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Een gebed

Wij doen elkaar geen recht,

wij leven langs elkaar heen,

wanneer onderbreken wij onze weg,

doorkruisen wij onze plannen

om bij te staan wie geen helper heeft,

wij laten ons leven zo verlopen

dat wij geen oponthoud hebben,

wij gaan het verdriet uit de weg,

o God maak ons barmhartig,

geef ons oog voor wie

zijn hoop op ons richt,

een naaste in ons ziet,

help ons zo te leven,

voortvarend en vindingrijk,

dat wij mensen betrappen

op hun nood, hun verlatenheid,

in navolging van uw Zoon

die zijn heerlijkheid prijsgaf,

zijn weg in de hemel

verlegde naar de aarde,

om onze broeder te zijn,

onze reisgenoot.

     Hans Bouma



zondag 09 oktober 10:00 uur  Ds G Rosbergen (Amersfoort)
     Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie

zondag 16 oktober 10:00 uur  Ds M Groen (de Glind)
     Werelddiaconaat Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Pastoraat

zondag 23 oktober 10:00 uur  Ds W van Dijk-Heij (Leidschendam)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Jeugd- en jongerenwerk

 
zondag 30 oktober 10:00 uur  Ds E Boot m.mv. de cantorij Allerheiligen 
     Viering maaltijd van de Heer 
     Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst

zondag 06 november 10:00 uur  Pastor B Piepers
     Kanselruil i.v.m. Willibrordzondag      
     Collecten: Missionair werk PKN, Onderhoud gebouw

 
zondag 13 november 10:00 uur  Ds R van Riezen (de Glind)
     Collecten: Solidaridad, Vorming en Toerusting

 
zondag 20 november 9:15 uur  Pauluscentrum Ds E Boot en pastor F Kok 
     Solidaridad

 
zondag 27 november 10:00 uur  Ds M van Giezen m.m.v. de Cantorij 
     Collecten: Plaatselijk werk Kerstpakketten, Jeugd- en jongerenwerk
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 04 december 10:00 uur  Ds D Soeteman (Doorn) Advent II
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Onderhoud gebouw
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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Agenda
maandag 10 oktober 20:00 uur  Repetitie Anatevka
   13:30 uur  Wijkteam 3

woensdag 12 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 13 oktober 20:00 uur  Moderamen

dinsdag 18 oktober 13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 19 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 20 oktober 20:00 uur  Diaconie

maandag 24 oktober 19:30 uur   Wijkteam 4
   20:00 uur  Repetitie Anatevka

woensdag 26 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 27 oktober 20:00 uur  Kerkenraad

maandag 31 oktober 20:00 uur  Repetitie Anatevka

woensdag 02 november 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  Wijkteam 5

zaterdag 05 november 10:00 uur Bezinningsdag Kerkenraad
 
maandag 07 november 20:00 uur  Repetitie Anatevka
   20:00 uur  Hendrik Werkman, Chassidische legenden
     een suite 

woensdag 09 november 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 10 november 19:30 uur  Thema: Toekomst Pastoraat 

maandag 14 november 20:00 uur   Wijkteam 2
   20:00 uur  Repetitie Anatevka

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Annie Hanse-den Hollander  heeft de 
heupcontrole  achter de rug en heeft oefeningen als huis-
werk  meegekregen. Na een poosje zitten zijn er nog wat 
‘startproblemen’ maar volgens de arts moet dat op ter-
mijn verdwenen zijn.  Over een jaar wordt alles nog eens 
gecontroleerd en eind november is er een controle van de 
nieren. Annie heeft nu zelfs al twee keer meegedaan met 
een pittige fietstocht.  

Bij Anneke de Booy-Vermeer  is er nu dui-
delijkheid gekomen wat er ging gebeuren. Zij is 29 sep-
tember opgenomen in het UMC en 30 september 
opnieuw geopereerd.  Na de operatie in februari ging het 
herstel toch niet zoals het de bedoeling was. Er moest 
minimaal zes maanden worden gewacht voordat de twee-
de operatie kon plaatsvinden.  Die operatie was nodig, 
omdat het weefsel niet overal een goede doorbloeding 
had.  

Afke van den Hoeven-van der Wal  is in 
de badkamer op haar stuitje gevallen, waarbij de onderste 
rugwervel is gebroken. Zij was al blij dat het niet de 4e 
of 5e wervel was, want dan had zij in een korset moeten 
lopen. Aanvankelijk was er naast paracetamol ook morfi-
ne nodig om de pijn te drukken, maar nu is het met para-
cetamol te doen en er wordt regelmatig gerust.
      
Met Etta van Tent-Frouws  gaat het 
goed. Zij heeft vanaf januari in de lappenmand gezeten 
en zij voelt dat de problemen met de schildklier steeds 
minder hinder opleveren. Al met al was er ruimte om te 
kunnen genieten van het mooie weer en het feit dat ze 
zelf boodschappen kan doen. 

Jan Baas  was op 6 september aan ver-
vanging van een knie toe. Twee dagen na de operatie 
mocht hij naar huis en met de hulp van een kruk en the-
rapeut werd hij op de been geholpen. Op de startzondag 
was hij al weer aanwezig. De knie is nog stijf, maar de 
ingreep is hem niet tegengevallen.
  
Rie de Langen-Philippo  is ter observatie 
opgenomen in Eikenstein (Veldwijk) te Ermelo. Daar is 
geconstateerd dat zij lichamelijk en psychisch niet meer 
zelfstandig thuis kan wonen. Nu er een duidelijke diag-
nose is gesteld, kan er gezocht worden naar een tehuis 
om alle aandacht en verzorging te kunnen geven die zij 
in deze situatie nodig heeft. 
Trudy Jonker, die een dochter is van Rie, zorgt al jaren 
voor haar moeder en haar vader Roel. Roel verblijft in 

woonzorgcentrum Sint Joseph in Achterveld. In het kader 
van “de week van de aandacht” heeft Trudy 25 september 
de bloemen uit de Eshof gekregen. Ze was heel verrast 
en blij toen de bloemen zondag bij haar werden bezorgd.   

Coralien Toom-Knoester heeft een 
‘goed’ bericht kunnen sturen, namelijk het beste waar zij 
op kon hopen.  Er zijn geen nieuwe uitzaaiingen bijgeko-
men. De twee, die zij al had, zijn iets gegroeid, maar dat 
was Coralien al bekend. In januari volgt er weer een scan 
en gaat er gekeken worden naar een behandelplan.
     
Ineke Willigenburg  geeft aan dat het 
redelijk met haar gaat. Zij heeft pijn in haar handen en 
gewrichten en loopt daar voor bij de fysiotherapeut. In 
verband met de problemen van haar long gebruikt ze 
morfine, want bij diep ademen is de long behoorlijk pijn-
lijk. Zij moet rekenen op een half- tot een heel jaar, voor-
dat dit allemaal beter gaat. In oktober wordt de longarts 
voor controle bezocht. 

Annahes Boezeman-Odink  is haar 
loopgips van haar gebroken enkel kwijt en dat voelde 
alsof ze voor het eerst kon lopen. Ook met de gekneusde 
enkel van haar andere been gaat het goed al heeft ze wel 
een peesontsteking opgelopen die met medicijnen bestre-
den wordt. Naar het bos lopen is iets teveel gevraagd, 
maar op de fiets kon ze met de hond even gaan kijken 
waar alle narigheid begonnen was. Zij is blij met het 
voorspoedig herstel en dat er geen schroefjes bij de ope-
ratie gebruikt hoefden te worden.

Thera Doornekamp  is 
na een uitgebreide intake toegelaten tot een intensief 
revalidatieprogramma. Gedurende 16 weken zal ze 4x per 
week diverse behandelingen aangeboden krijgen. Ook 
voor 2017 staat zo'n programma in de planning. De reva-
lidatie is reeds gestart; het is zeer pittig en vraagt veel 
energie, maar de hoop is dat het enige verbetering zal 
gaan brengen.

Goede moed en sterkte gewenst aan ieder – hier genoemd 
of niet genoemd.

FELICITATIES
De lijst van felicitaties is deze keer korter dan die van de 
vorige maand:
Erik en Ellen Gaakeer-van de Mheen 

 vierden hun zilveren huwelijksfeest, want op    
 waren zij 25 jaar getrouwd.  Namens de 

Eshofgemeente van harte gelukgewenst!
Kees van Rietschoten



Studie
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Sinds 7 september zijn de colleges in Nijmegen 
weer begonnen. Ik zit inmiddels in het tweede 
jaar van de Opleiding Geestelijke Begeleiding. 
En ik geniet er nog steeds van.
Allereerst al van de reis op de vroege woensdagmorgen. 
Zeker met het mooie weer van deze weken. Heerlijk om 
dan door Nijmegen te lopen.
En daarna is het genieten van de twee colleges. Een van 
de twee krijgen we opnieuw van Anne-Marie Bos, kar-
melietes en gepromoveerd op spiritualiteit in afbeeldin-
gen. Zij leert ons te kijken naar kunst. Niet zomaar kij-
ken: ontvangend kijken. Door de verschillende metho-
des die ze ons aanleert wordt het nauwkeurig kijken 
naar kunst een avontuur. We leren bijvoorbeeld fenome-
nologisch kijken, dat is vooral beschrijvend. Je kunt ook 
iconisch kijken en letten op de symbolen die te zien 
zijn; in iconen hebben bergen bijvoorbeeld vaak de 
vorm van traptreden naar de hemel. En je kunt dialo-
gisch kijken en zien wat het kunstwerk je te zeggen 
heeft. Al die manieren van kijken samen helpen om oog 
krijgen voor wat een kunstwerk ‘met je doet’. Soms is 
dat onbegrijpelijk.
Tijdens de colleges oefenen we ons in kijken. We heb-
ben al heel wat afbeeldingen van Elia langs zien komen. 
Het aardige vind ik zelf dat het niet gaat om vaag iets 
op je in laten werken, maar om goed opletten en nauw-
keurig kijken. Juist door dat te doen, kan een afbeelding 
‘aan je werken’.

Het tweede college 
krijgen we van Kees 
Waaijman, karmeliet 
en wetenschappelijk 
medewerker die veel 
onderzoek heeft 
gedaan op het gebied 
van spiritualiteit. Zijn 
doel is om in dit col-
lege onze opmerk-

zaamheid te scherpen. We behandelen woorden en 
begrippen die met opmerkzaamheid te maken hebben, 
zoals ‘merken’ en ‘duiden’. Hij hoopt dat we gaandeweg 
meer opmerken en nieuwe begrippen leren. En zo nieu-
we invalshoeken vinden. En tenslotte passen we die 
opmerkzaamheid toe op een rectorale rede die Titus 
Brandsma in 1932 hield.
Waarom dit alles? In mijn eigen woorden: wanneer je 
nadenkt over God, gaat het onder andere om opmerk-
zaamheid. Waar ‘zie’ of ‘hoor’ je iets van God? Hoe 
merk je dat op?

Naast de colleges op het Titus Brandsma Instituut zullen 

er ook dit tweede jaar zesmaal twee studiedagen gehou-
den worden met het groepje van twaalf predikanten die 
de opleiding doen via de Protestantse Theologische 
Universiteit. We kunnen sinds dit voorjaar weer terecht 
op het verbouwde Hydepark in Doorn. Een prachtige 
locatie.
De tweedaagsen van het eerste jaar stonden in het teken 
van het ontvangen van geestelijke begeleiding. In dit 
tweede jaar denken we na over het geven van geestelijke 
begeleiding. Ook moeten we zelf gaan oefenen. Aan 
tenminste drie mensen moeten we zelf geestelijke bege-
leiding gaan geven. 

Wat onderscheidt nou geestelijke begeleiding van een 
'gewoon' pastoraal gesprek? Leg dat maar eens helder 
uit... We kregen verschillende definities te zien die alle-
maal even wollig waren. Hoe zou ik het zelf zeggen?
Ik zou zeggen: het gaat om het leren bekijken van je 
eigen leven in het licht van geloven. Je denkt na over de 
oorsprong, de zin en het doel van je leven. En je doet 
dat vanuit de gedachte dat God er deel van is. Niet als 
een poppenspeler die aan touwtjes trekt waaraan wij 
bungelen. Niet als een 'gatenvuller' die aan de behoeftes, 
die we niet zelf kunnen bevredigen, voldoet. Hoe dan 
wel? "Geloven is vermoeden dat er meer is," zei Kees 
Waaijman. Waarin vermoed jij de aanwezigheid van de 
Aanwezige? Of, met andere woorden: hoe ga jij jouw 
weg met God?

Voor iemand als ik, die vol vragen en twijfels zit en die 
zich telkens weer afvraagt of alles wat over God gezegd 
en gedacht wordt niet allemaal verbeelding en inbeel-
ding is, is het best een hele stap om in de schoenen van 
een geestelijk begeleider te gaan staan. Maar ik ga het 
proberen. Want ergens heb ik een vermoeden dat er 
meer is. En dat het mijn leven licht geeft en licht maakt 
wanneer ik focus op God. Op het Gode. Op het goede. 
En op al die waarden waarvan ik geloof dat ze van God 
komen, zoals liefde, mildheid, aandacht, geduld...

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie

AFSCHEID

In het vorige kerkblad schreef ik dat bij mijn weten er 
geen ambtsdragers waren, die in september afscheid 
zouden nemen. Dat was vast wishful thinking. Er is wél 
iemand die we moeten missen en ook zúllen missen: 
Nico Peer. Hij heeft vier jaar lang als ouderling het scri-
baat van de kerkenraad voor zijn rekening genomen. Hij 
is daarin bijzonder gewaardeerd en met veel plezier heb-
ben we samengewerkt. Nico, dankjewel voor al je inzet, 
je humor en de plezierige wijze waarop je dit werk hebt 
gedaan!

EEUWIGHEIDSZONDAG – ALLERHEILIGEN 
(30 OKTOBER)

Op zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen. Wie zijn 
dat, de heiligen? Natuurlijk de grote gelovigen uit de 
geschiedenis, te beginnen met de apostelen en martela-
ren. En verder allen die leefden met God. Daartoe beho-
ren ook onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. We noemen op deze zondag hun namen.
Bij het afscheid van ieder van hen lag de nadruk op wie 
zij persoonlijk waren. Op deze zondag gaat het vooral 
om verbondenheid met elkaar. Om de verbondenheid 
met allen die zijn voorgegaan, met onze dichtbije gelief-
de doden en met ieder, aanwezig in de viering. Voor 
even trekken we ons niets aan van de grenzen die er zijn 
tussen dood en leven. En van de afstanden die er zijn in 
plaats en tijd. We vieren wat ons als mensen verbindt. 
Dat is de weg die we gaan, met onze goede wil en inzet, 
naar een wereld waar het goed is – een weg die we gaan 
gekleed in wit naar een wereld waar geen honger en 
dorst meer is (Openbaring 7,9-17). Met vallen en 
opstaan. Vol vragen, op reis door een eindeloze nacht 
(lied 281), maar ook telkens opgevangen wanneer we 
vallen (lied 221). In die verbondenheid vieren we de 
maaltijd en zijn we allen deel van Gods ‘eeuwig even’ 
(lied 731).

Dit zijn de mensen, die we met naam zullen gedenken 
in deze viering:

Hendrika (Riek) Koers-van Deuveren
 1 september 1936 – 20 november 2015

Liefke (Lies) van de Rovaart-Bakker
 15 november 1939 – 16 december 2015

Hendrika (Henny) Uiterwijk-van Ekeren
 1 juni 1930 – 6 februari 2016

Cornelis Reinirus (Cees) van den Berg
 1 juli 1935 – 13 mei 2016

Roelof (Roel) Burema
 3 maart 1948 – 25 mei 2016

Johan (Joop) van de Veen
 22 januari 1934 – 14 juni 2016

Arnold Jansen
 30 maart 1945 – 8 juli 2016

We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook 
zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij 
kan ieder zelf in gedachten een naam invullen.
Met de directe familieleden van degenen die overleden 
zijn komen we bij elkaar in de Eshof op donderdag-
avond 20 oktober. Zo kunnen we elkaar leren kennen, 
elkaar vertellen over degenen die we missen en de litur-
gie van tevoren bekijken. De familieleden krijgen hier-
voor persoonlijk een uitnodiging.

ALLERZIELEN: GEDENKEN OP DE 
BEGRAAFPLAATS (2 NOVEMBER)

Ook dit jaar zullen we, in samenwerking met Els van 
Deuveren (van Elja Uitvaartverzorging), op Allerzielen 
een bezoek organiseren aan het kerkhof. Dit is het vier-
de jaar alweer dat we dit doen. Vooraf komen we bijeen 
in Uitvaartcentrum Elja bij de begraafplaats. Van de 
gemeente Nijkerk hebben we toestemming gekregen om 
op Allerzielen ook na het vallen van de duisternis op de 
begraafplaats te zijn. Daar maken we graag gebruik van. 
We kunnen dit gedachtenismoment daardoor op de 
avond plannen, waardoor meer mensen in staat zijn om 
erbij te zijn. Bovendien is kaarslicht in het donker beter 
zichtbaar dan overdag.

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E
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Kerkdienst en liturgie
We zullen vanaf 18.45 uur verzamelen in het uitvaart-
centrum. Ieder die dat wil, kan een naam schrijven op 
een kaartje. Die namen worden tijdens ons bijeenzijn 
uitgesproken. Het kunnen namen zijn van mensen die 
het afgelopen jaar overleden zijn, maar ook van mensen 
die al langere tijd niet meer leven.
Daarna lopen we (rond 19.30 uur) met brandende kaar-
sen in speciale houders naar de graven. Ieder kan dat op 
eigen wijze doen. Sommigen lopen het liefs samen, 
anderen willen liever alleen zijn.
Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je 
de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere 
plek die je mooi vindt.
Tenslotte keren we terug naar het uitvaartcentrum waar 
koffie en thee op ons wachten. 

De traditie van dit gedenken op Allerzielen heeft oude 
papieren. Ze stamt voor zover bekend uit de abdij van 
Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat 
alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische 
wijze zouden herdenken. In de 14de eeuw werd deze 
herdenkingsdag algemeen in de kerk van het westen.
Dat herdenken kan op verschillende manieren gebeuren. 
De overledenen kunnen genoemd worden in een gebed. 
Het graf kan bezocht worden. Er kunnen bloemen op 
een graf worden gelegd. Er kan een kaars worden aan-
gestoken. In sommige parochies is er op deze avond een 
kerkelijke viering, waarin de namen van de overledenen 
van het afgelopen jaar worden genoemd. Ook in het 
Pauluscentrum worden deze avond de namen genoemd 
van wie het afgelopen jaar overleden zijn.

Jarenlang zijn Allerheiligen (1 november) en Allerzielen 
(2 november) in protestantse kringen niet gevierd. 
Onder invloed van de oecumene kijken nu echter veel 
mensen anders aan tegen Allerheiligen en Allerzielen. In 
het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland 
uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, ingebracht vanuit 
de Lutherse traditie.
Aan hun kant hebben verschillende rooms-katholieke 
parochies de gebruiken herzien. In plaats van twee vie-
ringen, één op Allerheiligen en één op Allerzielen, heb-
ben ze er nu dikwijls één – op 1 ofwel op 2 november. 
“De heiligen ons voorgegaan” (lied 728) zijn immers 
niet alleen de mensen die officieel heilig zijn verklaard, 
maar allen die ons voorgingen op de weg van het geloof. 
In de brieven in de Bijbel wordt het woord ‘heiligen’ 
vaak als synoniem voor ‘gelovigen’ gebruikt. Ze mogen 
daarom allen samen op één en dezelfde dag in onze her-
innering zijn.

KANSELRUIL OP 6 NOVEMBER

De zondag op of vlakbij 7 november is de gedenkdag 
van Willibrord, ‘zendeling van de Lage Landen’. Zolang 
ik me kan herinneren hebben we op die zondag een 
samenwerkingsverband met onze rooms-katholieke 
buren. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te 
regelen. Een van de pastores van het Pastorale Team van 
de Maartens-Lucasparochie gaat dan voor in de Eshof 
en ik ga naar het Pauluscentrum.

Aan pastores is bin-
nen de Rooms-
Katholieke Kerk in 
Nederland gebrek, 
maar gelukkig is er 
deze keer wel een 
voorganger gevon-
den. Een ‘oude 
bekende’, inmiddels 
met emeritaat maar 
nog volop actief: 
Ben Piepers zal op 6 
november de dienst 
in de Eshof leiden.
Na afloop van de 

viering gaan we met kinderen aan de slag rond Sint 
Maarten. Elders in deze Rondom staat daar meer over te 
lezen. Ook iedereen die ouder is dan twaalf jaar, is van 
harte uitgenodigd. Hoewel Sint Willibrord natuurlijk 
niet dezelfde is als Sint Maarten, voelt Ben er wel voor 
om ook in de kerkdienst aandacht aan Sint Maarten te 
schenken.

Ellie Boot
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Boodschappen doen 2.0

Duurzaam bezig zijn, hoe doe je dat? 
Als kerkgemeenschap denken we dan snel aan fysieke maatregelen zoals goede isolatie, zui-
nige apparatuur en zelf energie opwekken. Heel belangrijk maar het gaat natuurlijk in eerste 
instantie om onze manier van leven. Als gemeenschap en als individu. 
Misschien dat dit artikel u op een idee brengt? 

Bovenstaand artikel is overgenomen van de site van Groene Kerken, een site die we graag 
aanbevelen. 
https://www.groenekerken.nl/materialen-voor-kerken/columns-2/

Heeft U vragen of heeft  u zelf een bijdrage? Laat het ons weten! 

Evert Veldhuizen, Herman Julsing, Henk Boswijk, Lieske Duim.

Door Beppie de Vries, Nieuwe Kerk in Amersfoort

Als het aan mij ligt, kan de vuilniswagen 
binnenkort zelf naar de shredder. Want we 
kopen nauwelijks afval meer. En wat je 
niet in huis haalt, hoef je ook niet af te voe-
ren. Dat is de ijzeren logica van 
‘Boodschappen doen 2.0’.

Eind september opende in Amersfoort de eerste 
verpakkingsarme winkel; de enige die zich met 
recht een super markt mag noemen. We komen er 
vaak. Amper een half jaar verder is het tijd voor een tussenbalans. De winkel stimuleert een praktisch soort creativi-
teit. Op mijn boodschappenlijstje noteer ik per product welke potjes of katoenen zakjes mee moeten. Thuis stort ik 
de rijst, noten, bonen, thee, etc. in de voorraadbussen. Alleen voor de vloeibare levensmiddelen (olijfolie, wijn) rin-
keldekinkelen er flessen in de fietstas.

Bij veel mensen die de voorkeur geven aan hun vertrouwde (bijna had ik geschreven: ‘old school’) supermarkt, 
roept deze manier van inkopen doen vragen op: Kost dat niet vreselijk veel tijd, al dat gesleep met potjes en het 
afwegen van producten?
Terechte vraag. Idealisme is mooi, maar het moet haalbaar blijven. In het begin moet je er even handigheid in krij-
gen, maar na een paar keer verloopt het steeds soepeler. En op een ander moment bespáárt het tijd: je hoeft veel 
minder vaak zakken met plastic afval weg te brengen of prullenbakken te legen en schoon te maken – idem dito de 
kliko, die maar niet vol wil raken.
Nog een ontdekking: je kunt de exacte hoeveelheden van ingrediënten voor een recept kopen. (Trouwens ook han-
dig voor éénpersoonshuishoudens). Geen aangebroken pakken meer die een jaartje stof staan te verzamelen tot ver 
na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Dit stukje lijkt wel een reclamespot. En dat is het ook. Want ik hoop echt dat andere supermarkten dit ‘boodschap-
pen doen 2.0’ eveneens introduceren.

Wij zijn graag arm. Aan afval, welteverstaan. Let op mijn woorden: op een dag gaan de kliko’s mee naar de shred-
der. Weg met die lelijke dingen! Scheelt scheppen tijd en bakken met ruimte.

Geplaatst in: Drieluik, maandblad van de Protestantse gemeente Amersfoort, maart 2016.
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Op drie achtereenvolgende zondagen in oktober gaan 
gastpredikanten voor. Op 9 oktober zal dat Gerard 
Rosbergen zijn; op 16 oktober Mieke Groen uit de 
Glind en op 23 oktober Willemijn van Dijk-Heij uit 
Leidschendam.
Hieronder volgt van ieder een introductie:

Gerard Rosbergen, thans met zijn vrouw Alke woonach-
tig in Amersfoort was predikant van ‘de Eshof’ van 
2004 t/m de zomer van 2009. Velen bewaren goede her-
inneringen aan de contacten met Gerard uit die periode. 

Gerard gaat nog graag voor en zeker in de Eshof maar 
hij wil graag zijn handen vrij hebben om andere dingen 
te doen, zoals op reis gaan. Dus hij wil niet lange tijd 
van te voren ingeroosterd worden. Gelukkig deed zich 
nu een mogelijkheid voor om een dienst in de Eshof te 
leiden.

Gerard is van 
huis uit een her-
vormde predikant 
die via Zwolle, 
Wageningen, 
Hoenderloo en 
Goes in 
Hoevelaken is 
neergestreken als 
parttime predi-
kant in de vaca-
ture die ontstaan 

is na het plotseling overlijden van Dirk Monshouwer in 
2000.

Bij zijn afscheid van ‘de Eshof’ werd Gerard getypeerd 
als een authentiek en beminnelijk mens met een brede 
belangstelling vooral ook op het gebied van muziek. 
Zelf gaf hij aan dat zijn verblijf als predikant in 
Kameroen van 1973 tot 1978 grote impact heeft gehad 
op zijn leven en werken.

Het pastoraat, de zorg om mensen, is altijd zijn drijfveer 
geweest. Zoals Gerard zelf ergens opschreef is hij een 
mensen-mens, die dingen van mensen wil leren. 
‘Pastoraat is niet dat jij even met jouw kennis de men-
sen komt vertellen hoe het moet, maar het samen naar 
oplossingen zoeken, hoe moeilijk soms ook, is altijd 
mijn insteek geweest.’ 

Na zijn emeritaat heeft Gerard zich aangesloten bij de 
Johanneskerk in Amersfoort; een samenwerkingsge-
meente van Doopsgezinden, Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten.

Op 16 oktober gaat Mieke Groen voor. Mieke is vanaf 
2007 predikant in de 
Dorpskerk van de 
Glind en neemt 
regelmatig (met col-
lega’s) in ‘de Eshof’ 
waar tijdens afwezig-
heid van Ellie.

De Dorpskerk heeft 
een bijzondere plek 
in het dorp de Glind. 
Natuurlijk door de 
ligging temidden van 
prachtige natuur, maar ook door de historische band met 
de Rudolphstichting, die als doel heeft om kinderen en 
jongeren vanuit probleemsituaties op te vangen in diver-
se woonvormen in De Glind. 

In een interview over ‘100 jaar kerk in de Glind’ vertel-
de Mieke dat ze al van jongs af aan dominee heeft wil-
len worden. De Bijbelse verhalen spraken haar aan. Niet 
dat ze alles geloofde wat er stond, want ze was best kri-
tisch. De studie theologie was een logisch gevolg van 
haar belangstelling. Wat ook grote belangstelling van 
Mieke had, was het werken met kinderen. Toen er zich 
een mogelijkheid voordeed om haar stage (leervicariaat) 
bij de Rudolphstichting in de Glind te volgen, pakte ze 
die mogelijkheid met beide handen aan. 
Tijdens haar stage vroeg Mieke zich af hoe het zou zijn 
om zelf predikant in de Glind te zijn. Die mogelijkheid 
deed zich voor in 2007 en vanaf die tijd is Mieke Groen 
predikant in een bijzondere gemeente met een rijke 
geschiedenis.
Zelf vraagt ze zich in het interview af wat een kerk in 
de specifieke situatie van de Glind te bieden heeft. Een 
vraag waar menig kerkelijke gemeente zich mee bezig 
houdt maar die door Mieke Groen werd beantwoord met 
één woord: laagdrempelig. Eén van de speerpunten in 
mijn werk is, zo vertelde ze, het vormgeven van laag-
drempelige vieringen, waarin mensen met verschillende 
kerkelijke achtergronden zich gehoord en thuis voelen 
en jong en oud zich gekend weten.
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Gastpredikanten in oktober
Op 23 oktober gaat Willemijn van Dijk-Heij voor.  
Velen nog zullen haar nog 
kennen als Willemijn Heij, 
die in het kader van haar 
theologie studie in 2011 in 
‘de Eshof’ stage liep. Ellie 
Boot schreef over die perio-
de over Willemijn: 
‘Willemijn is als vicaris (en 
inmiddels collega) zeer 
betrokken, enthousiast en initiatiefrijk. Goed op het 
sociale en communicatieve terrein en een goede obser-
vator van wat mensen non-verbaal communiceren. 
Kerkdiensten en diverse bijeenkomsten die ze heeft 
geleid, bereidde ze nauwgezet voor met goed gevoel 
voor de situatie en met creativiteit. Ze weet mensen op 
hun gemak te stellen; ze is integer en authentiek. Ze 
brengt een grote dosis kennis en vaardigheden mee die 

ze tijdens de studie heeft opgedaan’. Zo’n karakteristiek 
schept verwachtingen ……..

Willemijn is sinds 2013 verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Leidschendam. Zelf zegt ze over haar start als 
predikant: ‘Na een aantal jaar studeren in Utrecht, is het 
heel fijn om alle dingen waar je met je hoofd mee bezig 
bent geweest, nu in de praktijk te kunnen brengen.
Waar ik eerder vooral met mijn hoofd en hart bij betrok-
ken was, daaraan kan ik nu met hoofd, hart én handen 
werken. Daar gaat het toch uiteindelijk om, wat wij in 
de gemeente samen voor elkaar krijgen, vanuit ons hart 
en met ons hoofd erbij’.

Willemijn is getrouwd met Stefan van Dijk en samen 
hebben ze een dochter.

Frits Harmsen

Jan Vogel blikt terug op Startzondag 18 sep-
tember toen hij een mooie Emmaüswandeling 
georganiseerd en meegelopen heeft met een 
groep mensen:
“Wat was het een fijne Startzondag met elkaar. Een 
goed bezochte dienst en veel kinderen waren aanwezig. 
De dienst zat goed in elkaar met mooie liederen en een 
pakkende overdenking van Linda de Wals. Het was echt 
stil in de kerk.
En prachtig zoals de ZWO met een sterk verjongd team 
de toekomst tegemoet treedt.
Van de activiteiten heb ik niet veel meegekregen door de 
wandeling, maar de reacties die ik hoorde waren goed te 
noemen.
In een sfeervolle ambiance werd met elkaar het contact 
gezocht. Nu maar hopen dat er ook positief wordt gerea-
geerd op de vacatures.
Voor mij was het fijn dat ik met een groep van 12 men-
sen op pad mocht.  Spontaan werden gesprekpartners 
gevonden en wandelden we al pratend verder. 
Het werd een korte maar toch fijne tocht. De stilte was 

niet echt intens; er waren spelende kinderen, vogels die 
floten, wandelaars die je tegenkwam en 
een kar getrokken door twee pony’s en je ging op pad 
vanuit de drukte van de Eshof. Dan is die rust buiten 
toch heerlijk, met trouwens fantastisch weer.
En de spontane gesprekken die daarop volgden; men 
stond echt open voor elkaar.”
Voor wie de  Emmaüswandeling (nog eens) wil lopen: 
Op de leestafel voorin De Eshof kunt u de beschrijving 
van de route en de bedoeling van de wandeling vinden.
 
 

Startzondag terugblik
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Programma Vorming & Toerusting 
in oktober en november 2016
Ieder jaar is het weer spannend om te beginnen 
met het programma van Vorming en Toerusting. 
Nu het kerkblad van oktober voor u ligt is er al 
een activiteit geweest, de wandeling door 
Katholiek Amsterdam met negen deelnemers.  

Helaas gaan twee lezingen in oktober niet door. 
•	 op dinsdag 11 oktober moet de informatieavond 

over "Duurzaam: zelf zonne-energie opwekken" 
helaas vervallen. Deze bijeenkomst zal mogelijk 
later plaatshebben, waarover u in de Rondom, het 
Dialoogje en op de website zult worden geïnfor-
meerd.

•	 op dinsdag 25 oktober kan de lezing van Jan 
Greven over "Vijfhonderd jaar  Reformatie en 
Boekdrukkunst" ook niet doorgaan vanwege te wei-
nig aanmeldingen. 

Tip: Jan Greven geeft een lezing over "Wat is geloven?" 
op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur in de Goede 
Herderkerk in Nijkerk georganiseerd door Vorming en 
Toerusting Nijkerk. 

In november zijn er de volgende activiteiten:

Hendrik Werkman: 
Chassidische Legenden – een suite

Ben Pieper wil u graag inleiden in 
de kunst van Werkman. Naast een 
korte biografie en omschrijving van 
de ontwikkeling in het drukwerk van 
Werkman, zal Ben vooral aandacht 
schenken aan: Chassidische 
Legenden, een suite van H.N. 
Werkman. Vertelling en beelden vor-
men het leeuwendeel van deze 

avond. Behalve kijken en luisteren is er ruimte voor 
interactie.
maandag 7 november, om 20.00 uur in het 
Pauluscentrum 

Film: Knielen op een bed violen
woensdag 16 november, 19.30 uur in De Stoutenborgh, 
Sportweg 23, Hoevelaken
Kaartjes (€ 7,50 of  € 6,- lid bibliotheek) zijn te bestel-
len via www.bibliotheeknijkerk.nl - activiteiten - filmca-
fe Hoevelaken of tijdens de openingstijden van de bibli-
otheek in Hoevelaken. Ook op de filmavond in De 
Stoutenborgh  kunnen kaartjes worden gekocht  als er 
nog plaats is. 
 

Voltooid Leven; wat nu?  Lezing door Cora 
Leijdens
Aan de hand van de uitkomsten van onderzoek en de 
visie van diverse ethici, filosofen en theologen, willen 
we nadenken over onze laatste levensfase en over “vol-
tooid leven”.  

Cora Leijdens was 30 jaar huisarts in Ede, deed een aan-
vullende opleiding in de palliatieve geneeskunde en is 
sinds 2002 SCENarts (steun en consultatie bij euthana-
sie in Nederland). Zij wil deze avond de maatschappelij-
ke discussie over het voltooide leven ter sprake brengen.
donderdag 17 november, om 20.00 uur in De Eshof   
 let op: gewijzigde datum

Betrouwbaarheid van de Bijbel  
Lezing door dr. Werner Gugler, predikant 
Andreaskerk, Putten 
Hoe betrouwbaar zijn de teksten van het Nieuwe 

Testament? Is de verzameling van 
27 boeken die wij vandaag in han-
den hebben, een correcte weergave 
van de oorspronkelijke woorden 
van Jezus en de apostelen, of zit er 
een onoverbrugbare kloof tussen de 
geschiedenis en de schriftelijke 
documenten? Welke oude manus-
cripten van papyrus en perkament 
hebben wij eigenlijk en wat vertel-

len ze ons over de waarde van dit getuigenis?  Werner 
Gugler studeerde theologie in Bazel en is gepromoveerd 
in Kampen. 
donderdag 24 november, 20.00 uur in De Eshof  
 let op: gewijzigde datum 
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Van harte aanbevolen door de diaconie:
De collectes van de komende weken 

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

9 oktober: 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. 

16 oktober: Werelddiaconaat. Verbeteren voed-
selproductie in afgelegen bergdorpen Nepal
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie 
ICFON werkt samen met dorpsbewo-
ners aan het verbeteren van de levens-
omstandigheden. Mensen leren hoe ze 
braakliggende grond weer kunnen 
bewerken, hoe ze met nieuwe land-
bouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe 
ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook 
krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produce-
ren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor slechts 
€ 60,- krijgt een gezin een geit en een training in de ver-
zorging, voor € 400,- krijgt een gezin een buffel. 
Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen 
die in april 2015 werden getroffen door de zware aard-
bevingen, om hun dagelijks leven weer op te pakken. 
Van harte aanbevolen!

23 oktober: Nijkerks Diaconaal Beraad
Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën van een 
twaalf - tot veertiental Nijkerkse, 
Hoevelakense en Nijkerkerveense 
kerken elkaar gevonden in de volgen-
de 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

•	 samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee 
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.
Uw bijdrage is zeer welkom om deze uitgangspunten te 
kunnen realiseren.

30 oktober: Hospice Nijkerk
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn wel-
kom. De doelgroep gasten bestaat 
uit mensen vanaf 18 jaar bij wie 
door de arts of specialist is vastge-
steld dat er sprake is van een pallia-
tieve terminale fase met een levensverwachting van kor-
ter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

6 november: Missionair werk PKN
help de nieuwe kerk in Gaatsmeer.
Mensen die niet naar haar kerk komen, komen wel naar 
de kliederkerk. Dat merkt dominee 
Tieneke van Lindenhuizen van de 
Protestantse Gemeente Gaastmeer. 
Ze is daar blij mee, want ze wil 
kerk zijn voor het hele dorp. Deze ‘kliederkerk’, een van 
de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een 
gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, ouders 
en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie 
onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en 
‘samen eten’. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen 
om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeen-
schap
te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God 
en het volgen van Jezus kan betekenen in hun
dagelijkse leven. De Protestantse Kerk wil nog meer 
mensen bereiken met vernieuwende vormen van kerk-
zijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een 
krachtige impuls. Met uw bijdrage aan de collecte helpt 
u deze en andere pioniersplekken op een zinvolle manier 
aanwezig te zijn in hun omgeving.



De Eshof - Nazomeren
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Zondag 28 augustus hebben wij deelgenomen 
aan de 'nazomeren' bijeenkomst in de Eshof. 
We hebben gesproken over de toekomst en 
vooral ingezoomd op de Eshof. 

Het eerste deel van de bijeenkomst was een erg leuk 
toneelstuk waar de kinderen mee werden genomen in 

een tijdmachine. Diana, Maarten, Ellie en Herman 
deden dit op een zeer ludieke manier. 

Vervolgens was er een gezamenlijke lunch waarna de 
kinderen een eigen tijdmachine in elkaar gingen knutse-
len. 

Vele lege pakken werden 
voorzien van doppen, alumini-
umfolie, radars, wijzers, knop-
jes, stroomdraadjes, sterren-
stelsels en andere versiersels. 
Er werd hard maar gezellig en 
ontspannen gewerkt. 
Een uur later waren de kinde-
ren klaar en was daar een 
heuse “Tele Tijdmachine 
TenToonstelling”.. 

De volwassenen gingen onder leiding van Janny 
Dammingh met elkaar in gesprek over een aantal the-
ma's. 

Belangrijk was en is te ontdekken of de kerk nog aan-
sluit bij de hedendaagse behoefte van de 'jongere' gene-
ratie. Is het geloof verdwenen of is er behoefte aan een 
andere invulling? Moeten wij inspelen op bepaalde wen-
sen van deze groep? Wat betekent de kerk voor deze 
mensen? Met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat 
de Kerk en de Eshof in het bijzonder toekomstbestendig 
is. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte 
is aan vernieuwing. Een moderne aanpak en inzet van 
mensen en middelen. Hierbij valt te denken aan een 
(iets) aangepaste liturgie, meer werken met een beamer, 
generatie genoten laten communiceren middels Whats 
App groepen, flexibelere tijden, etc. 

Na afloop was er nog de tijd, om onder het genot van 
een hapje en drankje met elkaar na te praten en uiteraard 
de tentoonstelling nog te bewonderen. 

Het was wat ons betreft een erg gezellige en zinvolle 
bijeenkomst die zeker een vervolg gaat krijgen.

Erik, Miranda en Xem van ’t Veer. 

Vorming en Toerusting Nijkerk (speciaal aanbevolen)

Maandag 31 oktober om 20.00 uur zal Annine van der Meer in de Goede Herderkerk, Willem-Alexanderplein 
14 te Nijkerk haar visie geven over Nehalennia. 
Onlangs is Nehalennia opgevist uit de Zeeuwse wateren. Zij is verreweg de meest bekende godin van 
Nederlandse bodem; er zijn maar liefst 370 altaren, beelden en figurines van haar opgevist. 
Via de beeldtaal van de symbolen op de vele altaren werpt Annine een nieuw licht op Nehalennia. 
Dr. Annine van der Meer is godsdiensthistoricus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezag-
hebbende boeken over de verborgen vrouwelijke kant van God. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. De entree is € 3.- euro.
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Anatevka
De repetities voor musical Anatevka zijn gestart!
Na twee intensieve auditieavonden, zijn de rol-
len verdeeld en de repetities begonnen! Er is 
auditie gedaan door 25 mensen en een mooi 
aantal mensen heeft zich aangemeld voor het 
ensemble. De deelnemers hebben kennisge-
maakt met het script,  een aantal liederen en 
uiteraard met elkaar. Een gemêleerd gezelschap 
uit Hoevelaken en omstreken gaat de uitdaging 
aan om deze prachtige en humoristische 
Broadway-musical, ook wel bekend als “Fiddler 
on the Roof” op de planken te zetten!

HET VERHAAL
Tevye is de Joodse melkboer in een klein Russisch 
dorpje. Hij wil, zoals alle andere Joden in het dorp, 
vasthouden aan de traditie, want dat geeft zekerheid. Er 
komen echter nieuwe tijden. De Joden worden in tsaris-
tisch Rusland veelvuldig door de autoriteiten geïntimi-
deerd. Tevye besluit zijn dochter Tzeitel uit te huwelij-
ken aan een veel oudere slager, maar geheel in strijd 
met de traditie blijkt ze zelf al een partner gevonden te 
hebben: de kleermaker Mottel. Mottel heeft, in tegen-
stelling tot de slager, geen geld, maar Tevye geeft uit-
eindelijk toch zijn zegen aan het huwelijk. Zijn tweede 
dochter Hodol krijgt een relatie met een Joodse revoluti-
onair die verbannen wordt naar Siberië. Hodol volgt 
hem, en met moeite kan Tevye de gedachte verdragen 
dat hij zijn dochter waarschijnlijk nooit meer zal zien. 
Zijn derde dochter Chava trouwt met de christen 
Fyedka, en dat wordt Tevye te veel: hij besluit zijn 
dochter dood te verklaren en hij negeert ze als Chava en 
Fyedka hem liefdevol proberen aan te spreken. Als alle 
Joden uit het dorp op bevel van de tsaar wegtrekken, 
ook tot verontwaardiging van Fyedka, wenst hij haar in 
stilte Gods zegen.

PRODUCTIETEAM
De leiding van de musical is in handen van de volgende 
personen: 
Marcel Willems: hoofdregisseur
Lodewijk de Vries: repetitor/dirigent/muzikaal leider
Erica Wortman: regieassistent
Jan Stomphorst: penningmeester
Jan Roos: licht
Nel Stoffelsen: producent

REPETITIES EN UITVOERING
Elke maandagavond wordt er van 20.00-22.00 uur in De 
Eshof gerepeteerd, wat uiteindelijk leidt tot een specta-

culair stuk totaaltheater dat opgevoerd wordt in het 
weekend van 10 en 11 juni 2017. 

(MANNELIJKE) KOORZANGERS GEZOCHT!
Er kunnen nog wat (mannelijke!) zangers bij, dus meld 
je aan bij nel stoffelsen of kom gewoon 
een keer meedoen op maandagavond. 

Kijk voor meer informatie op
www.musical-hoevelaken.nl 
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Kinderen vragen…
Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen. De 
moeilijkste, misschien wel. Vragen die raken 
aan de zin van het bestaan.
Soms zijn het vragen waar volwassenen geen 
antwoord op weten. Soms zijn het vragen waar 
ze misschien wel een antwoord op hebben, 
maar waar ze geen woorden voor kunnen vin-
den. Bijna altijd is het moeilijk zó te antwoor-
den dat wat je zegt ook nog begrijpelijk is. 
Vragen van kinderen zijn een uitdaging.
Iris en Anne Doornekamp hebben zulke vragen. 
Hier komt van elk van beide een vraag. En een 
poging van mijn kant tot een antwoord.
Zijn er nog meer kinderen met vragen? Ik ben 
gek op post! Stuur ze maar op!

Iris schrijft: “Lieve Ellie, mijn lievelingsverhaal is 
dat Jezus is opgestaan. Wat is jouw lievelingsver-
haal? Waarom?”

“Lieve Iris,

Wat leuk dat jouw lieve-
lingsverhaal dat van de 
opstanding van Jezus is!
Je vraagt wat mijn lieve-
lingsverhaal is. Poe, dat 
vind ik geen makkelijke 
vraag. Ik heb er geloof ik niet zomaar één. Soms is het 
dit verhaal, dan weer dat.

Een verhaal dat ik op het moment heel mooi vind, is dat 
van de ‘Emmaüsgangers’. Het heeft veel met het verhaal 
van de opstanding van Jezus te maken. Het gaat over 
twee mannen. Nou ja, één van hen is een man. Hij heet 
Kleopas. Van de andere weten 
we eigenlijk niet of het een 
man is of een vrouw. We 
weten ook geen naam. 
Misschien mag je er je eigen 
naam wel invullen.
Nadat Jezus is overleden zijn ze heel verdrietig. Ze gaan 
op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. En ze 
praten over wat er is gebeurd. Intussen loopt Jezus met 
ze mee, maar dat hebben ze niet in de gaten. Ongeveer 
zoals op het plaatje, denk ik:

Jezus praat met ze. Hij vertelt ze dingen die ze een beet-
je vergeten waren. Hij laat ze zien hoe de dood van 
Jezus niet het einde is. En hoe dingen met elkaar samen-
hangen. Hoe het sterven van Jezus samenhangt met wat 
ze kunnen lezen in de bijbel. En hoe Jezus wel gestor-

ven is, maar niet dood.
Wanneer ze in Emmaüs aankomen en met z’n drieën 
aan tafel gaan, herkennen ze hem.

Dit vind ik een mooi verhaal. Vooral vanwege de 
gedachte: wanneer je met z’n tweeën bent, is Jezus 
erbij. Bijvoorbeeld wanneer je samen nadenkt over 
moeilijke dingen. Of wanneer je met z’n tweeën een 
wandeling maakt, zoals sommige mensen op de start-
zondag hebben gedaan. Net zoals die twee leerlingen 
van Jezus die van Jeruzalem naar Emmaüs liepen.
En als je goed luistert, hoor je misschien wel wat hij 
zegt.”

En Anne schrijft: “Lieve Ellie, maakt God ook fou-
ten?”

“Lieve Anne,

Wat leuk om ook van jou een 
brief te krijgen! Met een moei-
lijke vraag: maakt God ook 
fouten?

Ik vind het altijd moeilijk, 
hoor: om iets over God te zeg-
gen. Want alles wat wij zeggen over God, ‘verzinnen’ 
we zelf. Het zijn altijd mensen die spreken over God. 
Nooit God die iets zegt over zichzelf. Zelfs in de bijbel 
niet. Want ook de bijbelverhalen zijn door mensen opge-
schreven.

Maar je kunt misschien wel zeggen: mensen ‘horen’ 
soms wat God tegen hen zegt. Dat hoor je niet met je 
oren. Dat is meer iets wat je hoort vanbinnen. Met je 
buik, bijvoorbeeld. Je buik kan soms heel goed horen. 
Heb jij bijvoorbeeld wel eens iets moeten doen wat je 
spannend vond? En heb je daarbij wel eens buikpijn 
gehad? Dan had je buik het gehoord, van die spanning. 
En daar gaf je buik antwoord op.

Hoe weet je nou of je echt God hoort? In je buik of in je 
hart, of waar ook vanbinnen?
Dat weet je niet. Maar je vermoedt het. Je gelooft dat je 
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God hoort.
Nou, zo is het ook als ik probeer antwoord te geven op 
jouw vraag. Ik weet niet of mijn antwoord ‘klopt’. Of 
het ‘waar’ is. Het is wat ik vanbinnen God hoor zeggen. 
Je mag mij dus tegenspreken. Misschien zegt God bij 
jou vanbinnen wel iets anders! En misschien komen we 
wel iets dichter bij God, wanneer we praten over wat we 
God vanbinnen horen zeggen.

Als je mij vraagt: maakt God ook fouten? zou ik ant-
woorden: nee. Mensen maken fouten. Niet God.
Maar God is er wel bij. Hij is altijd in de buurt. Zoals 
hij ook altijd diep in jezelf 
erbij is. Daar praat hij met je. 
Het zou wel kunnen zijn dat 
je zélf minder fouten maakt, 
als je goed luistert.

Er zijn misschien wel mensen 
die vinden dat God fouten 
maakt. Stel, je moet afzwemmen voor diploma A. Maar 
precies die dag word je ziek. Je zou dan kunnen roepen: 
God, dat is een stomme fout van je! Ik moet juist nú niet 

ziek zijn!
Je gelooft dan dat God jou ziek laat worden. En nog wel 
precies op het verkeerde moment.

Maar zelf geloof ik niet dat God zo is. Hij zegt niet: nu 
moet jij maar eens ziek worden – en stuurt jouw een 
portie griep. Alsof wij aan touwtjes vastzitten, net als 
Pinocchio toen hij nog een houten pop was. En alsof 
God aan die touwtjes trekt.

Ik geloof niet dat God aan touwtjes trekt. Hij laat ons 
zélf aan onze touwtjes trekken. En als je goed naar bin-
nen luistert, hoor je soms een aanwijzing. Een beetje 
naar links… een beetje naar rechts… ;-)”
 

Ellie Boot

Kinderen vragen…

Komt u/kom jij ook naar de eerste workshopcarrousel?
Voor alle vrijwilligers van de gemeente Nijkerk
•	 Hoe	geven	we	aandacht	aan	vrijwilligers	met	een	beperking?
•	 Hoe	zet	ik	mijn	organisatie	beter	op	de	kaart?
•	 Hoe	kan	ik	iemand	op	verantwoorde	manier	verplaatsen,	helpen	opstaan	of	duwen	in	een	rolstoel?

Zomaar een greep uit het aanbod van workshops van de workshopcarrousel die Sigma samen met een aantal 
organisaties organiseert. Een workshopcarrousel is een interactief programma waarin de vrijwilligers geduren-
de de bijeenkomst aan meerdere workshops kunnen deelnemen. Het doel van deze workshops is om de vrij-
willigers nieuwe en praktische handvatten te geven in het vrijwilligerswerk.
 Locatie:     Datum en tijd:
 De Schakel    Dinsdag 25 oktober 2016 
 Oranjelaan 10    Inloop met maaltijd: 17.30 uur
 3862CX Nijkerk    Programma: 18.30 - 21.15 uur

Aanmelden:
Bent u nieuwsgierig geworden? In de bijlage sturen wij u een overzicht van het programma en de workshops. 
U kunt deze avond 2 workshops volgen. Graag horen wij uiterlijk vrijdag 14 oktober van u naar welke work-
shops uw voorkeur uitgaat en of u gebruik wenst te maken van de maaltijd? U kunt zich aanmelden per mail 
via info@sigma-nijkerk.nl. Let op: vol is vol!

Na afloop geven wij elke deelnemende vrijwilliger een goody bag mee. 
Wij zien u / jou graag op 25 oktober aanstaande.
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Kinderdienst

Het Kerstverhaal met de kribbe en Jozef en 
Maria, het Paradijs met Adam en Eva, de ark 
van Noach, de Goede Herder met de stal van de 
schaapjes, maar ook een modern verhaal waar 
een vliegtuig in voor kwam en een kerk met 
dominee….…..enkele voorbeelden van de prach-
tige resultaten van Bibliolego op de Startzondag.

Tijdens de kinderdienst hadden we een filmpje gekeken 
van het lied “Droom, durf, doe en deel” van Marco 
Borsato. Het was een lipdub die gemaakt is door een 
school uit Hoogeveen. Voor wie het leuk vindt om thuis 
nog eens te bekijken, zie: https://www.youtube.com/
watch?v=Cl6mAuxHy1k

Met de kinderen hebben we kort gesproken over hoe je 
je leven kan delen in vrede. In het lied kwam vooral het 
ophangen van de slingers en het dansen met iedereen 
naar voren. Samen hebben we mooie slingers gemaakt. 
Iedereen hielp mee!

Na de kerkdienst mochten we gelijk naar de zaal gaan 
waar alle bakken met Lego klaar stonden. Sommigen 
wilden meteen beginnen. Eerst maar even een lekker 
koekje en wat drinken. Er werd in groepjes of samen 
gebouwd en andere kinderen keken eerst in de Bijbels 
die er waren voordat ze gingen bouwen. Iedereen was 
lekker bezig. Na een uurtje konden we alle bouwsels op 
de tafel zetten en dat zag er super mooi uit!
Het was een gezellige Startzondag!

Groetjes, de kinderdienstleiding.



D E  E S H O F 17

 Op 28 augustus was er Nazomeren in de Eshof, hoe dat 
was kunt u elders in de blad lezen. In ieder geval waren 
de reacties zo positief, dat we besloten hebben spoedig 
met een vervolg te komen. 

En dat is al op zondag 6 november. We beginnen om 
11.30 uur met koffie in de ontmoetingsruimte.
Iedereen is dan van harte welkom! Vaders en moeders 
met kinderen, opa’s en oma’s met kleinkinderen of ver-

der iedereen die het fijn en 
gezellig vindt om te komen.

Het thema voor de kinderen is 
Sint Maarten, het maken van 
een lampion kan daarbij niet 
ontbreken. Dit hoeven ze 

natuurlijk niet alleen te doen, ze worden hierbij gehol-
pen.

De volwassenen blijven in de Eshof, maar zullen op reis 
gaan met Paulus.
We vinden het heel gezellig om samen te lunchen. Voor 
de boterhammen wordt gezorgd, maar het is wel fijn als 
we van te voren weten op hoeveel mensen we moeten 
rekenen. 

Daarom graag aanmelden.  
Dit kan bij Diana Kneppers-Doornekamp 

Rond 14.00 uur is het programma weer afgelopen.
Graag tot de 6e!

"Nazomeren" in november 2016

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar

Janny van de Berg  attentie
Jan Baas  ziekte
Trudie Jonker  attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Geurtsen, Dhr Haverkamp, Mw Veenma, Mw Goedhart, Mw Jansma, Dhr de Boer, 
Dhr Reitsema, Mw Brasser, Dhr Jansen, Mw Bloklander, Mw van den Bosch, 
Mw Kleber, Mw van der Sloot, Mw Kiewiet, Mw Welvaart, Dhr Timmerman.

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

Zondag 18 september op mijn verjaardag kreeg ik van de Eshofgemeente
een mooie mand met tuinplantjes.
Ik ben daar erg blij mee en wil daar dan ook hartelijk voor bedanken.
Ook wil ik iedereen die mij persoonlijk een kaart bezorgde daar voor danken.
Het maakte die dag heel feestelijk!
 
Omdat er op 18 september een oecumenische viering in de Eshof werd gehouden
werd ik de volgende dag op straat nog gefeliciteerd door mensen van beide kerken.
 
Iedereen van harte bedankt,

 Rie Bloklander-Glas
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Christendom in Nederland
Wat tot nu vooraf ging: De beeldenstorm was 
enerzijds gericht op de Spaanse overheersers en 
anderzijds op de wederdopers. Maar er komt 
een verharding aan.
de repressie van Spanje brachten vele gerefor-
meerden ernstig aan het twijfelen.  

Naast de Hage prekers waren er ook veel mannen die op 
zee zochten naar het ontmantelen van de Spaanse over-
heersers. Het waren de Water Geuzen. De naam hadden 
ze aangenomen als eretittel toen de Edelen in Brussel 
het verzoek deden aan Margaretha van Parma. De kardi-
naal die haar ter zijde stond mompelde “N'ayez pas peur 
Madame, ce ne sont que des gueux, ”Wees niet bang 
mevrouw het zijn maar bedelaars.
Het schrikbewind werd steeds heviger en de protestan-
ten zochten bij Willem van Oranje in 1567 hulp. Maar 
hij weigerde. Hij ging terug naar de Dillenburg. een 
paar jaar later waarschijnlijk door zijn moeder Juliana 
van Stolberg gesticht in de protestantse leer, waagde hij 
het toch om met zijn broers ten strijde te trekken tegen 
de Spanjaarden.
Samen met zijn broer Lodewijk vond de slag bij 
Heiligerlee  plaats. Het werd een succesvolle strijd, ech-
ter enkele weken later werd er opnieuw gevochten bij 
Jemmingen in wat nu Oost Friesland heet.
Door geld gebrek werden verder veldslagen voorlopig 
niet gevoerd. Willem keerde weer terug naar de 
Dillenburg Toch in deze bange tijden is de grondslag 
van de Hervormde kerk gelegd.
in de zomer van 1572 hadden alle Hollandse steden 
(behalve Amsterdam) en een aantal Friese steden voor 
de Prins gekozen. Algemeen werd verondersteld dat de 
zuidelijke steden snel zouden volgen. Immers de Franse 
Hugenoten zouden hen steunen. Echter het liep anders. 
In de nacht van 24 naar 25 Augustus 1572  vond de 
Parijse Bloedbruiloft plaats waarbij duizenden 
Hugenoten op last van de Franse koninginmoeder wer-
den vermoord.

Het zuiden is deze nacht nooit meer te boven gekomen 
en bleef en blijft Rooms-katholiek.
De Noordelijke Nederlanden stonden er nu alleen voor 
en werden bedreigd door Alva.
In juli 1573 veroverde Alva Haarlem en ook daar wer-
den veel inwoners vermoord  door aan elkaar vastge-
bonden in de Spaarne gegooid. De hervorming stond op 
lemen voeten en velen dachten dat het voorbij was. 
Immers overal waar Spaanse troepen de steden verover-
den werd meteen de Rooms Katholieke  godsdienst 
weer ingevoerd.
Maar in oktober van 1573 veroverden de Watergeuzen 
Alkmaar en overal werd gescandeerd van Alkmaar 
begint de victorie. De vele Hanse Stadjes langs de kust 
van de Zuiderzee werden een voor een heroverd door de 
watergeuzen.
Alva verdween naar Spanje omdat zijn missie was mis-
lukt. na Alva kwam Requesens.
Hij had van koning Philips de opdracht gekregen dat de 
Nederlanden een aantal vrijheden kregen maar op het 
gebied van de religie was geen pardon.
opnieuw trachtte Prins Willem de Zuidelijke 
Nederlanden bij de reformatie te betrekken.
In 1576 wilde de prins een overeenkomst sluiten de 
Pacificatie van Gent. Onder leiding van Petrus Datheen  
‘psalmdichter’, werd deze overeenkomst om zeep gehol-
pen. Datheen eiste dat art.36 van de Geloofsbelijdenis 
`weren  en uitroeien van alle afgoderij en valse gods-
diensten``.
In 1580 kregen de doopsgezinden vrijheid van gods-
dienst en `de Roomsen` moesten zich in schuilkerken 
terugtrekken, maar ze werden niet vervolgd. Tal van 
kerken die in eerste instantie door de moederkerk waren 
gesticht (810-1010) werden, na dat ze ontdaan waren 
van muurschilderingen en beelden gebruikt, door de 
Protestanten. Dat is nog steeds zo.

Fokke Kooistra

Collecten overzicht  september
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
4-9-2016 Eigen diaconie 114,85 Onderhoud gebouw 99,80
11-9-2016 Eigen diaconie 164,55 Pastoraat 136,26
18-9-2016 Vredesweek Kerk in Actie 211,37 Eredienst 163,70
25-9-2016 Eigen diaconie 154,00 Vorming & Toerusting 125,35
  ----------  -----------
 Totaal 644,77 Totaal  525,11

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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Administratie

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

VERHUISD:
Dhr. A.A. de Gier   naar   wijk 5
Dhr. V. Ribot   naar    wijk 1/6

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. R. Bos     naar West Terschelling   wijk 7
Dhr. N. van Leeuwen    naar Amsterdam   wijk 2
Mevr. A. Meijer     naar Amsterdam   wijk 7
Dhr. E.S.J. Beitler    naar Enschede   wijk 7
Fam. de Man     naar Soest    wijk 8 

UITGESCHREVEN::
Dhr. M.H. Boswijk         wijk 6
Dhr. E. Willigenburg         wijk 2

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

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

Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse   

   
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het november nummer is
dinsdag  25 oktober 2016
Inleverdatum voor het december  nummer is
dinsdag 29 november 2016 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

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

Films over ouderdom 
Inloop vanaf 9.30 uur, kijken 10.00 uur, samen lunchen, 
Nabespreking tot ong. 14.30 uur. Kosten € 15,- incl. lunch. 
Plaats en opgave: Bergkerk  tel. 033- 4617917 / ds. René Rosmolen

•	 31 oktober:      45 years   Hoe het verleden doorspeelt in het heden van een huwelijk
•	 7 november:    Iris        Indringend portret over het leven en ziekte van Iris Murdoch 
•	 14 november:  Youth       Terugblik van twee kunstenaars op hun leven met ingrijpende gevolgen.


