt het ook nieuwe 
kansen. Voor ons….……maar ook voor iedereen die op 
de fiets ( of met de auto) een mooi tochtje wil maken . 
Wij willen iedereen bedanken voor de vriendschap, het 
contact, de samenwerking.
We houden aan al die jaren dat we betrokken waren bij 
De Eshof, veel warme herinneringen over. 
Het ga iedereen goed en we hopen velen van jullie een 
keer in Baarn te zien. 

Hartelijke groet,

Henk Schipper
en 

Lenske Jonker 

Een afscheid.

Pastorale zorg in de wijken 1 en 4
Momenteel is er voor diverse wijken in onze gemeente al korte of langere tijd geen ouderling beschikbaar. In de 
pastorale raad is een plan ontstaan over hoe dit tekort op te vangen.   
In de wijken 1 en 4 is op dit moment ook geen ouderling, hier gaan we een pilot doen.
Samen met de leden van deze beide wijkteams hebben de pastoraal medewerkers  Yvonne de Gier en Janny 
Dammingh een gesprek gehad hoe we met elkaar nu en in de komende tijd het pastorale werk in de wijken kun-
nen waarborgen.  Voor een periode van ca. 1 jaar zal Yvonne de Gier samen met de leden van wijk 1 het pastorale 
werk verzorgen en Janny Dammingh zal dat samen met wijk 4 gaan doen. Na afloop van deze pilot kijken we 
verder.


