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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  Ds E Boot en pastor B Piepers Oecumenische dienst Pauluscentrum

zondag 03 december 10:00 uur Drs E Idema
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Onderhoud gebouw. 
   17:00 uur  Vesper

zondag 10 december 10:00 uur  Ds E Boot        
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
   17:00 uur Vesper

zondag 17 december 10:00 uur  Ds E Boot        
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en liturgie
   17:00 uur  Vesper

zondag 24 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Morgengebed 
     Collecte: Passantenverblijf 
   19:00 uur Ds E Boot
     Gezinsdienst
     Collecten: Naar school in Haiti, Jeugd en jongerenwerk 
   22:00 uur  Ds E Boot
     Kerstnacht
     Collecten: Stichting De Hoop, Pastoraat
 
maandag 25 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Kerstmorgen
     Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst 
zondag 31 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Morgengebed 
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie
   19:00 uur  Ds E Boot
     Oudejaarsavond
     Collecten: Leger de Heils, Onderhoud gebouw 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
dinsdag 07 november 19:15 uur  Catechisatie

woensdag 08 november 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Vergadering kinderdienst

donderdag 09 november 20:00 uur Nijkerk Uit het programma van Nijkerk
     Wat ons bond, God, is gebroken...

zondag 12 november 09:00 uur  Putten Duurzaam leven in verbinding -wandelen
     Oldenallerpad
 
maandag 13 november 19:30 uur  Weg van leven
     Verdiepingsgroep 

dinsdag 14 november 19:15 uur  Catechisatie

woensdag 15 november 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep
   19:00 uur  Kopperhof Filmcaf Pope Joan
 
zondag 19 november 10:00 uur  Oegandadienst: bij(zondere) zondag

maandag 20 november 20:00 uur  Wijkteam 3
   19:30 uur  Wijkteam 2

dinsdag 21 november 20:00 uur  Pauluscentrum Repetitie Cantorij
   19:15 uur  Catechisatie

donderdag 23 november 20:00 uur  Moderamen
   20:00 uur  Slaaf van ons lot?? of meester over onze bestemming!
 
maandag 27 november 20:00 uur  Wijkteam 8

dinsdag 28 november 13:30 uur  Activiteitengroep
   19:15 uur  Catechisatie

woensdag 29 november 20:00 uur  Wijkteam 5
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Wijkteam 1 
   20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Diaconie
 
donderdag 30 november 20:00 uur  Jezus uit de kunst

maandag 04 december 20:00 uur  Wijkteam 9
   19:30 uur  Weg van leven Verdiepingsgroep

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Bea Verhagen-Wissink  heeft 
een borstoperatie ondergaan in verband met een kwaad-
aardige tumor. Er volgde geen goed bericht. De poort-
wachter heeft jammer genoeg doorgelaten! Het voorstel 
is de lymfeklieren te bestralen (16-23 keer) in samen-
werking met hormonentherapie. Er is een proef gaande 
om binnen een bepaalde groep alleen hormoontherapie 
te geven en geen bestraling – voorlopig gaat Bea’s voor-
keur daar naar uit. Een spannende tijd waarbij er veel 
onzekerheid is.

Pim van Tent  is voor de tweede 
keer geopereerd aan een blaastumor. De eerste keer was 
de tumor goed weggehaald, maar omdat het een agres-
sieve tumor was is er nu meer weefsel weggehaald. Op 
dit moment is de uitslag nog onbekend en is het ook 
hier een spannende situatie. 

Ben Kroonenburg  heeft de eerste che-
mokuur er op zitten en heeft er erg tegenop gezien. 
Achteraf het viel hem mee. Na opname van één dag 
mocht hij naar huis en is er niet ziek van geworden. Hij 
wil de gewone dingen weer oppakken: veel wandelen of 
fietsen en op tijd rust. De uitslag van de eerste kuur is er 
nog niet. De longfoto wordt op 2 november gemaakt en 
op 6 november staat de tweede kuur gepland.

Annie Geurtsen-van Rootselaar 
 is vier keer, o.a. tegen de wasmachine, gevallen en 

heeft een lichte beroerte gehad. Ook wil de bloeddruk 
nog niet op het goede peil komen en daar heeft ze last 
van. Zelf voelt ze dat de gezondheid in stijgende lijn 
gaat en vindt het fijn dat ze weer voorzichtig met de 
auto kan rijden.
 
Bij Egbert Berends  is de wond-
breuk nog steeds niet gerepareerd. De operatie is door-
gesproken en het wachten is op een speciale chirurg die 
de wondbreuk moet herstellen. De datum? Tussen nu en 
3 maanden! terwijl er al een half jaar op wordt gewacht. 
Op 6 november wordt er onderzocht of de tumor op de 
nier niet groter is geworden. Egbert moet wel een heel 
hoge pijngrens hebben, want hij geeft geen krimp nu hij 
er ook nog jicht bij heeft.    

Harry Bakker  kan een 
positief geluid laten horen, want het gaat heel goed met 
hem. Na 1½ jaar artsen- en ziekenhuisbezoeken is hij 

bezig zijn conditie op te bouwen bij de fysiotherapeut. 
De hartslag moet nog wel in toom gehouden worden via 
medicijnen en in november wordt er een hartfilmpje 
gemaakt. Hij pakt zijn klusjes op en is blij dat hij dit nu 
weer kan.    

Bij Sien van Uffelen-Dokter  is 
een echo gemaakt van haar nek en daar zitten twee ver-
stoppingen in haar aderen. Dat is de reden van de duize-
ligheid.
De artsen kunnen daar niets aan doen, omdat de kans op 
een beroerte hierbij te groot is en zelfs fataal kan zijn. 
Er wordt geprobeerd het met medicatie op te lossen, 
maar de kans op een beroerte blijft aanwezig. Sien is 
sinds 3 oktober weer thuis en moet nog diverse keren 
terug voor controles. Het is afwachten hoe ze zich 
houdt.
 
Alie Pul-Veldman heeft bij een val met 
de fiets haar linker bovenarm op een paar plaatsen 
gebroken. Na de operatie is ze naar De Koperhorst in 
Amersfoort gebracht en kan daar verder herstellen.

Margot Schouten (Monshouwerlaan 32) is na drie che-
mokuren geopereerd. Zij wordt momenteel verpleegd in 
Utrecht en zoals het er nu uitziet gaat het goed met haar. 
Zij verwacht over een paar weken weer thuis te zijn.

Jan Stomphorst  is 25 jaar geleden 
aan zijn oor geopereerd en dat is toen niet helemaal 
goed gegaan. Daarna moest hij heel vaak de oorarts 
bezoeken.   Door ontsteking op en gaatje in het trom-
melvlies kon hij zijn gehoorapparaatje niet meer in zijn 
oor houden en was er na een CT-scan één conclusie: een 
operatie. Na ongeveer een week mochten de eerste 
hechtingen verwijderd worden en als alles weer hele-
maal genezen is volgt de rest.

Janny van der Meulen-van Norel  heeft een 
val gemaakt en is met een bovenbeenbreuk opgenomen 
in het ziekenhuis. Janny zit nu in Norschoten (revalida-
tie centrum in Barneveld), waar ze aan het revalideren is 
van haar val. Het gaat goed met haar, de revalidatie 
loopt volgens plan en als alles mee zit mag ze 30 
november weer naar huis. Ze is daar telefonisch bereik-
baar op 0342-820953

Aart Brons  is 23 oktober ’s nachts 
opgenomen in het ziekenhuis met oplopende koorts naar 
40,5 en dat betekende een flinke longontsteking. 
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Uit de gemeente
Daarnaast had hij moeite met opstaan en is achterover 
gevallen en gedacht werd aan een herseninfarct.
Gelukkig was dat niet zo, maar hij moest wel bij de 
neuroloog langs. Na een week in het Meander gelegen 
te hebben zou hij naar huis mogen. Opnieuw koorts 
zodat nu onduidelijk is wanneer hij wel het ziekenhuis-
bed mag ruilen voor zijn eigen bed thuis.   

Marchella van de Poll  liep al jaren met 
een vergroeiing van de grote teen (Hallux Vallgus) en 
moest daarvoor geopereerd worden. De operatie viel 
tegen want er is meer bot verwijderd dan was afgespro-
ken. Zij heeft er een pin en schroef voor in de plaats 
gekregen. Na twee nachten in het ziekenhuis mocht ze 
naar huis en de komende zes weken loopt ze in een 
‘gekke’ schoen. De fysiotherapeut zal regelmatig 
bezocht worden, omdat ze moet leren haar voet op een 
andere manier af te wikkelen.

Henk Bloklander  is ongeveer een week 
opgenomen geweest in het Meander. Hoe het verder met 
hem gaat is nog onduidelijk. Eén ding is in ieder geval 
zeker: Henk is blij weer thuis te zijn.     

Van harte aan ieder, die met ziekte te maken heeft, 
sterkte gewenst namens ons allen. Ook aan degenen die 
zorg dragen voor een ander. Dat er ook in deze tijd van 
het jaar, waarin de dagen steeds korter worden, lichtpun-
ten zul¬len zijn die het leven zinvol en de moeite waard 
maken.  

FELICITATIES:
De afgelopen maand waren er vier bruidsparen die een 
huwelijksjubileum te vieren hadden: 
Op 11 oktober vierden Bram en Rennie van Gent-
Wiersma  feest. Zij kregen bloemen van 
de Eshof en van de gemeente Nijkerk, want zij waren 60 
jaar getrouwd.
Ad en Nia Ritmeester-Gerritse  werden 
ook in de bloemetjes gezet, omdat ze 55 jaar geleden op 
17 oktober elkaar het ‘ja’ woord gaven. 
Op 22 oktober was er bij Hester en Henk-Harm 
Beukers-Vlaanderen reden 
voor een feestje. Zij vierden die dag hun 12½ jarig 
huwelijk.
Hetty en Frits Harmsen-Ostermann had-
den op 26 oktober een goede reden voor een feest. Zij 
waren die dag 45 jarig getrouwd. 

Namens de Eshofgemeente van harte gelukgewenst!   
       

Kees van Rietschoten

IN MEMORIAM
 GIJSBERTHA DASSELAAR-VAN DER HORST

Op donderdag 28 september overleed Gijsje Dasselaar-
van der Horst, 91 jaar oud.
Gijsje kwam uit een gezin van zeventien kinderen. In 
1947 trouwde ze en kreeg met haar echtgenoot twee 
zoons en twee dochters. Ze woonden aanvankelijk in 
Hooglanderveen en later in Hoevelaken aan de 
Nijkerkerstraat. De kinderen kregen kinderen en ook zij 
kregen kinderen. Gijsje vond zichzelf in de laatste jaren 
van haar leven niet eenzaam: elke dag kwam er wel 
iemand langs.
In 1986 overleed haar echtgenoot, 62 jaar oud, aan de 
gevolgen van longkanker. Het laatste half jaar van zijn 
leven was zwaar, vertelde ze, vooral door het machtelo-
ze gevoel niets te kunnen doen. In 2010 moest ze ook 
haar zoon Gert missen en in 2014 overleed Bertus. Het 
overlijden van haar eigen zoons moet heel verdrietig 
voor haar zijn geweest – al is het misschien een zegen te 
noemen dat 
ze bij het 
overlijden 
van Bertus al 
ernstig leed 
aan demen-
tie, waardoor 
het niet meer 
helemaal tot 
haar door-
drong.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat ik met Gijsje in 
contact kwam. In het voorjaar van 2008 zocht ze via Els 
van Deuveren aansluiting bij de Eshofgemeente. Ze 
wilde het hebben over haar overlijden en afscheid. Ze 
wilde graag dat haar afscheid niet al te zwaar en somber 
zou zijn. Tegelijk zou ze het wel fijn vinden als de kerk 
erbij betrokken was – al zei ze eerlijk dat ze niet zoveel 
geloofde.
De laatste vijf jaar van haar leven woonde ze in 
Woonzorgcentrum Sint Jozef in Hooglanderveen. Het 
was moeilijk voor haar om haar zelfstandigheid op te 
geven, zoals elke lichamelijke achteruitgang weer slik-
ken was, maar ze had zichzelf geleerd zich bij onvermij-
delijke dingen neer te leggen. Ook in het zorgcentrum 
was ze meestal monter. Ze vond er aansluiting bij enkele 
andere bewoners en vond het ook wel prettig niet meer 
alleen te wonen. En er ging bijna geen dag voorbij zon-
der bezoek. De dochters Cilia en Cobi bleven haar 
opzoeken, net als de kinderen van Gert en enkele andere 
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kleinkinderen. Bertus kwam iedere dag ‘een bakkie 
doen’ en toen hij overleed, nam Maps de taak die haar 
echtgenoot zich gesteld had van hem over.
Tot het einde toe bleef ze vasthouden aan het leven. Zo 
was ze altijd geweest. Iemand die dóórging. Ook in 
moeilijke tijden. Kordaat; gevat; met humor; en, zoals 
ze van zichzelf zei: eigenwijs.

Op woensdag 4 oktober namen we afscheid van Gijsje 
in een bijeenkomst in uitvaartcentrum Elja aan het 
Kerkepad. Daarna is ze bij haar echtgenoot begraven.
Aan ieder leegte en verdriet ervaart nu ze er niet meer 
is, wensen we van harte sterkte toe.

Ellie Boot

Uit de gemeente

Vorming en Toerusting
Wandelen in verbinding

In oktober ging er voor de eerste keer een kleine groep op pad vanuit de Eshof. Daarvoor heb-
ben we met een aantal deelnemers nagedacht over de invulling van de reeks van vier wandelin-
gen voor het programma Vorming en Toerusting:
Wat we met elkaar delen, is dat wandelen ons helpt op adem of tot rust te komen. Samen wandelen geeft verbin-
ding met onszelf, elkaar en onze omgeving. En is ook op een andere manier kerk zijn op zondagochtend. 

ALS IK JOU HEB, HEB IK GENOEG
In oktober hebben we samen een deel van het Laaksepad gelopen. We startten onze wandeling met een korte bij-
drage over ‘verbinding’ voorbereid door één van de deelnemers. Yvonne de Gier gaf ons een mooi gedicht van 
Erik Idema mee. “…Als ik jou heb, heb ik genoeg…” Met die woorden gingen we op pad in stilte. Wat was het 
fijn om zo samen onderweg te zijn. Ook kregen de deelnemers de opdracht om tijdens de wandeling een element 
uit de natuur als beeld in zich op te nemen of mee te nemen. Op een mooie plek in het bos met een bijzondere 
lichtinval hebben we geassocieerd op onze eigen beelden en elementen. Dat leverde mooie inzichten op over wat 
ons bezighoudt. Halverwege hebben we op een prachtige plek gepauzeerd. De stilte wandelde daarna nog met 
ons mee. En ook was er toen ruimte voor gesprek om te zijn met wat er is. Opgeladen door de verbinding met 
onszelf, elkaar en onze omgeving gingen we allemaal weer naar huis.

OPGEVEN
Zou je ook wel een keer mee willen wandelen? Er is nog plek. Opgeven kan bij Esther Duine:

Zondag 12 november 2017, Oldenallerpad 
(8km), Putten
Zondag 14 januari 2018, Derde Erfpad (8km), 
Soest
Zondag 11 februari 2018, Stoutenburgerpad, 
Leusden
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Eshof 
en zijn rond 12.00 uur weer terug. 

Esther Duine



Kerkdienst en liturgie
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19 NOVEMBER:
 BIJ-ZONDAG MET OEGANDA

Aan de kerkdienst van zondag 19 november zal de jon-
gerengroep meewerken die naar Oeganda gaat in de 
zomer van 2018. We zullen iets horen over hun motiva-
tie. Die moet wel fors zijn! Van 17 juli tot en met 3 
augustus, ruim twee weken lang, zullen ze in de tropi-
sche hitte mee gaan helpen met de bouw van lokalen 
van de Queen of Peace Highschool. En voor het zover 
is, zullen ze zelf hun reiskosten bij elkaar verdienen met 
allerlei acties.
We verwachten dat in deze kerkdienst ook enkele jonge-
ren uit Middenmeer aanwezig kunnen zijn. Zij werkten 
in de zomer van 2017 aan de schoolgebouwen in Mpigi. 
Na de koffie en de lunch zullen zij iets van hun ervarin-
gen vertellen. Intussen zal in één van de zijlokalen van 
de Eshof een djembé-workshop voor de kinderen gehou-
den worden. Ook zullen ze Afrikaanse sieraden maken 
onder leiding van enkele Oeganda-gangers.
Elders in dit kerkblad staat meer over deze bij-zondag 
(bijzondere zondag) te lezen. Ook staat daar hoe je je op 
kunt geven voor de lunch. We hopen dat veel mensen 
blijven! Rond 14.00 uur sluiten we het programma af en 
gaat ieder zijns weegs.
De jongeren van de Oegandagroep gaan trouwens die-
zelfde middag nog baantjes trekken in De Slag – het kan 
nog net, voordat het zwembad zijn deuren sluit! Door 
zich te laten sponsoren hopen ze financieel weer een 
stukje dichter bij het einddoel te komen.

26 NOVEMBER: 9.15 UUR 
VIERING VAN SOLIDARIDAD IN HET 

PAULUSCENTRUM

Over deze kerkdienst staat op een andere plaats al meer 
vermeld. Op deze plaats daarom vooral nog even de 
waarschuwing: let op, de kerkdienst begint al om 9.15 

uur! De reden is dat Ben Piepers na de viering in het 
Pauluscentrum door moet reizen naar een andere kerk 
binnen de Lucasparochie, waar hij eveneens de kerk-
dienst zal leiden.

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

Op zondag 3 december is het de eerste zondag van de 
Advent. Zoals we gewend zijn, zal er op de 
Adventszondagen om 17.00 uur een avondgebed gehou-
den worden. Het zijn momenten van verstilling, aan-
dacht en voorbereiding op het feest van Kerst.
De voorbereiding hiervoor moet nog beginnen, daardoor 
kan ik er hier nog niet veel over zeggen. Enkel dat er dit 
jaar slechts drie keer een avondgebed zal zijn: de vierde 
Adventszondag valt op 24 december. Er is dan ’s avonds 
geen avondgebed, maar een kerstviering voor jong en 
oud (om 19.00 uur) en een kerstnachtdienst (om 22.00 
uur).
Voor wie die vierde keer niet graag mist, is er een 
troost: de morgendienst van 24 december zal het karak-
ter krijgen van een ochtendgebed. In zekere zin worden 
de vespers dus voortgezet op de ochtend van 24 decem-
ber om 10.00 uur. Hoe het ochtendgebed eruit ziet? Ook 
dat blijft nog even een verrassing. In het volgende kerk-
blad volgt meer hierover.

Ellie Boot

Onze hartelijke dank voor alle lieve felicitaties van de Eshofgemeente 
ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk.

Op dat moment ervaar je de warmte die onze gemeente uitstraalt.

Bram en Renny van Gent.
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Gastpredikanten in november
In de maand november en op de eerste zondag van 
december gaan twee gastpredikanten voor in de Eshof. 
Hoewel Erik Idema, die op 3 december voorgaat, geen 
‘echte’ predikant is, is hij wel theoloog.

Erik is een ras verhalenverteller die bijbelverhalen voor 
kinderen en volwassenen tot leven kan brengen. 
Daarnaast is Erik schrijver van verhalen, liedteksten en 
scenario’s. Ook in het liedboek zijn liederen en gedich-
ten van zijn hand opgenomen zoals op blz. 75, 1292 en 
1293 en de liederen 269, 290 en 359.

In het dagelijks leven is Erik uitgever bij Kwintessens 
en schrijver. 
Kwintessens is gespeci-
aliseerd in educatief 
materiaal voor het 
basisonderwijs op het 
gebied van sociaal-emo-
tioneel leren en levens-
beschouwing. Bekende 
uitgaven zijn onder 
andere de lesmethoden 
Trefwoord, Kind op 
Maandag, Hemel en Aarde en Kwink. 

Daarnaast gaat Erik regelmatig voor in kerkdiensten in 
de omgeving van Amersfoort. Erik is één van onze vaste 

gastvoorgangers.
Zingen is zijn grote hobby. Momenteel zingt hij in 
diverse (project-)koren en ensembles. Zingen is een 
belangrijk onderdeel van zijn leven. Zelf zegt hij erover: 
‘als ik niet meer zing, ben ik er waarschijnlijk niet 
meer.’

Op 12 november gaat Peter Breure uit Voorthuizen voor. 
In de Rondom van 
oktober is Peter al geïn-
troduceerd als een pre-
dikant die pas op latere 
leeftijd predikant is 
geworden na een loop-
baan in het onderwijs 
als docent scheikunde. 
De Ichthuskerk in 
Voorthuizen is zijn eer-
ste gemeente.

Zowel op 12 november als 3 december bespeelt 
Skip van Rooij het orgel en de piano.

Frits Harmsen.

Gezocht: contactpersoon

Wie wil ons, wijkteam 8, komen versterken?

Wij zijn een leuk team van 5 personen. Tien keer per jaar bezorgen we de rondom in een eigen kleine 
wijk. Natuurlijk doen we ook mee aan de actie van kerkbalans en de ZWO en bezorgen we een kaart of 
bloemen bij bijzondere gelegenheden. We hebben aandacht voor het lief en leed in de wijk en overleggen 
vijf keer per jaar
Ons overleg is informeel en vooral heel gezellig.

Lijkt dit je wat? neem dan contact met mij op:
Ellen van der Linden



Vorming & Toerusting
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Programma Vorming & Toerusting
in november 2017
In november bent u van harte welkom bij de onderstaan-
de 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. 

Er zijn de volgende activiteiten

Op woensdag 15 november,  19.30 - 21.30 uur.
Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg 
Film: Pope Joan
 
Het epische filmdrama Pope 
Joan vertelt het verhaal van 
de mythe over een intelligen-
te, leergierige vrouw. 
Vermomd als man zou zij het 
in de 9e eeuw tot paus heb-
ben geschopt en daarmee zou 
ze de enige vrouwelijke paus 
ooit zijn geweest.
Kaartjes, € 6,75 per stuk zijn 
te bestellen via de website:
https://www.bibliotheeknijkerk.nl/activiteiten/filmcafe-
hoevelaken-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, 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 ver-

groten en boven zijn lotsbelevingen uit te stijgen.
Deze lezing gaat over hoe de mens zijn uiteindelijke 
bestemming kan bereiken en zijn weg daarheen via reïn-
carnatie. Deze avond wordt verzorgd door Klaas Laan.
 Deelname:  5,00 euro

Op donderdag 30 november, 20.00 – 22.00 uur 
in de Eshof
Jezus uit de kunst

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de 
Westerse kunst laat een spanningsboog zien tussen god-
delijk en menselijk, tussen eenvoud en uitbundigheid, 
tussen oog voor het mysterie en (al te) concrete invul-
ling 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 betekenis-
volle kunstwerken bij het 
verhaal van Jezus. In de 
voordracht is ruimte voor 
meditatief overwegen van 
de verbeelding die jou 
inspireert en enige interac-
tie rond beleving van de 
kunstwerken.
Deze avond wordt verzorgd door Ben Piepers. 
Deelname:  5,00 euro

In december 2017 zijn geen activiteiten van 
Vorming en Toerusting gepland. 

Anneke Bison



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E D E  E S H O F 9

 
Kerstmiddag 2017

AANKONDIGING KERSTMIDDAG 2017

De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de
St.Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof worden georganiseerd.

Deze middag zal plaatsvinden op

Vrijdag 22 december om 15.30 uur in de Eshof

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en alle gemeenteleden van 72 jaar en ouder
zullen in november een uitnodiging ontvangen.

De leeftijd is verhoogd naar 72 jaar omdat het aantal aanmeldingen al enige jaren oploopt.
Bij de St. Paulusgeloofsgemeenschap is de minimum leeftijd 75 jaar.

Vanwege de veiligheid en brandweervoorschriften moet er
 een maximaal gastenaantal worden aangehouden.

Wij ontmoeten u graag op vrijdag 22 dec. 2017 op de kerstmiddag.

Namens de voorbereidingscommissies
van de Eshof  en

de St.Paulusgeloofsgemeenschap.

Anja Bouw
Wilma v.d. Kuilen

Betty Obdeijn
Ben Janssen
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Uitnodiging voor het gemeente- /
seniorenuitje op 24 april 2018

Ook in 2018 hopen wij weer een gezellige dag voor alle senioren uit onze gemeente te organiseren. Deze keer 
met het thema: Friesland - Waterland

We rijden deze dag naar Koudum, waar we starten met een rondvaart over de Friese meren en een deel van de 
Elfstedenroute. Aan boord drinken we koffie met Friese koek.

Daarna rijden we naar Hindelopen, om van een echte Friese koffietafel te genieten.

Na de lunch maken we een rondrit door het Friese boerenland. Onderweg geven we nog een “lift”  aan iemand 
die ons verhalen vertelt over de omgeving.

Na afloop van deze rit krijgt u nog tijd om Hindelopen te ontdekken en ook even een “rommelboerderij” binnen 
te lopen. Hier vindt u allerlei attributen uit de oude tijd. 

Na afloop is er in het restaurant nog een kopje koffie of thee met Friese lekkernij. 

Terug in Hoevelaken wordt de dag zoals gebruikelijk afgesloten met een hapje en een drankje.

Datum                     : dinsdag 24 april 2018
Verzamelen              : 7.45 uur bij de Eshof
Vertrek                    : 8.00 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 vóór 1 maart 2018 bij 
Trix Kalksma  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 . 
Boek daarom tijdig, want vol is vol!

Namens de voorbereidingsgroep,

Elly Rijnhout
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Wie op zondag 8 oktober de kerkzaal binnen kwam, kon 
het gelijk zien, er was iets bijzonders. Er was bij-zon-
dag. Oftewel, een bijzondere zondag. Een zondag waar-
op er na de reguliere kerkdienst nog een programma is 
voor jong en oud, rond een thema.
Dit keer was het thema 
Franciscus. Voor in de 
kerk stond een prachtige 
boom, er hingen vogel-
tjes in en tijdens de kin-
derdienst werden er nog 
meer vogeltjes gemaakt, 
die later een plek kregen 
in de boom. Ook hadden 
verschillende gemeente-
leden gehoor gegeven 
aan de oproep om een foto van hun favoriete (huis-)dier 
mee te nemen. Er hing een collage van kippen, honden, 
paarden, slakken, poezen, een vlinder, nijlpaarden, een 
kikker en zelfs een Iers rund. 

Na de kerkdienst en de koffie kwamen we opnieuw bij 
elkaar in de kerkzaal voor een toneelstuk. Daarin heb-
ben we Franciscus en een aantal andere mensen ontmoet 
die met elkaar in discussie waren: kloppen die verhalen 
die over Franciscus verteld worden? De discussie ging 
over het hebben van gelijk of ongelijk. Heeft Franciscus 
echt met de dieren gesproken en heeft hij wel of niet de 
wolf ‘getemd’? En is het belangrijk om gelijk te hebben 
of te krijgen? Ook ging het over delen. Delen van wat je 
over hebt of delen van wat je hebt ...... 

Na het delen van de 
lunch, splitste de 
groep zich op. 
De kinderen hebben 
van vetbollen en rijg-
pinda’s poppetjes 

gemaakt, die buiten opgehangen konden worden. Zo 
hebben we die dag extra voor de buitendieren gezorgd. 
  
De volwassenen hebben met elkaar een spel gespeeld 
onder leiding van Ellie. 
Omdat dierendag de sterfdag is van Franciscus, ging het 
over dieren. 
En hoe we daarop kunnen lijken!  
Op welk dier lijk jij? 
Op welk dier lijkt je buurvrouw/man? 
Welk dier zou je willen zijn en waarom? 

  

Er kwamen allerlei dieren langs: olifant, mier, teckel, 
(broeder) ezel, vogels van divers pluimage en zelf een 
slak! 

Meneer de Uil uit de fabeltjes-
krant zei al: "want dieren zijn 
precies als mensen" 
Misschien is het ook wel anders-
om! 
 

 
Hartelijke groet, 

Yvonne de Gier & Diana Kneppers-Doornekamp

                           
                       

Bij(zondere) - zondag: 
Franciscus van Assisi
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Dit keer staat de bij-zondag in het teken van Oeganda.
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, gaat een groep jon-
geren vanuit de Eshof - gemeente volgend jaar naar 
Oeganda, naar de Queen of Peace Highschool.
Vandaag komen we al een beetje in Afrikaanse sferen.

Het programma is geschikt voor iedereen:

•	 Na de reguliere kerkdienst (van 10.00 – 11.00 uur) 
is er koffie

•	 Na de koffie is er in de kerkzaal een creatieve inlei-
ding op het thema

•	 Rond twaalf uur zullen we samen lunchen, hier 
wordt voor gezorgd

•	 Na de lunch krijgen de kinderen twee workshops 
aangeboden:

   - Een djembé – workshop o.l.v. Lodewijk de  
    Vries
   - Een Afrikaans sieraad maken o.l.v. project 
   groep Oeganda

•	 Voor de volwassenen is er in de kerkzaal een pre-
sentatie over het project in Oeganda. Daarna is er 
een interactief gesprek over het project

Na afloop kunnen we elkaar bij een drankje nog even 
ontmoeten en rond 14.00 uur is het programma afgelo-
pen

We vinden het heel leuk als je komt!

In verband met de broodmaaltijd en de workshops is 
het wel handig als je ons dat laat weten. 

Dat kan bij:
Diana Kneppers-Doornekamp

Bij(zondere) - zondag:
Oeganda 19 november

De bloemen of een zinboekje gingen deze keer naar:

Dhr. en mw. van Gent                                  60 jaar getrouwd
Dhr. en mw. Ritmeester                55 jaar getrouwd
Dhr. en mw. Beukers                                             12,5 jaar getrouwd
Dhr. en mw. Harmsen                                     45 jaar getrouwd
Dhr. en mw. Heining                                        45 jaar getrouwd
Dhr. Kroonenburg                                          ziekte
 

EN DE JARIGEN:
dhr. Timmerman, dhr. v.d.Top, mw. v. Duijn, dhr. Dekker, dhr. Lammers, mw. Venema, mw. Ritmeester,
dhr. Westerman, dhr. Braam, dhr. v. Reijendam, dhr. v.d. Rovaart, dhr. Schipper, mw. Schuijt en dhr. Meijer

Wanneer bloemen/kaart: 70 jaar bloemen,  71-74 jaar kaart,  vanaf 75 jaar elk jaar bloemen; Bij 12 ½ , 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.
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Koffieboeren trainen in klimaatvriendelijke 
productie.

Wereldwijd stijgt de vraag naar koffie jaarlijks.
De productie blijft echter achter en heeft bovendien een 
enorme impact op ons  klimaat. Solidaridad traint kleine 
koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru daarom in 
klimaatvriendelijke koffieproductie.
Zo houden ze deze op peil en gaan ze klimaatverande-
ringen tegen.

Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorza-
ken van een steeds lagere koffieproductie in Centraal- 
en Zuid-Amerika. Extreme temperaturen en regens tas-
ten de koffieplanten aan. Slecht bodemonderhoud zorgt 
bovendien voor bodemerosie, insectenplagen en planten-
ziektes. Doordat de vruchtbaarheid en de opbrengst van 
het land enorm afnemen, voelen koffieboeren zich 
genoodzaakt regenwoud en bossen te kappen om nieuw 
land te ontginnen. Ontbossing voor koffieproductie zorgt 
voor maar liefst 76 miljoen ton CO 2-uitstoot per jaar, 
met klimaatverandering tot gevolg.
Solidaridad wil deze negatieve spiraal van de koffiepro-
ductie stoppen.

Steun koffieboeren en ga klimaatverandering 
tegen.
Met het Climate Smart Agriculture-project dringt 
Solidaridad de ontbossing terug en vergroot het de kof-
fieproductie en de opbrengst en het inkomen van kleine 
boeren op een duurzame manier. Door nog meer koffie-
boeren te trainen om efficiënter en milieuvriendelijker te 
werken, werken we aan een hogere koffieopbrengst en 
krijgt een groot aantal gezinnen een menswaardig 
bestaan met kans op onderwijs en goede gezondheids-
zorg.
Door de inzet van u en onze geloofsgemeenschappen 
kan iedereen blijven genieten van een lekker kopje kof-
fie en strijden we samen tegen klimaatverandering door 
koffieproductie!

Helpt u mee ?
In de kerkbladen Rondom/Dialoogje vindt u een blanco 
envelop met een sticker van Solidaridad. Voor de koffie-
boeren vragen wij u, met een financiele bijdrage in het 
envelopje, ons project te steunen.
Dit envelopje kunt u zondags in de Solidaridad-doos in 
de hal van de kerk doen, of zelf bij een van onderstaan-
de adressen in de brievenbus deponeren. Op een zicht-
bare plek 
hangt bij deze adressen de Solidaridad-poster met het 
thema van deze actie.

Inleveradressen:

- Willy van de Berg
- Gerwin Duine
- Toon Ossendrijve
- Wim van Vliet

Zondag 26 november om 9.15 uur is de gezamenlijke 
Solidaridad-viering in het Pauluscentrum.
Op deze dag zal er ook een collecte zijn en zullen 
Fair Trade producten achter in de kerk verkocht 
worden.

Namens de vrijwilligers van de ZWO-groep en de 
MOV-groep.

Meer informatie: 
www.solidaridad.nl/ kerkenactie.
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Dit is de laatste impressie uit de kerkenraad  
van 2017. Het ziet er een beetje vreemd uit nu 
ik het opschrijf eind oktober, maar het is echt 
zo. De kerkenraad vergaderde donderdag 26 
oktober en de volgende vergadering  vindt 
plaats op 7 december. Dan is de sluitingsdatum 
voor het aanleveren van  kopij al lang verstre-
ken en ligt de december/januari editie van de 
Rondom al bijna op de deurmat.
Of we vergaderen of niet, ook in het december-
nummer treft u informatie aan vanuit de ker-
kenraad. Dan gaat het over onze jaarlijkse 
bezinningsdag  die op zaterdag 4 november 
plaats vindt. 

BEZINNING EN TOEKOMST

In de kerkenraadsvergaderingen bespreken we niet uit-
sluitend bestuurlijke zaken. We ruimen ook tijd in om 
stil te staan wat ons bezig houdt  in ons geloofsleven. 
Soms komt een bezinningsitem voort uit persoonlijke 
ervaringen of zienswijze, maar het kunnen ook bredere 
onderwerpen zijn.  Voorbeelden van onderwerpen die ter 
tafel kunnen komen zijn,  in willekeurige volgorde:  
goed rentmeesterschap van de aarde die we bewonen; de 
betekenis van de veranderende wereld voor ons kerk-
zijn; de omgang met onze naasten; betekenis van de 
sacramenten zoals de Doop en het Heilig Avondmaal; 
wat betekent de krimpende kerk voor ons als Eshof 
gemeente.

Bezinning helpt ons elkaar beter te leren kennen en te 
begrijpen. Het geeft ons voedsel en energie om ons 
werk voor onze kerkgemeenschap te blijven doen en het 
geeft extra kleur aan de vergaderingen. Het maakt de 
vergaderingen leuker en leerzaam.

Tijdens de kerkenraad in september hebben we drie 
kwartier gebruikt om een zogenaamde 
Emmaüswandeling te maken. Twee aan twee hebben we 
gelopen en hebben we elkaar aan de hand van enkele 
vragen verteld over onze dromen en verlangens. Het 
eerste deel  liepen we in stilte.  Vervolgens vertelde de 
eerste persoon haar of zijn verhaal en daarna werden de 
rollen omgedraaid. Het bleek een waardevolle ervaring 
voor ieder van ons.

In de oktober vergadering was het weer anders. Toen 
heeft Jan Hofman in hoofdlijnen geleid door de agenda 
van de bezinningsdag. Het was een mooie en aanspre-
kende presentatie over de Eshof gemeente: “Een vitale 
gemeente: Nu en straks”. 

Op 4 november gaan we 
met dit onderwerp aan 
de slag. We weten 
waar we nu staan, 
maar als we afwachten houden we het uiteindelijk niet 
vol. Het wordt met steeds minder mensen gedaan, want 
ondanks de duidelijke signalen die in de zomer van 
2016 zijn afgegeven, hebben we geen nieuwe ambtsdra-
gers mogen begroeten.  Eigenlijk hebben we die discus-
sie al eerder gevoerd het is steeds moeilijker om aan 
voldoende vrijwilligers te komen om de kerkelijke orga-
nisatie op termijn vitaal te houden. Het is dus zaak om 
te zoeken naar andere wegen en bestaande denkpatronen 
te doorbreken. Hier gaan we zaterdag 4 november mee 
aan de slag. We hopen een inspirerende en vruchtbare 
dag met elkaar te beleven.  

U gaat nog meer van ons horen naar aanleiding van 4 
november. Niet alleen middels een verslag in Rondom 
de Eshof. Ik denk dat we allemaal dromen van “Een 
vitale gemeente: nu en straks”. Het realiseren van deze 
droom is geen verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
alleen. Het is een verantwoordelijkheid van de gehele 
Protestantse Gemeente de Eshof. In 2018 komen we 
daar concreet bij u op terug.

AFSCHEID

In september zat de ambtstermijn van Lenie van der 
Laan er op. In de vergadering van oktober hebben we 
Lenie bedankt  voor  de zes jaar waarin zij ouderling 
was in wijk 6. Daarnaast is Lenie het grootste deel van 
haar ambtsperiode voorzitter geweest van de pastorale 
raad. De ziekte van haar echtgenoot  Jan Duijnhouwer  
en het overlijden van Jan, maakte het werk zwaar voor 
Lenie. Desondanks heeft ze haar  vierjaarlijkse termijn 
afgemaakt en zelfs nog met twee jaar verlengd. Met 
ondersteuning vanuit het ouderlingenteam heeft Lenie 
haar werk gedaan. Wij hebben groot respect voor haar 
inzet in een moeilijke periode van haar leven. Lenie, 
langs deze weg nogmaals hartelijk dank daarvoor. Fijn 
dat je nu als contactpersoon betrokken blijft bij wijk 6. 

PROJECT “DE LEVENSBOOM”

Al geruime tijd leeft het idee om, naast de gedachtenis 
hoek die we hebben voor het herdenken van de mensen 
die onze gemeente ontvielen, een plek te creëren om de 
geboorte van kinderen in onze gemeente zichtbaar te 
maken. Een eerste plan hiervoor is, als mijn geheugen 
me niet in de steek laat, begin dit jaar in de kerkenraad 
besproken. De contouren van het plan waren echter te 

Impressie uit de kerkenraad
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ruw en er kleefden bezwaren aan. De kerkenraad stond 
wel positief ten opzichte van het idee en heeft Diana 
Kneppers-Doornekamp gevraagd een nieuw plan te rea-
liseren dat voldoet aan de wensen van de kerkenraad. 
Diana heeft de opdracht aanvaard en heeft een kleine 
commissie gevormd. Binnen en buiten onze gemeente 
zijn inlichtingen ingewonnen en ideeën opgedaan. 
Samen met Lieske Duim  neemt Diana ons mee in het 
proces dat de afgelopen maanden is doorlopen. Al  
nadenkend over de Levensboom ontstond het idee dat 
het niet alleen gaat om de markering van de geboorte, 
maar ook  om de ontwikkeling de kinderen. Zo ont-
stond het idee om iets te realiseren dat start bij de 
geboorte en doorloopt tot het kind naar de middelbare 
school gaat. Met dit idee op zak is de PKN om infor-
matie gevraagd over soortgelijke projecten. In het 
gesprek dat volgde was men dusdanig enthousiast over 
het, toch wel unieke, idee dat men ondersteuning bij de 
uitwerking aanbood vanuit de PKN.  De PKN ziet de 
uitwerking als een soort pilot project, dat kan dienen 
als voorbeeld voor andere PKN gemeenten. Wordt ver-
volgd!

WAT WE VERDER NOG HEBBEN 
BESPROKEN EN BESLOTEN 

De kerkenraad besluit  dat er een fotoboek  van de 
musical Anatevka  wordt gemaakt dat ter inzage in de 
kerk wordt gelegd. 
De begrotingen van de kerk, diaconie en ZWO worden 
besproken en vastgesteld door de kerkenraad. Er is 
grote waardering voor al het werk dat is gedaan door de 
mensen uit het College van Kerkrentmeesters, Diaconie 
en ZWO om goede inzichtelijke begrotingen te maken. 
De kerkenraad is blij met de heldere toelichtingen die 
vooraf op schrift waren gesteld.
Verder bespreken we de vacatures en mogelijke kandi-
daten. Ook aanmelding van potentiele kandidaten door 
gemeenteleden stellen we op prijs. We hopen dat uit de 
lopende acties een aantal nieuwe ambtsdragers naar 
voren stappen. Dat is nodig, want medio 2018 lopen er 
een behoorlijk aantal ambtstermijnen, waaronder die 
van ondergetekende, af. 

Jac. van Hoeijen -
  Voorzitter kerkenraad
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College van Kerkrentmeesters
ACTIE KERKBALANS 2017

Onder het motto:  “Mijn kerk verbindt”  hebben wij u begin dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u bereid 
bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar financieel  te steunen. Hiervoor hebben velen van u een toezegging 
gedaan. Voor zover u deze toezegging nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze gemeente helpen door 
voor het einde van dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans 2017 over te maken.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente voor 2018 in de kerkenraad behandeld en daar vervolgens vast-
gesteld. Maar voordat we in januari 2018 met de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met uw hulp het 
doel voor 2017 bereiken. Dat betekent dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in begin van dit jaar 
gedane toezegging in een daadwerkelijke betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.

DE STAND PER 20 OKTOBER 2017

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2017 toegezegd een bedrag van EURO 114.296 hiervan is tot en met 20 
oktober 2017 een bedrag binnengekomen van EURO 89.940 dit is 78,7% van het toegezegd bedrag. In de periode 
van 20 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO  24.356.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans Schimmel, administrateur
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100 jaar
100 JAAR, DAT MOET NATUURLIJK GEVIERD WORDEN.

Op 3 oktober hebben ook wij als deelnemers van de activiteitengroep de verjaardag van Rie Lensen gevierd.
Wij hebben haar luid toegezongen, waarna de jarige trakteerde op een heerlijk stuk taart.

Ook de advocaat met slagroom, een glaasje wijn of een sapje, 
zorgden daarna voor een sfeervolle middag. Dit werd aange-
boden door de activiteitengroep.

Onze 100 jarige heeft een druk bestaan door de vele contac-
ten die zij onderhoudt en dat was de reden dat zij iets eerder 
haar feest moest verlaten, wat de overige deelnemers niet 
heeft weerhouden vrolijk door te feesten!

Wij wensen Rie een hele goede gezondheid en dat zij nog 
vaak onze activiteitenmiddagen kan blijven bezoeken.

  De activiteiten groep,, de Eshof “
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De volgende collectes worden van 
harte door de Diaconie aanbevolen
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 zin-
geving. Wekelijks is er een vespervie-
ring 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 ruim-
te 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 pio-
niersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland. 
Op zondag 5 november is de collecte bestemd voor dit 
belangrijke missionaire werk. Doet u mee?

12 november.
Plaatselijk werk
Kerstpakketten
Elk jaar brengt uw diaconie bij een 
aantal adressen kerstpakketten, 
waar deze zeer welkom zijn. Om 
deze mensen tijdens de feestdagen te steunen en een 
extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte 
warm te steunen.

19 november.
Solidaridad
Klimaatverandering is een van de 
belangrijkste oorzaken van een 
steeds lagere koffieproductie in Centraal- en Zuid-
Amerika. Extreme temperaturen en regens tasten de 
koffieplanten aan. Doordat de vruchtbaarheid en 
opbrengst van het land enorm afnemen, voelen koffie-
boeren zich genoodzaakt regenwoud en bossen te kap-
pen om nieuw land te ontginnen. Ontbossing voor kof-
fieproductie zorgt voor maar liefst 76 miljoen ton CO2 
-uitstoot per jaar, met klimaatverandering tot gevolg. 
Solidaridad wil deze negatieve spiraal van de koffiepro-
ductie stoppen.
Solidaridad traint koffieboeren in Colombia, Mexico en 
Peru daarom in klimaatvriendelijke koffieproductie. Zo 
houden ze hun productie op peil en gaan ze klimaatver-

anderingen tegen. 
De koffieboeren die de klimaatvriendelijke landbouw-
technieken toepassen, verminderden de CO2-uitstoot. 
Helpt u mee! 

Op 26 november zijn we te gast in de St. Paulus 
Geloofsgemeenschap

3 december.
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaco-
nieën van de gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar versterken met de volgende uit-
gangspunten:
- gebruik maken van elkaars ervaringen;
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de 
Wet Maatschappelijke  
  Ondersteuning (WMO);
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving ver-
groten;
- Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

3, 10 en 17 december, Vespers 
om 17:00 uur.
Passantenverblijf
Amersfoort
Vooral in deze donkere koude 
dagen erg belangrijk. Iedereen van 16 jaar of ouder 
die(langdurig) dak- of thuisloos is, kan ‘s nachts terecht 
in het Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in 
Amerfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een 
warme maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bij-
drage aan de vespers-collectes ervoor zorgen dat deze 
mensen in een feestelijke decembermaand, zowel letter-
lijk als figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.
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Begroting 2018
Diakonie en ZWO

Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken. 
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de begroting voor het jaar 2018 van de Diaconie en de ZWO.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het College van Diakenen / ZWO en de leden van de kerkenraad. 

Namens het college van Diakenen / ZWO 
Mw. A. Bouw, penningmeester en Hr. H. Westein, administrateur

Begroting Diakonie 2018

ontvangsten   uitgaven 
   
Collectes  9.500 Af te dragen collectes (rooster) 5.500
Giften  1.500 Hulpdienst-Hoevelaken 1.000
   Steunverzoeken 750
   Hulpvraag 500
   Diaconaal Quotum 900
   Kerstattenties 300
   Kerstpakketten 600
   Kerstmiddag 100
   Kosten diaconie 130
   NDB 800
   Contributie / bankkosten 270
   
   Over 150
  -----------  ---------- 
  11.000  11.000

Begroting ZWO 2018

ontvangsten   uitgaven 
   
Giften (vvb toezegging): 16.000 Project ZWO 12.000
Giften jongeren project 20.000 Diaconaal project Oeganda 21.000
Eigen bijdrage jongeren project 3.000 Kerk in actie 40 dgn tijd 3.000
   Drukkerij 250
   Bankkosten 300
   Diaconaal Quotum 900
   Edukambani 500
   St Noi Si Voi 1.000
   
   
   
   Over 50
  -----------  ---------- 
  39.000  39.000
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Begroting 2018
Protestantse Gemeente "de Eshof"

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

 Begroting     Begroting 
 2018  2017 
Baten:    
Rente-baten en dividenden 3.600  4.100 
Vrijwillige bijdragen 114.500  114.000 
Overige baten 43.300  43.750 
 ---------------  --------------- 
  161.400  161.850
Lasten:    
Lasten kerkgebouw 12.000  12.000 
Pastoraat 88.500  85.000 
Lasten kerkdiensten 5.400  5.300 
Verplichtingen andere organen 8.400  9.300 
Salarissen en vergoedingen (musici, vrijwilligers) 15.550  14.850 
Kosten beheer en administratie 1.950  2.000 
Overige lasten 31.550  33.250 
 ---------------  --------------- 
  163.350  161.700
  ---------------  ---------------
Over/Tekort  -1.950  150
  ========  ========

Leden  van de Protestantse Gemeente "de Eshof" 
Onderstaand vindt u de begroting voor 2018 van de Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken. Deze 
begroting is goegekeurd in de kerkenraadsvergadering van 26 oktober 2017.
De begroting is in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester 
W.A.Floor, Koolmeeslaan 14 en bij de administrateur F.Schimmel Westerdorpsstraat 58a.
De begroting is ook te vinden op de website "de Eshof": www.pgdeeshof.nl onder het hoofdstuk ANBI.

Kerkbalans 2018: 
Onder het motto "Geef voor je Kerk" starten we in januari 2018 de actie Kerkblans.
De kerk is er voor u als lid van de Eshof Gemeente, maar bent u er ook voor de kerk. Met uw financiele steun kan 
de kerk haar taken uitvoeren. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij  u ook dit jaar een bedrag te schenken 
aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze Eshof Gemeente. 
De begroting voor 2018 laat een tekort zien van € 1.950. Om de financiën in de toekomst gezond te houden, is een 
stijging van uw vrijwillige bijdragen in 2018 van groot belang.

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

Namens het college van Kerkrentmeesters,
André Floor, penningmeester

Frans Schimmel, administrateur
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Geldmeter
Oegandaproject
Deze zomer gaat een aantal jongeren van de Eshof en de 
Paulus naar Oeganda om daar verder te bouwen aan de 
Queen of Peace Highschool. Dit project kost natuurlijk 
geld… Voor het grootste deel wordt dit binnengehaald 
door een hoop leuke acties. Om bij te kunnen houden 
hoeveel geld er al is verdiend, heeft het team een geld-
meter gemaakt. Deze is vanaf heden te bezichtigen in de 
Eshof. 
Dit jaar was er het creatieve idee om de geldmeter in de 
vorm van een waterput te maken. In veel ontwikkelings-
samenwerkingsprojecten in Afrika wordt er zo’n water-
put gebouwd. Waarom? Omdat deze gemakkelijke toe-
gang tot water in Afrika van groot belang is. Het bou-
wen van zo’n put – in onze ogen misschien een simpele 
actie – kan de samenleving daar erg vooruit helpen. Wij 
hopen dat ons werk voor de school in Oeganda hetzelf-
de effect gaat hebben. 

De meter ziet er leuk uit, het idee erachter is mooi, maar 
hoe werkt het? In de put staat een meter met verschil-
lende geldbedragen erop. Als u in de put kijkt, kunt u 
zien tot welk bedrag de put is gevuld met water (of 

eigenlijk, 
papier). Het 
‘waterpeil’ zal 
uiteindelijk 
stijgen tot de put volledig gevuld 
is en het bedrag nodig voor het 
project dus binnen is. Op deze 
manier kunt u elke keer dat u in 
de Eshof bent, zien hoe ver het 
projectteam gevorderd is met het 
inzamelen van het geld. 
De put mag overigens ook als 
wensput gebruikt worden…
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Oeganda jongerenreis: 
de voortgang
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De groep is compleet, de eerste acties zijn uitge-
voerd, kortom: het is begonnen! Met een kleine, 
maar zeker enthousiaste, groep gaan wij in de 
zomervakantie van 2018 naar Mpigi, Oeganda.

De groep bestaat uit zes jongeren: Demi Beitler, 
Amarant Hoofdman, Anje Boswijk, Roy Nieuwveld, 
Sandra van Valkengoed en Annika van Oosterom.
en 4 begeleiders:
Arjan de Vries, Mieke van Vliet, Celine van den Heuvel 
en Jessica Hofman.

Met z'n tienen zullen wij steeds zichtbaarder worden 
binnen de gemeente. Zo kunt u in deze rondom lezen 
over de taartenactie, de sint en pietactie en de geldmeter. 
Ook zullen wij ons in de rondom aan u voorstellen: elke 
editie verschijnt er een interview met een van de deelne-
mers of begeleiders. 

Wilt u ons nou 
in het echt ont-
moeten? Dat 
kan! Tijdens de 
dienst van 19 november zal de groep zich voor het eerst 
presenteren aan de gemeente. Ook na de kerkdienst hel-
pen de jongeren met het programma en is er de kans om 
met hen te praten en ze te ontmoeten. Zien we u dan? 
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Het Christendom in Nederland (slot)
In het juninummer lazen we hoe de Hervormde synode, 
in het nauw gedreven, zich er uit redde door te verklaren 
dat het onbevoegd was om uitspraken over geloofszaken 
te doen.
Veel kopstukken uit de Hervormde kerk poogden het 
roer vast te houden. De afscheiding van de gereformeer-
den op 29 oktober 1834 had er flink ingehakt.

Omstreeks 1840  kwam de moderne theologie in beeld. 
De theorieën gingen erg ver voor die tijd. De Haagse 
predikant Zaalberg preekte dat de "drie eenheid" niet 
bestond. Zaalberg begreep dit beter dan de synodeleden. 
In 1867 nam hij ontslag samen met de Amsterdamse 
predikanten Allard Pierson en Busken Huet. Drie maan-
den later kreeg Zaalberg spijt. Hij meldde zich bij de 
Haagse kerkenraad. Maar de kerkenraad wilde hem niet 
meer. Zaalberg ging in beroep bij de synode en deze 
besliste dat hij in zijn ambt hersteld moest worden. Het 
synodaal bestuur stond veelal achter de moderne  predi-
kers. Ze verkondigden de meest moderne stellingen. Ze 
doopten niet meer in de naam van "de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest", maar verzonnen nieuwe stellin-
gen.

Naast de moderniserende predikanten ontstond tenslotte 
ook een groep van theologen, die zich de Reveilkring 
noemden. Leden waren Da Costa,  Groen van Prinsterer, 
Bilderdijk en de Clerc. Dit werd voorlopig een stel 
geleerden die de toon aangaven. 
Naarmate de 19e eeuw verstreek roerden verschillende 
groepen de trom.

Uiteindelijk kregen de dolerenden ook een stem.
De gereformeerden, die aanvankelijk de oude kerkge-
bouwen hadden genaast, kregen later opdracht van de 
Hoge Raad, de Hervormde Kerk het gebruik van deze 
gebouwen toe te staan.
Gevolg was dat er tal van nieuwe kerkgebouwen werden 
gesticht die alle door de gereformeerde kerkleden wer-
den gefinancierd.

Nog wat jaartallen: 
1840 de schoolstrijd onder leiding van Abram Kuiper.
1883 werden de drie formulieren van enigheid weer in 
ere hersteld.  

Langzamerhand ontstonden overal in Nederland 
geloofsgemeenschappen waarvan ik niet weet waartoe 
ze behoorden.
Katholiek en Oud katholiek, Hervormd en Hervormde 
bonders. Gereformeerden en Vrijgemaakt 
Gereformeerden.
 
Niet alles heb ik benoemd om het overzichtelijk te hou-
den.

Fokke Kooistra                                                

DE FONTEINKERK PRESENTEERT: 
RUUD BARTLEMA OVER DE POËZIE VAN HANS ANDREUS
VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017   |   20:00 UUR   |   FONTEINKERK / HUIS VAN ZUID

De commissie Vorming Door Ontmoeting organiseert een thema-avond rond de dichter Hans Andreus. Ruud 
Bartlema, beeldend kunstenaar en leraar Joodse mystiek uit Soest gaat in op zijn leven en dichtkunst. In een per-
formance van voordracht en muziek zal hij een vertolking geven van een aantal van Andreus’ gedichten.

Beste mensen,

WEES ER BIJ. Het belooft een bijzondere avond te worden. 
Na afloop is er een hapje en een drankje. Geen entree maar een vrijwillige bijdrage.
Neem gezellig iemand mee en stuur het berichtje gerust door.

Hartelijke groet Wilma Hornsveld
namens VDO team vd Fonteinkerk.



D E  E S H O F 23

Administratie
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INGEKOMEN:
Mevr. M. Rensen         wijk 8
Dhr. H.A. van Kommer         wijk 5
Mevr. F.A.J. Hoekstra        wijk 9
Fam. Lubbersen        wijk 1
Dhr. M.J. Vergeer         wijk 8
Fam. Nijhof-van der Horst        wijk 2 
Dhr. C.B. van der Linden         wijk 5

VERHUISD:
Fam.  van de Pol     wijk 1/8
Mevr. M.M. Bakker    wijk 9/9
Fam.  Huurdeman -    wijk 9/3
  van Rietschoten

VERTROKKEN EN  OVERGESCHREVEN:
Dhr. R.M. Bos      wijk 7
Dhr. R.H. Zanting     wijk 1

OVERLEDEN:
Mevr Henkemans – Saravanja       wijk 1
Mevr. Dasselaar-van der Horst       wijk 1

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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse;

Inleverdata
Inleverdatum voor het december/januari nummer is
dinsdag 28 november 2017
Inleverdatum voor het februari nummer 2018 is
dinsdag 30 januari 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij   


