oktober 2017

Soms moet je moed hebben

Soms moet je de moed hebben
Om de scherven van je geluk weer op te rapen
Om je gebroken dromen onder ogen te zien
Om je stukgelopen idealen te restaureren
Soms moet je echt de moed hebben
Om weer opnieuw verder te gaan.
Soms moet je de moed hebben
Om sorry te zeggen voor wat je fout hebt gedaan
Om te erkennen dat je het goede hebt nagelaten
Om in te zien dat je verwachtingen hebt geschaad
Soms moet je de moed hebben
Om het weer goed en heel te maken.
Soms moet je de moed hebben
Om het eenvoudige te erkennen en te aanvaarden
Om het kleine voorrang te verlenen boven het grote
Om niet aan het vele maar aan het weinige aandacht te besteden
Soms moet je de moed hebben
Om je stijl van leven een andere wending te geven.
Maar altijd moet je de moed hebben
Om een lied te kunnen zingen, zelfs in donkere tijden
Om je vertrouwen in de mensen onverminderd vast te houden
Om je openheid en spontaniteit niet te laten verbrokkelen
Altijd moet je de moed hebben
Om het gezicht van Christus te willen zijn.

Alfred C. Bronswijk
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 08 oktober
10:00 uur
					

Ds E Boot
Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie

zondag 15 oktober
10:00 uur
Mw M van der Velde, Neede
					Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Pastoraat

zondag 22 oktober
10:00 uur
					

Ds E Boot
Collecten: Jongerenproject Uganda, Jeugd en jongerenwerk

zondag 29 oktober
10:00 uur
					

Ds E Boot Allerheiligen - gedachtenis Viering maaltijd van de Heer,
m.m.v. de Cantorij Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

zondag 05 november
10:00 uur
					

Pastor B Piepers, kanselruil
Collecten: Missionair werk PKN, Onderhoud gebouw

zondag 12 november
10:00 uur
Ds P Breure (Voorthuizen)
					Collecten: Plaatselijk werk; Kerstpakketten, Vorming & Toerusting

zondag 19 november
10:00 uur
Ds E Boot
					Collecten: Solidaridad, Jeugd- en jongerenwerk

zondag 26 november

9:15 uur

Oecumenische dienst Pauluscentrum

zondag 03 december
10:00 uur
					

Drs E Idema
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Onderhoud gebouw.

			19.00 uur

Vesper

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

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
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Agenda
zondag 08 oktober

10:00 uur

Bijzondag

dinsdag 10 oktober
20:00 uur
			
20:00 uur
			19:15 uur

Wijkteam 6
Bestuursvergadering Cantorij
Catechisatie

woensdag 11 oktober

20:00 uur

Repetitie Cantorij

donderdag 12 oktober

20:00 uur

Moderamen

zondag 15 oktober

10:00 uur

Duurzaam leven in verbinding - wandelen Laakse pad

maandag 16 oktober

19:30 uur

Wijkteam 4

woensdag 18 oktober
20:00 uur
			20:00 uur
			13:30 uur

Repetitie Cantorij
Diaconie
Activiteitengroep

donderdag 19 oktober
19:30 uur
					
maandag 23 oktober
20:00 uur
			
19:30 uur

Avond met nabestaanden, ter voorbereiding
op de kerkdienst van 29 oktober
Wijkteam 9
Weg van leven - Verdiepingsgroep

dinsdag 24 oktober

19:15 uur

Catechisatie

woensdag 25 oktober

20:00 uur

Repetitie Cantorij

donderdag 26 oktober
20:00 uur
Kerkenraad
			
19:30 uur
Het wereldbeeld in de middeleeuwen: wetenschap vanuit de kerk
									
dinsdag 31 oktober
13:30 uur
Activiteitengroep
			19:15 uur
Catechisatie
woensdag 01 november 20:00 uur
Repetitie Cantorij
			
dinsdag 07 november
19:15 uur
Catechisatie
woensdag 08 november
			

20:00 uur
20:00 uur

Repetitie Cantorij
Vergadering kinderdienst

zondag 12 november

10:00 uur

Duurzaam leven in verbinding - wandelen Oldenallerpad

					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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MEELEVEN
Altijd fijn als er begonnen kan worden met een goed
bericht:
Floor Huurdeman
moet om de drie
maanden naar Amsterdam voor een MRI en wordt er
gekeken of ze nog steeds vrij is van een tumor.
Op 19 september was de MRI en 22 september werden
René, Annemieke en Floor voor de uitslag in
Amsterdam verwacht. Zij kregen te horen dat Floor nog
steeds ‘schoon’ was en dat ze in december verwacht
wordt voor de volgende MRI. Het blijven spannende
dagen en dan kan je na zo’n uitslag alleen maar dankbaar zijn.
Jopie van de Burg- Kleijwegt
moest op
28 augustus naar het ziekenhuis voor een operatie aan
haar galblaas.
De verwachting was dat ze maar één nacht in het ziekenhuis hoefde te blijven en dat was ook zo. De 30e
augustus kreeg ze echter weer een aanval en bleek er
nog een steen achter te zijn gebleven. Dat betekende
weer opname en een verblijf van vier dagen in het ziekenhuis. Daar is het probleem via endoscopie opgelost.
Zij voelt zich weer helemaal goed al is ze nog niet op
haar streefgewicht. Dat komt volgens haar vanzelf weer
goed.
Ben Kroonenburg
is naar het Antoni
van Leeuwenhoekziekenhuis geweest en heeft daar een
uitgebreid gesprek met een longarts gehad. Deze arts
vertelde hem dat Ben toch een chemokuur moest ondergaan als hij langer wilde leven. Zou hij er niets aan doen
dan zou dat zijn leven zeker verkorten. Het wordt vier
keer een chemokuur die de tumor moet stoppen. Eens
zal de tumor wel doorgaan, want Ben zal het niet winnen en ook de artsen niet. Ben wil de moed niet opgeven en moet blijven leven zoals hij wil. Mochten de
kuren te veel pijn opleveren dan kan hij stoppen. De
behandeling start waarschijnlijk de tweede week van
oktober in het Meander en het Antoni van Leeuwenhoek
houdt toezicht. Hij is positief en wil er zeker eind volgend jaar nog zijn in plaats van de acht maanden waar
eerst over gesproken werd.
Bij Egbert Berends
is er na het
septembernummer van Rondom niet zoveel veranderd.
De situatie is redelijk stabiel. In november vinden er
nog allerlei onderzoeken plaats, maar in welk ziekenD E
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huis dit allemaal gaat gebeuren is nog onzeker. Een ziekenhuis in Venlo zou plaats hebben, maar dat is niet te
doen. Gelukkig is de huisarts bezig een ziekenhuis op
een ‘normale’ afstand te regelen.
Greet Bonestroo van den Heuvel
gaat
met kleine stapjes vooruit. Zij heeft nog geen spraak,
maar kan wel woorden aanwijzen en kan wat doen via
app-jes. Het weekend van 22 september mocht ze naar
huis, want in het weekend is er geen therapie. Zij is wel
mobiel waardoor ze zich kan aankleden. De therapie die
ze twee keer per dag krijgt zorgt er voor dat ze iets meer
spierspanning in haar been heeft. Helaas is dat nog niet
in de arm, maar die volgorde schijnt normaal te zijn.
Greet heeft ook al gebruik kunnen maken van het
hydrobad, waarbij ze met stoel en al het water in gaat.
De voorlopige ontslagdatum staat op 8 november en als
dat door kan gaan krijgt ze thuis dagtherapie.
Harry Bakker
vindt dat
het redelijk met hem gaat. Hij is in het
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein twee weken na de
operatie in augustus weer geopereerd. Nu niet via de
aderen, maar via 3 gaatjes aan de zijkant van zijn borstkas en dat betekende opnieuw een behandeling van 2½
uur. Normaal staat er vijf dagen ziekenhuisopname
voor, maar niet voor Harry. Als gevolg van een lage
hartslag werkten de nieren niet meer en dat betekende
tien dagen in het ziekenhuis. Na volledig herstel van de
wondjes gaat de fysiotherapeut zijn werk doen. Er is
geen duidelijkheid of het deze keer goed gaat. Het kan
nog zes tot twaalf maanden duren voordat bekend is of
de hartritmestoornissen nu definitief verdwenen zijn.
Margreet Mijnten
had een nieuwe afspraak bij
het ziekenhuis om bloed te prikken. De waarden waren
de vorige keer niet voldoende om met de enzym-behandeling door te gaan. Ze had een langere rustperiode
nodig. Gelukkig bleken de waarden heel goed te zijn.
Het tegenstrijdige is wel dat ze zich zo ontzettend moe
voelt.
Het contrast is groot tussen ziek zijn en gezond. Tussen
hoop en vrees. Vooral als de energie ontbreekt wordt het
leven vlakker en matter en zoals Margreet zelf zegt: 'Zie
ik een bank dan wil ik gelijk liggen'. Daarom is het heel
fijn dat er door de artsen wordt meegedacht om dat
energieniveau weer wat op te krikken.
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Sien van Uffelen-Dokter
ligt nog
in het ziekenhuis en ondergaat momenteel allerlei
onderzoeken om te weten te komen waar het plotseling
vallen, duizeligheid vandaan komt. Haar hart is te zwak
om zelf voldoende bloed aan te maken, dus krijgt ze
regelmatig bloed en ijzer toegediend om aan te sterken.
Aderen van haar rechter arm zijn ook verstopt. Het is
even afwachten wat er uit de onderzoeken voort komt.

IN MEMORIAM
TEUNIS KELDER

Op maandag 11 september overleed Theo Kelder. Hij is
85 jaar oud geworden. De laatste jaren had hij te kampen met hartfalen. Al in 2015 leek het of het fout zou
gaan, maar Theo knapte weer op. Zijn zoons Remco,
Aan iedereen die met pijn of andere klachten te maken
Jeroen en Arjan genoten met hem van de mogelijkheden
heeft, hier wel of niet genoemd, van harte goede moed
die het hen gaf om bewust nog een aantal mooie dingen
gewenst..
samen te doen.
Maar dit jaar in augustus voelde Theo dat het slechter
FELICITATIES:
met hem ging en dat hij nu niet meer zou opknappen.
Sereen en rustig als hij
Rie Lensen –de Graaff
krijgt een felicitameestal was, leefde hij
tie, omdat zij 2 oktober haar 100e verjaardag mocht vie- het einde zonder angst
ren! Na de kerkdienst van 1 oktober is er gezorgd voor
tegemoet. Ook zijn laatkoffie met gebak waarop een fotootje van de jarige te
ste dagen waren daarzien was. Op de dag zelf deed Rie het nog eens over
door mooi en werden
voor iedereen die haar wilde feliciteren. Rie ook via
met degenen van wie hij
“Rondom” van harte gefeliciteerd met deze bijzondere
hield intensief beleefd.
mijlpaal.
Theo was een mens van
trouw. Hij werkte meer
Op 1 september vierden Jantine en Hein-Jan
dan 50 jaar bij hetzelfde
Schuiteman-Smit
hun 25 jarig
bedrijf, Bronswerk; ook
huwelijksfeest.
toen hij vanwege zijn
Kees en Karin Doppenberg-van Asselt
gezondheid voor werk werd afgekeurd, bleef hij het
vierden op diezelfde 1 septembedrijf trouw door zich er als vrijwilliger voor in te zetber ook hun 25 jarig huwelijkfeest.
ten. Tot zijn verdriet hield zijn huwelijk met Tjitske
Echtpaar Blom-van der Kieft
vierde
geen stand. Hij aanvaardde tenslotte echter haar keuze
feest op 5 september, want zij waren die dag 40 jaar
en bleef ook trouw naar haar toe: de zoon uit haar tweegetrouwd.
de huwelijk was welkom bij Theo thuis.
Op 20 september was het feest bij Henk en Lidy JagerJarenlang woonde hij met Remco, Jeroen en Arjan aan
Zwennis
de Meidoornlaan en voedde hen in zijn eentje op. De
Zij waren die dag op vakantie om te vieren dat zij 40
drie mannen zeggen zelf dat het geen makkelijke klus
jaar geleden elkaar het jawoord hadden gegeven.
was, drie van die pubers op het goede pad zien te houOp 26 september sloten Gerard en Gerda Verhoeffden. Hun respect voor de vasthoudendheid en trouw van
Kalsterman
de rij jubilerenden
Theo naar hen toe is groot.
van september af met een 50 jarig huwelijksfeest.
Vanaf het eerste begin was Theo betrokken bij de
Hervormde Deelgemeente in Wording. Hij was iemand
Namens de Eshofgemeente hartelijke gelukwensen voor die graag concreet iets deed; vanaf het eerste uur was hij
alle vijf bruidsparen! .
dan ook koster en beheerde hij (toen de deelgemeente
							
eenmaal kerkte in het nieuwe gebouw, de Eshof) de
Kees van Rietschoten geluidsinstallatie. Ook hield hij zich bezig met de verwarming. Dankzij Theo bleef de energierekening van de
Eshof verbazend laag en zat toch iedereen er op zondag
warm bij.
In de loop van de jaren raakte Theo zijn geloof in God
kwijt. Een liefdevolle God viel voor hem niet te vereni-
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gen met een wereld waarin zoveel narigheid gebeurde.
Hij bleef echter lid van de kerk: ook daarin was hij
trouw. Hij vond het belangrijk dat de Eshof bestond. En
misschien speelde wel mee dat hij ook Dirk
Monshouwer trouw bleef, zelfs na diens dood.
Theo was een mens van weinig woorden. Uit wat hij zei
kon je niet horen hoe hij over je dacht en of hij je waardeerde. Maar zijn vriendelijkheid sprak boekdelen.
Op maandag 18 september hebben we afscheid van
Theo genomen in de aula van begraafplaats Rusthof in
Amersfoort. Daarna hebben de kinderen en kleinkinderen Theo begraven in het graf bij twee van zijn grootouders.
Aan Remco en Leonie, Jeroen en Linda, Arjan en Ilse,
de kleinkinderen, familieleden, vrienden en vriendinnen
en buren van Theo en aan ieder die hem een warm hart
toedroeg veel goede herinneringen toegewenst. Dat ze
tot troost mogen zijn in de leegte die achterblijft.

IN MEMORIAM
ELIZABETH HENKEMANS-SARAVANJA
Op donderdag 21 september overleed Elizabeth
Henkemans-Saravanja. Ze werd 75 jaar oud. Ze was lid
van de Paulusgemeenschap, maar omdat haar echtgenoot Karel lid is van de
Eshofgemeente, leefde ze
onder andere via het kerkblad ook met ons mee.
Eliza werd geboren op 30
december 1941 in Colón,
Panama. Vanaf haar vijfde
jaar, toen haar beide
ouders waren overleden,
groeide ze op bij een oom
en tante in Costa Rica. Ze
ontmoette Karel in de
jaren toen hij in Centraal
en Zuid-Amerika werkte. Ze kregen twee kinderen,
Ingrid en Eduard. Eliza werd opgevoed met het roomskatholieke geloof en was een gelovige vrouw.
Begin dit jaar werd bij haar longkanker geconstateerd.
Sinds april kreeg ze chemotherapie en bestralingen. De
kanker is tenslotte overwonnen. Maar de bijwerkingen
van de behandelingen waren zodanig, dat het de afgelopen weken niet beter met haar ging. In korte tijd ging ze
zelfs zo achteruit dat de artsen constateerden dat ze niets
meer konden doen.
De laatste dagen in het ziekenhuis waren intensief.
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Ingrid en Eduard waren met Karel om Eliza heen; dat
maakte dat die dagen, ondanks het verdriet, ook goed
waren.
Afgelopen donderdag 28 september leidde pastor Karel
Donders de afscheidsdienst in het Pauluscentrum.
Aansluitend is Eliza begraven op de Algemene
Begraafplaats.
Aan Karel, de kinderen en kleinkinderen wensen we van
harte sterkte toe om het verlies te kunnen dragen.

WEL EN WEE VAN ONSZELF
ALS GEMEENTE
Welke kant gaan we op als gemeente? Ons aantal leden
neemt af. Je ziet niet zoveel jongeren in de kerkdiensten. En het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt om
mensen te vinden die een periode ambtsdrager willen
zijn.
Als je zou willen, zou je een hele litanie hiervan kunnen
maken. Voorbeelden te over van kerken die hun deuren
sluiten en van gemeentes die fuseren vanwege de terugloop van het aantal leden.
Maar dat willen we niet. Met een klein denkgroepje
zoeken we naar manieren om tot iets anders uit te nodigen: tot het besef wat een enorme kracht we als
gemeente hebben en zijn. Welke kracht is dat dan? Die
is eenvoudig te ontdekken: kijk naar wat er is, niet naar
wat er ontbreekt.
Een grote groep mensen heeft in juni een bijna professioneel uitgevoerde gemeentemusical neergezet.
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn de activiteitenmiddagen van start gegaan.
Er is een app-groep van jonge ouders die elkaar enthousiasmeren om met hun kinderen naar de kerkdiensten te
gaan.
Een kleine en enthousiaste groep jonge mensen bereidt
zich voor op ontwikkelingswerk in Oeganda.
Het aanbod van vorming en toerusting is gebundeld in
een prachtige brochure en
veelzijdiger dan ooit. Stuk voor stuk uitnodiging de activiteiten je uit om je te bezinnen op geloven en leven.
De samenwerking met onze rooms-katholieke buren is
telkens weer een feest.
Veel mensen die actief iets doen in de Eshofgemeente
zijn bevlogen en enorm trouw.
En zo valt er nog veel meer te noemen.
In november gaat de kerkenraad met deze thematiek aan
de slag tijdens een bezinningsdag.
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En intussen is het natuurlijk belangrijk dat ieder, die bij
de kerk betrokken wil zijn, meewerkt. Door het tekort
aan ambtsdragers wordt het steeds belangrijker dat
gemeenteleden zélf het initiatief nemen. Dat ze zelf aan
de bel trekken als ze graag contact willen met iemand
van de kerk. Dat ze het doorgeven als er in de persoonlijke sfeer iets bijzonders aan de hand is. Dat ze niet
wachten tot iemand langskomt om hun goede ideeën te
horen, maar zeggen: kom eens bij me op de thee, ik wil
graag wat suggesties doen. Dat ze werk maken van hun
wensen en dromen van kerk-zijn en ze, als dat mogelijk
is, zelf gaan uitvoeren. De kerkenraad juicht goede ideeën toe en maakt er graag ruimte voor. Want we kunnen
immers alleen samen kerk van Christus zijn.

AFWEZIGHEID
Van 10 tot en met 17 oktober ben ik een week met
vakantie. In die week staat Mieke Groen van De Glind
stand by voor het geval iemand een predikant nodig
heeft.
Enkele weken later, van 6 tot en met 10 november, staat
er een studieweek gepland; ook die midweek ben ik niet
in Hoevelaken. Deze week zijn zowel Mieke Groen als
Peter Breure van de Ichthuskerk in Voorthuizen bereikbaar in geval van nood.
Kees van Rietschoten wil weer contactpersoon zijn. Als
je Mieke of Peter nodig hebt, bel dan naar hem:

Spreekt deze wijze van kerk-zijn je aan? Weet je uitgenodigd om van je te laten horen, om mee te denken en
mee te doen!

Ellie Boot

Hospice Nijkerk zoekt zorgvrijwilligers m/v
Een waardevolle tijdsbesteding met veel voldoening
Om het team op sterkte te houden, is Hospice
Nijkerk op zoek naar extra zorgvrijwilligers.
Ook voor Hospice Nijkerk Thuis zijn dringend extra vrijwilligers nodig. Het werk van
de zorgvrijwilliger is een waardevolle tijdbesteding, die veel voldoening brengt.
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 uitgangspunt van Hospice Nijkerk Thuis is dat
iedereen moet kunnen overlijden op de plek van voorkeur. De zorgvrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis
worden ingezet bij de terminale zorgvrager thuis.

Daarmee wordt de de mantelzorger ontlast, zodat deze
even tot rust kan komen. De vrijwilliger geeft tijd,
persoonlijke aandacht, emotionele en praktische ondersteuning.
Om zorgvrijwilliger te worden, is een achtergrond in
de zorg niet nodig. Affiniteit met de zorg is natuurlijk
wel een voorwaarde. Het hospice verzorgt een goede
opleiding en begeleiding.

INFORMATIEAVOND
Wie vrijblijvend meer informatie wil inwinnen over het
werk als zorgvrijwilliger is van harte welkom op de
informatiebijeenkomst op woensdagmiddag 20 september van 13.30-15.00 uur, of op donderdagavond

21 of 28 september van 19.30-21.00 uur.

De bijeenkomst vindt plaats in het hospice aan de
Vetkamp 23 te Nijkerk. De aanvang is 19.30 uur.
Aanmelden kan via email: info@hospicenijkerk.nl.
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Kerkdienst en liturgie
ZONDAG 8 OKTOBER: ‘BIJZONDAG’
Van tijd tot tijd organiseren enkele enthousiaste mensen
een bijzondere activiteit na afloop van de kerkdienst.
Het doel: elkaar ontmoeten en een paar mooie uren met
elkaar doorbrengen. Natuurlijk is het fijn als iedereen
eerst naar de kerkdienst komt. Maar wie dat om wat
voor reden dan ook niet wil, kan later aanhaken, want
het programma begint met koffie, thee en limonade om
11.15 uur. Rond 14.00 uur gaat ieder weer zijns weegs.
Elders in dit kerkblad staat meer over het thema van
deze bijzondag te lezen.

EEUWIGHEIDSZONDAG – ALLERHEILIGEN
(ZONDAG 29 OKTOBER)
Op zondag 29 oktober vieren we Allerheiligen. Wie zijn
dat, de heiligen? Natuurlijk de grote gelovigen uit de
geschiedenis, te beginnen met de apostelen en martelaren. En verder allen die leefden met God. Daartoe behoren ook onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar
ontvallen zijn. We noemen op deze zondag hun namen.
Bij het afscheid van ieder van hen lag de nadruk op wie
zij persoonlijk waren. Op deze zondag gaat het vooral
om verbondenheid. Om verbondenheid met allen die
zijn voorgegaan, met onze dichtbije geliefde doden en
met ieder, aanwezig in de viering. Voor even trekken we
ons niets aan van de grenzen die er zijn tussen dood en
leven. En van de afstanden die er zijn in plaats en tijd.
We vieren wat ons als mensen verbindt. Dat is de weg
die we gaan, met onze goede wil en inzet, naar een
wereld waar het goed is – een weg die we gaan gekleed
in wit naar een wereld waar geen honger en dorst meer
is (Openbaring 7,9-17). Met vallen en opstaan. Vol vragen, op reis door een eindeloze nacht (lied 281), maar
ook telkens opgevangen wanneer we vallen (lied 221).
In die verbondenheid vieren we de maaltijd en zijn we
allen deel van Gods ‘eeuwig even’ (lied 731).

Adrianus Martinus Antoni van Zadelhoff
10 mei 1928 – 11 december 2016
Margaretha de Wilde-Bosman
9 december 1923 – 22 januari 2017
Aalbert Broekhuis
27 januari 1932 – 16 februari 2017
Dirk van Sloten
15 maart 1946 – 26 maart 2017
Ineke Hoetmer-de Wilde
9 februari 1937 – 3 april 2017
Wenceslaus Antonie Kleber
25 januari 1936 – 1 mei 2017
Johnny Kalksma
31 juli 1936 – 3 juni 2017
Sjoerd Wiersma
4 juni 1934 – 28 juli 2017
Maria de Langen-Philippo
13 juni 1932 – 11 augustus 2017
Teunis Kelder
29 maart 1932 – 11 september 2017
Gijsbertha Dasselaar-van der Horst
30 augustus 1926 - 28 september 2017
We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook
zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij
kan ieder zelf in gedachten een naam invullen.
Met de directe familieleden van degenen die overleden
zijn komen we bij elkaar in de Eshof op donderdagavond 19 oktober. Zo kunnen we elkaar leren kennen,
elkaar vertellen over degenen die we missen en de liturgie van tevoren bekijken. De familieleden krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Dit zijn de mensen, die we met naam zullen gedenken
in deze viering:
Frederika de Gier-Noort
30 augustus 1924 – 14 november 2016
Jacoba van Dusschoten-van Esveld
2 januari 1930 – 7 december 2016
Tonni Joop Schep
19 september 1936 – 9 december 2016
Date Gerrit Reitsema
16 september 1928 – 9 december 2016
D E
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ALLERZIELEN: GEDENKEN OP DE
BEGRAAFPLAATS
(DONDERDAG 2 NOVEMBER)
Ook dit jaar zullen we, in samenwerking met Els van
Deuveren (van Elja Uitvaartverzorging), op Allerzielen
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Kerkdienst en liturgie
een bezoek organiseren aan het kerkhof. Dit is het
vierde jaar alweer dat we dit doen. Vooraf komen we
bijeen in Uitvaartcentrum Elja bij de begraafplaats.
Van de gemeente Nijkerk hebben we toestemming
gekregen om op Allerzielen ook na het vallen van de
duisternis op de begraafplaats te zijn. Daar maken we
graag gebruik van. We kunnen dit gedachtenismoment
daardoor op de avond plannen, waardoor meer mensen
in staat zijn om erbij te zijn. Bovendien is kaarslicht in
het donker beter zichtbaar dan overdag.
We zullen vanaf 19.30 uur verzamelen in het uitvaartcentrum. Ieder die dat wil, kan een naam schrijven op
een kaartje. Die namen worden tijdens ons bijeenzijn
uitgesproken. Het kunnen namen zijn van mensen die
het afgelopen jaar overleden zijn, maar ook van mensen die al langere tijd niet meer leven.
Daarna lopen we (rond 20.00/20.15 uur) met brandende kaarsen in speciale houders naar de graven. Ieder
kan dat op eigen wijze doen. Sommigen lopen het liefs
samen, anderen willen liever alleen zijn.
Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je
de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere
plek die je mooi vindt.
Tenslotte keren we terug naar het uitvaartcentrum waar
koffie en thee op ons wachten.
De traditie van dit gedenken op Allerzielen heeft oude
papieren. Ze stamt voor zover bekend uit de abdij van
Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat
alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische
wijze zouden herdenken. In de 14de eeuw werd deze
herdenkingsdag algemeen in de kerk van het westen.
Dat herdenken kan op verschillende manieren gebeuren. De overledenen kunnen genoemd worden in een
gebed. Het graf kan bezocht worden. Er kunnen bloemen op een graf worden gelegd. Er kan een kaars worden aangestoken.
In het Pauluscentrum is er, net als in veel rooms-katholieke kerken, op deze avond een kerkelijke viering
waarin de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd. Die viering begint om
19.00 uur en duurt tot 19.30 uur. Wie wil, kan na deze
dienst naar het uitvaartcentrum komen om mee te
lopen naar de begraafplaats.

echter veel mensen anders aan tegen Allerheiligen en
Allerzielen. In het Dienstboek van de Protestantse
Kerk in Nederland uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, ingebracht vanuit de Lutherse traditie.
“De heiligen ons voorgegaan” (lied 728) zijn immers
niet alleen de mensen die officieel heilig zijn verklaard, maar allen die ons voorgingen op hun weg met
God. In de brieven in de Bijbel wordt het woord ‘heiligen’ vaak als synoniem voor ‘gelovigen’ gebruikt. Ze
mogen daarom allen samen op één en dezelfde dag in
onze herinnering zijn.

KANSELRUIL OP 5 NOVEMBER
De zondag op of vlakbij 7 november is de gedenkdag
van Willibrord, ‘zendeling van de Lage Landen’.
Zolang ik me kan herinneren hebben we op die zondag
een vorm van samenwerking met onze rooms-katholieke buren. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen. Een van de pastores van het Pastorale
Team van de Maartens-Lucasparochie gaat dan voor in
de Eshof en ik ga naar het Pauluscentrum.

Aan pastores is binnen de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland gebrek, maar gelukkig is er deze keer net
als vorig jaar een voorganger gevonden. Het is een
oude bekende, inmiddels met emeritaat maar volop
actief: Ben Piepers zal op 5 november de dienst in de
Eshof leiden.

Ellie Boot
Jarenlang zijn Allerheiligen (1 november) en
Allerzielen (2 november) in protestantse kringen niet
gevierd. Onder invloed van de oecumene kijken nu
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De collectes van de komende
weken zijn van harte aanbevolen
1 oktober. Kerk en Iraël PKN

22 oktober. Jongerenproject Oeganda

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat
de Protestantse Kerk stil bij haar
verbondenheid met het Joodse volk.
Met de opbrengst van deze collecte
worden projecten en activiteiten gesteund, die er op
gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen
levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes
Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in
dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. In Nederland steunt de Protestantse
Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en
christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren.
Daarom bevelen we deze collecte van harte bĳ u aan.

In Oeganda, in de buurt
van Mpigi, net onder de
Evenaar, ligt de enige
middelbare school in de
omgeving, de Queen of
Peace High School.
Onder de bezielende leiding van Philomena, haar man
John en een groep gepassioneerde leraren, krijgen zo’n
200 kinderen daar voorgezet onderwijs. Elke dag staat
het team voor verschillende uitdagingen om iedereen te
voorzien van goed onderwijs. Zo is er een tekort aan
goede materialen, hebben ze een examenhal nodig om
door de Oegandese overheid erkend te worden en kunnen veel ouders het schoolfeest niet betalen. De komende jaren zet de Eshof zich in voor de Queen of Peace
Highschool om hun dromen waar te maken. Uw bijdrage is van harte welkom!

8 oktober. Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze
directe omgeving; voor mensen
dichtbij, die het financieel moeilijk
hebben. Dit kan komen doordat ze
hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote)
uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan het
einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen
betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en
probeert ze verder te helpen. Niet alleen financieel maar
ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van
hulp die geboden kan worden door stichtingen en
instanties zoals schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst.

15 oktober. Kerk in actie Wereldiaconaat
Dankzij bijen en zaaizaad werken
vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij
moeten met hun gezin overleven
in een vaak uitzichtloze situatie. In
Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden
veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun
inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental
Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit
jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst
en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor
hun gezin. Met deze collecte steunt u het werk van ERP
en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie
doorgaan. Van harte aanbevolen!
D E
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29 oktober. Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze
directe omgeving; voor mensen
dichtbij, die het soms (financieel)
moeilijk hebben. Ook hiervoor is
uw bijdrage gewenst en soms zelfs
hard nodig.

5 november. Missionair werk PKN  
help de nieuwe kerk in Kloosterwelle
Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland,
is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving.
Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte.
Na afloop, tijdens de maaltijd,
is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de
mensen.
Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is
gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte
ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle
brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte
ervaart ze het goddelijke en krijgt ze innerlijke rust.
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.
Op zondag 5 november is de collecte bestemd voor dit
belangrijke missionaire werk. Doet u mee?
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Zwart-wit denken is niet christelijk
Op 29 augustus las ik in Trouw onderstaande column
van Jean-Jacques Suurmond. De manier waarop het verhaal van Tevye, de melkboer in Anatevka, wordt aangehaald was voor mij wederom een bewijs hoe goed het
was om deze musical in de Eshof uit te voeren. De kop
die Suurmond aan zijn column geeft is een les die wij
allemaal ter harte kunnen nemen.
Nel Stoffelsen
--------------------------------------------------------------------

Balans
Mijn pastorale houding is geïnspireerd door de Franse
denker Paul Ricoeur die ook Macron heeft beïnvloed. In
zijn studietijd is hij zelfs een paar jaar assistent van de
oude Ricoeur geweest. Die bestreek een breed terrein,
van ethiek tot taal en psychoanalyse, en heeft ook
invloed op de praktijk van bijbeluitleg gehad.
Kenmerkend is dat hij zich nooit afzette tegen een
bepaald standpunt maar naar balans zocht, tussen de
posities in.
Daarmee stond Ricoeur voluit in de joodse en christelijke traditie, net als Macron, die zich bewust heeft laten
dopen. Als God de Schepper van alle dingen is, kan
geen enkel standpunt alleen maar slecht zijn. De kunst
is het goede daarin te vinden (al is dat soms zoeken).
Het is niet christelijk om zwart-wit te denken. Dat leidt
tot een tunnelvisie waardoor je het goede in andere
meningen niet meer kunt zien. Ja, God laat zich vaak
vinden in wat wij afwijzen, zoals in rabbi Jezus die verworpen werd.

Wat hebben de melkboer Tevje uit de musical
'Anatevka', de Franse president Macron en ik
gemeen? We vereenzelvigen ons niet met dit of
dat standpunt, maar gaan daar tussenin staan.
Je kunt dat de hamburgeroptie noemen: het Niets is alleen maar slecht, niets is alleen maar goed.
wezenlijke zit in het midden.
Door dit inzicht overstijgt Macron in Frankrijk de verTevje wil strak vasthouden aan de joodse traditie maar
zijn dochters wijken daarvan af. Dat brengt hem aan het
dubben: hij kan 'enerzijds' principieel voor de traditie
blijven kiezen, maar zal dan 'anderzijds' zijn kinderen
kwijtraken. Hij houdt de spanning tussen beide mogelijkheden uit en gaat een nieuwe weg die hij vooraf niet
had kunnen bedenken.
Dit zien we ook bij Macron. Wanneer hij een bepaalde
visie verdedigt hoor je hem vaak zeggen: 'au même
temps' (tegelijkertijd). Vervolgens noemt hij het goede
in de tegenovergestelde positie. In deze trant oefende hij
stevige kritiek uit op Donald Trump, terwijl hij hem
tegelijkertijd uitnodigde voor een defilé op de grootste
Franse feestdag.
Macron identificeert zich niet met een bepaald standpunt. Zo handel ik ook in het pastoraat. Neem een echtpaar dat moet beslissen of zij wel of niet euthanasie
laten plegen op hun zwaar gehandicapte kind. Zonder te
oordelen of naar oplossingen te zoeken, ga ik in 'het
midden' tussen beide mogelijkheden staan. Beide neem
ik serieus en ik ondersteun de ouders om de spanning te
blijven dragen. Vroeg of laat wordt dan 'vanzelf' de weg
vooruit duidelijk, die ik als Gods weg zie.
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kalkte tegenstelling tussen links en rechts en won hij de
verkiezingen. Omdat hij in het midden blijft staan en het
goede uit beide visies haalt, kan hij een belangrijke creatieve en verbindende rol spelen. Of dat echt lukt zal de
tijd leren, maar ik heb er wel vertrouwen in.
Overigens is het merkwaardig dat 'christelijk' vaak geassocieerd wordt met zwart-wit opvattingen betreffende
bijvoorbeeld abortus, meervoudig ouderschap of een
vorm van levensbeëindiging ('voltooid leven').
Momenteel speelt dit ook een rol in de kabinetsformatie.

Werkelijk gelovig is het om in het
midden tussen de standpunten te
gaan staan, open voor andere
meningen.
Dat vraagt geloof, omdat je geen houvast hebt ('ik weet
niet meer wie ik ben', verzucht Tevje). Vroeg of laat
wordt dan echter de weg vooruit duidelijk.
De tegengestelde posities sluiten elkaar niet meer uit,
maar worden vleugels waarmee je vliegen kunt.

P R O T E S T A N T S E
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Vorming & Toerusting in oktober
en november 2017
Bij het vorige kerkblad heeft u de brochure
Vorming en Toerusting Hoevelaken ontvangen.
In een nieuwe kleurige vorm, om thuis te bewaren. Wij
zijn blij met het resultaat, waaraan door Gerda
Kammeijer en Inge Pie met veel enthousiasme is
gewerkt.
Ook de inhoud, het aanbod van de activiteiten, mag er
zijn. Als commissie V&T willen we meer gebruik
maken van aanbod uit de eigen gemeente. Daarnaast
hebben we ook het aanbod verkleind vanwege de kosten en de beschikbaarheid van de zaalruimte.
Al met al kunnen we u een gevarieerd programma aan
bieden.
In september is al een start gemaakt met de activiteiten.
De ‘Introductie van de Duurzame Wandelingen’ en de
avond over ‘Ierland en de Keltische traditie’ zijn al
geweest. Ook de gespreksgroep ‘Weg van leven’ is
inmiddels gestart.
In oktober en november bent u 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.

zou ze de enige vrouwelijke paus ooit zijn geweest.
Kaartjes, € 7,50 per stuk of € 6,- op vertoon van een
bibliotheekpas, zijn te bestellen via de website:
https://www.bibliotheeknijkerk.nl/activiteiten/filmcafehoevelaken-de-kopperhof.html
of te koop aan de balie van de bibliotheek in
Hoevelaken. Ook op de avond van de filmvertoning
kunnen, mits de plaatsen nog niet zijn uitverkocht,
kaartjes gekocht worden.

Op donderdag 23 november 2017,
20.00 – 22.00 uur in de Eshof
Slaaf van ons lot? …of meester over onze
bestemming!
…God zei: ‘Laten wij mensen
maken die ons evenbeeld zijn, die
op ons lijken.’ (Genesis 1, 26)
De Ingewijden van alle tijden hebben steeds levensoefeningen gegeven aan de zelfbewuste mens om zijn vrije wilsgebied
te vergroten en boven zijn lotsbelevingen uit te stijgen.
Deze lezing gaat over hoe de mens zijn uiteindelijke
bestemming kan bereiken en zijn weg daarheen via
reïncarnatie. Deze avond wordt verzorgd door Klaas
Laan.
Deelname: € 5,00 euro

Op donderdag 26 oktober 2017, 19.30 – 21.30
uur in de Eshof
Het wereldbeeld in de middeleeuwen:
wetenschap vanuit de kerk
Op donderdag 30 november 2017,
20.00 – 22.00 uur in de Eshof
Onze plaatsgenoot Wilco Emmens
Jezus uit de kunst
heeft als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt en heeft een aangeboren nieuwsgierigheid om te willen weten hoe de wereld in elkaar
zit. Hij neemt ons mee naar het
wereldbeeld in de middeleeuwen,
de ‘Dark Ages’. Klopt ons beeld daarover en welke rol
speelde de kerk daarin?
Deelname: vrijwillige bijdrage.

Op woensdag 15 november 2017,
19.30 - 21.30 uur in
Recreatiezaal De
Kopperhof, Sportweg
Film: Pope Joan
Het epische filmdrama Pope
Joan vertelt het verhaal van de mythe over een intelligente, leergierige vrouw. Vermomd als man zou zij het
in de 9e eeuw tot paus hebben geschopt en daarmee
D E
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De ontwikkeling van het
beeld van Jezus Christus in de
Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen eenvoud en uitbundigheid, tussen
oog voor het mysterie en (al
te) concrete invulling daarvan. In de handen van mensen krijgt Jezus vele gestalten…
In de presentatie volgen we de kunsthistorische lijn van
het Jezusbeeld met accent op eigentijdse verbeelding.
De aandacht gaat uit naar significante en betekenisvolle
kunstwerken bij het verhaal van Jezus. In de voordracht
is ruimte voor meditatief overwegen van de verbeelding
die jou inspireert en enige interactie rond beleving van
de kunstwerken.
Deze avond wordt verzorgd door Ben Piepers.
Deelname: € 5,00 euro
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Kinderdienst
HALLO ALLEMAAL,
In de Eshof gemeente gaan we weer een bijzondere zondag organiseren.
Op zondag 08 oktober gaan we ons bezig houden met
het thema:

Franciscus van Assisi.
Jullie hebben vast wel eens van hem gehoord. Hij is
onder andere bekend als de heilige van Dierendag.
De ouders, opa’s en oma’s of andere volwassenen gaan
op het zelfde moment ook iets bijzonders doen. Wat het
precies is verklappen we nog niet, maar het heeft te
maken met het thema dieren…

Hoe ziet het programma eruit?
11.15 uur is er aansluitend aan de kerkdienst*) koffie in de ontmoetingsruimte.
Natuurlijk mag je ook al om 10.00 uur naar de kerkdienst komen.
Daarna een leuke start met een gespeeld verhaal rond Franciscus.
Samen eten we dan een boterhammetje.
De kinderen gaan vervolgens iets maken voor de dieren in de natuur.
De volwassenen blijven in de kerkzaal “en gaan samen met Ellie en de dieren de diepte in”.
We drinken nog wat en rond 14.00 uur is het programma afgelopen.

Iedereen is welkom,

dus niet alleen kinderen met hun papa en mama, maar ook opa’s en oma’s
met kleinkinderen, of andere volwassenen die het leuk en gezellig vinden om elkaar te ontmoeten, samen te eten en
samen bezig te zijn rond een thema.
Wel graag even laten weten dat je komt, dan weten wij voor hoeveel boterhammen we moeten zorgen.

Opgeven kan bij Diana Kneppers-Doornekamp, per mail dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl
*) En weet je wat me nu leuk lijkt, dat een foto van je
lievelingsdier, je huisdier of jij met je huisdier print en meeneemt. Dan hang ik die foto’s in de kerkzaal. Print ze maar
lekker groot, dan zijn ze goed te zien.
Zo zijn de dieren die zondag ook heel duidelijk in de kerk
aanwezig.
Diana Kneppers-Doornekamp
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		 Van welke kerk bent u?
( n.a.v. 1Kor. 3:4 en 21-23 )

Die vraag krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: Ik ben hervormd geboren.
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan!
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven,
Dat is een vrijzinnige manier van geloven.
Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk;
En doe gereformeerd ‘gemeentewerk’.
En de kerk is oud! Dat is zonder meer;
Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.
Ik ben christelijk, zo is me geleerd,
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd.
Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door,
Dat ik tot een christengemeente behoor.
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
Past baptistengemeente me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor;
Dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor.
En omdat het steeds om het Evangelie gaat
Kan Evangelische gemeente ook geen kwaad.
Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag,
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
Tenslotte is het gewoon een klein publiek;
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.
U weet nu bij welke kerk/gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe!
Daarom wens ik u van harte toe,
Dat op de vraag: waar hoort u bij? Van wie bent u?
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en……..nu.
N.A. Koster
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Startzondag
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Gastpredikanten in oktober
Op 18 juli was het de eerste keer dat Maartje van der
Velde uit Neede voor ging. Op 15 oktober zou de tweede keer zijn geweest, maar Maartje heeft ons erg geholpen door ook de dienst van 30 juli voor haar rekening te
nemen, toen Meindert Dijkstra vanwege ziekte moest
afzeggen.
Maartje is dus al op deze plek geïntroduceerd, maar
misschien goed om dat hier toch nog een keer te herhalen.
Maartje woont in Neede en is een
universitair geschoolde theologe. Het
vak van predikant heeft ze echter
nooit uitgeoefend, ze is dus geen
dominee en wil eigenlijk ook niet als
zodanig worden aangesproken. In
haar woonplaats Neede heeft ze een
particuliere praktijk voor levens- en zingevingsvragen.
Op haar eigen website schrijft ze daarover het volgende:
Levens- en zingevingsvragen zijn grote vragen.
Wie ben ik, waar gaat mijn leven over, welke betekenis
heeft het?
Ze kunnen niet zo maar beantwoord worden.
De kunst zit ‘m in het stellen van kleine vragen.
Zoals:
wat vind ik belangrijk?
wat zit me dwars?
waar zie ik tegenop?
wat staat me in de weg?
wat is mijn volgende stap?
Soms is het goed om daar met iemand over te praten.

Maartje gaat regelmatig voor in kerkdiensten en nu dus
weer in de Eshof. Hoevelaken is haar niet geheel onbekend, want zij is de zus van de plaatselijke huisarts
Frans van der Velde.
Het orgel zal bespeeld worden door Tjalling Roosjen.
Op 12 november is het de beurt aan Peter Breure, predikant van de Ichtuskerk in
Voorhuizen. Inmiddels is Peter een
bekende verschijning in de Eshof
want op 23 april was hij ook onze
gastpredikant. De Ichthuskerk is
onze buurgemeente en hij, Ellie en
Mieke Groen uit de Glind nemen
elkaar waar tijdens afwezigheid.
Peter is sinds 13 september 2015 als predikant verbonden aan de Ichthuskerk, onderdeel van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Voordat Peter predikant werd, was hij bijna 20 jaar
docent scheikunde o.a. op het Christelijk College
Nassau-Veluwe in Harderwijk. Tijdens zijn docentschap
heeft hij in deeltijd theologie gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit van Groningen en aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Utrecht. De Ichthuskerk in
Voorthuizen is zijn eerste gemeente. Samen met zijn
vrouw Renske en zijn drie kinderen bewoont Peter de
pastorie.
Skip van Rooij bespeelt het orgel en de piano.
Frits Harmsen

Lieve mensen van de Eshofgemeente
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik ontving ter gelegenheid van mijn negentigste verjaardag!
Ook ieder die mij mooie, lieve, hartelijke kaarten stuurde, veel dank!
Ik ben er heel blij mee!
Groeten,
Rie Bloklander- Glas
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Bubbels bij de cantorij!!
Bubbels bij de cantorij, in twee betekenissen. Dat zou
je niet direct verwachten bij deze redelijk serieuze
groep van zangers en zangeressen, die sinds jaar en dag
een bijdrage levert aan de eredienst in De Eshof. Maar
toch: bubbels!

Bubbels waren er in de eerste plaats figuurlijke zin bij
het twaalf-en-een halfjarig jubileum van Annahes
Boezeman. In juli was het zo lang geleden dat zij
begon als cantrix bij de cantorij. Met veel enthousiasme, deskundigheid, geduld en inzet studeert zij iedere
woensdagavond de te zingen liederen met ons in. We
prijzen ons gelukkig met haar, en niet alleen de cantorij, maar de hele Eshof-gemeente! Omdat we bij het
felicitatiemoment ook nog serieus moesten repeteren,
maakten we van de bubbels voor deze gelegenheid een
mooie bos bloemen en warme woorden.
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Daarnaast waren (en zijn) er ook echte bubbels. Het zit
namelijk zo. We zijn weliswaar een groep goedwillende
amateurs, maar we proberen er wel het beste van te
maken. En daar spelen bubbels tegenwoordig een rol
bij. In de professionele muziekwereld wordt tegenwoordig regelmatig gewerkt met de zogenaamde ‘Lax
Vox-methode’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
siliconen slangetje en een plastic flesje. Het flesje
wordt gedeeltelijk gevuld met water, door er in te blazen via het slangetje en tegelijkertijd tonen te zingen
ontstaat er een druk die de stembanden een mooie toon
helpt maken. Het is een is eenvoudige en goede methode voor professionele en niet professionele stemgebruikers. Het helpt met de warming up en de cooling down
van de stem. Ook kan het stemproblemen helpen oplossen.
Dus: als u op een repetitieavond van ons eens binnenloopt en u ziet ons bubbelen: het is voor het goede
doel!
Trouwens: we zoeken nog versterking van onze groep
met een paar bassen en heldere sopranen. Om ook in de
toekomst een rol in de eredienst te spelen zou het
geweldig zijn een aantal nieuwe zangers met deze
stemmen te mogen begroeten. De alten en tenoren zijn
voldoende bezet.
Laat onze dirigent Annahes Boezeman (033 2581081 /
annahes@hotmail.com) of voorzitter Evert Veldhuizen
(033 2536403 / e.veldhuizen100@gmail.com) even
weten dat je deelname aan de cantorij overweegt.
Uiteraard zijn zij ook bereid informatie verstrekken.
Gewoon een van de andere leden aanschieten kan
natuurlijk ook altijd.
Evert Veldhuizen

P R O T E S T A N T S E
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ZWO Update
De jongerenactie voor de Queen of Peace is van start!
Hoe fijn!
De kick off hiervoor was tijdens de startzondag. Daar
kon de gemeente na de dienst kennis maken met de
Afrikaanse dans.
Onder leiding van Jessica Hofman en Mieke van Vliet en met behulp van een echte
Afrikaanse trommelaar gooide velen van jullie de heupen
los en dansten vol overgave.
Hiermee is een startsein gegeven voor een periode waarin de
jongeren zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor Queen
of Peace.
En hierbij willen we gelijk van de gelegenheid gebruik
maken om alvast twee mooie inzamelingsacties met jullie te
delen.
Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om mee te gaan op reis.

HERFSTKIDSDAG!!
Schrijf je kinderen in en de jongeren zullen een fantastische en leuke dag verzorgen in de herfstvakantie
voor u kinderen!!!
Toe aan een dag rust? Geen oppas in de herfstvakantie?
Gelukkig zijn wij daar! De leuke enthousiaste jongeren van het Oeganda project organiseren een leuke
kidsdag in de herfstvakantie. Wij zorgen ervoor dat
uw kind(eren) een onvergetelijke dag krijgen. Deze
dag zal plaatsvinden op 19 oktober in de Eshof voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Tussen 8:00 en 9:00 kan u uw kind brengen en vanaf
16:00 tot 17:00 weer ophalen. Er zal de hele dag
genoeg te eten en te drinken zijn, inclusief een verrassingslunch!
De kosten per kind zijn 25 euro.(een vrijwillige
bedrage voor ons project is echter altijd welkom)
Echt geen geld dus. De opbrengst van deze dag zal
volledig naar ons project in Oeganda gaan.
Inschrijven of vragen? Mail gerust naar demibeitler@
live.nl of stuur een privébericht.
Let op! Inschrijving zal eindigen op 10 oktober.
Vol=vol
We kijken er naar uit om jullie te zien!

Tot slot
Er is er nog steeds de mogelijkheid om mee te gaan
op reis.

Interesse, mail dan naar:
queenofpeace.deeshof@gmail.com
D E

E S H O F

Samenwerken voor een mooiere wereld: hoe leuk zou
dat zijn? Een verbinding leggen tussen “onze”
samenleving en de Oegandese samenleving om op
die manier elkaar te helpen in het bereiken van onze
doelen. Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ steunt de
Queen of peace Highschool gedurende 3 jaar.

Het jongerenproject Queen of peace
Highschool is van start gegaan!
Dat betekent dat wij zoveel mogelijk geld gaan ophalen om het project in Oeganda zoveel mogelijk te
kunnen bieden.

Dus we gaan taarten bakken!!
Speciaal voor u bakken wij de lekkerste taarten,
zowel appeltaart, chocoladetaart, monchoutaart
als kwarktaart.
Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst zal
gaan naar het diaconaal project Queen of peace
Highschool in Oeganda.
Taarten kunnen worden besteld via
queenofpeace.deeshof@gmail.com of bij Sandra
van Valkengoed.
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Collecteoverzichten
JULI 2017					
Datum
Diaconie		Kerk
02-7-2017
Project Uganda
185,30 Pastoraat
09-7-2017
Eigen Diaconie
131,59 Eredienst
16-7-2017
JOP- jeugdwerk PKN
133,26 Pastoraat
23-7-2017
Passantenverblijf
134,85 Eredienst
30-7-2017
Eigen Diaconie
133,88 Jeugdwerk
Totaal
718,88 Totaal

Kerk
126,65
83,10
109,85
112,90
97,25
529,75

AUGUSTUS 2017								
Datum
Diaconie
Diaconie Kerk
06-8-2017
Eigen diaconie
110,93 Onderhoud gebouw
13-8-2017
Kerk in Actie zomerzending
138,97 Muziek & Liturgie
20-8-2017
Hospice Nijkerk
174,32 Eredienst
27-8-2017
Eigen diaconie
209,95 Vorming & Toerusting
Totaal
634,17 Totaal
								
SEPTEMBER 2017
Datum
Diaconie
Diaconie Kerk
03-9-2017
Eigen diaconie
184,90 Onderhoud gebouw
10-9-2017
Diaconaal Beraad Nijkerk
129,05 Pastoraat
17-9-2017
Vredesweek Kerk in Actie
246,10 Cantorij
24-9-2017
Grace home
184,90 Vorming & Toerusting
Totaal
744,95 Totaal

Kerk
97,97
111,80
109,22
146,38
465,37

Kerk
97,70
106,17
206,94
82,25
493,06

Collectebeheerder Jose van Dasselaar

Symposium ‘Nader tot het einde’
10 november Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur)
Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het
eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik
dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de
overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de
vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren:
‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt
een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen.

Uitnodiging
Expositie 'Reformatie' in de Immanuëlkerk,
Achterdorpstraat 5 Barneveld
Openingstijden: zaterdagmiddag 7, 14, 21 en 28 oktober
van 15.00 tot 17.00 uur,
zondag 1,8,15,22 3n 29 oktober voor en na de dienst.

Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken
hoe we levendig besef omtrent de dood en het
levenseinde kunnen thematiseren. Niet in de sfeer
van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor
verlies, tragiek, nuance, compassie en context.
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917),
ds. Jan van Baardwijk
(033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl),
ds. René Rosmolen
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.)
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Administratie
VERHUISD:
Fam. van Veelen			
OVERGESCHREVEN:
Fam. Blok			
Fam. Reiling			

		

naar

			naar
naar

OVERLEDEN:
Dhr. T. Kelder			

wijk 8/3

		

wijk 7
wijk 7

					wijk 1

De bloemen of een zinboekje gingen in de maand september naar:
25 jaar getrouwd
40 jaar getrouwd
40 jaar getrouwd
50 jaar getrouwd

Dhr. en mw. Doppenberg
Dhr. en mw. Jager
Dhr. en mw. Blom
Dhr. en mw. Verhoef
Fam. Polhuis
Dhr. Frans Schimmel
Mw. Nelly Clement

		
attentie
			attentie
		
attentie

EN DE JARIGEN:
mw. Geurtsen, dhr. Lekkerkerker, mw. Veenma, dhr. de Boer, dhr. Schouten, mw. Luth, dhr. Jansen,
mw. Bloklander, mw. v.d. Bosch, mw. Kleber, mw. Kiewiet en mw. Lensen

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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

Colofon

‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken.
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.
De digitale versie van ‘De Rondom’ vindt u op:
www.pgdeeshof.nl
De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de
Eshof. ‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene
informatie over het gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en
geloof te delen.
D E

E S H O F

Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse;
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het november rnummer is

dinsdag 31 oktober 2017

Inleverdatum voor het december/januari nummer is
dinsdag 28 november 2017
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij		
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