maart 2017

Jacobsladder

De grove houten ladder wijst naar boven
Van ’t kijken alleen al word ik moe
Hij leidt recht naar de hemel toe
In ’t hoge raam van kruis en stug geloven

Het is daar waar ik kijk als wij gaan bidden
Verheven en mystiek; een overkant
Schier onbereikbaar wijkend bovenland
Want ik kom hooguit tot zijn midden

Dan zie ik langs de trap God naar beneden komen
Ik niet omhoog, maar Zij komt naar omlaag en
Zet zich naast me op het mos tussen de bomen

Haar woorden kussen mij totdat ik wakker ben.
Ze streelt me weg van al mijn boze dromen
Mijn glimlach diep van binnen zegt: amen.

			
			
Feije Duim, Eshof Hoevelaken, januari 2017

Een gedicht over de houten ladder en het raam er boven.
ik kon tijdens de preek over roeping mijn ogen er maar niet van af houden.

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

Feije Duim

G E M E E N T E

Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 12 maart		
10:00 uur
Ds R Visser (Amsterdam)
					Collecten:Kerk in Actie voorjaarszendingsweek, Cantorij
zondag 19 maart		
10:00 uur
					

Ds E Boot
Collecten: Kerk in Actie 40 dagen-tijd, Vorming & Toerusting

zondag 26 maart		
10:00 uur
Ds M W van Iperen (Barneveld)
					Viering maaltijd van de Heer, 					
					
Collecten: Kerk in Actie 40 dagen-tijd, Muziek en Liturgie
zondag 02 april		
10:00 uur
					

Ds R Rosmolen (Hoogland)
Collecten: Kerk in Actie 40 dagen-tijd, Eredienst

zondag 09 april		
10:00 uur
					

Ds E Boot Palmzondag
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Jeugd- en jongerenwerk

			19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
maandag 10 april		
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
dinsdag 11 april		
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
woensdag 12 april
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
donderdag 13 april

19:00 uur

Pauluscentrum Ds E Boot & pastor B Piepers

vrijdag 14 april		
19:00 uur
Ds E Boot & pastor B Piepers m.m.v. de Cantorij
					Collecten: Eigen diaconie'Vorming & Toerusting
zaterdag 15 april		
22:00 uur
Open dienst
Ds E Boot & pastor B Piepers
					Viering maaltijd van de Heer,
					Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, 				
					Eredienst

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

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
donderdag 09 maart

20:00 uur

Kerkenraad

vrijdag 10 maart		
zaterdag 11 maart
zondag 12 maart		

n.t.b.		
n.t.b.		
n.t.b.		

Sint. Adelbertabdij, Weekend bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen
Sint. Adelbertabdij, Weekend bij de Benedictijnen
Sint. Adelbertabdij, Weekend bij de Benedictijnen			

maandag 13 maart

20:00 uur

Repetitie Anatevka

dinsdag 14 maart		

20:00 uur

Wijkteam 6

woensdag 15 maart

20:00 uur

Repetitie Cantorij

			

20:00 uur

Wijkteam 5

donderdag 16 maart

20:00 uur

De inspiratie van Marc Chagall

maandag 20 maart
dinsdag 21 maart		

20:00 uur
20:00 uur

Repetitie Anatevka						
Wijkteam 8

woensdag 22 maart
13:30 uur
Activiteitengroep
			
20:00 uur
Repetitie Cantorij
			
19:30 uur
Je eigen levensverhaal schrijven met als thema
					Geloven door de jaren heen.
donderdag 23 maart

20:00 uur

Het verhaal van Petrus

zaterdag 25 maart

9:30 uur

Oefenzaterdag Anatevka

maandag 27 maart

20:00 uur

Repetitie Anatevka

woensdag 29 maart

20:00 uur

Repetitie Cantorij

donderdag 30 maart

20:00 uur

Moderamen

maandag 03 april		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

dinsdag 04 april		
			

13:30 uur
20:00 uur

Activiteitengroep
Pastorale Raad

woensdag 05 april
			

20:00 uur
20:00 uur

Vergadering kinderdienst
Repetitie CAntorij

donderdag 06 april

19:30 uur

Wijkteam 3

maandag 10 april		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

woensdag 12 april
			

20:00 uur
20:00 uur

Wijkteam 2
Repetitie Cantorij

					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
MEELEVEN

latie en kreeg weer twee dagen later te horen dat hij
naar huis mocht. Gelukkig voelt hij zich nu weer goed.

Henk Bloklander is tijdens de griepgolf door de huisarts
doorverwezen naar het Meanderziekenhuis. Hij moest
daar met een longontsteking blijven. Na een week was
hij voldoende hersteld om naar huis te mogen gaan en
hij voelt zich nu weer goed.

Olivier van Dijken van 6 jaar oud moest 23 februari
weer naar het ziekenhuis voor een 10e operatie aan zijn
hart. Via een hartkatheterisatie moesten er stents worden opgerekt. Als het meezit dan moet dit de oplossing
zijn voor een periode van ongeveer 10 jaar. Olivier was
blij dat hij een dag later weer naar huis mocht.

Dirk van Sloten moest na de laatste ICD-plaatsing een
paar keer terug naar het ziekenhuis en nu blijkt dat zijn
hart het laat afweten. Dirk weet dat er niets meer aan
zijn hart te doen is en het is onbekend hoe lang het nog
min of meer goed zal gaan. Hij heeft het benauwd en
krijgt veel morfine toegediend. Er is een infuus ingebracht en inmiddels komt de thuiszorg dagelijks bij hem
langs.
Thera Doornekamp heeft in 2016 bij Medinello een
intensief revalidatie traject gevolgd. Drie keer per week
ging ze hierheen voor diverse soorten therapie.
Helaas heeft de therapie niet de vooruitgang en verandering gebracht waar op gehoopt werd. Doordat het reizen
naar Medinello met de regiotaxi heel veel tijd en daarmee energie kostte, is besloten om in 2017 de revalidatie te stoppen. Een scootmobiel is voor haar aangevraagd, zodat ze zelfstandig naar de winkel kan en van
de zomer naar buiten
Voor Margreet Mijnten is op 21 februari het aftellen
alweer begonnen en vier dagen later was Margreet een
week vrij van het slikken van chemo-pillen. Ze noemt
het haar stopweek. Dit tweede deel van de kuur is
gelukkig veel dragelijker dan het eerste deel. Ze is
gewoon thuis! Medicijnen tegen de misselijkheid doen
hun werk en de hoeveelheid injectie is wat bijgesteld
naar beneden in de hoop dat het niet minder effectief zal
zijn. Al met al naar omstandigheden een goed bericht

Kees Bonestroo blijkt blaaskanker te hebben. De beste
keus is de blaas te verwijderen. De operatie staat
gepland op 21 maart en daar wordt de robot voor
gebruikt. Vóór die dag staan er nog enkele afspraken
ingepland voor het doornemen van details. Zijn vrouw
Greet en hij zijn en proberen heel positief te blijven,
hebben gelukkig een heel fijn gezin en heel veel lieve en
betrokken mensen om hen heen.
Etta van Tent-Frouws is op 9 februari opgenomen in het
UMC voor een darmoperatie. Na de operatie kreeg ze
het goede nieuws dat er geen enkele kwaadaardige cel is
gevonden en daar is ze natuurlijk heel blij mee.
Bovendien mocht ze na 3 dagen naar huis en moet nog
wel een keertje terug komen voor controle.
Jan van de Rovaart heeft hartritmestoornissen en heeft
daarvoor een cardioversie (elektrische schokken onder
narcose) gekregen, maar helaas zonder resultaat. In
maart moet hij opnieuw naar de cardioloog om te
bespreken hoe het nu verder moet. Hij heeft bijverschijnselen, zoals kortademigheid, hartkloppingen en
vermoeidheid en daar wil hij graag van af.

Vera Lubbers-Thomas heeft drie maanden geleden een
nieuwe knie “gekregen”. Haar andere knie was al eerder
vervangen en daarom dacht ze vergelijkingsmateriaal te
hebben. Deze keer loopt het echter anders. Zij loopt nog
met een stok en kan met moeite de trap op en af. Zij
verwacht over 6 weken weer volledig te kunnen functioneren.
André Lekkerkerker werd 10 februari ’s nachts wakker,
omdat het niet goed in zijn hoofd voelde. Hij werd met
een licht herseninfarct opgenomen en twee dagen later
volgde een MRI. Op 12 februari volgde een hartdefibrilD E
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Uit de gemeente
FELICITATIES:

Margreet genomen in een kerkdienst in De Eshof.
Daarna is ze begraven op de Algemene Begraafplaats in
het graf bij haar echtgenoot.
Aan allen die Margreet missen, wensen we van harte
goede en troostrijke herinneringen toe.

Op 15 februari vierden Corine en Dave de GroodtVeldhorst het feit dat zij 45 jaar geleden elkaar het
jawoord gaven.
18 februari was een heugelijke dag voor Irene en Rijk
van Dusschoten-Boomkens want op die dag waren zij
IN GEDACHTENIS:
40 jaar getrouwd.
AALBERT BROEKHUIS
Riet en Gerrit van den Heuvel-Prins vierden op 1 maart
27 januari 1932 – 16 februari 2017
hun 55 jarig huwelijk.
Alle bruidsparen van harte gelukgewenst namens de
Op donderdagmorgen 16 februari is Aalbert Broekhuis
Eshofgemeente!
overleden. Heel rustig heeft hij dit leven verlaten. Al
							
jaren tobde hij met zijn gezondheid en kon hij (ook letKees van Rietschoten terlijk) steeds minder uit de voeten. Toch vierden hij en
Greet eind november 2016 met veel plezier hun 60-jarig
huwelijksfeest. En ook zijn 85ste verjaardag op 27 januIN GEDACHTENIS:
ari dit jaar was een mooie gebeurtenis, te midden van
MARGARETHA DE WILDE-BOSMAN
kinderen en kleinkinderen.
9 december 1923 – 22 januari 2017
Na zijn verjaardag werd hij ziek. Daarna ging zijn
gezondheid geleidelijk aan steeds verder achteruit. Zijn
Op zondag 22 januari overleed Margreet de Wilde, 93
lichaam was op.
jaar oud. Ze aanvaardde het einde; ze zag uit naar God.
Op 28 november 1956 trouwden Ab en Greet. Ze kregen
Margreet heeft een woelig leven gehad. Haar moeder
zeven kinderen, zes dochters en een zoon. Het grootste
overleed toen ze acht jaar was. Met vier kinderen bleef
verdriet wat hen overkwam was het overlijden van hun
haar vader achter. Later hertrouwde hij met de jonge
tweede dochter Anja in 2001. Vragen rond het lijden
vrouw die als huishoudelijke hulp bij hen werkte. Ook
van mensen en wat God daarmee te maken heeft, hielmet haar kreeg hij vier
den Ab zijn leven lang bezig. Hij vroeg zich af of hij
kinderen. Maar met haar een erg zondig mens was en of God hem strafte. In de
tweede moeder kreeg
laatste weken van zijn leven leek die vraag gelukkig
Margreet nooit echt een
minder voorin in zijn gedachten te zijn. Nog steeds
goede band.
bleef hij onzeker over wat hij kon weten en geloven.
Ook fysiek had Margreet Maar hij kreeg ook een zeker vertrouwen over zich.
het niet makkelijk. Ze
Tenslotte heeft hij het leven rustig verlaten.
kreeg met verschillende
Voor Greet was het onvoorstelbaar dat ze zonder hem
aandoeningen en ziektes verder zou moeten. Ze wist met steeds meer zekerheid
te maken, die als een rode draad door haar leven lopen.
dat dat moment eraan kwam, maar hoe zal het gaan? Er
Maar ze was ondanks alles meestal vrolijk en positief.
zijn gelukkig lieve dochters en een lieve zoon en
Haar geloof heeft haar door veel dalen heen geholpen.
schoonkinderen en kleinkinderen die om haar heen
Twee kinderen kregen zij en haar echtgenoot Erik toestaan. Maar hoe moeilijk moet het zijn om na zestig jaar
vertrouwd, Erik en Linda. Er werden twee kleindochters samen alleen verder te moeten.
geboren, Kirsten en Tamara. Op 61-jarige leeftijd werd
Op woensdag 22 februari hebben we afscheid genomen
Margreet weduwe.
van Ab in een dankdienst in De Eshof. Daarna hebben
Ondanks de vooral fysieke ongemakken en pijn klaagde we hem begeleid naar zijn graf op de Algemene
Margreet niet. Ze zong graag en ging haar eigen weg, ze Begraafplaats.
wist wat ze wilde. Dat betekende ook dat ze tot het
Aan Greet, de kinderen, schoonkinderen en kleinkindeeinde toe thuis wilde blijven in haar woning aan het
ren van harte kracht toegewenst in het verdriet – en dat
Boekweitveld. Haar kinderen probeerden haar de voorde goede herinneringen aan Ab tot troost mogen zijn.
delen van een verzorgingshuis te laten zien: ze zou daar
veel meer gezelligheid om zich heen hebben, iets waar
ze van hield. Maar Margreet wilde er niets van weten.
							
Zo, in haar huis, was ze tevreden.
		
Ellie Boot
Op zaterdag 28 januari hebben we afscheid van
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Gastpredikanten
GASTPREDIKANTEN IN DE MAAND MAART.
Op 12 maart gaat Ds. Rob Visser uit Amsterdam voor.
In de vorige Rondom is Rob Visser uitgebreid geïntroduceerd.
Op 26 maart zou Ds. Meindert Dijkstra uit Ede voorgaan. Een bekende verschijning in de Eshof. Door problemen met zijn rug is Meindert niet mobiel. Hij wacht
op een oproep om te worden
geopereerd waardoor hij zeer
tot zijn spijt de dienst op 26
maart heeft moeten afzeggen.
Gelukkig was Wilbert van
Iperen uit Barneveld, onze
gastpredikant van zondag 26
februari, bereid om de dienst
van Meindert over te nemen.
We zijn Wilbert uitermate
erkentelijk voor zijn bereidwilligheid.

René als geestelijk verzorger verbonden aan het psychogeriatrisch verpleeghuis Lisidunahof te Leusden.
Onlangs verscheen er een boekje van zijn hand in de
serie Werkboekjes voor de Eredienst over ‘Dementie en
Liturgie: vieren in het verpleeghuis’.
Daarnaast is hij in de Bergkerk te Amersfoort verbonden
aan het project ‘ouderdom en zingeving’.
Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor
rouw- en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding.
Zijn beeldend werk bevat veel foto’s en schilderijen op
basis van zowel vrije als religieuze thema’s. Enkele
jaren geleden is een kruisweg van zijn hand gedurende
de 40 dagentijd in de Eshof geëxposeerd.
Frits Harmsen.

Op 2 april mogen we Ds. René Rosmolen uit Hoogland
begroeten. Ook al
een oude bekende in
‘de Eshof’. René is
theoloog en creatief
therapeut. Zijn laatste
gemeente als predikant was Hoogland.
Op dit moment is
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Kerkdienst en liturgie
VEERTIGDAGENTIJD
Vanaf 12 februari, de eerste zondag van de ‘voorvasten’,
lezen we in De Eshof volgens het Luthers Dienstboek.
Dat volgt een heel oud leesrooster dat misschien al sinds
omstreeks het jaar 500 bestaat (zie ook wat ik hierover
schreef in het vorige kerkblad). Niet iedere zondag zullen we dit leesrooster trouwens volgen, want als gastvoorganger ben je meestal aangewezen op materiaal dat
je ‘in de kast’ hebt staan – en dat komt niet altijd overeen met de bewuste lezingen. Maar zover we deze leesorde wel volgen, scharen we ons in een oude en eerbiedwaardige traditie. Een traditie die voor iedere zondag een eigen karakter had. Zo ontstond een orde die als
een cyclus ieder jaar zichzelf herhaalt. En die daarmee
de tijd ordent. Met misschien wel als belangrijkste doel
om bewuster te leven.
Het mooie is dat je dan bijvoorbeeld van tevoren weet:
aha, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, dat betekent dat we horen hoe Jezus door de duivel werd verzocht in de woestijn. Wat vragen kan oproepen als: wat
is mijn verzoeking? Wanneer heb ik moeite om te luisteren naar die innerlijke stem die de stem van God is? Zo
kunnen de verhalen gaan spreken, hier en nu en tegen
jezelf.
Zo bereiden we ons stap voor stap voor op het Paasfeest.
Net zoals vroeger de geloofsleerlingen zich voorbereidden op hun belijdenis in de Paasnacht. Bij de doop zeiden ze driemaal ‘nee’ tegen het kwaad en driemaal ‘ja’
tegen het geloof dat zij beleden. In de lezingen van de
zes zondagen voor Pasen komt dat driemaal ‘nee’ en
driemaal ‘ja’ terug. Op de eerste zondag (Matteüs 4,111) leer je in navolging van Christus ‘nee’ te zeggen
tegen de verzoeking van het kwaad. Op de tweede zondag (Matteüs 15,21-28) leer je ‘ja’ te zeggen tegen
gerechtigheid, ook als die het vreemde en onbekende
betreft. Op de derde zondag ( Lukas 11,14-28) zeggen
we ‘nee’ tegen de vorst van het duister, samengebald in
Beëlzebul. Op de vierde zondag (Johannes 6,1-15), bij
het teken van het brood, is het een ‘ja’ tegen het leven
van Godswege. Op de vijfde (Johannes 8,46-59) ‘nee’
tegen de beschuldiging een leugenaar te zijn. En tenslotte op de zesde (Johannes 12,12-24) wordt luidkeels ‘ja’
geroepen als de Heer op zijn ezel Jeruzalem binnenrijdt.

VESPERVIERINGEN IN DE STILLE WEEK

telkens ongeveer een half uur.
Zo bereiden we ons voor op de hoge feestdagen van
Pasen. Ook dit jaar zoeken we weer naar verbeelding
die vaak veelzeggender is dan woorden. Kunst raakt
soms een andere laag in onszelf aan.
Over de lijn door deze vesperserie heen moeten we nog
nadenken. Op deze plaats willen we graag ieder uitnodigen deze avonden met ons mee te komen vieren.

HET PAASTRIDUUM
Het ‘paastriduum’, zo heten de drie vieringen van
Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de
Paaswake/Paasmorgen. Je hoort het woord ‘drie’ in deze
naam.
Dat wil niet zeggen dat het altijd om drie vieringen is
gegaan. Er is een traditie om al op Palmzondag te beginnen. In feite doen wij dat zelf ook een beetje, door vanaf
Palmzondag iedere avond een vesperviering te houden.
Dit jaar gaan we in deze paasvieringen iets nieuws meemaken. Eerst vieren we op 13 april Witte Donderdag in
het Pauluscentrum. De volgende dag vieren we Goede
Vrijdag in de Eshof. Beide vieringen zijn ‘open diensten’ (waarin we bij elkaar te gast zijn) en beginnen om
19.00 uur. Tot zover gaat het zoals we al jaren gewend
zijn. Dan komt de paaswake. Die zullen we op 15 april
om 22.00 uur gezamenlijk vieren in een ‘open dienst’ in
de Eshof.
Het gezamenlijke paastriduum biedt ons de mogelijkheid om een doorlopende lijn te kiezen die door alle drie
de vieringen heen loopt. Die rode draad is ‘leven’. Het
thema van de viering van Witte Donderdag wordt ‘leven
geven’. Het thema van de Goede Vrijdagviering zal zijn
‘je leven geven’. En in de Paasnacht zullen we weten:
‘hij leeft en doet leven’. In alle drie de vieringen zal het
evangelie volgens Matteüs onze leidraad zijn.
Ben Piepers en ik zullen in deze drie vieringen samen
voorgaan.
Hierna volgt de Paasmorgen. Die ligt liturgisch gezien
in het verlengde van de Paaswake: de opstanding, waar
op 15 april al van gelezen is, wordt juichend gevierd. In
het Pauluscentrum zal Ben Piepers voorgaan en zal het
gewijde paaslicht worden binnengebracht. In de Eshof
zal ik voorgaan in (misschien wel) een doopdienst: een
tastbaar begin van nieuw leven.

Vanaf de avond van Palmzondag zullen er vier dagen
achtereen oecumenische vespervieringen gehouden worden in De Eshof. Ze beginnen om 19.00 uur en duren
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Een net en een kom
OVER EEN NET EN EEN KOM
MET VUIL WATER...
Een visnet en een kom vuil water.
Een net, dat vanaf het hoge raam naar beneden gedrapeerd is, met daaronder een grote kom vuil water die op
een zuil staat.
De komende veertig dagen zal dit het beeld zijn dat
voorin de kerk te zien is.
Op het eerste gezicht niet direct een mooi beeld om naar
te kijken, laat staan wat je erbij kunt denken.
Is het een helder of een vertroebeld beeld. Is het een
verbeelding van:
-

-

-

wanhoop of hoop?
een donkere aarde die woest en leeg is, of een
doorwaadbare plaats waar ruimte is voor mens
en dier in een natuurlijke omgeving?
een net(werk) dat mensen gevangen houdt of
een (op)vangnet voor mensen in nood ?
water, dat door overproductie vervuild is, of 		
helder is, doordat de belangrijkste levens
behoefte beschermd wordt ?
een net, dat steeds aan dezelfde kant uitgegooid
wordt of de moed om het eens over een andere
boeg te gooien?

Met de leefbaarheid op aarde voor ogen, heeft de schikgroep deze schikking gemaakt. Een uitvoerig denk- en
doe proces om in de komende periode ruimte te geven
om ieders gedachte, woord en daad te ijken aan het bijbels voorbeeld: “Zie, ik maak jullie vissers van mensen”.
De liturgische schikgroep.
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Vorming & Toerusting
PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING IN
MAART EN 2017
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 woensdag 15 maart
19.30 uur in De
Kopperhof, Sportweg 23
Filmcafé: Kauwboy
Kauwboy is een indrukwekkende film vanuit
het perspectief van de
tienjarige Jojo. Hij moet
het rooien met zijn
vader: zijn moeder is
overleden. Op een dag
neemt hij een jonge kauw mee naar huis. Hij houdt hem
voor zijn vader Ronald verborgen, want die wil geen
dieren in huis. Jojo is bang voor zijn agressieve buien en
komt klem te zitten tussen de zorg voor de kauw en de
loyaliteit jegens zijn vader. Totdat de bom barst.
Een film waarin de paradox van Pasen voelbaar wordt:
over dood die verlost van de dood en die opwekt tot
nieuw leven.
Kosten: 7,50 euro per kaartje (of 6,- op vertoon van een
bibliotheekpas)
Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar.

Onuitsprekelijke. Licht straalt uit iedereen, uit ieder
ogenblik, uit elke plek. Het maakt je vrij om te leven en
te scheppen. Die inspiratie gecombineerd met een rijke
verbeelding kenmerkt Marc Chagall. De gestalten, voorwerpen, geschiedenissen, rituelen, gebeden en feesten
zijn altijd om hem heen.
We kijken naar een aantal doeken die Marc Chagall
geschilderd heeft. Daarbij zal er aandacht zijn voor
Bijbelse en niet-bijbelse kunstwerken van Chagall. Ben
Piepers zal de afbeeldingen toelichten, maar de aanwezigen ook uitdagen eerst zelf te kijken en te reageren op
de kunstwerken van Chagall.
Op donderdag 23 maart 20.00 uur in de Eshof
Het verhaal van Petrus
Ooit was hij een visser, maar zijn leven veranderde
totaal toen Jezus voorbij kwam en hem riep. Petrus
maakte de wonderlijke weg van Jezus van dichtbij mee.
Hij liep over water, hij zag met eigen ogen hoe zieke
mensen genazen. Hij was degene die zei dat Jezus de
Messsias was. Maar hij was uiteindelijk ook degene die
na de arrestatie van Jezus zei dat hij hem niet kende.
Op deze avond horen we wat de Evangelisten vertellen
over het levensverhaal van Petrus. Een aangrijpend en
bijzonder verhaal, dat na Pasen nog lang niet afgelopen
is.
Deze avond wordt verzorgd door Erik Idema, hoofdredacteur/uitgever bij Kwintessens, schrijver en gastvoorganger o.a. in de Eshof.

Op donderdag 16 maart 20.00 uur in de Eshof
De inspiratie van Marc Chagall
Marc Chagall werd
geboren op 7 juli
1887 in Vitebsk
(stadje in
Rusland), als oudste in joodse familie.
Hij groeide op met
de chassidische
vroomheid.
Die spiritualiteit
zegt, dat in elk
wezen een vonk
aanwezig is van
God, de
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De nieuwe paaskaars
14 FEBRUARI 2017
VERSLAG VAN DE BASISCATECHESE
Vanavond is het dan zover, de nieuwe paaskaars mag
versierd worden door de kinderen van de basiscatechese.
In het eerste jaar is dit een vast onderdeel geworden in
het lesprogramma.
De hele tafel zit vol: 7 kinderen want Floor is er vanavond ook gezellig bij en verder de hulp van twee moeders. Ook Ellie is er vanavond voor een deel bij. Het
past precies om de tafel heen!
Maar voordat we aan de Paaskaars beginnen, worden we
eerst stil. Vandaag steekt Sanneke de kaars in de consistorie aan, ten teken dat God bij ons is.
Vorige week oefenden we met kleifiguren op een kleine
kaarsen, maar nu ligt er een hele echte paaskaars van
wel een meter lang voor ons op tafel!
We praten nog even over symbolen die hier op kunnen,
iemand oppert een haan want die zit ook op de palmpasen stok, een ander noemt het kruis en een lam. Vorige
week zijn we eerst gaan kijken bij de paaskaars die nu
in de kerk staat en ze hebben dus goed onthouden welke
afbeelding daarop te zien is.
De velletjes met was worden uitgedeeld. Een kleur uitkiezen is best moeilijk en dan bedenken aan welk symbool je nu wil gaan werken.
Enthousiast gaat iedereen aan het werk, het valt niet
mee om precies uit te snijden wat je wil hebben, met
klei ging het toch eenvoudiger...
Terwijl iedereen bezig is vertelt Ellie over de dienst
komende zondag - de dienst met Jong en Oud. Wie wil
er meedoen met een stukje lezen (heel rustig en duidelijk!), met een gebed of met welkom heten? De vingers
schieten de lucht in en Ellie kan genoeg namen noteren.
Heerlijk dat enthousiasme!
De tijd gaat zo'n avond eigenlijk veel te snel en inmiddels verschijnen er schaapjes, vlinders, bloemen, mensen, zon en sterren op de kaars.
Tijd om de materialen op te ruimen en eens samen naar
de kaars te kijken. Wat staat er op en waarom die symbolen? Joran begint: hij heeft o.a. een wereldbol er op
geplakt en zon en een huisje. Waarom een huis? Omdat
iedereen een thuis moet hebben, antwoord hij. Sanneke
heeft meegeholpen met het jaartal en heeft ook een vlinder gemaakt en bloemen want daar wordt ze blij van,
Liselotte heeft samen met Emma mensen gemaakt die
elkaar vasthouden. Waarom? Je laat zo zien dat je geen
ruzie moet maken, reageert Liselotte. Ook Bénine, Floor
en Nikita hebben flink hun best gedaan. De hartjes staan
voor de liefde en de bloemen en vlinders en schaapjes?
Gewoon omdat ze daar vrolijk van worden.
Het is een paaskaars geworden die echt bij de groep
D E
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hoort: spontaan, blij en enthousiast. Net als deze kinderen.
De paaskaars is dit jaar gemaakt door Sanneke,
Liselotte, Bénine, Joran, Floor, Emma en Nikita.
Hartelijke groet
Lieske
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Anatevka
ANATEVKA
Een ontroerende productie over hoop, geloof, liefde en
een eigenzinnige melkboer genaamd Tevye. We reizen
met het gezin van Golde, Tevye en hun vijf dochters
mee op zoek naar geluk en liefde. Het speelt zich af in
het kleine dorpje Anatevka, in het Tsaristische Rusland
rond 1910. Alles gaat daar volgens hun eigen tradities.
Dit gaat al eeuwenlang zo. Ze hebben een koppelaarster
die zorgt dat er huwelijken tot stand komen. De meisjes
in het dorp zijn netjes bedekt en ingetogen en er is altijd
werk aan de winkel voor de jongens. Jaar in jaar uit gaat
het zo. Niemand die er iets aan verandert, en niemand
die er iets aan wil veranderen… tot er op een dag een
vreemde student uit Kiev aan komt lopen. Na die dag is
niets meer hetzelfde in Anatevka. Als dan ook nog de
Russische soldaten de orde komen verstoren is de chaos
compleet!
Het prachtige verhaal van Anatevka wordt met een
enthousiaste en hard werkende cast ingestudeerd. Het
belooft een mooie productie te worden. In het weekend
van zaterdag 10 en zondag 11 juni opent de Eshof haar
deuren voor dit spektakel. Er zullen drie voorstellingen
gehouden worden. In het kerkblad van mei komt er
meer informatie over de aanvangstijden van de productie. In april gaat de kaartverkoop van de musical van
start. De kaarten zullen onder andere te koop zijn via de
boekhandel in Hoevelaken. Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website: www.musical-hoevelaken.nl.
Merel Kuijpers
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10 jaar Keiland op Terschelling
Dit jaar vindt de tiende editie van Keiland plaats.
Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops,
vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland
Terschelling.
Ook dit jaar belooft het een mooi programma te worden
met een gevarieerd aanbod van kunstzinnige, verdiepende en vrolijke workshops voor jong en oud en met
mooie vieringen in de ochtend en de avond. Keiland
vindt dit jaar plaats van zondag 30 juli tot en met zaterdag 5 augustus 2017 op natuurkampeerterrein
Swartduin, prachtig gelegen te midden van bossen en
duinen aan de westzijde van het eiland.

HET THEMA VAN KEILAND 2017 IS “ER IS
EENS….”.
Er is eens
een verhaal
over een
land en de
zee groeiend
en krimpend
in de tijd.
Er is eens
een hemel
die tastbaar
wordt.
Er is eens
een kunst die wenkt.
Er is eens een lichtkring rond de toren en het vuur.
Daar staan de vertellers, maken we beelden in kleur,
zang en dans en koesteren we de stilte.
Er is zegen, er is inspiratie, er is samen en er is even
alleen.
Er zijn eens boten vol mensen die brengen verhalen blij, magisch, verrassend, droef - delen ze en dragen ze
weer mee terug de wereld in.
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Keiland bestaat uit kunst, kerk en kamperen
Kunst - ’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit
een afwisselend aanbod van workshops zoals beeldende
kunst, muziek, schrijven, theater, dans of meditatie. Er
is voor de kinderen en tieners een apart workshopprogramma. 's Middags is er tijd om zelf in te vullen en alle
gelegenheid om andere Keilanders te ontmoeten.
Kerk - Elke morgen en avond is er een gezamenlijke
viering, oecumenisch en eenvoudig van opzet. De ochtendviering is lichtvoetig en speels, de avondviering is
meditatief van karakter. Tijdens de vieringen wordt er
veelzijdig en meerstemmig gezongen, liederen van Iona,
Taizé en uit het nieuwe liedboek, een Bijbeltekst gelezen, een verhaal verteld of een stukje theater gespeeld.
In de avondviering is er een lange stilte en ruimte voor
eigen voorbeden.
Kamperen – Het kamperen is heel eenvoudig, in de
natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en het
terrein is omringd door bossen en duinen, op fietsafstand van de zee.
Voor wie? - Keiland staat open voor iedereen: singles,
jong en oud, voor stellen en gezinnen met kinderen en
jongeren van alle leeftijden. Keiland is voor mensen die
op een speelse en/of verdiepende manier met geloof
bezig willen zijn, met respect voor ieders beleving.
Meer info? Vraag bij de familie Breure of kijk op:
www.keiland.nl, of Facebook of mail naar info@keiland.nl
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de Brede Pastorale Raad
KERK 2025: WAAR EEN WOORD IS,
IS EEN WEG

Een impressie van de bijeenkomst van de
Brede Pastorale Raad op 24 januari 2017
Het is zinvol ons van tijd tot tijd vragen te stellen als: waarom kerk? Wat is de essentie van
kerkzijn? Wat bezielt je, waar word je blij van?
Juist nu de kerk voor veel mensen op afstand
staat als een vreemd instituut, is het goed weer
bij de kern uit te komen en back to basics te
gaan.
In Marcus 6,7-9 lezen
we:
“7 Hij riep de twaalf
bij zich en zond hen
twee aan twee uit, en
gaf hun macht over de
onreine geesten. 8 Hij
droeg hun op niets
mee te nemen voor
onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen
een stok. 9 Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei
hij, ‘trek geen extra kleren aan.’”
Jezus raadt aan om geen overtollige ballast mee te dragen. Als Protestantse Kerk dragen we nogal wat mee.
Enerzijds een rijkdom aan geloof, getuigenissen van
mensen die vóór ons de weg van Christus gingen.
Anderzijds zwaarte. De PKN straalt voor velen uit een
besturenkerk te zijn. Dat is landelijk zo. Maar ook plaatselijk kan dat zo zijn. Ook in de kerkenraad houdt dit
ons bezig.
Misschien ervaar je het zelf op een of andere manier.
Een zwaarte. Een vraag als: wat is de kern van het vrijwilligerswerk dat ik doe voor de kerk? Doe ik het omdat
ik niet de beroerdste wil zijn en omdat ik me een beetje
verplicht voel ook iets voor de kerk te doen? Voel ik me
(nog) voldoende betrokken?
Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er vanzelf bepaalde woorden en beelden boven. Woorden als
krimp en vergrijzing. Het beeld van een gebouw onder
dik stof. Moeten we er dan maar mee ophouden?
Wanneer je dat laatste aan kerkmensen vraagt, zeggen
ze vaak ‘nee’. Waarom niet? Omdat ze van de kerk houden. Omdat ze zich aangesproken voelen door de boodschap van het evangelie. Wat zou je zelf zeggen op de
vraag: ‘moeten we er dan maar mee ophouden’…?
En als ook jouw antwoord ‘nee’ is: hoe kunnen we
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terugkeren naar die lichtere gang waarmee Jezus ooit
zijn leerlingen uitzond? Hoe kunnen we terugkeren naar
de basis?
Op de avond van dinsdag 24 januari hielden we ons met
deze vragen bezig. We deden dat met een groep
gemeenteleden die zich allen op een of andere manier
bezighouden met pastoraat; samen vormen zij de ‘Brede
Pastorale Raad’. Uiteindelijk leidden de gesprekken en
gedachten tot een compilatie van uitspraken. Ze staan
opgeschreven op ronde vellen papier die in de ontmoetingsruimte van De Eshof zijn opgehangen.
“Dit bezielt mij” staat midden op zo’n vel papier. Daar
kwamen uitspraken bij te staan zoals ‘Er zijn voor de
ander!’ en ‘Ontmoeting’ en ‘Betrokkenheid’.
Bij “Een fijne kerk is voor mij:” staat onder andere ‘Een
kerk voor iedereen’ en ‘Weten dat je er mag zijn zoals je
bent’ en ‘Je gekend voelen (zie kennismap)’ en ‘Daar
waar kinderen, jongeren, ouderen, mede-Nederlanders
samen kunnen komen’. Tenslotte was er natuurlijk de
vraag: “Wat kunnen we hiervoor doen?” Ook hier kwamen mooie reacties op. ‘Wisselende kerktijden (niet
altijd om 10 uur)’ suggereert iemand. En ‘Samen eten’.
Ook de basiswaarden blijven overeind, zoals ‘Goed luisteren’. Origineel is de suggestie van de
‘Gemeentemoestuin’. En relativerend schreef ook
iemand ‘Gewoon door blijven gaan’!
Heb je zelf nog andere gedachten bij deze vragen?
Schrijf ze op! Inspireer jezelf en anderen door je eigen
ideeën toe te voegen. Er hangen extra vellen papier voor
klaar. Elke uitspraak is een zaad dat gezaaid wordt. En
geleidelijk aan groeien er plantjes uit. Zoals het sameneten dat de moderamenleden gaan doen. En de ‘snertwandeling’ die door het wijkteam van wijk 2 wordt
georganiseerd.
Alle ideeën mogen vrij gebruikt worden!
Ellie Boot
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Gezocht
ZORGVRIJWILLIGERS EN COLLECTANTEN (M/V) VOOR HOSPICE NIJKERK
Hospice Nijkerk is op zoek naar extra zorgvrijwilligers. Het werk van de zorgvrijwilliger is een bijzondere, waardevolle tijdbesteding. Zowel de gever als de
ontvanger van de zorg ervaart de inzet als een verrijking.
Hospice Nijkerk biedt 24 uur per dag professionele
zorg aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte
levensverwachting. De zorg wordt geboden door een
team van verpleegkundigen. Daarin worden zij bijgestaan door zorgvrijwilligers, die wekelijks een dienst
van vier uur invullen. Het hospice verzorgt een goede
opleiding en begeleiding. Naar wens en in overleg
kunnen zorgvrijwilligers ook ingezet worden bij terminale zorgvragers die de laatste levensfase thuis willen
doorbrengen. Deze inzet gebeurt vanuit Hospice
Nijkerk Thuis.
De zorgvrijwilliger ontlast de mantelzorger, die daarmee de gelegenheid krijgt even tot rust te komen.

COLLECTANT WORDEN
Ook als collectant kunt u zich inzetten voor het hospice. De jaarlijkse collecte in de gemeente Nijkerk
vindt plaats van 17 t/m 22 april. De collecte is een
belangrijke bron van inkomsten voor het hospice. Om
in alle wijken te kunnen collecteren, zijn extra collectanten nodig.
Aanmelden als collectant of voor de informatieavond
zorgvrijwilligers kan via email: info@hospicenijkerk.
nl. Meer informatie over het vrijwilligerswerk is te
vinden op www.hospicenijkerk.nl.

Wie vrijblijvend meer informatie wil inwinnen over
het werk als zorgvrijwilliger is van harte welkom op
de informatieavond op maandag 13 of donderdag 16
februari in het hospice, aan de Vetkamp 23 te Nijkerk.
De aanvang is 19.30 uur.

Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, iedereen hartelijk bedanken
voor het medeleven en de vele goede wensen na mijn hartinfarct.
Het heeft ons goed gedaan en inmiddels gaat het alweer een stuk beter met mij.

Warme groet van
Jan en Wilma van de Kuilen.
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De Eshof 25 jaar geleden
De Eshof 25 jaar geleden
In de eerste beide nummers van 1992 lezen wij onder
meer het volgende.
Dominee Monshouwer doet verslag van het adventsproject. Hij denkt eerst hoe moet het allemaal worden met
het “op weg naar de nieuwe stad” en al die huizen die
de jeugd hebben gebouwd.
Maar nu alles weer opgeruimd is, is de kerk wel weer
erg kaal geworden.
Verder memoreert hij de zieken van dit moment : Arie
van der Burg die nog steeds in afwachting is van een
hartoperatie. En Bep Bergman is weer terug uit de kliniek van de universiteit van Nijmegen waar ze een
behandeling heeft gehad voor pijnbestrijding.
Dominee van Reenen blikt terug op het kersfeest van
vorige maand en vindt dat de kerk de brenger van de
blijde boodschap moet zijn. tegelijk roept hij de vraag
op of daarin positief, negatief of onverschillig zijn, Het
is zaak naar elkaar te luisteren voordat we onze mening
geven aldus ds. van Reenen.

Leo Sanderse schrijft namens de diaconie een stuk wat
als aanhef heeft “de diaconie als beheerder van het
milieu. al is het 1992, toch ook hier al een verzuchting
dat er veel van de natuur verloren is gegaan. Het blijkt
aldus Sanderse dat wij de mensen op deze aarde de
hoofd oorzaak zijn van het verval in de natuur. De
werkgroep Natuur en Milieu van de Raad van Kerken
deed in 1990 al een oproep om de komende 15 jaar de
uitstoot van kooldioxide te halveren door het autoverkeer te minderen en de productieresten (af val) eveneens
te minderen. Met het oog op de kerkbalans schrijft het
college van Beheer een stuk met als opschrift “vergeet
de vreemdeling niet”.
Tot slot twee pagina’s handgeschreven van Jeroen
Huisman waarin hij ook nog eens het laatste kerstfeest
beschrijft . Hij besluit met de woorden: Ik vond het een
leuke dienst omdat we de zelf gemaakte en geschilderde
huizen helemaal in een toneelspel hebben verwerkt.
Fokke Kooistra

Dag van de Stilte
Fotoboekje ”Dag van de Stilte”
Op de leestafel ligt een inkijkexemplaar van het fotoboekje
dat van de ‘Dag van de Stilte’ (31 december 2016 in de Eshof) is gemaakt.
Ieder die er belangstelling voor heeft, kan intekenen op
de intekenlijst die erbij ligt.
In de tekst zijn hier en daar wat fouten geslopen,
deze zult u in het definitieve boekje niet meer aantreffen.
De prijs is 17.25 euro
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ONDER DE MANGOBOOM
Zo maar een observatie onder de mangoboom. Wij, Wim
en Annemarie, kijken naar de activiteiten van de Queen
of Peace High school. Celine met haar nieuwe
Afrikaanse kapsel en Gerwin krijgen van de hoofdonderwijzeres Mary instructies over hoe het water omhoog
te pompen uit de waterpomp. Jessica zit nu bij de plaatselijke kapper. Ook haar coupe wordt ingevlochten en
het zal nog wel een uurtje of vier duren voordat het
klaar is. Mieke komt net bij van een hele morgen koken.
Om 7.00 uur werd ze al uit bed getrommeld om eieren
te bakken voor het ontbijt. Hierna heeft zij een overheerlijke pompoensoep gemaakt.
Er is nog niet veel veranderd sinds 1988, toen zij ook
hele dagen in
de keuken van
de Afrikaanse
mama’s te vinden was.
Judith, onze
vertegenwoordigster van
Livingstone,
staat af te wassen met Philomena. Judith en Philomena
Namirembe (dit betekent: onze dochter van het licht, die
vrede brengt) zijn heel gelukkig met het net afgesloten
wederzijdse contract.
Philomena is acht jaar geleden gestart met deze school.
Philomena en haar man John zijn Director en Principal
van deze school en zijn vanuit hun christelijke idealen
gestart met dit project vanuit het niets.
In de buurt van Mpigi, net onder de Evenaar, is dit nu
de enige middelbare school in de omgeving. Er zijn
weliswaar zeven basisscholen, maar dit is de enige
school voor vier jaar voortgezet onderwijs. De school is
gebouwd en haar lokalen zijn ontwikkeld op een stuk
grond van vier hectare. Deze grond is geschonken door
Mzee Ssali. Deze vriendelijke en altijd lachende oude
man (Mzee) werd getroffen door de idealen van dit
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echtpaar en schonk zijn grond.
Tweehonderd kinderen kunnen gebruik maken van dit
voortgezet onderwijs. Dagelijks lopen zij tot wel twee
keer 10 kilometer van huis naar school om onderwijs te
krijgen tussen ’s ochtends 8.00 en ’s middags 16.00 uur.
Na een prima vlucht van Amsterdam naar Entebbe, werden we op donderdagavond 16 februari heel vrolijk ontvangen door Philomena en Angela Nagujja. Angela was
van 1988 tot 1992 de collega van Wim in zijn ziekenhuis in Oeganda. Wim en Mieke hebben hun vriendin
Angela voor deze reis meegevraagd. Deze gepensioneerde en wijze oude dame kent alle facetten van het land en
opent deuren, die voor ons misschien dicht blijven.
Na een overnachting in Entebbe, vertrokken we via
Kampala (hoofdstad van Oeganda) naar Mpigi. In
Kampala werden boodschappen gedaan en geld gewisseld.
Op vrijdagmiddag werden we werkelijk groots onthaald
door alle kinderen, hun ouders, onderwijzers en de raad
van bestuur van de school. Zelfs het Wilhelmus klinkt
en het wordt beter gezongen dan menig Nederlander. Er
wordt gedanst,
gespeecht en
gebeden
natuurlijk. De
plaatselijke
politie waakt
intussen over
onze veiligheid.
Na een heerlijke lunch, volgden gesprekken met delegaties van de leerlingen, onderwijzers en de ouders.
Hierna gingen we slapen. De mannen bij de mannen en
de vrouwen bij de vrouwen.
Op zaterdag werden we in alle vroegte gewekt door een
hels kabaal. Een van de politieagenten had een slang
gedood. Een Green Mamba van 3 meter lang. Op slag
waren we wakker. Na een voortreffelijk ontbijt, gingen
we boodschappen doen in het dorpje. Er werden pakketten samengesteld voor de plaatselijke bevolking. In drie
groepen verdeeld vertrokken we naar de plaatselijke
bevolking thuis. Het was een indrukwekkende wandeltocht die zeker 4 tot 6 uur in beslag nam. Het was goed
om te zien
waar onze
leerlingen
leven. En
iedereen
was heel
blij met de
pakketten
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(rijst, suiker, zeep, thee en ½ liter parafine).
Aan het eind van een vermoeiende, maar indrukkende
dag wachtte ons nog een vergadering met de raad van
bestuur. We introduceerden onszelf. Dit deed ook de
voorzitter van de raad van bestuur, alleen dat duurde 20
minuten. Judith wist gelukkig de vergadering binnen een
uur af te timmeren. Zaterdagavond aten we samen met
Philomena en John en de ook aanwezige directie van
Livingstone (Steffen
en Dirk-Jan) in een
restaurant in Masaka
met prachtig uitzicht
over de stad. Masaka
ligt slechts op een
uurtje rijden van
Mpigi.
Zondag werden we
om 8.00 uur verwacht
in de kerk. Deze
dienst vond plaats in
een lokaal van de
school. African time!
Wij waren op tijd,
maar de dienst begon
om 10 uur. Een uitbundige en vrolijke dienst met vele
halleluja’s en Bless the Lord volgden. Er werd volop
getrommeld en gedanst.
De preek ging over Zacherias die van Jezus uit de boom
moest komen. Dit tot grote hilariteit van de plaatselijk
Zacharias, ingenieur van het gebouw. Wij hebben de
dienst luister bijgezet met het zingen van drie liederen.
Na de dienst was er een mogelijkheid om plaatselijk
handwerk te kopen. Een weduwe en moeder van vijf
kinderen had deze producten met de hand gemaakt. We
kochten meer dan de helft van haar voorraad op om
deze later in de Eshof weer te kunnen slijten. Zij was
helemaal gelukkig en kon alle schoolfees van haar kinderen voor het
komende jaar ineens
betalen. Na de lunch
vertrokken we
opnieuw naar
Masaka. Hier woont
Joyce, de reisleider
van Ajabu Tours.
Deze krachtige en
nog maar 30-jaar oude dame organiseert safari’s naar
diverse plaatsen in Oeganda. Altijd vrolijk en een prima
gastvrouw. In haar woning konden we prima slapen en
ook douchen. Na een korte nacht en heerlijk ontbijt, vertrokken we op maandag om 7.00 uur naar Queen
Elizabeth National Park. Dit park van 2000 hectare is in
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het westen van Oeganda gelegen op de grens met Congo
tussen de twee grote meren Lake George en Edward. We
arriveerden om 14.00 uur bij het Kazinga kanaal welke
beide meren met elkaar verbindt. Onderweg werden al
de eerste olifanten en bavianen gespot. De boottocht
duurde twee uur en liet ons prachtige flora en fauna van
Oeganda zien. Het kanaal
kent ook de grootste populatie nijlpaarden ter wereld.
Hierna volgde nog een game
drive. Tot onze grote verrassing zagen we twee leeuwen.
Een prachtige ervaring. We
overnachtten op de grens met
Congo in een nieuw resort:
World Track Resort. Deze
plek werd geleid door een
gepensioneerde vrouwelijke
professor uit Kampala. We
douchten in de buitenlucht
onder de bomen en een koud biertje stond voor ons
klaar. Grote hilariteit na het diner, want Mieke had, ook
in het Engels voor Joyce een safari quiz in elkaar getimmerd. Er valt nog wel wat bij te spijkeren betreffende
onze kennis over het wild life.
Dinsdagochtend vroeg gingen we weer heel vroeg op
pad om de beesten te spotten. Ook zagen we nog het
mooie gebied van de kraters. Helaas moesten we om
12.00 uur weer terug naar huis. Dit is een tocht van
ruim 400 kilometer. Aan het eind van de middag werden
we met groot gejuich weer ontvangen door onze vrienden in Mpigi. De indeling van de laatste twee dagen van
ons verblijf, woensdag en donderdag, werden met de
schoolleiding doorgenomen. Het eten voor alle leerlingen, onderwijzers en belangstellende ouders wordt
‘besteld’. Rijst, pinda’s en een echte geit. Jullie moeten
weten dat deze mensen alleen met Kerst en Pasen vlees
kunnen eten.
Het is nu inmiddels woensdagmiddag en we zitten nog
steeds onder de mangoboom. Vanmorgen hebben we een
goed overleg gehad over de toekomst en een gezamenlijk convenant ondertekend voor de komende drie jaar.
Het wordt vast een mooi feest vanavond. De geit staat te
pruttelen, de dansjes worden voorbereid en morgen
moeten we weer naar huis.
Wat een mooie en indrukwekkende week. Zoveel hartelijkheid, betrokkenheid en idealen.
We hebben er alle vertrouwen in.
Wim en Annemarie
P R O T E S T A N T S E
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Van harte aanbevolen door de
diaconie
De collectes voor de komende weken staan in het teken
van de
40dagentijd.
5 maart: 1e collecte
in de 40dagentijd:
Kerk in Actie:
Steun kinderen en
jongeren in De
Glind.
In jeugddorp De
Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en
jongeren. Door
allerlei problemen
kunnen zij niet
meer thuis wonen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting
zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals
het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum.
In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse
activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten,
muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn
er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in
de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen. De
kinderen en hebben onze steun hard nodig Geeft u ook?
12 maart: 2e collecte in de 40dagentijd: Kerk in Actie
Voorjaarszendingsweek
STEUN GEZINNEN IN GUATEMALA
Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van accepteren. In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie.
Conﬂicten worden vaak opgelost met geweld. RedPaz,
partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen
om te zoeken naar vreedzame oplossingen voor
conﬂictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en
kerken. Tijdens de diverse cursussen speelt de Bijbel
een belangrijke rol. Dankzij de cursussen zijn de mensen in staat om conﬂicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor E 94,- kan iemand een training conﬂict oplossen volgen. Vandaag vragen we uw steun voor vrouwen
en mannen in Guatemala die zich inzetten voor een
vreedzame samenleving. Geeft u ook?
D E

E S H O F

19 maart: 3e collecte in de 40dagentijd: Kerk in Actie
Werelddiaconaat.
STEUN OUDEREN IN MOLDAVIË
Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. Ze
hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En ontvangen maar een klein pensioen,
waarvan zij hun maandelijkse lasten vaak niet kunnen
betalen. Bovendien leven veel van hen in een sociaal
isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en
Bulboaca heeft Kerk in Actie partner Bethania een dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om
elkaar te ontmoeten, voor een maaltijd, zorg of een
warme douche. Zo hebben zij óók een warme en fijne
plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag is de Kerk
in Actie collecte bestemd voor onder andere de ouderen
in Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die
zij nodig hebben. Geeft u ook?
26 maart: 4e collecte in de 40dagentijd: Kerk in Actie:
Steun mensen in de knel
Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de
Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor
mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder papieren
en daklozen kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang.
Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de
Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische
handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen
weer mee te draaien in de maatschappij. Kerk in Actie
steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Zodat
mensen in de knel een dak boven hun hoofd hebben en
kunnen bouwen aan hun toekomst. U bijdrage is van
harte welkom.
2 april: 5e collecte in de 40dagentijd: Kerk in Actie:
Steun jongeren in Zuid-Afrika
De jongeren in Vrygrond, een arme gemeenschap bij
Kaapstad in Zuid-Afrika, ontvangen vaak een compliment om wat ze doen en wie ze zijn, ondanks de moeilijke situatie waarin zij opgroeien. In Vrygrond zijn criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag.
De werkloosheid is er hoog. De Sozo Foundation, partner van Kerk in Actie, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling door het geven van (vak) trainingen, workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. Sozo
biedt jongeren een veilige en inspirerende basis om hun
droom te realiseren in een toekomst zonder armoede
waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De Kerk in
Actie collecte van vandaag is bestemd voor onder andere deze jongeren in Zuid-Afrika, zodat zij hun dromen
kunnen realiseren.

17

Van harte aanbevolen door de
diaconie
9 april: Palmzondag: Kerk in Actie: Steun mensen met
een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak
tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij
nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The
Leprosy Mission International in Myanmar, partner
van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot
onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zij stimuleert sterke en dappere mensen met een
lichamelijke handicap om zich zowel geestelijk als
lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld
door het geven van vaktrainingen, medische hulp en
fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en
het motiveren van bedrijven om gehandicapten in

dienst te nemen. Op deze laatste zondag van de
40dagentijd is collecte bestemd voor het werk in
Myanmar. Belangrijk werk dat uw steun verdient.
Geef voor mensen met een handicap in Myanmar,
zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doet u mee?

Persbericht musical
"op zoek naar Judas"

THE PASSION IS TERUG IN AMERSFOORT!
Maar dan een Passion die de andere kant van het verhaal belicht en het ons bekende verhaal vanuit een andere zijde
laat zien. Een verhaal waarbij iedereen zijn oordeel al klaar heeft, maar het verhaal van Judas onderbelicht blijft.
Wie de naam Judas hoort, denkt: verrader, oplichter, geldwolf… In deze verrassende musical, met meerdere, diepere lagen, doemt ook een ander beeld op: Judas als held! Als iemand die Jezus wil
redden.
Verrader… held… Wie is Judas eigenlijk? En is er wel een antwoord op deze spanningsvolle vraag? In deze musical gaan we daarnaar op zoek.
IN DE VOETSPOREN VAN JUDAS
‘Op zoek naar Judas’ volgt het leven van Judas op de voet. Vanaf zijn geboorte tot
zijn nog altijd raadselachtige dood. We zien hoe hij als puber al afwijkende keuzes
maakt. Het brengt Judas ertoe abrupt zijn huis te verlaten. Zo komt hij in de woestijn in contact met Johannes de Doper en uiteindelijk met de groep rond Jezus.
INDRUKWEKKENDE GEZONGEN PASSIE
De moeder van Judas kan haar zoon niet zomaar loslaten Ze gaat naar hem op zoek. Letterlijk! Dat levert prachtige
ontmoetingen en verhalen op. Verhalen die kenmerkend zijn voor het leven van Jezus met wie Judas dagelijks
optrekt. Zo komt ze ook heel dicht bij het passieverhaal dat in deze musical geheel gezongen en gebracht wordt en
diepe indruk maakt op wie het hoort.
De musical is geschreven in 2015 door het bekende duo Gerard van Midden en Gerard van Amstel.
Locatie: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
Data en tijd: zaterdag 1 april om 14.00 uur(Première) en om 19.30 uur; zondag 2 april om 14.00
uur en om 19.30 uur; vrijdag 7 april om 19.30 uur; zaterdag 8 april om 14.00 uur en
om 19.30 uur; zondag 9 april om 14.00 uur.
Kaarten: 12,50 euro te bestellen via www.musicaljudas.nl
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Een stukje Bijbelhistorie
De vorige keer hebben we gezien dat de Staten van
Holland de opdracht gaven om de bijbel in het “hedendaags’ Nederlands te vertalen. daarmee waren we aan de
late kant. Zowel in Duitsland als in de Denemarken en
Zweden waren al vertalingen in hun eigen taal.
Maar daar waren we er nog niet mee, in heel Europa
waren godsdienst oorlogen. En in eigen land waren de
rekkelijken en preciezen met elkaar slaags.
Moe van het oorlog voeren kwam eindelijk de Vrede
van Munster. Daar werd onder meer de landkaart van
wat toen nog Europa was grondig gewijzigd. De Franse
inmenging in de oorlog tegen Spanje had het tij definitief in het voordeel van de Republiek gekeerd.
Nederland werd een soevereine staat los van Spanje. In
januari 1646 kwamen acht vertegenwoordigers van de
Republiek per koets in Münster aan om te onderhandelen. De Staatse delegatie bestond uit de Gelderse edelman Bartolt van Gent, heer van Mynerswijck, die vanwege zijn afkomst voorzitter was, Adriaen Pauw en
Johan van Matenesse uit Holland, de Overijsselaar
Willem Ripperda uit Hengelo, de Groninger Adriaen
Clant van Stedum, de Utrechtse edelman Godart van
Reede van Nederhorst, Frans van Donia uit Friesland en
de Zeeuw Johan de Knuyt.[2] De besprekingen vonden
plaats in het Huis van het Kramersgilde, tegenwoordig
het Haus der Niederlande. De Spaanse onderhandelaars
hadden uitgebreide volmachten meegekregen van
koning Filips IV, die al jaren vrede zocht. De Spaanse
delegatie stond onder leiding van de topdiplomaat
Gaspar de Bracamonte Guzman. In Nederland bewaart
het Nationaal Archief twee exemplaren van de Vrede
van Münster, een Spaanse en een Franse versie. Beide
versies zijn door koning Filips IV ondertekend en voorzien van zijn zegel in massief goud. Ze zijn te zien in de
expositieruimte van het archief. Inmiddels waren er in
de ons omringende landen wetenschappers die met hun
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kennis in conflict kwamen met het rooms katholieke
gezag.
In de 16e eeuw ontdekte Copernicus dat onze aarde
slechts een kleine planeet was te midden van het sterrenstelstel. Een eeuw later ontdekte Keppler de wetten
van de planeten die om zon draaiden. Galilei bouwde op
die grondslag een geheel nieuw wereldbeeld. Deze
vondsten waren onthutsend voor de kerken, zowel de
Protestantse als de Rooms Katholieke kerk al had die
laatste macht om sancties uit te vaardigen. Immers het
algemeen Christelijk geloof was dat de aarde het middelpunt van het heelal was en plat was. Galilei moest
zich tegen de paus verantwoorden omdat de paus nog in
het vroeg middeleeuwse denkpatroon zat dat de zon stil
stond, Galilei herriep zijn kennis en ontkwam zo aan de
brandstapel.
langzaamaan ontstond het rationalisme. Maar de kerk
sjokte achter de feiten aan en had moeite te geloven wat
de wetenschappers verklaarden .
Ik heb eens gelezen dat in Friesland plots midden overdag de zon werd verduistert. De mensen vluchtten de
kerk in en de dominee kalmeerde de gemeente door te
zingen en te verklaren dat over een uur de zon weer zou
schijnen. en zo geschiedde. Maar de kous was nog niet
af want de dominee moest in Leeuwarden komen bij de
staten van Friesland. daar hoorde hij dat het hem ernstig
kwalijk werd genomen, dat hij niet het verhaal van
Jozua had vertelt die ooit riep :”Zon sta stil en maan sta
stil”.
Mede door deze conflicten met de kerk komen we
steeds dichter bij de scheiding van onze kerken.
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Tien daagse reis naar Ierland
in de voetsporen van St. Patrick
Dit fascinerende mysterieuze land is rijk gezegend met
een prachtige ongerepte natuur, slaperige dorpjes en
levendige stadjes, spectaculaire kusten, boeiende ruïnes
en andere overblijfselen uit het verleden. En niet te vergeten de charmante Ieren zelf, met hun uitzonderlijke
vriendelijkheid, ontspannen levenshouding en een uitgesproken verbondenheid met eigen land en cultuur.
Naast het bovenstaande staan wij in de eerste plaats stil
bij de geschiedenis van St. Patrick en lopen we een
gedeelte letterlijk in zijn voetsporen. Dit onder begeleiding van een ervaren gids.
Ierland staat bekend als een duur land, deze reis is zo
goed als helmaal compleet met uitzondering van de
eigen drankjes en persoonlijke uitgaven . U kunt het dus
net zo duur maken als u zelf wilt. (Zie ook kopje exclusief.)
Praktische informatie:
Wij kunnen deze reis aanbieden voor 1.606.00 euro p.p.
(op basis voor 33 personen)
Inclusief:
Vliegreis – bagagevrijdom ad 20 kilo p.p. – luchthavenbelasting - brandstoftoeslag
Ontbijt - lunches - diner

MANNENDAG
BARNEVELD 2017:
“GELOOF IN
UITVOERING”
Op zaterdag 25 maart 2017 vindt in Barneveld
opnieuw de jaarlijkse Mannendag Barneveld plaats. De
Mannendag heeft als doel mannen te laten nadenken
over hun persoonlijke relatie met God en de betekenis
hiervan voor hun dagelijks leven.
Thema
Het thema van de Mannendag Barneveld is dit jaar
“Geloof in Uitvoering” We weten vaak heel goed wat
we geloven. Geloven zien wij vaak als een stellig
weten, kennis dus. Het lijkt vooral een zaak van je
hoofd. De kerk besteedt veel tijd aan kennis en het uitleggen van leerstellingen. We weten het allemaal wel.
Maar is dat echt zo? “Geloven doe je in de kerk”, is
een uitspraak die lijkt aan te geven dat geloven niet
iets voor door de week is. Wat kun je met je geloof op
maandag? Als je aan het werk bent? In je huwelijk, in
je sport of hobby, als vader, achter de computer, als
buurman, als …vul maar in waar je in je leven ook
maar mee bezig bent.
Hoe kun je leven als christen in de gewone zaken van
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Eigen bus met privé chauffeur
Nederlands sprekende gids (een doorgewinterde Hiking
Gide)
Exclusief:
Toeslag eenpersoonskamer 255,00 euro
Reis en annuleringsverzekering
Vertrekdatum is 04 september 2017
Voorlichtingsbijeenkomsten:
Nijkerk: 5 april om 14.00 uur
Locatie St. Jan ( naast de St. Catharina kerk)
Holkerstraat 34
Leusden: 20 april om 20.00 uur.
Locatie de Kom ( naast de St. Jozef kerk)
Hamersveldseweg 51
Wij hopen u te ontmoeten bij een van de genoemde
dagen.
Een hartelijke groet namens ons team,
Willie van de Brug van Kooij
willievankooij@hotmail.com

het leven? Hoe wordt geloven zichtbaar vanuit je
hoofd en je hart, met je handen?
Sprekers Hans Maat en Jurjen van Houwelingen gaan
met dit thema aan de slag. De zangbegeleiding is in
handen van Jorrit Woudt.
Locatie, datum en tijd
De Mannendag Barneveld vindt plaats op zaterdag 25
maart 2017 van 9.30 tot 15.00 uur in De Burcht, Van
Schothorststraat 24, Barneveld.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door het overboeken van 16
euro naar bankrekening NL25 RABO 0305 5853 98
t.n.v. J.J.D. Baas te Barneveld, o.v.v. uw mailadres
(vervang @ door at). Met uw bijdrage en die van de
sponsors wordt de kosten van deze dag betaald waaronder de lunch, koffie en thee.
Voor meer informatie
Op de volgende pagina’s vindt u ons logo, een illustratie en een beamer-bericht. Bezoek voor meer informatie www.mannendagbarneveld.nl
Contact
Voor meer informatie over dit persbericht: Marijn
Schouten, schouten62@gmail.com
P R O T E S T A N T S E
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We gaan bio boeren!
Wat doe je als je 58 bent, 36 jaar in de IT werkt en
- op een positieve manier bedoeld – het binnen de
automatisering wel gezien hebt?
Even afstand nemen, terugblikken, navelstaren,
praten, zoeken naar wat je verder bezig houdt om
vervolgens te ontdekken dat je nog piepjong bent
en bij leven en welzijn nog van alles kunt gaan
doen…
Er ontstond een beeld van lichamelijk bezig zijn,
buiten werken, natuur, ecologisch, kleinschalig. Zeg
maar 180 graden anders. Niet zo gek natuurlijk.
Met als gevolg dat ik begin 2015 ontslag heb genomen
en ik nu in het tweede jaar zit van de deeltijd opleiding
biologisch dynamische landbouw. Een MBO opleiding
waarin je je bewust wordt hoe landbouw en veehouderij
anders kan en anders moet om onze planeet leefbaar te
houden. En een opleiding die je heel veel leert over
levensprocessen en de samenhang tussen een vruchtbare
bodem, plant, dier en mens.

in de zuivelbereiding. Ik richt me op de tuinbouw, de
distributie en het (financieel) beleid.
Een prachtige boerderij met blaarkop koeien, grote
natuurgebieden waar de ossen lopen, een potstal die ook
als kas gebruikt wordt en ondernemers die streven naar
een natuurlijke kringloop.
Maar ook een boerderij waar nog volop geëxperimenteerd wordt en het hard werken is om die kringloop te
realiseren.
En waarom dit in de Rondom?
Omdat dit aansluit bij het thema duurzaamheid waar een
werkgroep uit de Eshof invulling aan geeft en we samen
graag een keer een themadag op de boerderij organiseren.
En vooral omdat Trudy en ik wel zo’n 40 km verderop
gaan wonen en er volop voor gaan, maar het ook een
experiment blijft en het fijn is om deelgenoot te blijven
van onze Eshof gemeente en om zo een stukje vaste
grond onder onze voeten te houden…
Wordt vervolgd.
Hans en Trudy Jonker

Tijdens mijn tweede stage word ik gebeld
door de boer van mijn eerste stage adres.
“We hebben nagedacht en zouden het fijn
vinden als je bij ons komt werken en vennoot wordt op onze biologische boerderij”.
Weer praten en hardop denken. Hoe mooi
is het dan als je vrouw ook enthousiast
wordt en mee wil doen! Samen praten we
met de andere ondernemers. Er is een huis
bij de boerderij dat vrij komt en waar we
mogen wonen.
Het moet zo zijn. We gaan het avontuur
aan.
Ook Trudy neemt ontslag en gaat werken
D E
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Rommelmarkt
ROMMELMARKT DE ESHOF VINDT PLAATS OP 13 MEI
Net als voorgaande jaren zal de Eshof dit jaar weer het toneel worden voor de jaarlijkse rommelmarkt. Dit
jaar vindt de rommelmarkt plaats op 13 mei. Van 09.00 tot 12.00 kunt u weer bij ons terecht voor de leukste
koopjes of een kop koffie van het grand café. De inzamelavonden zijn op donderdag 11 en vrijdag 12 mei.
Van 18.00 tot 20.00 heeft u de gelegenheid om uw spullen te komen brengen. Wij hebben er nu al zin in.
Komt u ook?
Heeft u spullen die u nu al kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen met Ruud Stitselaar. Voor overige vragen
kunt u contact opnemen met Remco van den Burg. En lijkt het u leuk om mee te helpen met de organisatie
van de rommelmarkt, dan horen wij dat natuurlijk graag.
De rommelmarkt organisatie

								

Remco van den Burg
Ruud Stitselaar

BESTE MENSEN VAN DE ESHOF
Het was een heftige tijd. De ziekte van Arnold vroeg veel zorg en allerlei hulp. Veel vakbekwame lieve mensen
hebben ons bijgestaan. Toen gebeurde het in november: mijn herseninfarct. Na een week ziekenhuis volgde 5
weken revalidatie in De Pol te Nijkerk. Arnold kon niet alleen thuis zijn. Hij verhuisde naar een tijdelijke noodplaats in het Hospice te Nijkerk. Op 7 januari zouden we plannen maken om weer naar huis te gaan. Maar die
dag is hij in de ochtend overleden.
We hebben veel bezoek gekregen. Veel mails en apps. Veel kaarten en bloemen. Van de kerk en van lieve mensen daarin. Wat fijn om te ervaren dat er zoveel aandacht is, meeleven, bemoediging,
Het deed ons beiden goed. Het doet mij goed.
Ik wil u allen daarvoor bedanken!
Margot Schouten
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Het gemeente-uitje 25 april 2017
UITNODIGING VOOR HET GEMEENTE-UITJE 25 APRIL 2017
ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR !!
Beste mensen,
Ook in 2017 hopen wij weer een gezellige dag voor alle senioren uit onze gemeente te organiseren. Deze keer
gaat de dagtocht naar Brabant.
In het Brabantse plaatsje Eersel staat in het streekmuseum “de 8 Zaligheden” koffie en vlaai voor ons klaar.
Uiteraard krijgt u de gelegenheid om zelf in het museum rond te kijken.
Hierna rijden we een mooie route met bestemming Vessem waar we de gerestaureerde Lambertuskerk bezoeken.
Tijdens de Kempische koffiemaaltijd genieten we van echte streekproducten.
Hierna vervolgen we de route door de Kempen. Tijdens deze rit vertelt een echte Kempenaar ons alles over
heiligen en bedevaartplaatsen.
De dag eindigt met een kopje koffie of thee.
Terug in Hoevelaken wordt de dag zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en een drankje.
Datum
: dinsdag 25 april2017
Verzamelen
: 8.30 uur bij de Eshof
Vertrek
: 8.45 uur met de bus
Thuiskomst
: ongeveer 18.00 uur
Prijs per persoon : 25,00 euro
Tegelijk bij opgave te voldoen op het rekeningnummer
NL20RABO 0302206299 t.n.v. “prot.gemeente de Eshof” onder vermelding “Gemeente-uitje”

OPGAVE BIJ
Trix Kalksma, tel: 2534145 of Annie Hanse

Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele telefoonnummer doorgeven?
Wij hopen ook het komende jaar weer met een volle bus te vertrekken .

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout
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De bloemen of een zinboekje
				gingen naar:
Uitvaart van Ab Broekhuis

JUBILEA IN DECEMBER:
Joke en Harrie van der Klok veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Uffelen vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Top vijftig jaar getrouwd
JUBILEA IN JANUARI EN FEBRUARI:
Dhr en Mw Lokhorst vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw ten Hoven vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Groodt vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Dusschoten veertig jaar getrouwd
EN DE JARIGEN IN JANUARI EN FEBRUARI:
Dhr Schipper, Mw Polhuis, Mw Bakker, Dhr Barreveld, Mv Reitsema, Dhr Tadema, Mw Nachenius, Dhr
Dijkstra, Dhr Kleber, Mw Oerlemans, Mw Rombout, Mw v Delden, Mw vd Laan, Dhr Muns, Mw Barreveld,
Mw v Leeuwen, Mw Hendriks, Mw Kous, Dhr v Dam, Mv Geelhoed, Mw Bernhard.

College van Kerkrentmeesters
ACTIE KERKBALANS 2016
KERKBALANS PER 31 DECEMBER 2016.
Voor het jaar 2015 werd in januari van dat jaar een
bedrag toegezegd van 114.014. Daadwerkelijk is er
een bedrag binnengekomen van 112.561, dit is minder
dan toegezegd. Er zijn gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage van twee jaar in één jaar betalen, verhuizingen en overlijden verklaren dat er minder is binnengekomen. Mede door het voornoemde resultaat zal de
exploitatie van de Protestantse Gemeente “de Eshof”
een positief resultaat te zien geven.
Alle bijdragers dank hiervoor.

ACTIE KERKBALANS 2017.
In de laatste week van januari en eerste week van
februari van 2017 is de actie kerkbalans gehouden met
als motto “ Mijn Kerk verbindt”. Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen. Totaal is toegezegd een
bedrag 112.596, begroot was een bedrag van 114.000
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euro.
Hoewel het toegezegde bedrag lager is dan begroot is
het college van kerkrentmeesters verheugd met dit
resultaat, hierdoor kunnen wij onze doelstellingen in
2017 verwezenlijken.
Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de
actie kerkbalans 2017. Ook alle gemeenteleden die een
bedrag hebben toegezegd hartelijk dank.
Kerkbalans per 25 februari 2017.
Het voorlopige bedrag aan toegezegde vrijwillige bijdragen Kerkbalans 2017 bedraagt
112.596. Hiervan is tot en met 25 februari 2017 een
bedrag binnengekomen van 35.340 dit is 31,4% van
het toegezegde bedrag. In de maanden maart tot en
met december 2017 moet dus nog een bedrag binnenkomen van 77.256.
Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.
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Kinderdienst
Kinderkerstfeest 2016
Soms zeggen foto's meer dan woorden....
De fotocollage van het zeer geslaagde Kinderkerstfeest hadden jullie nog tegoed.
Wat was het een mooie viering waarbij er veel kinderen meededen:
tijdens het uitbeelden van het Kerstverhaal, het kinderkoor wat ontzettend mooi zong en vooraf hebben veel kinderen geholpen met het versieren van de liturgieboekjes.
Iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie viering, heel erg bedankt allemaal!
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Concerttour Christian Verwoerd:
wees erbij!
MIX VAN BEKENDE EN NIEUWE NUMMERS IN DE IMMANUELKERK IN ERMELO.

Op 11 maart treedt gospelsinger-songwriter Christian Verwoerd op in de Immanuelkerk in
Ermelo. Dit optreden is onderdeel van een concerttour die hij in maart
samen met Red een Kind organiseert.
Christian laat niet alleen een reeks oude nummers horen, ook zal hij een aantal nieuwe songs met het publiek delen.
Gratis kaarten voor het concert zijn te bestellen via www.truetickets.nl.
Op dit moment is Christian bezig met het schrijven voor een nieuw album. In de zomer starten hiervoor de opnames. In zijn nummers zingt hij over de komst van Gods koninkrijk. Christian: “Ik geloof dat we uitdragers van dat
koninkrijk op aarde zijn, nu al. We kunnen Gods boodschap van vrede en recht laten zien aan de mensen om ons
heen.” Een van de nieuwe songs die Christian zal laten horen, ‘Mooie dromen’, heeft hij geschreven als ambassadeur van Red een Kind (www.redeenkind.nl). Ook in dat lied klinkt zijn wens door om kwetsbare mensen te helpen
en hen Gods liefde te laten zien.
Blijf op de hoogte van de concerttour en het nieuwe album via www.christianverwoerd.nl.
Naast het concert in Ermelo doet de tour ook Rijssen (09/03), Gorinchem (16/03) en Groningen (18/03) aan. U bent
van harte uitgenodigd om bij een van deze concerten aanwezig te zijn.
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Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. A.G. Versteeg										wijk 7
Dhr. R.H. Zanting										wijk 1
Fam. Versteeg											wijk 9
Mevr. A. van de Pol										wijk 8
Mevr. L.A.D. Geerts										wijk 9
VERHUISD:
Dhr. E. Geurtsen											wijk 5/7
Mevr. D.J.E. den Uijl										wijk 7
Fam.. M. Brouwer – Guliker									wijk 1/5
Mevr. G. Dasselaar v/d Horst									wijk 1
VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. L.M.O. Zwart										wijk 6
Dhr. C. den Hollander										wijk 4
Dhr. C.J. van Beek										wijk 9
Mevr. A. Westein											wijk 3
Mevr. J. Venema-van den Eijk									wijk 9
UITGESCHREVEN:
Mevr. N. Peer											wijk 5
Mevr. S. Pothoven										wijk 9
Mevr. MC van Beers–Krijkamp									wijk 3
Dhr. H.H.W. Hulsebos										wijk 4
Dhr. G.J. van Dam										wijk 5
Mevr. A. van Ginkel										wijk 7
OVERLEDEN:
Mevr. M. de Wilde – Bosman									wijk 2
Dhr. A. Broekhuis										wijk 4

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

Redactie

www.pgdeeshof.nl

Distributie:
Annie en Frans Hanse tel 253 5288
email: anniehanse@hotmail.com

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

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de
Eshof. ‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene
informatie over het gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en
geloof te delen.
D E
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Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
Deze maand extra: Elske den Uijl

Inleverdatum voor het april nummer is

dinsdag 28 maart 20117
Inleverdatum voor het mei nummer is
dinsdag 25 april 2017
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij		
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