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Gedicht
       

Geen plaats

Geen plaats was op aarde
Toen Jezus hier kwam,
En Hij voor de mensen
De schuld op Zich nam.

Al eeuwen tevoren
Was Hij reeds beloofd,

Maar klein was het aantal
Die het hebben geloofd.

De Koning der koningen
Der engelen Heer,

Men legt Hem in doeken
In een kribbe ternêer.

Eenvoudige herders,
Zij gaven gehoor

Aan het  “Ere Zij God”
Van het engelenkoor.

Zij lieten hun schapen
Alleen in het veld,

Geloofden de boodschap
Die God had verteld.

Zij zullen ontvangen
De eeuwigheidskroon,
Omdat ze aanbaden

Dit Kindje, Gods Zoon.

M. Koffeman - Zijl



zondag 11 december 10:00 uur  Ds E Boot Advent III
     Viering maaltijd van de Heer, Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

   17:00 uur  Vesper Collecte: Passantenverblijf 

zondag 18 december 10:00 uur  Ds E Boot Advent IV
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie 

   19:30 uur  FREE zingt en vertelt "Naar huis"
     Collecte: Passantenverblijf 

zaterdag 24 december 19:00 uur  Ds E Boot + kinderdienstleiding
     Collecten: Kerk in Actie Kerstcollecte, Jeugd- en jongerenwerk 

   22:00 uur  Ds E Boot m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Stichting de Hoop, Pastoraat
 
zondag 25 december 10:00 uur  Ds E Boot Kerstdag
     Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst
 
zaterdag 31 december 19:00 uur  Ds E Boot Oudejaarsavond
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Onderhoud gebouw
 
zondag 01 januari 10:00 uur  Ds E Boot Epifanie
     Aansluitend nieuwjaarsbegroeting ,     
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Eredienst
 
zondag 08 januari 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk
 
zondag 15 januari 10:00 uur  Ds E Boot + ? M.m.v. de Cantorij en Pauluskoor
     Viering maaltijd van de Heer,      
     Collecten: Oecumene PKN, Vorming & Toerusting
 
zondag 22 januari 10:00 uur  Ds G Landman (De Bilt)
     Collecten: JOP catechese en educatie, Onderhoud gebouw
 
zondag 29 januari 10:00 uur  Ds E Boot
     Bevestiging ambtsdragers. Collecten: Eigen diaconie, Pastoraat 

     * 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.



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E2

Agenda
donderdag 08 december 20:00 uur  Kerkenraad
   20:00 uur  Onbekend maakt onbemind: De Islam

maandag 12 december 20:00 uur  Repetitie Anatevka

dinsdag 13 december 13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  Kerst en Kunst

woensdag 14 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Vergadering kinderdienst

donderdag 15 december 19:00 uur  Diaconie
     Kerkzaal in orde maken voor kerstmiddag 
   20:00 uur  Pauluscentrum Inleiding naar het Weihnachts Oratorium

maandag 19 december 20:00 uur  Repetitie Anatevka

woensdag 21 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij

woensdag 28 december 13:30 uur  Activiteitengroep feestelijke bijeenkomst i.v.m. kerst en oud en nieuw

zaterdag 31 december 10:30 uur  De laatste dag van het jaar, Stilte
     een dag van stilte in de Eshof
 
donderdag 05 januari 20:00 uur  Moderamen

maandag 09 januari 20:00 uur  Pauluscentrum De Orthodoxe Religie en de Orthodoxe Kerk I

dinsdag 10 januari 13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  De Orthodoxe Religie en de Orthodoxe Kerk II

woensdag 11 januari 10:00 uur  Wijkteam 5

zondag 15 januari 11:30 uur  Wat zingen we? 

maandag 16 januari 20:00 uur  Vergadering kinderdienst

dinsdag 17 januari 20:00 uur   Wijkteam 6
   19:30 uur  Koolmeeslaan 2 De gele wereld - Albert Espinosa I

woensdag 18 januari 19:30 uur  De Stoutenborgh, Sportweg 23 Filmcafe: Room

donderdag 19 januari 20:00 uur  Kerkenraad

dinsdag 24 januari 20:00 uur  Brede Pastorale Raad

woensdag 25 januari 13:30 uur  Activiteitengroep

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Eén felicitatie om mee te beginnen…… 
Op 14 november is Jinte Hester de Gans 

 geboren. De trotse ouders zijn Gertjan en Laura de 
Gans - de Boer. Prachtig dat de naam ‘Hester’ weer in 
de familie terug is. Van harte gefeliciteerd en heel veel 
geluk met dit wonder.

Tussen het inleveren van de kopij en het bezorgen van 
Rondom zit meestal anderhalve week en in die tijd kan 
er van alles gebeuren. Dat was ook het geval bij Dirk 
van Sloten .
Hij voelde zich na zijn vierde ICD en één nacht  in het 
ziekenhuis goed.
Heel ongebruikelijk, maar twee weken later kreeg hij 
toch een bloeding en dat betekende opnieuw een nacht 
in het ziekenhuis in Nieuwegein. Ook nu voelt hij zich 
goed en heeft gelukkig geen nieuwe bloeding meer 
gehad. 

Bij Date Reitsema  is het nog steeds span-
nend . Met de gezondheid is het na vorige maand niet 
goed gegaan. Hij krijgt alleen nog de nodige medicijnen 
en zijn nierfunctie gaat hard achteruit. Date heeft er 
voor gekozen om niet naar het ziekenhuis te gaan, maar 
zijn dagen thuis met Roos door te brengen.        

Rie Lensen-de Graaff  kan ’s zondags niet 
naar de Eshof komen, omdat ze nog steeds veel last 
heeft van haar heup. Daardoor moet ze regelmatig ver-
zitten of opstaan en dat is niet prettig tijdens een kerk-
dienst . Zij gaat wel naar de activiteitengroep, want daar 
vindt ze het niet erg om af en toe te lopen. 

Anneke de Booy-Vermeer  moet terug 
naar het ziekenhuis voor controle en omdat er toch weer 
vocht zit, ook al is het minder dan vóór de operatie. Op 
14 december wordt er een scan gemaakt. Haar man, Jan, 
gaat nu 2 dagen per week naar de dagopvang en dat 
geeft Anneke wat meer tijd voor zichzelf.

Lida van Blijderveen – Overeem  heeft 
goed nieuws, want 29 november had zij haar laatste 
bestraling. Dat betekent een einde aan een dagelijks 
groepsvervoer van Hoevelaken naar  Utrecht dat zo’n 
2½ uur in beslag nam. Vanaf april 2017 is er een jaar-
lijkse controle. Zij is daar natuurlijk heel  blij mee.

Agnes Burema-Bouwmeester  is klaar 
met de 6 weken waarin ze niets mocht tillen. Ze heeft 
nog wel een blaasontsteking opgelopen, maar uit de 
controle bleek dat alles goed is. Zij wil iedereen bedan-
ken voor de aandacht die ze heeft gekregen in de afgelo-
pen periode. 

Sjoerd Peters  is voor de twee-
de keer dit jaar opgenomen in het Martiniziekenhuis in 
Groningen. Ook nu voor een operatie aan zijn voet, 
waarbij er 1½ teen is geamputeerd. Met een vacuüm-
pomp in zijn voet mocht hij na ruim een week naar huis 
en is het een kwestie van een lange adem voordat de 
wond geheeld is.
    
Harry Bakker  is op 19 
oktober aan zijn hart geopereerd en kreeg een ablatie - 
een behandeling die wordt gegeven bij hartritmestoor-
nissen. Eind november moest hij terug  voor controle en 
kreeg hij te horen dat de ingreep niets geholpen heeft. 
Dat was een grote tegenvaller   nu hij niet aan allerlei 
klusjes kan beginnen. Vanaf mei heeft hij al cardiover-
sies gekregen zonder resultaat. De cardioloog heeft 
nieuwe medicijnen voorgeschreven en eind december/
begin januari volgt er weer een cardioversie.

Ineke Willigenburg   heeft te horen 
gekregen dat er aan de gewrichten niets anders  te doen 
is dan een medicijnkuur van 6 weken. Half december is 
de kuur over, maar nu is de pijn nog niet anders dan 
voor de medicijnen. Bij een onderzoek van de longfunc-
tie is astma geconstateerd en daar krijgt ze pufjes voor. 
Op 9 januari is er een algehele controle.

Margot Schouten  heeft een paar 
weken geleden een herseninfarct gehad en is  opgeno-
men geweest in het Meander. Twee weken geleden is ze 
naar De Pol verhuisd. Ze is aan een gunstige, op verbe-
tering gerichte revalidatie met goede kans van slagen 
begonnen.
Haar partner Arnold van Trotsenburg heeft ALS en kan 
niet alleen thuis blijven; hij is sinds 21 november opge-
nomen in het hospice in Nijkerk. Een verdrietige situa-
tie, maar Margot voelt tegelijk veel dankbaarheid, omdat 
Arnold het goed heeft en er lieve mensen op haar pad 
zijn en haar hoofd nu rust krijgt. 
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Uit de gemeente
Omdat we als gemeente graag meeleven met 'ons' gos-
pelkoor Free, willen we hier ook Margreet Mijnten 

 noemen. Margreet is een van de zangeressen 
van het koor. Eind oktober kreeg ze de diagnose dat ze 
darmkanker heeft en dat die ongeneeslijk is. Om haar 
kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden, is ze 
half november geopereerd. Ook krijgt ze chemotherapie 
die haar levenstijd hopelijk zal verlengen. Het is niet 
duidelijk wat de perspectieven zijn: ze is pas 45 en de 
artsen kunnen over het verloop van de ziekte bij jonge 
mensen weinig zeggen.
Margreet hoopt dat ze zich op 18 december zo goed zal 
voelen, dat ze bij de kerstvoorstelling aanwezig kan zijn 
die door Free in De Eshof wordt gegeven. 
Aan allen sterkte gewenst en licht in de komende 
weken.

……..en zeven felicitaties om af te sluiten:
Op 5 november was het bruidspaar Scheepstra-Timmer 

 40 jaar getrouwd. 
Op 8 november waren Anna Brasser en Ed van Campen 
een koperen bruidspaar;zij waren 12½ jaar getrouwd.
Adri en Geertje Zijlstra-Vrieswijk
waren 12 november een saffieren bruidspaar en vierden 
hun 45 jarig huwelijk. 
Hans en Zwaan Nobels-Zielman  
waren 24 november een smaragden echtpaar; zij hebben 
55 jaar geleden elkaar het ja-woord gegeven.
28 november waren Ab en Greet Broekhuis 

 een diamanten bruidspaar en dat betekent       
60 jaar getrouwd zijn.
Op 29 november deden Rut en Jo Timmerman-
Doornekamp  daar niet voor onder, 
want ook zij waren 60 jaar getrouwd.
Dirk en Janny van Sloten-van de Pol sluiten als saffieren 
echtpaar de rij; zij waren 3 december 45 jaar getrouwd.     

Alle veertien van harte gelukgewenst namens de 
Eshofgemeente en goede toekomst samen!

Kees van Rietschoten 

IN MEMORIAM 
FREDERIKA DE GIER-NOORT

Frederika de Gier – 
Noort is geboren in 
Katwijk aan Zee als 9e 
uit een gezin van 10 kin-
deren. Ze trouwde Aart 
de Gier, bakkerszoon uit 
Zevenhoven en direct na 
de geboorte van haar 
eerste kinderen – een 
tweeling – verhuisde ze 
naar Amersfoort waar 
nog 2 kinderen werden 
geboren. Ze maakte van 

haar huishouden en zorg voor de kinderen haar vak. 
Haar eerste kleinkind werd in 1976 geboren, op 12 
november 2016 haar 18e achterkleinkind en er is er nog 
één “onderweg”. Voor de achterkleinkinderen heette ze 
“omi”. De laatste 19 jaar woonde ze aan het 
Prikkebeenhof, haar eigen stek, tweewekelijks geholpen 
met huis schoonhouden door de liefste poetser uit de 
Eshof. In het begin kwam ze nog regelmatig naar onze 
kerk, maar door wat lichamelijk ongemak koos ze voor 
de zondagsdiensten op TV. Ze miste de kerkgang niet, 
ze zei laatst nog dat ze zo vaak naar de kerk was 
geweest in haar leven en al zoveel dominees had 
gehoord; het was wel genoeg voor haar. Ze was altijd 
blij als er weer één van haar “kroost” langs kwam en 
omdat ze voor iedereen een luisterend oor had, kwam 
iedereen ook heel graag.

Ma, oma, omi is in de vroege ochtend van 14 november 
op 92 jarige leeftijd plotseling overleden. Geen ziekbed, 
geen dokters, geen opname, gewoon thuis op bed heen-
gaan. Zo wilde ze dat graag en zo mocht het ook zijn.

Nico de Gier
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Doen we mee aan de actie kerkbalans? Geven 
we een financiële bijdrage voor het in stand 
houden van De Eshof?
Steeds minder mensen hebben dit op hun prioriteiten-
lijstje. Dat is niet zo vreemd. De kerk is naar de marge 
van de samenleving verschoven. ‘Mijn kerk verbindt’, is 
het thema van kerkbalans dit jaar, maar de kerk is niet 
de enige organisatie die verbindt. Ook de voetbalvereni-
ging verbindt mensen met elkaar, jong en oud, snel en 
traag, sportief of misschien wat minder. Ook de toneel-
vereniging doet dat en de Zonnebloem en noem de orga-
nisaties maar op. Het is goed dat ze er zijn. Ze brengen 
mensen samen. Ze brengen plezier en zinvolle tijdsbe-
steding in ons leven.
Ook de kerk doet dat. Maar de kerk is slechts één van 
de vele organisaties. Wat maakt de kerk de moeite van 
mijn steun waard, naast al die andere goede verenigin-
gen?

Als ik hierover nadenk, kom ik op de gedachte: de kerk 
verbindt over grenzen heen. Althans, dat hopen we. Dat 
is waar we ons toe geroepen voelen, dat is ons doel, dat 
is wat we willen doen, verbinden over grenzen heen. 
Ook al gaat dat met vallen en opstaan, want ook ‘kerk-
mensen’ zijn heel gewone mensen. Dit verbinden over 
grenzen heen maakt de kerk de moeite waard.

Ik denk aan de musical Anatevka, een musical met een 
script dat zélf volop over verbinden gaat. Geen Bijbelse 
musical deze keer, we kijken graag over de grenzen van 
de Bijbel heen. En natuurlijk ook over de gemeentegren-
zen, want ieder die wil zingen en spelen is van harte 
welkom mee te doen, of die nu bij een kerkelijke 
gemeenschap hoort of niet.

Ik denk ook aan de nieuwe werkgroep ‘zending, wereld-
diaconaat en ontwikkelingssamenwerking’. Onder ande-
re dankzij voormalig tropenarts Wim van Vliet wordt 
verbinding gelegd met Uganda. Verbinding ver over de 
landsgrenzen heen, met mensen die in een andere cul-
tuur leven en in die cultuur geluk en verdriet meemaken, 
zoals wij in de onze. Het kan een verbinding worden die 
naar weerskanten verrijkend kan zijn.

En ik denk aan de kerkelijke viering van afgelopen 30 
oktober, toen we de namen noemden van de mensen die 
we verloren aan de dood. De viering was als het ware 
een samengevoegde concentratie op mensen die we niet 
willen vergeten. En zorgde voor verbondenheid over de 
grenzen van dood en leven heen. En voor een doorkijkje 

naar een betere 
wereld, waar we 
brood delen met 
ieder die maar hon-
ger heeft en waar 
God de tranen van 
alle ogen afwist.
En natuurlijk denk 
ik, hiermee verbon-
den, aan de lichtjes die we op woensdag 2 november 
naar de graven hebben gebracht. Ook hierin zie ik weer 
een verbinding over grenzen heen: vanwege de samen-
werking met uitvaartverzorger Elja; vanwege het samen-
zijn van allerlei verschillende mensen, ongeacht (kerke-
lijke) achtergrond; vanwege het licht dat de muren van 
het donker breekt.

En zo zie ik gospelkoor Free het kerstverhaal verbinden 
met muziekvormen over de grenzen van het kerstverhaal 
heen. Het is een verrassing om te horen hoe goed 
muziek van deze tijd de klassieke kerstverhalen kan 
begeleiden en verdiepen en hoe actueel die verhalen 
zijn. (Wie dit mee wil maken moet zorgen op zondag 18 
december om 19.30 uur in de Eshof te zijn.) En zo ver-
wacht ik dat de ‘stiltedag’ van 31 december zal uitpak-
ken: een verbinding over de grens van oud en nieuw 
heen. Een verbinding zelfs over de grens tussen realiteit 
en droom heen.

Verbinding over grenzen, want is God niet grenzeloos? 
Hoe we hem ook proberen te ‘vangen’ in hokjes, hij 
blijkt altijd anders en groter dan we denken. Niet zo 
vreemd dat hier voor ons een opdracht ligt om ook zelf 
over grenzen heen te verbinden.
Er is een lied van Margryt Poortstra dat hier woorden 
aan geeft. We zingen het regelmatig:

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Ellie Boot

Een kerk die verbindt



Kerkdienst en liturgie

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E6

Oecumenische vespers in de 
Adventstijd

De vespers zijn inmiddels van start 
gegaan. ’s Morgens op de eerste 
Adventszondag keek iedereen al 
verrast naar de alternatieve iconos-

tase, die Cees Otte in de ontmoetingsruimte had opge-
hangen. Hij maakte 
die voor de kerstda-
gen van 2005. De 
meeste mensen her-
inneren zich de 
kleurrijke kistjes 
nauwelijks meer. 
Des te beter, zo is 
het kunstwerk weer een mooie verrassing.
In de vespervieringen verbinden we de lezingen uit de 
profetie van Jesaja met de beelden die de kistjes oproe-
pen. Ellen van der Linden verbond de profetie van de 

zwaarden die tot 
ploegijzers zullen 
worden omge-
smeed met het 
kistje met de sol-
daatjes. De meeste 
ervan zijn al 
omgevallen. Twee 

juichende handjes steken omhoog. Dat is de hoop van 
de Advent. Hoop is niet iets om bij achterover te leunen 
tot het allemaal uiteindelijk vanzelf gebeurt. Hoop 
vraagt om in beweging te komen.
Ook in de tweede vesper zal van de verbeelding in de 
kistjes gebruik worden gemaakt. En natuurlijk in de 
derde, die door Cees Otte zelf wordt ingevuld. 

Vierde Advent, 18 december:
Free zingt ‘Naar huis’

In het vorige kerkblad schreef ik al dat er op de avond 
van de vierde Advent geen Adventsvesper zal zijn. In 
plaats daarvan zijn we uitgenodigd om naar De Eshof te 
komen voor een muzikale kerstvertelling door gospel-
koor Free; die begint niet om 17.00 uur, maar om 19.30 
uur. Free zingt en vertelt het kerstverhaal ‘Naar huis’, 
dat werd geschreven door Lodewijk de Vries.
Het belooft een bijzondere avond te worden. De voorbe-
reidingen zijn inmiddels in volle gang. Niet alleen zul-
len we enkele bekende kerstliederen liederen in samen-
zang zingen, er zullen ook verschillende liederen uit de 
Top 2000 in de muzikale vertelling worden opgenomen. 
Nu er tussen Kerst en Oudjaar geen zondag ‘over’ is en 

er daardoor in december van een Top 2000-kerkdienst 
niets komt, zijn we blij met deze eigentijdse invulling. 
De gekozen liederen blijken verrassend goed bij het 
kerstverhaal te passen, zoals "To make you feel my 
love" (Bob Dylan), "Viva la Vida" (Coldplay) en "Als 
rennen geen zin meer heeft" (Marco Borsato). Feije 
Duim en Simonet Schoon zullen de kerstvertelling voor-
lezen.

Na afloop zorgen de koorleden voor Glühwein en hopen 
dat u het glas met ze wilt heffen op de hoop van het 
Kerstfeest: vrede op aarde.

Rond Kerst en Oudjaar

Het komt niet zo vaak voor dat 25 december op een 
zondag valt. Prachtig eigenlijk dat dat dit jaar wel het 
geval is, zo aan de vooravond van de herdenking van 
500 jaar Reformatie: Calvijn was er voorstander van om 
Kerst gewoon op een zondag te vieren. Net zoals we 
Pasen altijd op een zondag vieren. Of om het feest maar 
helemaal af te schaffen vanwege zijn ‘heidense’ oor-
sprong. Zijn voorstel heeft het niet gehaald, het feest 
was te populair.
Maar dit jaar krijgt Calvijn zijn zin. Gewoon Kerstfeest 
in het weekend en niet op doordeweekse dagen. Helaas 
betekent dit voor sommigen dat hen enkele vrije dagen 
door de neus worden geboord. Als het aan Calvijn had 
gelegen, waren dat er trouwens sowieso minder geweest: 
tweede Kerstdag en tweede Paasdag en tweede 
Pinksterdag vond hij maar onzin.

Hoe het ook zij, we vieren op 24 en 25 december 
Kerstmis in de Eshof. Tweemaal op 24 december, een-
maal op de 25ste.
Om 19.00 uur begint op 24 december de kerstviering 
met kinderen. Iedereen die met hen mee wil vieren, is 
welkom. We willen dit jaar proberen veel met zang te 
doen. Kinderen die kunnen lezen en die mee willen zin-
gen, worden van harte uitgenodigd mee te zingen in een 
speciaal koor. Elders in deze Rondom staat hier meer 
over te lezen.

Op 24 december om 22.00 uur vieren we de kerstnacht-
dienst. De cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. 
Klarinettist Tom van Noord zal met Rudi Coppoolse de 
zang begeleiden. Op kerstmorgen 25 december zal flui-
tist Annemieke Huurdeman meespelen in de dienst.
Omdat er na afloop van de kerstvertelling op 18 decem-
ber al Glühwein wordt geschonken, slaan we het dit jaar 
na de kerstnachtdienst een keertje over.
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Kerkdienst en liturgie
We hopen op feestelijke vieringen. Vieringen waarin we, 
in een wereld-aan-scherven, weer zicht krijgen op een 
wereld die heel wordt gemaakt – zoals de wereld 
bedoeld is. Het is het kind van Bethlehem dat ons daar 
zicht op geeft. Heiland wordt hij genoemd: heel maker. 

Op de avond van 31 december om 19.00 uur komen we 
in de Eshof bij elkaar voor een avondgebed op deze 
laatste dag van 2016. Onze buren van de 
Paulusgemeenschap zullen die avond bij ons te gast zijn. 
Het is een moment om terug te kijken en om vooruit te 
zien. En om de mooie liederen te zingen, die deze avond 
altijd speciaal maken. We zullen elkaar treffen in de bij-
zondere setting van de stiltedag die als thema heeft ‘dro-
men over morgen’. Een aantal vocalisten uit de cantorij 
zal aan deze viering meewerken.
Op 1 januari wordt het avondgebed als het ware voort-
gezet in een ochtendgebed, een eenvoudige viering op 
de eerste dag van het nieuwe jaar. Mooi dat 1 januari op 
een zondag valt; natuurlijk is er gelegenheid om elkaar 
na afloop van de viering alle goeds voor het nieuwe jaar 
te wensen.

Aan alle ouders met kleine kinderen (onder de vier 
jaar) heb ik een vraag: als jullie op 1 januari van de 

kinderoppas gebruik willen maken, zouden jullie dat 
dan willen melden aan Linda Borgdorff? (e-mail 
lborgdorff@telfortglasvezel.nl of tel. 2530655) Dan 
kan zij zorgen dat er die ochtend kinderoppas is.

Verzoeknummers

Zijn er liederen die u dierbaar zijn en die u graag zingt, 
wanneer u in de kerk bent? Geef ze aan me door! Ik heb 
inmiddels een aardige hoeveelheid ‘verzoeknummers’ 
bij elkaar kunnen brengen, waaruit ik met regelmaat put 
voor de invulling van een kerkdienst. Het afgelopen jaar 
is de lijst niet verder gegroeid, voornamelijk door mijn 
ziekteperiode, maar ik hoop op nieuwe input. Sommige 
liederen lenen zich uiteraard niet voor elke zondag of 
zijn zelfs specifiek voor bepaalde hoogtijdagen bestemd; 
geef ze evengoed door! Er komt wellicht een moment 
waarop ze gezongen kunnen worden. Niet alleen ‘gouwe 
ouwe’, maar ook nieuwe liederen zijn welkom. En als u 
er een motivatie bij vertelt of schrijft, is dat helemaal 
mooi. Voor mij (en wie weet ook voor anderen) kan 
zo’n lied dan extra zeggingskracht krijgen.

Ellie Boot

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
02-10-2016 PKN Kerk en Israel 174,90 Eredienst 139,15
09-10-2016 Eigen Diaconie 129,51 Muziek en liturgie 105,99
16-10-2016 Kerk in Actie Wereldiaconaat 128,55 Pastoraat            95,15
23-10-2016 Diaconaal Beraad Nijkerk 145,27 Jeugd- en jongerenwerk 119,50
30-10-2016 Hospice Nijkerk 227,60 Eredienst 161,96
  ----------  -----------
 Totaal 805,83  Totaal 621,75 
  ======  ======

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
06-11-2016 PKN Missionair Werk 144,84 Onderhoud gebouw 114,20
13-11-2016 Solidaridad 137,69 Vorming & Toerusting 96,35
27-11-2016 Plaatselijk werk: Kerstattenties 152,60 Jeugd- en jongerenwerk 98,30
27-11-2016 Passantenverblijf 32,30     
  ----------  ----------
 Totaal 467,43  Totaal  308,85
  ======  ======

Collectebeheerder Jose van Dasselaar

Collecteoverzichten oktober en november



Programma Vorming & Toerusting
in december en januari
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U bent van harte welkom bij de volgende activiteiten.  
Natuurlijk kunt u altijd  op de avond  binnenlopen, maar 
voor de planning van de ruimte is het handig als u zich 
aanmeldt via de mail: 
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com. 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar. 

Op dinsdag 13 december 2016, 
20.00 uur in de Eshof

KERST EN KUNST; de geboorte van Christus in 
beeld en muziek
aan de hand van schilderijen van beroemde schilders en 
muziek van Johan Sebastiaan Bach.
Achtereenvolgens zien wij: de beproeving van Maria, de 
aankondiging aan Maria, de geboorte van Christus, de 

bezoekende Herders en de 
Wijzen met hun geschenken 
Idee en samenstelling van 
Nico van Wageningen die in 
2015 is overleden.
Montage, bewerking en rea-
lisatie door Ad Ritmeester en 
presentatie door Nia 
Ritmeester.

Op donderdag 15 december 2016, 
20.00 uur in het  Pauluscentrum

INLEIDING NAAR HET WEINACHTS 
ORATORIUM door Bas Ramselaar Dirigent en Bach-
zanger Aan de hand van muziekvoorbeelden zal hij nader 
verklaren hoe het Weihnachts Oratorium tot stand is geko-
men en hoe Bach de geslaagde delen uit éénmalige com-
posities uit de voorafgaande jaren een plaats gaf in het 
liturgisch repertoire voor Kerstmis. De muzikale inhoud 
van de compositie vertoont dezelfde trekken als die van 
Bachs passionen: koralen, vrije koren, eenvoudige vertel-
lende recitatieven en een- of meerstemmige aria’s. 

Op maandag 9 januari, 20.00 uur 
in het Pauluscentrum 

en dinsdag 10 januari , 20.00 uur 
in de Eshof

Twee avonden over DE ORTHODOXE RELIGIE EN 
DE ORTHODOXE KERK
waarin drs. Arjiris Angelou 
een aantal feiten zal doorne-
men over het Byzantijnse 
Rijk, de bekering van de 
Slavische stammen, de schei-
ding tussen de Rooms-
katholieke en de Orthodoxe 

Kerk, de relatie tot de andere christelijke kerken en de 
Islam, en de beleving van religie in de orthodoxe  wereld 
met onder andere iconen, fresco's en mozaïeken. Drs. 
Arjiris Angelou is geboren en getogen in Athene. Hij stu-
deerde in Amsterdam en Athene en spreekt goed 
Nederlands. Hij begeleidt culturele en religieus-histori-
sche reizen in Griekenland en verzorgt wintercursussen in 
Nederland.

Op zondag 15 januari gaan weer 
ZINGEN! Aansluitend aan de oecumenische 
viering in de Eshof. 
De liederen die we gaan zingen, zullen in de kerkdiensten 

in de Eshof en in het 
Pauluscentrum in de weken die 
volgen gezongen worden.

Op woensdag 18 januari, 
19.30 uur in De Stoutenborgh , Sportweg 23

FILM:  ROOM
Het uiterst spannende en aangrijpende Room is een unie-
ke en tedere film over de grenzeloze liefde tussen een 
moeder en haar kind onder de meest hartverscheurende 
omstandigheden. De film vertelt het bijzondere verhaal 
van Jack (Jacob Tremblay), een energiek jochie van vijf 
dat liefhebbend wordt opgevoed door zijn ‘Ma’ (Brie 
Larson, Short Term 12, Trainwreck). Net als elke goede 
moeder probeert Ma haar zoon op een normale manier, 
veilig groot te brengen. Maar hun leven is allesbehalve 
normaal: ze zitten opgesloten in een kamer van 3 bij 3 
meter, zonder ramen, die door Ma eufemistisch ‘Kamer’ 
wordt genoemd. Ze heeft hier een eigen wereld gecreëerd 
voor Jack, en stelt alles in het werk om hem zelfs in deze 
verraderlijke omgeving een volwaardige opvoeding te 
geven. Maar als Jack steeds nieuwsgieriger wordt naar 
zijn situatie en Ma eraan onderdoor dreigt te gaan, verzin-
nen ze een plan om te 
ontsnappen. 
Uiteindelijk krijgen ze 
te maken met wat wel-
licht nog het meest 
beangstigende voor ze 
is: de echte wereld. 
Gebaseerd op de best-
seller van Emma Donoghue.
 Kaartjes bestellen kan via de website www.bibli-
otheeknijkerk.nl  of zijn te  koop in de bibliotheek in 
Hoevelaken of aan de zaal mits er nog plaats is. Kosten 
7,50 euro per stuk of  6 euro met bibliotheekpas.
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Vervanging hoofdorganist
In het november-nummer van Rondom heeft u kunnen 
lezen dat Rudi Coppoolse per 1 mei 2017 zal stoppen 
als organist van onze gemeente. Rudi schrijft daar zelf 
over zijn beweegredenen voor deze beslissing. 

Op verzoek van de kerkenraad is de daartoe ingestelde 
voordrachtcommissie voortvarend aan de slag gegaan, 
op zoek te gaan naar een vervanger. 
Er is een memorandum opgesteld met informatie over 
ondermeer de Eshof-gemeente, de functie en het orgel. 
Ook is een advertentie opgesteld, beide stukken zijn te 
vinden op de Eshof-site, de oproep vind u hieronder. 
Daarnaast wordt de oproep geplaatst in een daartoe 
geschikt blad, ook zal een aantal bij ons bekende orga-
nisten worden gewezen op de vacature.
Eventuele gegadigden kunnen reageren op de oproep tot 
10 januari 2017. Het aantal reacties kan nog invloed 
hebben op de inrichting van de procedure, optimistisch 
denkend gaan we ervan uit dat er meerdere reacties zul-
len komen. De voordrachtcommissie zal een eerste 
beoordeling doen op basis van de ontvangen brieven en 
cv’s. Op basis van zal een aantal sollicitanten worden 
uitgenodigd om te komen proefspelen voor een ‘muzi-
kale toetsingscommissie’, een commissie waarin onder 
meer onze cantrix Annahes Boezeman in zit. Wellicht 

wordt nog in de procedure opgenomen dat de uit deze 
ronde voortkomende favoriete kandidaat een keer zal 
komen proefspelen in een kerkdienst. 
Ook zal een gesprek plaatsvinden tussen onze predikant 
Ellie Boot, onze cantrix en de uiteindelijke kandidaat, 
het is duidelijk dat een goede klik tussen voorganger, 
cantrix en organist belangrijk is.
Vervolgens is het aan het aan het college van kerkrent-
meesters om (in overleg met de favoriete kandidaat) te 
komen tot afspraken over de zakelijke kant. 
Het is tenslotte aan de kerkenraad om te beslissen tot 
een aanstelling, zo mogelijk in februari. 

Zoals Jac. Van Hoeijen, onze voorzitter van de kerken-
raad, in het vorige nummer van Rondom schreef: ‘Het 
proces dat nu in gang is gezet moet ertoe leiden dat de 
kerkenraad voor het vertrek van Rudi Coppoolse kan 
overgaan tot de benoeming van een nieuwe vakbekwa-
me hoofdorganist”. Voorlopig zitten we op koers naar 
het realiseren van dat doel.

Namens de voordrachtcommissie 
(Frits Harmsen, Lieske Duim, en ondergetekende), 

Evert Veldhuizen

Hoofdorganist gezocht voor de PKN-gemeente
‘de Eshof’ in Hoevelaken

Vaardig met handen en voeten

Wie zijn wij
De protestantse gemeente ‘de Eshof’ is een open, gastvrije en laagdrempelige gemeente. 
We hechten aan een goed verzorgde een aansprekende liturgie, waarin sprake is van inter-
actie tussen voorganger, organist, cantorij en gemeente, zodat het ‘samen vieren’ zo goed 
mogelijk tot zijn recht kan komen. 

Wie zoeken wij
Wij zoeken een goede organist (m/v) die vanaf 1 mei 2017 zo’n 30 erediensten per jaar op 
een creatieve en inspirerende manier gaat begeleiden. De belangrijkste kwaliteiten die we 
verwachten zijn:
• goed opgeleid of studerend kerkmusicus (kerkmuziek III – niveau)
• ervaring in het begeleiden van gemeentezang
• plezierig kunnen samenwerken met o.a. voorganger, cantor en andere instrumentalisten
• vaardigheid in pianospelen

Verdere informatie en hoe te solliciteren
Meer informatie over onze gemeente, de functie, het orgel, onze muzikale praktijk, wat wij 
bieden en hoe u kunt solliciteren (tot 10 januari 2017) vindt u op de website van ‘de Eshof’: 
www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/vacature

muziek-eshof 161108.indd   1 09-11-16   10:05
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Kinderkerstviering

KINDERKERSTVIERING OP 24 DECEMBER…..

Vinden jullie het ook zo jammer dat de Kerstsamenzang dit jaar niet doorgaat? 
Was je anders ook weer mee gaan zingen in het kinderkoor? Dan heb je nu de 
kans om alsnog in een mooi koor mee te doen! En wel op 24 december tijdens de 
kinderkerstviering in de Eshof. 

Alle kinderen vanaf groep 4 mogen mee doen met het zingen in het koor. Er zal 
drie keer geoefend worden, op 19, 20 en 23 december van 15.45 – 16.30 uur in 
de Eshof. Vlak voor de kinderkerstviering zal er nog een keer geoefend worden.

Alle kinderen vanaf 3 jaar (of als je niet zo van zingen houdt…), mogen een klei-
ne rol vervullen in het uitbeelden van de Kerstvertelling. Wil je daaraan meedoen, 
kom dan op zondag 18 december na de kerkdienst naar de kinderdienstruimte en we leggen je alles uit.

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in om er een prachtig Kinderkerstfeest van te maken!

Groetjes, de kinderdienstleiding.
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Een kerkenraad die durft te dromen, dat zie je 
niet vaak. Bij het woord ‘kerkenraad’ had ik 
soms het beeld van een kerkenraad zoals bij-
voorbeeld Maarten ’t Hart die schildert in zijn 
boeken. Maar op de jaarlijkse bezinningsdag 
van De Eshof zag ik een andere kerkenraad. De 
leden lieten zich zien in al hun kwetsbaarheid 
en eerlijkheid. Zij vullen hun ambt in als gewo-
ne mensen die mensen nodig hebben om over en 
weer elkaar tot Leven te brengen.

De voorbereidingsgroep had als locatie Zorgboerderij 
Blommendal gekozen. Een bijzondere plek, waar mens, 
dier en natuur elkaar mogen ontmoeten. De geloofsge-
meenschap De Eshof werd door de ‘bezinners’ geken-
merkt met woorden als openheid, acceptatie, niet-oorde-
lend, omzien en helpen, warme troost, verbondenheid en 
ontmoeting. Men typeerde De Eshof als een plek waar 
men met elkaar kan geloven en danken en waar men 
zelfs mag twijfelen. Maar ook muziek en stilte werden 
genoemd.

We spraken en droomden over de toekomst. Je kunt je 
daar zorgen over maken. Hoe zal onze kerkgemeen-
schap over enkele jaren zijn? Zeker is dat er bij ons net 
als overal in de wereld veel verandert. De leden van de 
kerkenraad willen elkaar daarin zoeken en bevragen en 
willen zich er met elkaar op bezinnen. Door samen 
nieuwsgierig te zijn, kan creativiteit de ruimte krijgen. 

En dat is nodig om ook in de toekomst een droom van 
een kerk te blijven. ‘Dromen, Durven, Doen’!
De kerkenraad heeft een actieplan gemaakt in de vorm 
van flapovers die in één van de zalen opgehangen gaan 
worden. Suggesties tot verandering hebben daarop een 
plek. Tot slot werd de verbondenheid van deze gewone 
mensen, die we kerkenraadsleden noemen, zichtbaar in 
het samen zingen van het lied:

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.

En met dit lied mochten de kerkenraadsleden op hun 
fiets door de kou, maar met een zegen, naar huis toe 
trappen. Op weg naar de toekomst van en met De Eshof.

Jan Hofman

De Eshof: een droom van een kerk
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PERIODIEKE EN GEWONE GIFTEN
Uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting als gift aftrekken. Dit kan op twee 
manieren:
•	 Gewone giften
•	 Periodieke giften

GEWONE GIFT
In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw kerkelijke bijdrage (samen met andere giften) als gift aftrekken. Niet 
het gehele bedrag van de gift kan worden afgetrokken. Er geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen, met een 
minimum van  60); alleen het deel van de gift boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Tevens geldt een 
maximum voor het aftrekbaar bedrag van 10% van het drempelinkomen.

Voorbeeld:
Stel u verdient  25.000,- euro per jaar en u geeft  600,- euro aan giften. Uw drempelbedrag is dan: 1% van 25.000,-
euro is 250,- euro. U kunt 350,- euro aftrekken (600,-  euro minus  250,- euro)
TIP: Als u collectebonnen gebruikt i.p.v. kleingeld lopen de giften jaarlijks behoorlijk op! Deze zijn te bestellen via 
mw. J. van Dasselaar; kvandasselaar@hetnet.nl 
Een voorwaarde die zowel bij een gewone als een periodieke gift geldt, is dat deze moet worden gedaan aan een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de site van de belastingdienst is een lijst met alle ANBI’s te vinden. 
De Eshof is ook een ANBI (let op: géén Culturele ANBI). Er is met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de 
belastingdienst hierover een aparte afspraak gemaakt.

PERIODIEKE GIFT
Bij periodieke giften is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt het drem-
pelbedrag en de maximale aftrekbaarheid dus niet. Om van deze maximale aftrekbaarheid van de periodieke gift 
gebruik te kunnen maken, moet de gift moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorbeeld:
Stel u verdient  25.000,- euro per jaar en u geeft 600,- euro aan periodieke giften. U kunt 600,- euro aftrekken. U 
heeft dus geen drempel.
Bij periodieke schenkingen gelden enkele aanvullende voorwaarden:

•	 De gift moet in een officiële akte worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer 
nodig en volstaat een onderhandse overeenkomst tussen u de Diaconie of het College van kerkrentmees-
ters van de Eshof in Hoevelaken.

•	 Regelmatig (minimaal 1x per jaar) moet er een bijdrage worden overgemaakt;
•	 Minimaal 5 jaar achter elkaar moet hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI worden overgemaakt. 
 Uitzondering op deze regel worden gemaakt bij bijzondere omstandigheden (bijv. werkeloosheid of 
 overlijden). Zie ook: www.belastingdienst.nl

De formulieren voor periodiek giften kunnen opgevraagd worden bij de penningmeester van zowel Diaconie (mw 
A. Bouw;  als College van kerkrentmeesters hr A. Floor, 
Ook vragen hierover kunnen bij de penningmeesters gesteld worden.

Help financieel uzelf 
en ´De Eshof´
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Twee rekenvoorbeelden (www.berekenhet.nl):

 
 

In bovenstaande voorbeelden kunt u zien dat wanneer uw netto kosten 474,- euro zijn, u met een gewone gift 
600,- euro geeft, terwijl u bij een periodieke schenking  818,- euro kunt geven en uw netto kosten ook 474,- euro 
zijn.

Help financieel uzelf 
en ´De Eshof´
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Zondag 6 november was er na de kerkdienst 
een leuke activiteit voor kinderen en volwasse-
nen.
Na het koffiedrinken werd er in de kerkzaal het verhaal 

van Sint Maarten nagespeeld.
Het was een leuk toneelstuk waarbij werd verteld door 
Herman.  De kinderen zaten aandachtig te luisteren en 
te kijken naar de toneelspelers, Maarten (uitgekozen 
vanwege zijn naam??) en Ellie, die zich goed in hun rol 
hadden ingeleefd. 
Met zijn allen aten we vervolgens een lekkere boterham, 

waarna de kinderen een lampion gingen maken en de 
volwassenen en oudere kinderen  in groepjes van 4 of 5 
een spel gingen spelen.  
Het was een bordspel waarbij je na het gooien met een 
dobbelsteen vragen moest beantwoorden die betrekking 
hadden op de beleving van de reis  van Paulus.
Het waren vragen waar persoonlijke antwoorden op 
kwamen en de vragen waren soms best pittig! Hierdoor 

kwam je ineens best veel persoonlijke dingen van elkaar 
te weten.
Ik kende de mensen van mijn groepje alleen van gezicht 
en het was bijzonder om ineens best de diepte met 
elkaar in te gaan en elkaar op deze speelse manier te 
leren kennen. Er ontstonden leuke gesprekken en er 
werd naast de serieuze kant ook zeker gelachen.

De kinderen gingen ondertussen met hun net gemaakte 
lampions een aantal huizen langs om hun ook net 
geleerde liedje te zingen. En zij kregen daar uiteraard, 
zoals het bij Sint Maarten hoort ,wat lekkers voor.

Dank je wel Diana voor het bedenken en orga-
niseren van deze activiteit.
Het is leuk om elkaar in de kerk of in het dorp 
straks weer tegen te komen en meer van elkaar 
te weten.

Vera Vizee

St. Maarten nagespeeld
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Op zondag 30 oktober bezoeken twee jongens 
de kerkdienst in De Eshof. Ze heten Tijs te Loo 
en Gijs Broere. Voor school moeten ze een 
werkstuk over godshuizen maken. Ze schrijven 
een impressie van de viering en interviewen de 
dominee. En zijn zo vriendelijk hun werkstuk 
met ons te delen.

DE SAMENKOMST

Wij gingen naar de Eshof, een kerk in Hoevelaken.
Die dag was het Allerheiligen. De dag dat de mensen 
dachten aan alle gestorvenen en de dienst duurde extra 
lang. Toen we aankwamen, waren we best wel vroeg, 
dus gingen we buiten wachten tot de een kennis van Tijs 
kwam en zei dat we al naar binnen mochten. Toen we 
daar waren hoorden we al een lied dat heette “Hoor een 
heilig koor”. We maakten een foto van ons met het 
orgel. Daarna gingen we op een bankje zitten wachten 
totdat de dominee haar verhaal ging doen. Dat was best 
saai en het duurde al extra lang.
Toen kwam de collecte en Gijs gaf 0,50 euro en Tijs 
1,00 euro terwijl het lied “De heiligen ons voorgaan” 
werd gezongen.
Daarna werd er bij de Paaskaars brood uitgedeeld en 
liep iedereen naar voren om een stukje brood te ontvan-
gen en een teug uit een van de bekers (wijn of druiven-
sap) te nemen. Tegen het eind van de maaltijd werden 
de kinderen uit de oppas gehaald en zongen ze “Die mij 
droeg op adelaarsvleugels”.
Daarna was het afgelopen en gingen we interview met 
de dominee voeren.

INTERVIEWVRAGEN EN ANTWOORDEN:
Vraag: Mogen mensen met een ander geloof ook hier 
komen? 
Antwoord: Natuurlijk, dat vinden we juist fijn.

Vraag: Voelt u zich thuis in de kerk? waarom? 

Antwoord: Ja. als je je thuis voelt voel je je veilig, ook 
omdat de muziek zo mooi is, en zondag is een mooie 
dag.

Vraag: Wat doet u als dominee? 
Antwoord: de kerk leiden, mensen die ziek zijn of een 
vraag hebben bezoeken. En dingen voorlezen in de 
kerkdienst, zoals net.

Vraag: Hoe vaak en hoe lang bent u hier?
Antwoord: 3 dagen in de week 2 uur.

Vraag: Wat vindt u het mooiste lied?
Antwoord: Dat verandert steeds, maar het tafelgebed 
van Huub Oosterhuis is wel erg mooi.

Vraag: hoelang bent u al dominee?
Antwoord: 23 jaar. In de Eshof sinds 1994 en nog een 
jaar in Italië.

Vraag: waar gaat het geld van de collecte heen?
Antwoord: Dat verandert, maar deze keer naar het hos-
pice in Nijkerk en altijd een beetje naar onze eigen kerk.

Vraag: Is het moeilijk om dominee te zijn?
Antwoord: Het is niet moeilijk maar ook niet makkelijk.

Gijs en Thijs

Voor school naar de kerk

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E
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Omdat de volgende Rondom u mogelijk niet op 
tijd bereikt, kondig ik hier maar vast de eerste 
gastpredikant voor 2017 aan. Op 22 januari zal 
Ds. Gert Landman uit de Bilt voorgaan. Gert 
Landman is, naast de bekende gastvoorgangers, 
één van de zeven nieuwe gezichten die in 2017 
hun opwachting in de Eshof zullen maken.

Gert volgde aanvankelijk een 
opleiding tot onderwijzer 
maar theologie trok hem 
meer aan dan het onderwij-
zersvak. Zijn theologiestudie 
volgde hij aan de VU en hij 
studeerde af met als hoofd-
vak Liturgiek. Na een tijdje 
predikant te zijn geweest in 

Amsterdam-Noord, streek hij neer in de Bilt waar hij tot 
zijn emeritaat in juli van dit jaar 27 jaar verbonden was 
aan de Immanuelkerk en later de Opstandingskerk.

Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven 
bezighouden met liturgie. Hij promoveerde bij de ook in 

‘de Eshof’ bekende prof. Boendermaker en is als liturgie 
specialist al jarenlang één van de liturgie adviseurs van 
de PKN. In de Raad van Kerken Nederland was Gert 
voorzitter van de Beraadgroep ‘Vieren’ en heeft in die 
hoedanigheid, samen met o.a. Dirk Monshouwer, mee-
gewerkt aan de tot stand koming van het Dienstboek 
voor de Kerken, dat in 1998 verscheen en waar nog 
steeds uit geput wordt voor liturgische teksten en gebe-
den.

Gert heeft als lid van de redactie tevens meegewerkt aan 
het nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het lied-
boek is door hem vertaald, o.a. het overbekende lied 
416, maar ook de liederen 150a, 378, 837 en 973. Hij is 
tekstdichter van o.a. de liederen 218 en 326 en van lied 
964 tekent hij naast de tekst ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn 
naam heeft staan over liturgie(vernieuwing) maar ook 
over ‘rituelen en symbolen’ in de kerk. We heten hem 
graag welkom in de Eshof.

Frits Harmsen.

Gastpredikant

Als middelbare scholier in Nijkerk heb je in 
klas 2, 3 of 4 een Maatschappelijke Stage, voor 
kenners ‘MAS’. Je loopt gedurende het school-
jaar minimaal 30 uur mee met vrijwilligers in 
een organisatie die je zelf mag kiezen. Na 
Daniëlle van Soeren, Tim Floor en Levi Boswijk 
kiest dit jaar Ivar Nagel voor ‘de Eshof’ als 
stage plaats.
Ivar zal de eerste maand actief zijn bij de BAK, bij de 
kinderdienst en mogelijk ook bij andere activiteiten, 
afhankelijk van zijn schoolrooster en het voetballen.
Ivar is geen lid van ‘de Eshof’ en velen zullen hem niet 
kennen. Daarom een foto en Ivar stelt zich zelf even 
voor:

“Ik ben Ivar Nagel, 16 jaar en zit in havo 4 van het 
Corlaer College in Nijkerk. Voor mijn maatschappelijke 
stage heb ik gekozen om dit bij de Eshof te doen. Ik heb 
voor de Eshof gekozen omdat ik vorig jaar ook stage 
heb gelopen bij de Eshof en dit was erg goed bevallen. 
Om meer inzicht te krijgen wat er allemaal gebeurd in 
de kerk heb ik gekozen om hier nogmaals mijn maat-
schappelijk stage te lopen.”

Misschien denkt u als u de foto ziet ‘Hé, die ken ik!’ 
Dat kan, want hij woont vlakbij op het Huijgenserf.
Ivar, we hopen dat je een fijne stagetijd hebt en wie 
weet heb je tips voor ons, bijvoorbeeld wat we beter of 
anders kunnen doen. We horen het graag! 

Lieske Duim

Maatschappelijke Stage bij ‘de Eshof’
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College van Kerkrentmeesters
Begroting 2017

Leden  van de Protestantse Gemeente "de Eshof" 
Ondersdtaand vindt u de begroting voor 2017 van de Protestantse Gemeente "de Esdof"te Hoevelaken. 
Deze begroting is goegekeurd in de kerkenraadsvergadering van 27 oktober 2016
De begroting is in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester 
W.A.Floor, en bij de administrateur F.Schimmel, 
De begroting is ook te vinden op de website "de Eshof": www.pgdeeshof.nl onder het hoofdstuk ANBI.

 Begroting     Begroting 
 2017  2016 
Baten:     
   
Rente-baten en dividenden  4.100  4.500 
Vrijwillige bijdragen 114.000  114.000 
Overige baten 43.750  44.250 
 ---------------  ---------------
  161.850  162.750
Lasten:    
Lasten kerkgebouw 12.000  12.000 
Pastoraat 85.000  85.350 
Lasten kerkdiensten 5.300  5.100 
Verplichtingen andere organen 9.300  9.300 
Salarissen en vergoedingen (musici, vrijwilligers) 14.850  17.000 
Kosten beheer en administratie 2.000  1.900 
Overige lasten 33.250  37.930 
 ---------------  ---------------  
  161.700  168.580
  ---------------  ---------------
Over/Tekort  150  -5.830
  ========  ========

Kerkbalans 2017
Onder het motto "Mijn Kerk Verbindt" starten we in januari 2017 de actie Kerkbalans. 
De kerk is er voor u als lid van de Eshof Gemeente, maar bent u er ook voor de kerk. Met uw finaciele steun kan de 
kerk haar taken uitvoeren. In alle vrijweid en bescheidenheid vragen wij  u ook dit jaar een bedrag te schenken aan 
Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze Eshof Gemeente. 
De begroting voor 2017 laat een overschot zien van € 150. Om de financien in de toekomst gezond te houden, is 
een stijging van uw vrijwillige bijdragen in 2017 van groot belang.

Belastingatrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomenen tevens 
meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u er voor 
kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer noatrieel vastgelegd 
te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk.
Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u hier vragen over hebt.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
André Floor, penningmeester

Frans Schimmel, administrateur

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E
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Impressie uit de kerkenraad
Deze kerkenraadsvergade-
ring, de voorlaatste van 
2016, staat voor een groot 
deel in het teken van de 
begrotingen voor 2017 en 
personele zaken.  Met het 
jaargesprek tussen kerken-
raad en predikant is er ook 
aandacht voor pastorale, 
geestelijke en persoonlijke 
elementen. Ook blikken we 

onder meer kort vooruit op de bezinningsdag die ander-
halve week na de kerkenraad plaats vindt.

Begrotingen 2017

De kerkenraad is dankbaar voor de inspanningen van de 
financiële mensen. Zij hebben gezorgd dat er voor 2017 
weer goede begrotingen liggen. Tijdens de vergadering 
wordt waar nodig toelichting en uitleg op de begrotin-
gen gegeven. 
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters 
geeft o.a. aan dat de duurzaamheidsmaatregelen in 
financiële zin hun vruchten afwerpen in de vorm van 
lagere energiekosten. 
De voorzitter van de Diaconie presenteert de afzonder-
lijke begrotingen van ZWO en Diaconie. Deze liggen in 
de lijn van de voorgaande jaren, met hier en daar wat 
kleine aanpassingen ten opzichte van 2016.
De kerkenraad stemt in met de begrotingen, die inmid-
dels ingestuurd zijn naar de PKN. Voor de gedetailleer-
de informatie over de begrotingen, verwijs ik u naar de 
publicaties elders in dit blad. 

Jaargesprek kerkenraad en predikant

Elk jaar ruimt de kerkenraad tijd in voor het jaargesprek 
met de predikant. Tijdens dit gesprek kijken we terug op 
het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het 
komende jaar. Het is immers goed om de wederzijdse 
verwachtingen jaarlijks aan elkaar voor te leggen en te 
evalueren. Het jaargesprek staat in juni op  de agenda 
van de kerkenraad, maar door de ziekte van Ellie Boot 
is het er toen niet van gekomen en hebben we het in 
goed overleg vooruitgeschoven naar de kerkenraad van 
27 oktober.

Over de persoonlijke dingen schrijf ik hier niet. Wat 
Ellie daar zelf over kwijt wil, kunt u lezen in haar stuk-
jes in de Rondom en in haar Blog op de website van PG 
De Eshof. Ellie geeft de kerkenraad aan dat ze blij is 
met de ruimte die ze heeft gekregen voor haar herstel en 
dat “alles gewoon is doorgegaan”. Voor dit laatste ver-
dient ook Ellie een groot compliment, omdat ze aan het 
beging van haar ziekte haar werkzaamheden heel gecon-
troleerd heeft overgedragen.
Gedurende de ziekte periode heeft Ellie haar studie 
zoveel mogelijk bij gehouden. Dat geeft voldoening en 
afleiding. Het geleerde probeert Ellie te integreren in 
haar werkzaamheden.
Ellie deelt haar plannen en ideeën voor het komende 
jaar en benoemt de aandachtspunten die ze ziet. Als ker-
kenraad en predikant  gaan we eendrachtig en met ver-
trouwen het nieuwe seizoen in.

Personele zaken

Het vervullen van de vacatures in ambten blijft een punt 
van aandacht en zorg. In de zomer editie van Rondom 
schreef ik hierover. Mocht u het toen gemist hebben, 
leest u dit artikel dan nog eens na in de jullie editie van 
de Rondom. Wellicht heeft u deze al bij het oud papier 
gedaan, maar geen nood. De digitale versie kunt u vin-
den op de website van PG De Eshof.
Tijdens de startzondag zijn de vacatures onder de aan-
dacht gebracht en inmiddels hangt er in de hal een per-
manente vacaturebank. Kijkt u daar een naar als u in de 
kerk bent en ga er met kerkenraadsleden over in 
gesprek, want het draaiende houden van onze kerkelijke 
organisatie is niet de verantwoordelijkheid van de ker-
kenraad alleen. Het is de verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. Met uw inzichten helpt u ons weer verder. 
In aanvulling op bovenstaande wordt een voorstel op 
papier gezet om werving en organisatie beter op elkaar 
af te stemmen.

Voordachtcommissie nieuwe organist.

In de vorige Rondom schreef ik een artikel over het aan-
staande vertrek van Rudi Coppoolse. Rudi begeleidt 
sinds jaar en dag het merendeel van de kerkdiensten in 
de Eshof, hij is lid van de liturgie commissie begeleidt 
de cantorij en hij is coördinator van het organistenteam.
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    Impressie uit de kerkenraad

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

Het door mij geschetste globale proces dat moet leiden 
tot de benoeming van een vervanger voor Rudi voor 1 
mei 2017, is door de kerkenraad besproken. De kerken-
raad is van mening dat er geen concessies gedaan 
mogen worden aan het huidige muzikale niveau en 
samenwerking.
De kerkenraad benoemt een voordachtcommissie om, 
binnen de geschetste kaders, te voorzien in de vacature 
die door het aanstaande vertrek van Rudi ontstaat. 
De commissie bestaat uit Frits Harmsen (vz), Lieske 
Duim en Evert Velthuizen en is inmiddels aan het werk. 
De commissie houdt het moderamen en de kerkenraad 
van de voortgang op de hoogte van de actuele ontwikke-
lingen. Maandelijks wordt door de commissie een stukje 
in de Rondom geschreven om de gemeente te informe-
ren.

Wat verder de revue passeert 

We besluiten dat we het voorstel volgen om de Versper 
op de vierde Advent te laten vervallen en te vervangen 
voor een gesproken en gezongen kerstverhaal met mede-
werking van Free.
We worden geïnformeerd over de voortgang en globale 
invulling van de stilte-dag op 31 december in De Eshof. 
Het programma voor de bezinningsdag wordt toegelicht. 
We gaan het onder begeleiding van Nelleke Drop van de 
PKN hebben over “Wat drijft ons” en “Wat bind ons”. 
We spreken af om bij goed weer , gezamenlijk naar 
Stoutenburg te fietsen. Daar bevindt zicht de locatie 
waar we onze gesprekken gaan voeren, Zorgboerderij 
Blommendal.

Jac van Hoeijen

Wij van de werkgroep St. Lucasreizen zijn druk bezig 
om een nieuwe reis voor te bereiden. Volgend jaar zo 
rond september 2017 willen we naar Ierland gaan. 
Wandelend in de voetsporen van St. Patrick gaan we dit 
prachtige land verkennen. Ierland beschikt over een 
indrukwekkende geschiedenis en een prachtige natuur. 

De details over deze reis en de datums van de voorlich-
tingsdagen zullen in de volgende Lucasbrief gepubli-
ceerd worden. Als uw interesse hierbij al is gewekt, dan 
is het verstandig om alvast vrij te houden zo rond sep-
tember want dit beloofd weer een hele mooie reis te 
worden. 

Onze geplande reis naar Lourdes in 2017 komt hierbij 
dus te vervallen omdat het Bisdom Utrecht in mei 2018 
naar Lourdes gaat. Wilt u liever kleinschalig in een klei-
ne groep en onder begeleiding van Fred Kok en een van 
onze werkgroepleden naar Lourdes dan kunt u in 2019 
met ons mee. (zie ook de agenda) 

De agenda voor de komende paar jaar: 

2017: laatste maandag en dinsdag van juli tweedaagse 
 busreis naar Kevelaer 
2017: Ierland reis rond september St.Lucasreizen 
2018: Lourdes reis in mei georganiseerd door het 
 Bisdom Utrecht 
2018: laatste maandag en dinsdag van juli tweedaagse 
 busreis naar Kevelaer 

2018: Nog nader te bepalen reis georganiseerd door 
 St. Lucasreizen 
2019: laatste maandag en dinsdag van juli  tweedaagse 
 busreis naar Kevelaer 
2019: Lourdes reis rond september georganiseerd door
 St.Lucasreizen

Hartelijke groet namens onze werkgroep, 
Willie van de Brug 

Vooraankondiging St. Lucasreis 2017
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Om de twee weken,  op dinsdag- of woensdag-
middag, komen tussen 13:30 en 16:00 uur 
circa 15 mensen samen in de Eshof. Het gezel-
schap, variërend tussen de 8 jaar en 99 jaar 
oud, kunnen meedoen met diverse activiteiten 
zoals breien, tekenen, schilderen enz., of ze 
komen langs om gewoon even te praten onder 
het genot van een kopje koffie of thee met 
………
De activiteitengroep, georganiseerd door de Eshof, 
heeft als doel mensen bij elkaar te brengen waarbij 
gezelligheid, saamhorigheid en om zien naar elkaar 
belangrijke onderdelen zijn. Iedereen is van harte wel-
kom om langs te komen en daarom is het geen vaste 
groep mensen maar komen ook vaak nieuwe mensen 
gezellig langs om mee te doen met de activiteiten. 

Bij iedere bijeenkomst is het mogelijk een vrijwillige 
bijdrage te geven. Aan het eind van het jaar wordt de 
opbrengst voor de helft geschonken aan een goed doel. 
Zo zijn de vrijwillige bijdragen van 2014 en 2015 
geschonken aan respectievelijk stichting Zonnebloem 

en KIKA. Dit jaar is de helft van de opbrengst , zijn-
de  198,- euro geschonken aan de organisatie van de 
kerstmiddag.

De Eshof en de Paulus Parochie organiseren ieder jaar 
een kerstmiddag voor ouderen.  Deze middag  begint  
met een kerstdienst  met als afsluiting een broodmaal-
tijd en daarna is er nog wat tijd om gezellig  na te pra-
ten met een drankje.
Het geld wordt besteed aan kerstversiering  om de 
gezelligheid en sfeer in de kerkzaal wat te verhogen. 
De andere helft van de vrijwillige bijdrage wordt dit 
jaar geschonken aan de Diaconie die het geld gaat 
besteden aan een goed doel binnen de regio.

De Diaconie wil de Activiteitengroep ontzettend 
bedanken voor deze gulle gift en wij hopen dat jullie 
nog lang, gezellig en vooral actief door blijven gaan in 
de activiteitengroep.
 

Namens de Diaconie,
William Bouw

Een bedankje voor de Activiteitengroep

Oliebollen actie
We zullen op vrijdag  30  december, dit keer vanuit de Paulus Paurochie, weer oliebollen verkopen. We doen dit 
aan de hand van voorverkoop. De oliebollen kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen en twee zakken voor € 17,-. 
De oliebollen zijn van topkwaliteit en worden gebakken door de echte warme bakker Van der Veer uit 
Barneveld.
De opbrengst gaat volledig naar Grace Home en zal worden bestemd voor de bouw van het  tweede weeshuis in 
Zuid India waarvan de grond in november is aangekocht. U kunt de oliebollen bestellen door een e-mail te stu-
ren naar het bekende adres info@gracecare.nl. Ook zullen we rond de kerst in de kerk aanwezig zijn met een 
intekenlijst voor de oliebollen

Vrijwilligers gezocht!

De Dorcas-winkel in Nijkerk is één van de 26 winkels 
die bij de christelijke hulporganisatie Dorcas uit 
Andijk horen. Het doel van de winkel is om geld in te 
zamelen voor de allerarmsten in de projecten van 
Dorcas in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Voor onze mooie kringloopwinkel in Nijkerk zoeken 
we enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor de verschillende werkzaamheden in de winkel. 

Denk bijvoorbeeld aan het sorteren van kleding of 
andere binnengekomen goederen, het prijzen van arti-
kelen, kassawerkzaamheden of andere taken. We wer-
ken momenteel met een team van 65 vrijwilligers 
maar door de groeiende verkoop en inbreng van goe-
deren kunnen we nog veel meer helpende handen 
gebruiken!

Interesse? Neem dan vrijblijvend telefonisch 
contact met ons op (033-2450217) of kom even 
langs in de winkel aan de Boekdrukker 9c in 
Nijkerk.
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Op zondag 13 november 2016 gingen de kinderen van de basisca-
techese naar de St Franciscus Xaveriuskerk op ‘t Zand in 
Amersfoort.  

Sanneke en Annelein doen verslag:
Wij gingen met de catechisatie naar de katholieke kerk.
Daar waren mooie beelden en gekleurde ramen. We 
deden de hele kerkdienst mee, daarna gingen we een 
speurtocht doen. We kregen een boekje daar stonden 
dingen in die je moest zoeken. Bij sommige moest 
je de betekenis erbij schrijven. Ze hadden een heel 
mooi koor. Ze deden ook een kruisje maken. Eerst 
je vinger op je hoofd, dan op je buik, dan met je 
rechterarm op je linkerschouder en dan op je rech-

terschouder. Ze sto-
ken ook wierook dat 
stonk heel erg. Het 
was een hele leuke 
kerk. 

Verslag bezoek aan de 
Sint Franciscus Xaverius Kerk

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

Op maandag 12 december 2016 organiseert  V&T het 
1e TOP 2000 café in de Gereformeerde Kerk in 
Voorthuizen. Een muzikaal QUIZ-feestje waarin pop-
muziek en Christendom/spiritualiteit centraal staan. Je 
moet dan denken aan live muziek, een quiz met twee 
rondjes en een mini-college & talkshow.
Het mini-college wordt geleid door Loek Goede 
himself. Wat we nu al weten is, dat hij met verrassende 
details komt als het gaat om popmuziek. 
De live muziek is nog in ontwikkeling maar zal een 
duidelijk popstempel krijgen in het programma.
Het wordt een zeer gevarieerde en boeiende avond die 
begint om 20.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur.

Zet deze avond nu al vast in je agenda. Zodra we meer 
informatie hebben komt er een definitieve uitnodiging 
in de nieuwsbrief en op de site met daarin de mogelijk-
heid om je aan te melden. Er zijn geen deelnemerskos-
ten aan verbonden.
Zie ook http://www.gk-voorthuizen.nl/

Datum : maandag 12 december 2016
Plaats : Gereformeerde Kerk Voorthuizen, 
Hoofdstraat 142
Tijd : 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur
Spreker:  Loek Goede
Gastheren: Bart Bouwman en Peter Breure

TOP 2000 café Popmuziek en Christendom



Dilemma

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E22

door Embert Messelink

Ik zit met een dilemma. Misschien kunt u me helpen. Ik 
was afgelopen week op een conferentie om te spreken 
over zorg voor de schepping als kernwaarde van het 
christelijk geloof (jazeker, dat vind ik!). Ik ontmoette er 
een zeer bevlogen broeder. Hij was ervan overtuigd dat 
het behoorlijk misgaat met deze aarde: de nieuwste 
berichten over klimaatverandering zijn uiterst alarme-
rend. De verscheidenheid aan dieren en planten holt op 
veel plekken achteruit. En deze processen zullen ons als 
mensen hard treffen, daarvan was hij overtuigd. ‘Maar 
we beseffen de urgentie niet!’, riep hij uit.

Mijn boodschap was er een geweest van hoop. In het 
christelijk geloof vind ik hoop voor deze aarde. Zeker: 
onze relatie met de aarde is zwaar verstoord. Maar ik 
geloof dat de Bijbelse kern van verzoening en herstel 
ook voor onze relatie met de aarde geldt. Het komt 
goed! En dat betekent dat wat we hier en nu doen niet 
tevergeefs is. Het is waardevol in ons leven met de Heer 
om stappen te zetten om de schepping te koesteren en in 
stand te houden.

Toen wij dat als gezin ontdekten, is ons leven behoorlijk 
op de kop gegaan. De tuin is groener, het huis geïso-
leerd, op het dak schitteren zonnepanelen, de auto is 
kleiner en zuiniger, vliegreizen voor vakantie zijn verle-
den tijd en het afval wordt tot in detail gescheiden. De 

hoopvolle bood-
schap van het 
evangelie heeft 
ons leven beïn-
vloed.

Toch kreeg ik de indruk dat deze broeder mijn verhaal 
wat halfbakken vond. ‘Iedereen hier heeft een veel te 
grote ecologische voetafdruk’, vond hij. Ik moest erken-
nen dat dat ook – nog altijd – voor mijzelf geldt.

Ziedaar mijn dilemma: moet ik als groene christen voor-
al een profeet zijn, die uitroept dat het misgaat en dat 
we ons leven drastisch moeten veranderen? Of is het 
juist de hoopvolle boodschap van het evangelie die men-
sen inspireert en verandert? Hoe ziet u dat eigenlijk? U 
mag me mailen op embert.messelink@arocha.org.

Dit artikel heeft gestaan in Drieluik, maandblad van de 
Protestantse gemeente Amersfoort, juni 2016.

Embert Messelink is lid van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Zuid en direc-
teur van de christelijke natuurbeweging A Rocha.
 

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

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

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

Evert Veldhuizen, Herman Julsing, Henk Boswijk, Lieske Duim.
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Grace Home Nieuws
Het is alweer bijna vier jaar geleden dat een 
grote groep jongeren van de Eshof in de kerst-
vakantie 2 weken lang een inspirerend bezoek 
heeft gebracht aan Grace Home in India.
Zoals velen weten is het de grote wens van pastor John 
om een eigen tweede weeshuis te openen. In de afgelo-
pen 18 maanden hebben pastor John en zijn team zich 
enorm ingezet om een goede locatie te vinden  waar 
ongeveer 100 kinderen hun toekomst kunnen opbouwen. 
Na vele tientallen bezoeken aan mogelijke toekomstige 
locaties voor een tweede weeshuis zakte de moed steeds 
verder in de schoenen. Elke locatie werd beoordeeld op 
meerdere criteria. Locatie, bereikbaarheid, veiligheid, 
situatie in de buurt, oppervlakte, kosten, enzovoort. In 
vele gevallen bleek de match van veiligheid, oppervlakte 
en kosten nooit te gaan passen. Al snel bleek dat aan-
koop van grond of gebouw rondom Delhi waar het hui-
dige weeshuis is veel te duur uit zou pakken. Pastor 
John heeft ook goede connecties in Zuid India waar hij 
vandaan komt en is daar gaan zoeken, voordelen zijn 
onder andere dat de grond goedkoper is en er veel min-
der luchtverontreiniging is.
In het afgelopen jaar is twee keer op het allerlaatste 
moment de aankoop van grond/gebouw in Zuid-India 
afgeketst.

Aankoop grond tweede weeshuis
Afgelopen oktober was er de mogelijkheid om grond 
aan te kopen in Coimbatore (Zuid India) maar dit bleek 
toch weer niet door te gaan omdat de verkoper verlang-
de dat 25% zwart betaald zou worden , dit is in India 
gebruikelijk,  maar voor Grace Care onmogelijk. 
Gelukkig berichtte de eigenaar hem later dat 100 legaal 
toch ook mogelijk was en is de grond aangekocht. Het 
is een mooi perceel van ruim 1600 m2, met de moge-
lijkheid om nog 400m2 binnen een jaar aan te kopen. 
De grond ligt dicht bij een grote weg, ongeveer 7 kilo-
meter van Coimbatore. Mede door het geld dat we als 
Grace Care Nederland hebben ontvangen van de 
Postcodeloterij, van giften van mensen uit de Eshof en 
giften uit het buitenland is het mogelijk geweest deze 
aankoop te kunnen financieren. Nu zijn er vergevorder-
de plannen voor het ontginnen van de grond en kan fase 
1 van de bouw  beginnen. Net als het bouwen van Grace 
Home in Noord India zal de bouw in verschillende fases 
plaats vinden , mede afhankelijk van ontvangen giften 
hiervoor.

Interne verhuizingen
In juni 2016 zijn er een aantal interne verhuizingen 
geweest. Alle meisjes en de jongens onder de 11 jaar 
wonen nu in het oude ‘Boys Home’, oftewel in Kanauni, 
Ghaziabad. Vanaf nu is dit het ‘Girls Home’. In dit nieu-
we meisjeshuis zijn de nodige extra aanpassingen 
gedaan om de veiligheid van de meisjes te vergroten. De 
18 oudste jongens zijn verhuisd naar Zuid India en stu-
deren op de Dharma Kanan School in Combatoire. Ze 
verblijven met twee personen van de staf in een gehuurd 
huis vlakbij de school. 20 Jongens zijn verhuisd van het 
oude ‘Boys Home’ naar het appartementen complex 
waar Pastor John woont en waar eerst de meisjes zaten.

Grace Care Inspiration Journey
Ons streven is om een keer in de twee jaar Grace Home 
te bezoeken,  de onderlinge contacten te verstevigen, 
inspiratie op te doen en te controleren of de door Grace 
Home ontvangen gelden goed besteed zijn.
In de week van 11-18 maart 2017 hopen we met een 
groepje betrokkenen Grace Home te bezoeken. Mensen 
die geïnteresseerd zijn om kennis te maken met Pastor 
John, Annie en de kinderen zijn van harte welkom om 
mee te gaan.  Mocht je interesse hebben , stuur een mail 
naar info@gracecare.nl of neem telefonisch contact op 
met Pieter Meijer 06-28504783. Voor belangstellenden 
hopen we in januari een informatiebijeenkomst te orga-
niseren.

Grace Care Nederland
De Stichting Grace Care Nederland is natuurlijk heel 
blij met het goede nieuws van de aankoop van de grond. 
Het tweede weeshuis kan  realiteit worden. Wij blijven 
Grace Home ondersteunen met de missie ‘bringing back 
the lost smile’. Wij willen graag dat, eind 2017, pastor 
John het aantal kinderen dat hij kan opnemen substanti-
eel kan uitbreiden. Hiermee willen we ook aan u vragen 
met ons mee te bouwen aan de toekomstmogelijkheden 
voor de kinderen. Wij promoten actief het sponsorschap 
van een kind. Voor €30,- per maand kunt u een kind in 
Grace Home een toekomst geven. U kunt zich aanmel-
den of de kindsponsoringbrochure aanvragen door een 
e-mail te sturen naar info@gracecare.nl. Via www.
gracecare.nl ontdekt u meer over Grace Home.

Stichting Grace Care Nederland
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Bij de VESPERS vragen wij uw aandacht voor het 
PASSANTENVERBLIJF IN AMERSFOORT: 

Vooral in deze donkere 
koude dagen erg belangrijk. 
Iedereen van 16 jaar of 
ouder die(langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts 
terecht in het 
Passantenverblijf aan de 

Arnhemseweg in Amerfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, 
een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen 
door onze bijdrage aan de vespers-collectes ervoor zor-
gen dat deze mensen in een feestelijke decembermaand, 
zowel letterlijk als figuurlijk, niet in de kou hoeven te 
staan.

4 DECEMBER: 
NIJKERKS DIACONAAL BERAAD

Een aantal jaren geleden hebben de 
diaconieën van een twaalf - tot veer-
tiental Nijkerkse, Hoevelakense en 
Nijkerkerveense kerken elkaar 
gevonden in de volgende uitgangs-
punten:

•	 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.

11 DECEMBER: EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen dicht-
bij, die het soms  (financieel) moeilijk 
hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage 
gewenst en soms zelfs hard nodig. 

18  EN 31 DECEMBER: 
STICHTING HULPDIENST HOEVELAKEN
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar 
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of 
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het artsen-

bezoek willen begeleiden. 
Hulp bij het boodschappen 
doen of hulp om uw betalingen 
op een rijtje te houden. Maar 
ook als mensen in de laatste 
fase van hun leven thuis wen-

sen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld worden voor 
ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers helpen 
vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar heb-
ben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

24 DECEMBER KERSTAVOND OM 19.00 UUR: 
GEEF LIEFDE IN PAKISTAN 

Kerst! We vieren uitbundig de 
geboorte van Jezus, Gods 
zoon. Hij leerde ons dat ieder 
kind bijzonder is. Ook een 
kind met een verstandelijke 
beperking. In Nederland doen 

we er alles aan om hen mee te laten tellen. Met specia-
listische zorg, aandacht en veel liefde. In Pakistan is het 
krijgen van een kind met een verstandelijke beperking 
een schande. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin 
te vinden. Deze Kerst geven we aan gehandicapte kinde-
ren in Pakistan. De partner organisatie van Kerk in 
Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor 
Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een 
menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders 
ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht 
en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school 
kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. 
NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen 
en medische controles.

24 DECEMBER KERSTNACHT OM 22:00: 
DE HOOP - OPVANGCENTRUM VOOR 
DRUGSVERSLAAFDEN

De visie van De Hoop op ver-
slaving en de verslaafde ont-
leent het aan de christelijke 
visie op de mens, zoals de 
Bijbel daarover spreekt: de 
mens is een uniek schepsel van 

God. Een verslaafde is iemand die is vastgelopen op 
vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psychisch, 
sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is dat hij/zij 
moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoeken. Dat 
kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij welkom! 

Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken
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1STE KERSTDAG: 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 vastgesteld dat er 

sprake is van een palliatieve terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze 
bijdrage is zeer welkom.

1 JANUARI: MISSIONAIR WERK
Help de nieuwe kerk in 
Utrecht.
Ds. Marius van Duijn: “We 
willen niet de wijk in de kerk 
brengen, maar kerk in de wijk 
zijn. Daarom komen we liever 
thuis bij elkaar dan in de kerk. 

Onze focus ligt op contact leggen met mensen. 
Sommigen helpen buren met boodschappen, geven taal-
cursussen of springen bij op een van de kinderclubs.” 
Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, 
waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe vormen van 
christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.

Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken

Dromen over morgen.......
Dagelijkse beslommeringen slokken ons op meer dan ons lief is. 
Soms zouden we meer tijd willen inruimen om te genieten, of meer 
stil willen staan bij onze dromen, bijvoorbeeld:

•	 om te genieten van...
•	 van een wereld waar vrede heerst...
•	 doen wat je graag zou willen...
 
Herkent u deze wensen ? 

Kom dan op 31 december naar ‘De Eshof’. Naar de Dag van de Stilte. 

De ‘Liturgische schikgroep’ van De Eshof geeft samen met de Paulusparochie deze dag een bijzondere 
invulling aan de hand van het thema ‘Dromen over morgen…’

Een aantal kunstenaars maakt voor deze dag een kunstwerk dat hún droom voor morgen weerspiegelt. Een 
breed pallet aan kunstvormen spreekt tot de verbeelding, teksten geven woorden aan persoonlijke gedachten, 
er zijn momenten voor muziek.

De kerkruimte is ingericht met natuurlijke materialen, zij versterken de rust die op deze laatste dag van het 
jaar zo weldadig is. Loop in uw eigen tempo rond, ga even zitten en neem in u op wat u persoonlijk 
beweegt. Droom over morgen.

Kom op 31 december tussen 10.30 en 16.00 uur naar ‘De Eshof’, ook als u geen lid bent van de kerkge-
meenschap. Ervaar de stille kracht van deze stille dag. Geniet in stilte.

U bent van harte welkom.
Bea de Rijke

Uitnodiging Dag van de Stilte
31 december 2016  De Eshof



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

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
GEBOORTE:
Fam de Gans    geboorte dochter

HUWELIJKEN:
Dhr en Mw Budding   vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Scheepstra   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Zijlstra  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Nobels   vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Broekhuis    zestig jaar getrouwd
Dhr en Mw Timmerman  zestig jaar getrouwd

Ina en Perry van Os   attentie
Fam Brouwer Frans   attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Kiers, Mw Schipper, Mw Hartman, Dhr Bakker, Mw vd Burg, Mw vd Kuilen, Mw Louis, Mw Petter.

We zagen de vorige keer dat de repressie vele 
mensen aan het twijfelen bracht. Vooral toen 
bleek dat de zuidelijke Nederlanden voor 
Spanje en de Roomse kerk kozen.

Nu de reformatie vaste voet aan de grond kreeg en de 
rooms-katholieken met rust werden gelaten, er hier en 
daar meningsverschillen begonnen te ontstaan.
Om die reden gelastten de Staten Generaal in 1618 een 
synode in Dordrecht. Doel was de meningen van de 
Jacob Arminius en Franciscus Gomarus ter discussie te 
stellen. Er ontstond niettemin een soort van Religie 
Oorlog. De remonstranten werden in Dordrecht in een 
beklaageden bank gezet en tenslotte werden ze verban-
nen van de synode.

Inmiddels was prins Maurits zich met de zaak gaan 
bemoeien en op een zondag ging hij demonstratief  in 
den haag naar de kerk wetende dat daar alleen contra 
remonstranten waren. 
De contraremonstranten drongen aan op een synode 
(nationale kerkvergadering), maar de Staten van 
Holland weigerden dit. De Staten besloten enkele predi-
kanten af te zetten en verklaarden dat godsdienst een 
gewestelijke aangelegenheid was. Holland hield echter 
voet bij stuk en wilde geen synode. De Staten-Generaal 
verleenden de stadhouder hierop een dictatoriale vol-
macht. dit had tot gevolg dat Raadspensionaris Johan 
van Oldenbarneveld. Hugo de Groot en Rombout 
Hogerbeets op gepakt werden en ter dood werden ver-
oordeeld. Maurits’s moeder Anna van Saksen heeft nog 
geprobeerd Maurits op andere gedachten te brengen 

maar het heeft niet gehol-
pen op 12 mei werd van 
Oldenbarneveld ter dood 
gebracht door onthoof-
ding.
 
Niet verwonderlijk was dat 
de contra-remonstranten 
door de Synode in het 
gelijk werden gesteld.      
                                                      
    Stadhouder Maurits

Standpunten tegen de remonstranten werden vastgelegd 
in vijf punten, ook wel de Dordtse Leerregels.   
Ongeveer tweehonderd remonstrantse predikanten wer-
den uit hun ambt gezet. De predikanten liepen het risico 
vervolgd te worden, tenzij ze de zogenaamde ‘Acte van 
Stilstand’ (preekverbod) ondertekenden. Zeker tachtig 
predikanten weigerden, gingen in ballingschap en 
vormden hun eigen kerk: de Remonstrantse 
Broederschap.

Tijdens de Synode van Dordrecht werd ook besloten de 
gehele bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het 
Nederlands te vertalen. Deze Nederlandse vertaling, die 
in 1637 klaar was, leverde een belangrijke bijdrage aan 
de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal. De 
bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-
Generaal de vertaling bekostigde en autoriseerde.

Fokke Kooistra

Christendom in Nederland
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Administratie
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INGEKOMEN:
fam. Steketee         wijk 9
Mevr. S. Pothoven        wijk 9
Mevr. D.A. Kleber        wijk 6

VERHUISD:
Mevr. M.M. Bakker    naar   wijk 2/9

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. M.M. van Looijengoed   naar    wijk 1
Mevr. R. Vreekamp    naar    wijk 6
Mevr. A. de Meijer    naar    wijk 8 

OVERLEDEN:
Mevr. F. de Gier – Noort        wijk 8

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.

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   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het  januari/februar nummer is
dinsdag  10 januari 2017
Inleverdatum voor het maart nummer is
dinsdag 28 februari 2017 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Redactie voor de website
Wilt u een bericht plaatsen op de website van de Eshof, maar weet u niet goed hoe u dat moet doen? Wij zijn 
graag bereid u hiermee te helpen.
U kunt dan contact opnemen met Max de Vries of Inge Pie op redactie-website@pgdeeshof.nl.


