Rondom 'de Eshof' juli / augustus 2018
Voor de vakantietijd ……….

Als wij op reis gaan, God,
is het, of wij een beetje anders worden:
wij worden mensen met tijd en ruimte voor plezier,
wij zullen blij zijn met de vrijheid om ons heen;
genieten van een ander landschap,
onbekende steden en haast vergeten stilte.
Soms zullen wij maar klein zijn
in al die vrije tijd, die verre ruimte,
en het gescheiden zijn van
wie en wat vertrouwd is in ons leven.
Ook als wij blijven en niet gaan,
is het of wij een beetje anders worden.
De veiligheid in onze huizen,
de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn,
staan dan zo helder ons voor ogen.
Maar ook de vrees van nóóit meer weg,
van achterblijven en alleen gelaten zijn;
de vraag, of wie op reis ging,
terug zal keren.
Doe ons dan tijd ervaren,
die boven elke tijd van afscheid
en van terugkeer staat:
uw tijd, die ons bijeenhoudt, die
ons en àlle leven draagt.
En geef ons rust wanneer wij blijven
en rust wanneer wij gaan,
omdat wij altijd weer
terug zullen keren rond uw naam,
uw tafel en uw brood en wijn.
Gij, die alle sterren houdt
in uw hand gevat,
behoed ons
in de troost en liefde van uw Geest,
de vrijheid en de blijdschap van uw aanwezig-zijn,
de diepe vreugde om uw zegen op ons leven.

Uit: Vogel van de laatste troost, Fum van den Ham
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Kerkdiensten en agenda

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 08 juli		
10:00 uur
Ds. E. Boot
					Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst
zondag 15 juli		
10:00 uur
					

Ds. M. Beitler, Castricum
Collecten: Jongerenproject Oeganda , Muziek en Liturgie

zondag 22 juli		
10:00 uur
					

Ds. E. Boot
Collecten: Eigen Diaconie, Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 29 juli		
10:00 uur
Ds. E. Boot
					Collecten: Eigen Diaconie, Onderhoud gebouw
zondag 05 augustus
10:00 uur
Ds. C. Schouwstra, Apeldoorn
					Collecten: Kerk in Actie Zomerzending, Eredienst
zondag 12 augustus
10:00 uur
					

Ds. J. van der Veen, Nijkerk
Collecten: Hospice Nijkerk, Muziek en Liturgie

zondag 19 augustus
10:00 uur
Ds. R. Rosmolen, Hoogland
					Collecten: Passantenverblijf Amersfoort, Vorming & Toerusting
zondag 26 augustus
10:00 uur
Ds. J. de Bruijn, Laren
					Collecten: Eigen Diaconie, Onderhoud gebouw
zondag 02 september
10:00 uur
Ds. E. Boot
					Collecten: Leger des Heils, Eredienst
zondag 09 september
10:00 uur
Ds. E. Boot
					Collecten: Eigen Diaconie, Pastoraat

woensdag 22 augustus

20:00 uur

College van Kerkrentmeesters

woensdag 29 augustus

20:00 uur

Repetitie Cantorij

maandag 03 september
			

20:00 uur
20:00 uur

Veenslagenweg 53
Nassaulaan 64		

dinsdag 04 september

20:00 uur

Kinderdienst

woensdag 05 september

20:00 uur

Repetitie Cantorij

Wijkteam 9
Wijkteam 3

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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Uit de gemeente
IN GEDACHTENIS

Jansje Johanna Boerrigter-de Feijter overleed
op 67-jarige leeftijd op 29 april 2018. Ze woonde in
Achterveld. Ze was sinds juni 1999 weduwe, toen haar
echtgenoot Herman op 49-jarige leeftijd overleed.
Helaas hebben we geen informatie over haar uitvaart.
In de nacht van maandag
4 op dinsdag 5 juni overleed Jan van Putten.
81 jaar oud is hij geworden. Hij overleed aan de
gevolgen van een herseninfarct dat hem op zaterdag 26 mei overkwam.
Hij was die dag vroeg op
en van plan om aan de slag te gaan voor de rommelmarkt in de Eshof. De avond ervoor was hij nog druk in
de weer geweest met het ordenen van de spullen.
Jan was een man die praktisch was en efficiënt en gezegend met twee rechterhanden. Iemand die nadacht, goed
plande en vervolgens uitvoerde wat hij in zijn hoofd had
bedacht. Wat hij produceerde, zat degelijk en onverwoestbaar in elkaar. Zo leefde Jan. Opgewekt en doortastend. Met geneuzel en gezeur had hij weinig geduld.
Je kunt maar beter het leven nemen zoals het komt en je
daarbij aanpassen, vond hij.
Voor hemzelf kwam er onder andere zo'n moment van
aanpassen toen hij afgelopen winter een eerste herseninfarct kreeg. Hij herstelde er goed van, maar zijn rechteroog deed bij dat herstel niet mee. Dat maakte dat hij niet
meer mocht autorijden en dat hij zomaar ergens tegenaan kon lopen. Eerst was dat moeilijk. Maar toen hij de
teleurstelling verwerkt had, pakte hij de draad weer op
en wilde ook vooral niet beschermd of betutteld worden.
Het was zoals het was. Hij had zich daar gewoon mee te
redden, vond hij.
Van dit tweede, zware herseninfarct op 26 mei zou hij
echter niet meer kunnen herstellen. Zelf heeft hij dat
beseft. Hij was rechtszijdig verlamd en kon niet meer
slikken of spreken. Na vijf dagen in het ziekenhuis volgden vijf dagen in het hospice van Nijkerk, waar hij is
gestorven.
Hoewel hij niet meer kon spreken, kon Jan aanvankelijk
nog wel knikken of zijn hoofd schudden. Willemien wist
dat hij geen levensverlengende behandelingen wilde.
Zijn schrikbeeld was om te eindigen als een kasplant
tussen de geraniums. En in zijn laatste levensdagen
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bleek uit zijn reacties dat hij hier nog steeds zo over
dacht.
Wat mij bijblijft van die laatste dagen, is de rust in zijn
ogen. Hij wist hoe ernstig hij eraan toe was. Hij wist
ook dat hij niet kunstmatig in leven gehouden wilde
worden. Uit zijn ogen sprak de aanvaarding. Het was
zoals het was.
Op maandag 11 juni hebben we om 13.00 uur afscheid
van Jan genomen in een kerkdienst in de Eshof.
Aansluitend is hij begraven op de Algemene
Begraafplaats.
Aan Willemien, de kinderen, kleinkinderen en hun
geliefden van harte alle sterkte toegewenst met de leegte
die Jan achterlaat.
Een dag na Jan, op dinsdag 5 juni, overleed Cornelia
Engelberts-Heus. Ze is 90 jaar oud geworden. Ze
woonde op de Veenlanden en was tot afgelopen zomer
een energieke en actieve vrouw. Pas sinds september
2017 ging het langzaamaan minder goed met haar. De
laatste maand kwam ze op bed te liggen en werd verzorgd door haar kinderen en de thuiszorg. Dat verliep in
goede harmonie. Op dinsdag 5 juni is ze ten slotte vredig ingeslapen.
Ze kwam rond 1999 in Hoevelaken wonen. Eén van haar
dochters woonde hier. Korrie was toen al weduwe, haar
echtgenoot was op 60-jarige leeftijd overleden. Onder
andere na het overlijden van haar echtgenoot, maar ook
al eerder na het overlijden van hun zoon Peter, raakte de
kerk voor Korrie wat op de achtergrond. Programma’s
als ‘Nederland zingt’ bleven haar echter goed doen.
Op dinsdag 12 juni is Korrie vanuit een besloten kring
van kinderen en kleinkinderen en hun partners begraven
in het familiegraf van de familie Engelberts.

Afwezigheid
Van 4 tot en met 26 augustus heb ik vakantie. In
deze periode zal Mieke Groen van De Glind
beschikbaar zijn, mocht er een predikant nodig
zijn.
Het contact met Mieke kan het beste lopen via predikantsassistent Nel Stoffelsen, zodat zij gelijk op de
hoogte is van wat er speelt.
Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
TERUGBLIK OP DE BRUNCHDIENST
MET DE TALENTEN
Op zondag 17 juni hadden we een bijzondere dienst in
de Eshof: een brunchdienst waarin tegelijk ‘talenten’
werden uitgedeeld die ieder in de volgende drie weken
kon vermeerderen. Natuurlijk lazen we die zondag de
gelijkenis uit Matteüs 25 over de heer die zijn geld aan
dienaren in beheer geeft. Zullen ook wij onze ‘talenten’
weten te verdubbelen…? Op 8 juli zal het blijken! Dan
leveren we de bedragen in. Het complete bedrag, inclusief de oorspronkelijke talenten die door de diaconie
geschonken zijn, gaat mee met de jongerengroep naar
Oeganda.
Een groot aantal mensen had zijn best gedaan voor de
brunch. Er waren heerlijke dingen te eten en er was
genoeg voor iedereen. Tijdens het delen van het brood
(en de andere gerechten) was er gelegenheid om elkaar
te spreken. Tenslotte zongen we een slotlied en kregen
de zegen mee.
Er waren mensen die verrast waren door wat er in de
kerkdienst allemaal gebeurde. “Wat is dit feestelijk,” zei
iemand. “Wat leuk! Mag ik ook meedoen…?” vroeg een
ander. Sommigen zagen het vermeerderen van de talenten niet zitten en bedankten voor de zakjes met euro’s.
Anderen vertrokken toch maar liever voor de brunch.
Persoonlijk vind ik het mooie hiervan dat het allemaal
oké is. Enkelen vinden deze wijze van het vieren van de
maaltijd van de Heer niet passend. Een ander ziet het
niet zitten om de gelijkenis van de talenten letterlijk te
gaan ‘uitspelen’. Een derde wordt helemaal enthousiast
van de samenbindende sfeer rond dit alternatieve delen
van ‘brood en wijn’. Nog een ander leeft zich enorm uit
in creatieve ideeën om via eigen talenten de ‘talenten’
die we van de diaconie kregen, te verdubbelen of zelfs
te verdrievoudigen.
Het is goed zo, omdat we elkaar niet de maat nemen. Ik
heb althans niemand tegen een ander horen zeggen: “dat
wat jij doet, dat deugt niet!”
Hier word ik vrolijk van. Het past bij ons zoekende en
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tastende geloof. We verlangen van de kerk geen voorschriften en zekerheden. Waar zij normen en regels probeert voor te schrijven, lopen we er hard voor weg. We
zijn immers geen onmondige kinderen, we hebben
geleerd op eigen benen te staan – onder andere dankzij
de kerk, die er mede voor zorgde dat onderwijs en
gezondheidszorg voor iedereen binnen handbereik zijn
gekomen en dat we elkaar als gelijkwaardige mensen
beschouwen.
En doordat we zoeken en tasten en niet meer één
geloofswaarheid verkondigen, kunnen we in openheid
het gesprek met elkaar aangaan. “Vertel eens – waardoor word jij nou zo enthousiast van die talenten?” of
“Wil je me zeggen wat jou tegenhoudt om mee te doen
met zo’n brunchdienst?” Of door samen na te denken
over de vorm en inhoud van de brunchdienst. Zo worden
we rijker en wijzer. En er kan een mooie paradox ontstaan: we weten duidelijker hoezeer we verschillend zijn
en verschillend denken – en ervaren tegelijkertijd meer
verbinding met elkaar.

UITZWAAIEN VAN DE OEGANDAGROEP
Op dinsdag 17 juli vertrekt de Oeganda-groep naar
Mpigi. Wie dat leuk vindt, kan ze op de ochtend van
vertrek komen uitzwaaien. Ze vertrekken om 6.30 vanaf
de Eshof, want ze willen rond 7.30 uur op Schiphol zijn.

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

G E M E E N T E

Kerkdienst en liturgie
Ook vanuit een kerkdienst in de Eshof zwaaien we hen
uit. Dat zal gebeuren in de viering van 8 juli. Dit is ook
de zondag waarop de ‘talenten’ kunnen worden ingeleverd, die ieder na 17 juni heeft kunnen vermeerderen ten
behoeve van het diaconale project.
Het thema zal zijn ‘samen sterk’. Speciaal voor deze
viering zal de groep een lied van Marco Borsato en
Guus Meeuwis instuderen: ‘Schouder aan schouder’.
Ook zullen de reizigers ‘Pak maar m’n hand’ zingen,
een lied van Nick en Simon. En als het lukt, zelfs een
moeilijk lied in het Luganda: ‘Beesiimye abawereza
Mukama muggulu eyo mirembe myereere’ – ‘Gelukkig
zijn zij die God dienen’. Het is een offertorium, een lied
dat bij de gaven wordt gezongen.
Zowel op 8 juli als op 17 juli is ieder die erbij wil zijn,
van harte welkom!

GEEN ZOMERLITURGIE
Wanneer ik met vakantie ben, is er in de zomer meestal
een liturgie die een aantal zondagen mee moet gaan. De
reden is dat dan ook vaak Jan Baas, die al jaren alle
liturgieën kopieert, met vakantie is. We laten de gastvoorgangers doorgaans kiezen uit het aanbod van het
liedboek en de koster bevestigt de liederen op het rekje
aan de muur bij de kansel.
Dit jaar heeft Nel Stoffelsen echter aangeboden om de
liturgieën met de zondagsbrief ook in de zomerweken
uit te werken en te kopiëren. Heel erg fijn, Nel!

NIEUWE STAGIAIRE IN ONS MIDDEN
Op een andere plek in dit kerkblad stelt hij zichzelf
voor: Rik Willemsen. Vanaf september zal hij stage
lopen in de Eshof. Ik verheug me erop! Het is leuk om
te horen hoe studenten tegenwoordig opgeleid worden
en wat voor ‘competenties’ ze moeten ontwikkelen. En
het is altijd verrijkend als iemand met open en onbevangen ogen kijkt naar hoe wij kerk zijn. Het maakt een
stage tot een boeiend leerproces voor alle partijen.
In de kerkdienst van 2 september zal Rik mee voorgaan
en zich voorstellen.

OECUMENISCHE VREDESDIENST
EN STARTZONDAG
Op zondag 23 september vieren we samen met de mensen van de Paulusgemeenschap de Vredeszondag en de
Startzondag. Wat de inhoud van het programma betreft,
natuurlijk maakt daar een verslag van de Oegandareis
deel van uit. Ook wil de ZWO een begin maken met een
reis voor alle leeftijden naar Oeganda, die in 2019 zal
plaatsvinden en die tegelijk de afsluiting van het driejarige contact met de Queen of Peace Highschool zal markeren. In het volgende kerkblad, dat begin september
verschijnt, zal meer over deze zondag te lezen zijn.

Ellie Boot

Mededelingen voor de zondagsbrief kunnen dus ook in
de zomer bij Nel worden ingediend. (Zie voor haar
e-mailadres ‘wie is wie’ in dit kerkblad.)
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Gastpredikanten
GASTPREDIKANTEN
IN DE ZOMERPERIODE.
Zoals elk jaar het geval is zullen in de zomerperiode
veel gastpredikanten hun opwachting in ‘de Eshof’
maken. In verband met de vakantie van Ellie ligt het
accent deze keer op de maand augustus. Op alle zondagen in deze maand zal een gastpredikant voorgaan. De
eerste zondag in de zomerperiode waarop een gastpredikant voorgaat, is echter al op 15 juli als Ds. Maas
Beitler uit Castricum zijn opwachting maakt.
De naam zegt het misschien al een beetje, maar Maas
Beitler is geboren en getogen in Hoevelaken als zoon
van de dorpsbakker. Hoewel hij al geruime tijd geleden
vertrokken is, heeft hij aan zijn Hoevelakense tijd blijvende contacten overgehouden.

Maas Beitler is pas op latere
leeftijd theologie gaan studeren na o.a. in de automatisering werkzaam te zijn
geweest. Zijn predikantschap
bracht hem in Zoelen en
Vorden alvorens hij in
Castricum is neergestreken.
In Castricum was hij parttime verbonden aan de protestantse gemeente en daarnaast werkzaam als geestelijk verzorger in de
Prinsenstichting te Purmerend. Sinds enige tijd is hij
fulltime aan deze stichting verbonden.
Zelf zegt hij daarover: ‘Ik ben als predikant verbonden
aan de Kogerkerk in Koog ad Zaan, met de bijzondere
opdracht om te werken als geestelijk verzorger in
Prinsenstichting, (zorg voor mensen met een handicap).
Luisteren is een kermactiviteit van mijn werk. Daarin
ontmoet ik veel mensen, met wie ik deel in vreugde en
verdriet, en luister naar hun verhalen van leven en dood,
van geloof en ongeloof. En steeds weer ervaar ik hoe
kostbaar een kwetsbaar mens kan zijn. Als geestelijk
begeleider loop ik graag een eindje met mensen mee op
hun levensweg. Dat kan gebeuren in groepen, maar ook
individueel. Het levensverhaal dat iemand te vertellen
heeft, staat daarbij centraal. Mijn ervaring als verhalenverteller biedt me daarbij een schat aan verhalen die tot
verdieping kunnen leiden. En de stilte van meditatie
deel ik graag met anderen’.
Op 5 augustus ontmoeten we een gastpredikant die nog
niet eerder in ‘de Eshof’ is voorgegaan. Haar naam is
Ds. Constance Schouwstra-Dijkman uit
Apeldoorn. Constance is als geestelijk verzorger verbonden aan Groot Schuylenburg in Apeldoorn, een instel-
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ling voor mensen met een verstandelijke beperking. In
het huisorgaan van de Vrije Evangelische Gemeenten
schrijft Constance het volgende
over haar werk: ‘in zijn algemeenheid komt het neer op het
doordenken van en omgaan
met vragen van levensbeschouwing en zingeving in het
bestaan van mensen met een
verstandelijke beperking’. Haar
werk en dat van haar 2 collega’s blijft niet beperkt tot de 720 cliënten van de instelling maar is ook gericht op de 1350 personeelsleden. In
haar werk heeft ze dan ook verschillende ‘petten’ op:
die van predikant, die van geestelijk verzorger en de pet
van consulent spirituele zorg. Ze noemt haar werk dan
ook wel ‘zielzorger’, zorg gericht op zingeving, identiteit, ethiek en levensbeschouwing. De geestelijke verzorging is een onderdeel van de totale zorg, een specialisme te midden van andere specialismen. De geestelijke
verzorging is dan ook beschikbaar voor teams bij ethische vragen over het wel of niet behandelen, de mate
van vrijheidsbeperking, het al of niet invullen van een
reanimatieverklaring, gewetensvragen van medewerkers
etc.
Aan het einde van het artikel deelt Constance nog een
persoonlijke ervaring met haar lezers.
Eén aspect van mijn werk springt er voor mij altijd weer
uit en dat is stervensbegeleiding en rouwverwerking,
eigenlijk alles rondom het levenseinde. Ik probeer u mee
te laten kijken: Nog wat stil van binnen loop ik m’n
werkkamer in. Ik wil de post nog even opruimen en de
mail nakijken. Maar ik kom er niet toe. Op m’n tafel ligt
nog de orde van dienst, die we vandaag in de afscheidsdienst hebben gebruikt. Op de voorkant staat een foto.
Een vrolijk lachend gezichtje kijkt me aan. Nu de stilte
om me heen is gevallen, raakt het me dubbel. Net zoals
het me vanmiddag raakte, toen we samen haar naam
noemden. Dan hoor je, voel je bijna, hoe belangrijk een
naam is. Het uitspreken van die naam is meer dan
iemands aandacht vragen. Het gaat veel verder.
Woorden van Neeltje Maria Min schieten me ineens te
binnen: Zonder naam ben je ongeborgen, zonder naam
besta je nauwelijks. Je naam geeft een soort vastheid.
Het gedichtje eindigt met de woorden: “voor wie ik liefheb, wil ik heten….” Vanmiddag zeiden we het een beetje anders tegen elkaar en toch ook weer hetzelfde. “Je
hebt een naam voor iedereen die dicht bij jou wil
staan.” Met die naam was ze geroepen aan het begin
van haar leven, bij haar doop. Die naam klonk ook nu
weer bij mensen die van haar hielden en die dingen in
P R O T E S T A N T S E
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Gastpredikanten
haar ontdekten die anderen níet zagen, want met de
ogen van je hart kijk je anders. Zó worden wij ook door
God gekend.
Tjalling Roosjen zal op deze zondag het orgel bespelen.
12 augustus is Ds. Jenny van der Veen uit Nijkerk
onze gastpredikant. In 2012 heeft ze vanwege haar
emeritaat afscheid genomen van de PG te Dokkum
waaraan ze vanaf 2004 verbonden was. Daarvoor was
Jenny predikant in Muiderberg en in Tiel-Waddenoyen.
Zij en haar man hadden het prima naar de zin in
Dokkum. Toch zijn ze verhuisd naar Nijkerk, omdat ze,
zoals ze zelf zegt: ‘In Dokkum niemand naar je toe
komt, dat is te ver weg’. In Nijkerk ligt dat anders.
Omdat de dochter van haar man in Nijkerk woont en
omdat ze een mooi appartement konden betrekken, was
de beslissing om te verhuizen snel genomen.
Van huis uit hervormd, noemt ze zichzelf vrolijk orthodox. Het viel nog niet mee om een kerkelijk thuis te
vinden in Nijkerk. Het kerk-zijn in Nijkerk is totaal
anders dan in het noorden van hert land. Ze was verbaasd over de veelheid van kerkelijke richtingen in
Nijkerk, dat was totaal nieuw voor haar. Uiteindelijk
hebben ze zich aangesloten bij de Vredeskerk.
Jenny gaat graag voor in kerkdiensten. Ze doet dat
regelmatig. Niet alleen in de Vredeskerk maar ook in de
Zendingskerk in Ermelo en in Nunspeet. Jenny is geen
‘stilzitter’ want vorig jaar heeft ze met haar echtgenoot
drie maanden in Brazilië doorgebracht waar ze in het
zuiden van dat immense land als predikant gewerkt
heeft in een Nederlandse gemeenschap bestaande uit
Friese boeren die vlak na de 2e wereldoorlog geëmigreerd zijn naar Brazilië om daar een nieuwe toekomt
op te bouwen. Een toekomst die ze op het Friese platteland niet zagen.

Ds. René Rosmolen is

een bekend gezicht in ‘de
Eshof’. Hij is onze gastvoorganger op 19 augustus.
René is op deze plek al eerder geïntroduceerd maar
voor de volledigheid herhaal ik nog maar eens de
informatie over wie René is en wat hij zoal doet. René
heeft na zijn theologie studie in Leiden als Hervormd
predikant de kerkelijke gemeentes van Dordrecht, Garijp
en Hoogland gediend.
D E

E S H O F

Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor
rouw- en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding.
Naast gesprekken maakt hij ook gebruik van non-verbale middelen (schilderen, tekenen, klei). Hij heeft meegewerkt aan TV programma’s over rouw zoals Teleac en
Schepper en Co.
Zijn beeldend werk bevat veel foto’s en schilderijen op
basis van zowel vrije als religieuze thema’s. René heeft
twee kruiswegen gemaakt (krijt en verf). De krijtversie
is bekroond met de PKN-prijs tijdens de expositie Non
Verbaal in de Oranjekerk in Amsterdam. Enkele jaren
geleden is een kruisweg van zijn hand gedurende de 40
dagentijd in de Eshof geëxposeerd.
Op dit moment is René als geestelijk verzorger verbonden aan het psychogeriatrisch verpleeghuis Lisidunahof
te Leusden. Enkele jaren geleden verscheen er een
boekje van zijn hand in de serie Werkboekjes voor de
Eredienst over ‘Dementie en Liturgie: vieren in het verpleeghuis’. Naast een bekende gastvoorganger zal ook
een bekende oud-organist van ‘de Eshof’(Rudi
Coppoolse) het orgel bespelen.
Op 26 augustus gaat Ds. Job de Bruijn uit Laren
(NH) voor. Misschien zullen enkelen hem nog herinneren als een gastvoorganger van jaren geleden die toen
nog als predikant verbonden was aan de PG gemeente
van Apeldoorn West.
Sinds 2011 is Job predikant in Laren.
Job de Bruijn is geboren
in Leeuwarden en opgeleid in Groningen aan de
Universiteit en aan het
Stedelijk Conservatorium.
Voor zijn predikantschap
was hij leraar muziek en levensbeschouwing aan het
Augustinuscollege te Groningen. Job voelt zich predikant en muzikant. En die twee aspecten komen in zijn
werk volop aan de orde. Zo gemakkelijk als hij van de
kansel het woord voert, zo gemakkelijk kruipt hij achter
de piano om een lied voor te spelen of dirigeert hij een
koor. In elke gemeente waar Job heeft gewerkt, speelt
muziek dan ook een belangrijke rol.
Frits Harmsen.
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Gemeenteberaad 14 juni 2018
‘Op weg naar de toekomst’
Jac leidt het onderwerp ‘Op weg naar de toe- 2. Kijken in elkaars keuken (meemaken wat anderen
komst’ in door te verwijzen naar de eerdere
doen)
projecten ‘Van Melk en Honing’ (2003-2004) en 3. Kracht van de gemeente (uitdenken van een
‘Bouwen aan Identiteit’ (2009-2010). Nu – zo’n
maatjessysteem)
acht jaar later – denken we nahoe we een vitale 4. Vergaderen wordt leuk (alleen mee-vergaderen als
gemeenschap kunnen blijven.
je het zelf zinvol vindt)
5.
Ellie vertelt aan de hand van een power point presentatie
(terug te zien op de website www.pgdeeshof.nl) hoe de
landelijke organisatie van de PKN bezig is met ‘Kerk
2025’. Eerder las u hierover al in de Rondom. Het ‘rapport’ heet ‘Waar een Woord is, is een weg’, en is te
downloaden via www.protestantsekerk.nl. De kerk is
een te zwaar opgetuigd instituut geworden, staat hierin.
Het aantal mensen daalt en daarmee ook de inzet die
nodig is. Het moet eenvoudiger kunnen. Let wel, we
hoeven de kerk niet te redden. De kerk is niet van de
mensen maar van God. Afstoffen is wel nodig om de
kern weer helder te krijgen. Die kern, daar gaat het om.
Dat is ook precies waar we het vanavond over gaan hebben. Die kern kan voor iedere gemeente anders zijn,
maar elke gemeente heeft te maken met dezelfde kenmerken (en tegelijk uitdagingen) van deze tijd:
• Secularisatie
• Individualisering
• Netwerksamenleving
• Digitale revolutie
• Globalisering
•
Op ieder punt wordt kort ingegaan. Voor ‘de Eshof’
betekent dit: geen vermoeide sleur laten ontstaan, maar
‘levend lichaam’ zijn. De huidige structuur daar waar
die knelt loslaten, want de essentie laat zich niet vangen
in een keurslijf. Basis is de gemeenschap. Laten we
daarom kerk zijn met een slankere en eenvoudiger organisatie.
Ook vertelt Ellie wat er allemaal is veranderd door de
vorige projecten. Veel van deze ‘veranderingen’ zijn al
niet meer weg te denken, zoals het welkom heten vooraf
aan de dienst, de pastorale medewerkers, het tweede
koffie-uitgiftepunt (de koffiekar), de kleurstelling in de
kerk en de gedachtenishoek. En dit zijn nog maar vijf
van de 22 genoemde punten!
Hoe gaan wij de toekomst in? We hebben een plan van
aanpak ‘Spoorboek 2018’: Niet de structuur is bepalend, maar de menselijke maat. Vijf ‘denksporen’ zijn
uitgezet:
1. Doen wat je leuk vindt (mensen in hun kracht zetten)

8

Bekijk het van de andere kant (“elk nadeel heb z’n
voordeel”)
Via artikelen in Rondom blijft u op de hoogte van de
inhoud van deze sporen. Centraal in alles is de communicatie: Zie elkaar, Luister naar elkaar, Praat met
elkaar.
Na deze inleiding praten we over wat voor onze
gemeente de kern is. We doen dat in kleine groepen van
vijf tot zes mensen met een focus op twee onderwerpen:
1. Wat is voor ons de kern van het lid zijn van de
kerkgemeenschap?
2. Waarin is ‘de Eshof’ relevant voor de
(Hoevelakense) samenleving?
Beide onderwerpen beginnen met een vraag om een
ervaringsmoment op te schrijven. Aan de hand daarvan
praten we door over wat voor ons belangrijk is.
Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende
groepen.

A. WAT IS VOOR ONS DE KERN VAN HET
LID ZIJN VAN DE KERKGEMEENSCHAP
De gesprekken begonnen met de vraag: “Wat vond je
het afgelopen jaar erg fijn in de Eshofgemeenschap?”
of, om de vraag iets anders te stellen: “Wat heb jij als
fijn en waardevol moment ervaren in de
Eshofgemeenschap?”
In de kadertjes is te lezen wat er bij de verschillende
groepen is besproken.
Groepen bij Frits:
Blij met de sfeer in ‘de Eshof’ onvoorwaardelijk,
gastvrij, talenten worden gebruikt.
Voorbeelden hiervan zijn de rol die de kinderen
hebben, de musical, het omzien naar elkaar, veel
aandacht voor muziek in de kerkdienst en ook de
rol van Rondom.
Ook blij met andere geluiden zoals van de
gastpredikanten en de bijzondere kerkdiensten,
maar ook andere vormen zoals het zomerconcert
van Free worden waardevol gevonden, de kerk is
immers breder dan alleen de kerkdiensten.
Er zijn er ook die zeggen: “Bijzondere diensten?
Verschrikkelijk.”
Een aanbeveling aan de kerkenraad is om meer
meningen naar voren te laten komen. Ook werd de
P R O T E S T A N T S E
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Gemeenteberaad 14 juni 2018
‘Op weg naar de toekomst’
mogelijkheid gesuggereerd van een kleine kerkenraad van mensen die gewend zijn te vergaderen.
Tot slot: houd oog voor pluriformiteit én blijf bij de
kern van kerk zijn.

Groepen bij Ellie:
Kern van onze kerkgemeenschap is de eredienst, in
vele vormen (vesper, brunchdienst, bij-zondag,
afscheidsdienst of andere diensten) en in alle
facetten (bv. de contacten rond de kerkdiensten).
De verbondenheid, het samen zijn, de muziek, het
orgel- en pianospel, de aandacht voor elkaar spelen
allemaal hierbij mee.
Wat dan raakt zijn bv. de preek, een dienst, het consistoriegebed, het meezingen met de cantorij.
Het gaat om het uitdragen van het evangelie, God en
je naaste liefhebben.
Je bent in ‘de Eshof’ bij je naam gekend en je mag
zijn wie je bent.
De kerk geeft inspiratie, je gaat anders, breder, ruimer geloven. Met oog voor oecumene, met oog
voor de ander. Open.

Groepen bij Jan Hofman:
De eredienst wordt door velen als kern de ervaren.
Je uit niet alleen je geloof, maar de kerk is ook een
stimulans, geeft verdieping en helpt rust te vinden
in God. In gebed worden we gesteund en steunen
we anderen. Het luisteren naar ‘anderen’, de aandacht voor overledenen, de muziek, het zingen, de
tekening op de kaars, de kerststal, de foto-expositie, het vieren van het avondmaal, het zijn allemaal
dingen die ons raken en de gemeenschappelijke
basis van het wereldwijde geloof herkenbaar
maken. Dat geeft een betrokkenheid op kerk én
mensen.
Andere elementen die hierbij meespelen en genoemd
worden zijn de diaconale projecten, de rol die de
kinderen hebben maar ook de afwisseling van
predikanten.
Buiten de dienst werden nog het schoonmaken van de
kerk, de stilte-dag en de bezinningsdag van de kerkenraad genoemd als fijne momenten, evenals de
huisbezoeken.
Je kunt zo een tegenhanger zijn van individualisme
en eenzaamheid, ‘de kerk’ kleur geven en kerk voor
het dorp zijn.

B. WAARIN IS ‘DE ESHOF’ RELEVANT VOOR
DE (HOEVELAKENSE) SAMENLEVING.
De gesprekken begonnen met de vraag “Wanneer was je
het afgelopen jaar trots op ‘de Eshof’?” Wanneer is niet
een vraag naar de tijd maar naar de gebeurtenis. Je kunt
de vraag ook anders stellen: wanneer dacht je “Wat fijn
dat we dit als kerkgemeenschap doen?”
Groepen bij Diana:
‘De Eshof’ heeft een aantal activiteiten waarmee echt
‘naar buiten’ gegaan wordt, zoals de musicals, de
diaconale projecten en -jongerenreizen.
Daarnaast worden de diensten met de scholen, de
concerten van Free, de open stilte-dag (31 dec.) en
de bij-zondag XL (op weg naar Pasen) genoemd.
En natuurlijk de rommelmarkt, die een totaal ander
publiek naar de kerk trekt en leuke gesprekken
oplevert.
Maar de betekenis van ‘de Eshof’ voor o.a.
Hoevelaken zit ook buiten deze activiteiten. Zo is
er uiteraard het meeleven met nare dingen in het
dorp en ook zijn er veel kerkmensen als vrijwilliger
actief bij bv Sigma en andere activiteiten in het
dorp (Hulpdienst).
D E
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De Eshof is gemakkelijk toegankelijk voor randkerkelijken: is onvoorwaardelijk, niet bevoogdend. Je
kan bij ‘de Eshof’ komen, ‘t laten gebeuren (loopt
geen litteken op) en weer gaan. Dit is iets wat we
doen als gemeente!
We hebben veel, toch is er ook zorg:
We moeten niet blanco beginnen en opnieuw gaan
uitvinden, maar laten we uitbouwen en aanpassen
wat er nog is.
Er is angst dat de kerkdienst straks niet meer zal
bestaan, ondanks het vertrouwen dat de Geest
zowel de Kerk als ons leidt.
Er wordt toch iets gemist: moeten we niet meer naar
buiten toe organiseren?
Misschien zoiets als Kerstsamenzang, van al de
kerken samen?

Groepen bij William:
Kijkend naar ‘‘de Eshof’ in de samenleving’ vinden
we de verbinding met andere activiteiten, met scholen én met andere kerken belangrijk.
Aandacht voor elkaar. Met Diaconale projecten, met
Free, de musical en ook de jeugdmusical zorgen
we ook voor activiteiten waar mensen buiten ‘de
Eshof’ aan mee kunnen doen of zich door aangesproken voelen. Het betrekken van kinderen bij de
diensten vervult hier ook een rol in.
Initiatieven als Hulpdienst Hoevelaken en Amnesty
worden warm ondersteund.
De behoefte aan zingeving is groot, maar is ook buiten de kerk in te vullen.
We zien ook uitdagingen: zoals - Meer aandacht
voor nood om ons heen; - Respect voor de diversiteit (andere invulling dienst); - Meer betrokkenheid
bij/met jongeren (blijvend); - Wij willen een
‘Duurzame kerk’ zijn? Waar blijven de
Zonnepanelen?
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Groepen bij Lieske:
We zijn blij met het enthousiasme van de jongeren
van het Uganda project, we genoten van de laatste
musical Anatevka. Ook is ‘de Eshof’ een uitnodigende kerk, met het - ge-waardeerde - gemeenteuitje kunnen gelukkig ook anderen meedoen net als
bij de kerstmiddag. Deze openheid wordt belangrijk gevonden.
Het is ook goed en mooi dat ‘de Eshof’ op FaceBook
te zien is.
De vele bijzondere diensten zoals doopdiensten, de
kerstnachtdienst met Free (met veel mensen van
buiten ‘de Eshof’) worden gewaardeerd. Fijn dat
de kinderen meedoen en er weer goede organisten
zijn.
De bij-zondag XL (op weg naar Pasen) met lezingen
en workshops is een mooie vorm om naar buiten te
gaan!
Naast deze tevredenheid zijn er ook aandachtspunten
als eenzaamheid en moeten we niet aandacht geven
aan evangelieverkondiging, dat is toch de kern
waar het om draait? Het ‘voorleven’ van dit evangelie doen liever dan mensen.

Bij terugkomst in de ontmoetingsruimte spraken we af
dat een samenvatting van alle groepen in Rondom komt.
Zo worden ook de mensen die deze avond er niet bij
konden zijn erbij betrokken en uitgenodigd om te reageren.
Hoe? Bijvoorbeeld door uw mening te vertellen aan
Ellie, Jan Hofman of Lieske, of via een Rondom, onder
de titel : ‘de Eshof’, een vitale gemeente.
Elders in deze Rondom vindt u een verslag van een uitwerking van het tweede spoor (Kijken in elkaars keuken).
Samen gaan we de weg van de toekomst, als onderdeel
van de grote wereldkerk.

Zie elkaar
Luister naar elkaar
Praat met elkaar
P R O T E S T A N T S E
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Weg van de toekomst:
een kijkje in elkaars keuken
Toen we op 4 november 2017 een bezinningsdag
met de kerkenraad hielden, bleek dat er we
elkaar weliswaar persoonlijk kennen, maar
soms weinig idee hebben van elkaars werk in de
kerk. Die onbekendheid zorgde voor vragen en
soms zelfs voor wrevel. Het college van kerkrentmeesters kon zich bijvoorbeeld afvragen of
ouderlingen hier of daar wel oog voor hadden.
En omgekeerd.
We zijn al een tijdje bezig met de vraag hoe we
de toekomst ingaan als Eshofgemeente.
Belangrijk lijkt ons in elk geval dat we elkaar
verstaan. Communicatie is en blijft één van de
kernpunten bij alles wat we doen. Daarom hebben we afgesproken bij elkaar op bezoek te
gaan. Niet alleen om te horen waar die andere
groep het over heeft, maar ook om de sfeer te
proeven. Het kan ons dichter bij elkaar brengen
en voor begrip over en weer zorgen. En het
maakt ons tot een beter team.
Twee mensen schreven iets op van hun ervaring
met dit ‘gluren bij de buren’. Hun verhaal volgt
hieronder.
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
VAN DE PASTORALE RAAD
Ik ben met veel plezier
ambtsdrager bij de Eshof.
Ik spreek daardoor ook
veel andere ambtsdragers,
zie ze regelmatig in de
kerk, in het dorp en natuurlijk ook bij een kerkenraadsvergadering. Maar als
diaken ben je vooral bezig
met activiteiten die met de
diaconie te maken hebben.
Daarom is het weleens goed om een keer een kijkje te
nemen bij je collega’s van bijvoorbeeld de pastorale
raad.
Op 19 maart was ik daarom welkom bij een vergadering
van de pastorale raad. Op een maandagochtend! Dus
eerst de kinderen naar school gebracht en gelijk doorfietsen naar Hannah Wicherink, waar ik hartelijk ontvangen werd. Omdat ik binnen het kerkwezen alleen
nog maar ervaring heb opgedaan bij de diaconie, was ik
erg benieuwd hoe een vergadering verloopt bij de pastorale raad en welke onderwerpen zij bespreken. Een
leuke en interessante ervaring. Er zijn veel overeenkomsten en er wordt een aantal herkenbare punten besproken. Maar waar het accent bij de diaconie ligt op de
middelen en mogelijkheden om mensen te helpen en op
D E
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de vraag welke goede doelen we willen ondersteunen,
ligt het accent bij de pastorale raad bij de zorg voor en
het welzijn van de mensen om ons heen. Erg leuk en
leerzaam om een keer te mee te maken. Het valt gelijk
op hoe betrokken en enthousiast iedereen zijn vrijwilligerstaak uitvoert en daardoor leer je elkaar nog meer
waarderen.						
				
WilliamBouw

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN COLLEGE
VAN KERKRENTMEESTERS, 13 JUNI 2018
Als ouderling ben ik te gast geweest namens de pastorale raad bij het cvk.
Zelf ben ik nu vier jaar ouderling en pastoraal medewerker en ik merk dat bij het pastoraat mijn interesse ligt.
Goed dat er binnen ons kerkgenootschap verschillende
disciplines zijn, waarbij mensen hun talenten kunnen
inzetten. En ze de dingen doen waar ze plezier in hebben.
Het was mooi te ervaren hoe collega-vrijwilligers in de
Eshof met een totaal andere insteek bezig zijn.
Zorgvuldig met de financiën van de kerk omgaan is een
van de kerntaken van het college. Met de blik gericht op
de toekomst zullen andere regels gaan gelden. De invulling van de vacatures is ook hier een punt van aandacht.
Ook merkte ik dat de mens achter de besluitvorming
centraal staat.
De toekomst gaat ons allen ter harte, en met elkaar kerkzijn is ook met elkaar plannen maken, elkaar horen,
elkaar stimuleren, elkaar waarderen, bij elkaar in de
keuken kijken. Zo meer begrip krijgen voor hoe anderen
bezig zijn en besluiten nemen. Een paar regels als
besluit van de avond bevestigen nog eens hoe waardevol
het is om met elkaar kerk te
zijn.
De avond werd besloten met
een tekst uit het liedboek op
p.579:
Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als u over ons waakt.					
				Nel van Rietschoten
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Ramen
HALLO MEDE-GEMEENTELEDEN,
Ik wil iets met jullie delen, wat je misschien wel weet,
maar weer vergeten bent. Net zoals ik het waarschijnlijk
ooit wel geweten heb. Hebben jullie dat ook, dat je
(bijna) iedere zondag opkijkt naar het raam boven de
predikant? Zien jullie er ook een kruis in? Beetje bijzonder kruis, maar toch. En dan ineens vraag je je af
heeft de bouwer dit bedoeld of zit er meer achter? Ik
heb op 13 maart een mailtje gestuurd naar Ellie om
meer informatie. Blijkt het ook op de website te staan !!

De drie fraai gebrandschilderde ramen zijn gemaakt
door Floris van Tetterode jr. Destijds glazenier te
Voorthuizen. Zijn uitgangspunt was “in een moderne
kerk moet glas ook modern worden toegepast”.
De twee smalle ramen schuin boven het orgel stellen het
volgende voor:
Het linkerraam: blauw, geel en ongekleurd glas, centraal: stralen. Het rechterraam: identieke kleuren;
abstract. Het geheel symboliseert “de kracht, het licht en
het alles omvattende” wat de wereld nodig heeft.
Het raam naast de gedachtenishoek bevat gele vissen in
blauw water en zwarte waterplanten. De bovenhelft is
naturel, met wat blauwe kleur. Het raam stelt de wonderbaarlijke visvangst voor.
Het raam waar je tegenaan zou lopen als je rechtdoor
loopt bij binnenkomst bevat de kleuren blauw, paars,
groen en zwart. Man en vrouw figuur binnen een
abstracte voorstelling. Het symboliseert het ontluikende
leven.
Deze tekst staat dus bijna letterlijk op de website. En ik
bedenk dat de bedoeling van de maker nu wel duidelijk
is, maar dat ik er vrij veel fantasie voor nodig heb om
het te zien. Ik ben dan ook niet zo’n kunstkenner en
liefhebber.

Maar toch, ik ben geen regelmatige bezoeker van die
pagina. Dus, op verzoek van Ellie, omdat het zo leuk is
als vragers zelf een stukje schrijven, wil ik jullie graag
meenemen naar de betekenis en de bedoeling van de
ramen. Ramen??? Dan kijk je de volgende keer ineens
weer met nieuwe ogen naar iets wat je normaal gewoon
vindt en dus niet meer ziet. Ramen dus!!

Maar toch blijf ik er wel een kruis in zien en het is voor
mij zo’n vertrouwd beeld dat ik wel eens gezegd heb dat
mijn kist er, ooit, onder moet staan i.p.v. bij de het
spreekgestoelte;)
Ik hoop dat jullie, net als ik, weer wat wijzer geworden
zijn en ik wens ons allen meteen maar, omdat ik nu toch
aan het woord ben, een goede vakantie toe en hoop dat
we elkaar nu, vandaag, morgen of gewoon na alle vrije
tijd weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.
Joke van der Klok
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College van Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans 2018 Solidariteitskas 2018
De actie kerkbalans, gehouden in de periode 20 januari
tot en met 3 februari 2018,
had als motto “Geef voor je
kerk”. Totaal is toegezegd een
bedrag van € 114.035.
Begroot was een bedrag van
€ 114.000. Het college van
kerkrentmeesters is verheugd met dit resultaat, hierdoor
kunnen wij onze doelstellingen voor 2018 verwezenlijken.
Voor het jaar 2018 is toegezegd, zoals hierboven vermeld, een bedrag van € 114.035. Hiervan is tot en met
15 juni 2018 een bedrag binnengekomen van
€ 66.143 zijnde 58,0 % van het toegezegde bedrag.
In de maanden juni tot en met december 2018 moet dus
nog een bedrag binnenkomen van € 47.892.

De Protestants Kerk slaat de
aangesloten kerken aan via
een Quotum, Solidariteitskas,
zijnde het bedrag van € 5,-per belijdend lid. De afzonderlijke kerken mogen dit
doorbelasten aan de gemeenteleden met daarbovenop een
bedrag ter ondersteuning van het eigen kerkenwerk.
Dit bedrag komt ten goede aan de exploitatie.
Bij de bezorging van het Rondom nummer over de
maanden juli/augustus treft u een envelop aan van de
PKN met daarin een folder en een acceptgirokaart
betreffende de Solidariteitskas 2018.
Wij verzoeken u het bedrag vermeld op de acceptgirokaart aan ons over te maken op rekening

NL21 FVLB 0635817470

Mogen wij op u rekenen?
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans Schimmel, administrateur

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het zal u niet zijn ontgaan.
Op 25 mei 2018 werd in de gehele Europese Met het model van PKN als leidraad zijn vertegenUnie een (vernieuwde) wet van kracht.
woordigers van Diaconie, website, kerkblad Rondom
Er is veel aandacht geschonken aan deze wet, welke
moet leiden tot een Privacyverklaring waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van persoonsgegevens.
Tevens worden de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk beschreven.
Ook is het verplicht de rechten te beschrijven van
betrokkenen; dit met betrekking tot de verwerking van
zijn of haar persoonsgegevens.
Ook voor ‘de Eshof’ dient een dergelijke verklaring te
worden samengesteld.
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de Eshof, de ledenadministratie en het College van
Kerkvoogden al enkele maanden in overleg om een
dergelijke verklaring te beschrijven.
Er worden vorderingen gemaakt.
Begin juli komt er mogelijk al een verklaring op de site.
De eerstvolgende Kerkenraadsvergadering wordt aangegrepen om alle KR-leden te informeren over de AVG
namens de werkgroep,
Jan Beitler
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Van harte aanbevolen De collectes
voor de komende weken
1 juli.
JOP Jeugdwerk;
“Met school naar de kerk”

22 en 29 juli.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen
school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een
luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op
sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing
bieden door kennis uit het hele land rond het thema
Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen,
zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.
Collecteert u mee?

8 juli.
Jongerenproject Uganda
De jongeren en begeleiders van
het diaconaal jongerenproject
staan te popelen om naar
Uganda te gaan! Eindelijk is
het zover! Er is voldoende geld
opgehaald om de reis te kunnen maken en om een bijdrage te leveren aan het nieuwe schoolgebouw. De
bouw in Uganda loopt volgens planning en tijdens het
verblijf van de jongeren op het project hopen ze samen
de laatste hand te leggen aan de examenhal en deze met
de mensen daar feestelijk te openen. De jongeren werken mee aan deze dienst en worden ´uitgezwaaid´ door
ons als gemeente. Een mooi idee om als groep onze
Eshof te vertegenwoordigen ´in den vreemde´! De Eshof
ondersteunt de ‘Queen of Peace Highschool’ in Mpigi
tot 2019 met de verbetering van het voortgezet onderwijs voor jongeren van Senior 1 tot 4. Uw bijdrage
wordt besteed aan de realisatie en de openstelling van
het gebouw. Helpt u ook mee om dit te realiseren?

15 juli en 12 augustus.
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een
regionale functie maar ook
mensen van buiten de regio
zijn natuurlijk welkom. De
gasten bestaan uit mensen
vanaf 18 jaar bij wie door de
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een
terminale fase met een levensverwachting van korter
dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom!
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Een collecte voor
mensen uit onze
directe omgeving 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 de Gemeente, stichtingen en het NDB. Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst
en soms zelfs hard nodig

5 augustus.
Kerk in Actie; Zomerzending
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit
schaamte thuis gehouden. Ze
krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt
dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in
de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier
leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische
vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale
vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en
leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers
maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen.
Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig
verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.
Steun dit werk!

19 augustus.
Passantenverblijf Amersfoort
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amersfoort.
Daar krijgt hij of zij een bed, een douche, een warme
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage
ervoor zorgen dat deze mensen, zonder vaste woon- of
verblijfplaats, toch het gevoel geven ergens welkom te
zijn. Uw bijdrage is van harte welkom.

26 augustus.
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.
P R O T E S T A N T S E
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Van harte aanbevolen De collectes
voor de komende weken
2 september
Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het
doel van het Leger des Heils. Het
Leger des Heils biedt hulp aan
mensen zonder huis in de breedste
zin van de betekenis. Hulp door
eten te verstrekken aan mensen
die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht
opvangvoorzieningen maar ook hulp in de vorm van

crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben.
Wanneer iemand zonder huis zich bij ons meldt met een
hulpvraag helpt het Leger des Heils deze persoon verder. Met eigen middelen of door deze persoon door te
verwijzen naar een instantie die beter van dienst kan
zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!

Jaloers
Talenten die anderen hebben, daar ben je soms
jaloers op. Kijk, er liggen nu vier zakjes met
een paar euro bij ons op de eettafel. Ze liggen
daar werkloos. Al bijna twee weken. Het voelt
alsof we ze in de grond hebben gestopt. Anderen.
Anderen gaan met de hele familie aan de slag en
maken zomaar van één Euro er vijf of tien….

dingen. Ze verzinnen van alles. Kinderen verzinnen
snoepspiesjes. Sommigen laten raden hoeveel snoep er
in een pot zit. Ze bakken en verkopen cup cakes, doen
boodschappen voor bejaarden, maken pakjes met glimlachjes en wensjes, sleutelhangers … Lief …..

De talentendienst met liefdesmaal als begin van de
zomer, op 17 juni werd mondjesmaat bezocht. Jammer
voor degenen die er niet waren, want het was een leuke
dienst. De dienst ging over de talenten. Je weet wel, dat
verhaal van die man die op reis ging en zijn dienaren
(politiek correcte vertaling? Vroeger stond er “slaven”)
vijf, twee en één talenten gaf om voor hem te beheren.
Als hij terugkomt hebben de twee die het meeste kregen
het kapitaal voor hun heer verdubbeld, en die ene gaf
hem “zijn” talent terug. Zijn werkgever nijdig! …… En
wij dan?
Onderdeel van de dienst was een omgekeerde collecte.
We stopten er niets in maar haalden er iets uit. Twee
rode papieren zakjes met geld per persoon om iets mee
te doen. Om wat winst mee te maken. Winst voor het
Oeganda project. Een aardig activeringsprogramma voor
de gemeente dus. Samen aan de slag. Het is de bedoeling dat we er plezier aan beleven, dat het leuk is om
van weinig veel te maken, om elkaar uit te dagen.
Maar nu liggen die zakjes er nog. Op de één of andere
manier wil het niet. Kijk nu anderen: die maken mooie
D E
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Bij ons liggen ze er nog. Vier rode zakjes. Ze kijken me
aan. 1000 ideeën verder heb ik nog niets gedáán. En de
rente op de bank levert ook niets op. Volgende week
gaan we op vakantie…… Misschien dat er onderweg
iets op komt borrelen? Wanneer is die Heer van de
talenten eigenlijk weer terug? Help!
Grappig hoe zo’n experiment je aan het denken zet en
de dilemma’s in eens ook laat beleven. Ik lees het verhaal opeens heel anders.
Feije Duim
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Queen of Peace, Oeganda
Even voorstellen:
In De Rondom stellen we u graag elke maand Ik heb al meerdere diaconaal-projecten mogen doen. Ik
jongeren voor die deelnemen aan het diaconale ben in Moldavie & India geweest, waar we met jongeren
project Queen of Peace, Oeganda.
aan prachtige projecten hebben gewerkt.
Even voorstellen;
Ik ben Arjan de Vries en woon met mijn vrouw
Sierou alweer 17 jaar in
Hoevelaken. Met onze
zonen Tijmen (6) en
Simme (2) is ons huis rijk
gevuld.
In het dagelijks leven ontwikkel ik verpakkingmachines,
maar doe ik ook afname van de
machine bij de klant en mag ik
als troubleshooter optreden.
Mijn standplaats is Nederland/
Zaandam, maar ik ben ook
regelmatig te vinden in Belgie,
Frankrijk , Japan of Amerika.
En in de Eshof ziet u mijn wel
eens voorbij komen op de liturgie wanneer ik geluidsdienst heb. Ook kunt u mij af en
toe tegenkomen bij de oud-papierbak.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Jessica
Hofman, 25 jaar en docente
biologie in het middelbaar
onderwijs. In mijn vrije tijd
werk ik in het circus.
Misschien heeft u mij tijdens de
benefietvoorstelling wel in de
lucht zien hangen. Ook kunt u
mij kennen van andere diaconale projecten, dit is de vierde keer
dat ik vanuit de Eshof meega,
waarvan de tweede keer als
begeleider.
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Ook dit jaar wilde ik graag met een groep jongeren op
reis, om wat te kunnen doen. Met onze handen letterlijk
bouwen aan een toekomst voor
een ander. Het verschil maken
wil ik het niet noemen, maar
het is fijn om ergens te kunnen
helpen. Maar ook de jongeren
te laten zien hoe ontzettend
goed we het hebben, hoe gezegend we zijn met onze plek op
de wereld.
Ik ben heel benieuwd hoe het
daadwerkelijk zal zijn in
Oeganda. Wat een prachtige
moment was de ontmoeting
met Philomena (de directrice
van de school) hier in
Hoevelaken. Zo hebben we al
een klein beetje kennis kunnen
maken met Queen of Peace. De nodige (praktische)
voorbereidingen zijn gedaan en nu is het aftellen naar het
moment van vertrek!

Ik doe dit omdat ik het
belangrijk vind dat alle
jongeren dezelfde kans
krijgen die ik ooit heb
gehad: het meemaken van
een geweldige en levensveranderende ervaring. Ik
vind het bijzonder dat ik
deze rol mag hebben en
zal hem dan ook met liefde vervullen.
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Queen of Peace, Oeganda
Even voorstellen:
Ik ben Celine van den Heuvel en 24 jaar. Dit is
de derde reis waar ik mee ga met de Eshof,
maar met een nieuwe uitdaging om dit jaar de
reis te begeleiden.
Super leuke, mooie uitdaging om de jongeren een stukje
van de andere kant van de wereld te
laten zien. Aan de andere kant van
de wereld leven zij op een andere
manier dan dat wij hier gewend
zijn. Deze ervaring heb ik zelf ook
als deelnemer ervaren. In 2010 ben
ik naar Moldavië mee geweest en in
2013 naar India.
Vorig jaar Februari 2017 zijn we
met de ZWO commissie naar het
project Queen of Peace Highschool
geweest. Er was direct een ‘klik’
tussen Philomena en ons. Zo
indrukwekkend wat zij voor deze
jongeren over heeft. Een enorm liefdevol hart draagt zij
bij zich voor een ander!

In het dagelijkse leven werk ik sinds een jaar in het
Meander Medisch Centrum als fysiotherapeut.
Daarnaast doe ik graag voetballen, hardlopen en met
vrienden afspreken. Sinds kort woon ik in een appartementje in Amersfoort.
Deelnemen aan evenementen, organiseren van evenementen vind ik
ontzettend leuk om te doen en wil
dit goed leiden.
Afgelopen jaar was een intensief
jaar met heel veel acties die wij
georganiseerd hebben om het geld
bij elkaar te krijgen. Inmiddels is
het geld binnen en nadert onze reis
voor vertrek. Het team is samen tot
een sterk team geworden om daar
met z’n allen hard aan het werk te
kunnen gaan.

Kinderdienst
Lieve ouders,
Op zondag 2 september is er direct na de kinderdienst een korte en lekkere activiteit voor
de kinderen.
Deze zal ongeveer een half uurtje duren. Wij zouden het heel leuk vinden als er veel kinderen zijn.
Groet, leiding van de kinderdienst
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Rik Willemsen, predikant in
opleiding
Beste gemeenteleden van de Eshof,
Via deze weg stel ik me graag aan jullie voor.
Vanaf September zullen jullie me namelijk
regelmatig als gast in de Eshof zien. Mijn naam
is Rik Willemsen, predikant in opleiding aan de
Protestantse Theologische Universiteit in
Amsterdam. Omdat het predikantschap meer is
dan boekenwijsheid, wordt er veel aandacht
geschonken aan de koppeling met de praktijk.
In dat kader kom ik vanaf September vijf
maanden stage lopen in de Eshof, onder begeleiding van ds. Ellie Boot. Ik zal me in het eerste
deel van mijn stage richten op het pastoraat,
waarbij ik een aantal pastorale bezoeken zal
afleggen. In het tweede deel richt ik me op het
leiden van een dienst, waarbij ik in de dienst
van zondag 13 januari mijn vuurdoop als voorganger zal krijgen.
Toen ik als 17-jarig jongetje een studiekeuze moest
maken, stond theologie niet boven aan mijn verlanglijstje. Ik heb met veel plezier bedrijfsinformatica gestudeerd, en werk met hetzelfde plezier al 15 jaar in de
IT-branche. Momenteel werk ik op de IT-afdeling van
een groot internationaal laboratorium in Barneveld.
Ik ben getrouwd met Wanda, en samen met ons dochtertje Yenthe (1,5) wonen we in Amersfoort. Wanda werkt
in de kinderopvang, en is daarnaast zelfstandig fotograaf
(www.wandafotografeert.nl).
We kerken in De Hoeksteen, in Amersfoort Schothorst.
Een open, laagdrempelige gemeente die ons allebei erg
aanspreekt. Als er naast het gezin, de studie en het werk
nog tijd over is, hou ik ervan om lekker buiten te zijn.
Samen met een wandelmaatje loop ik langeafstandswandelingen
De theologie is zachtjes mijn leven binnengeslopen, en
is inmiddels onder mijn huid komen te zitten. Het begon
met het volgen van een paar losse vakken als hobby, een
paar uurtjes in de maand. Toen ik voor het eerst een oud
manuscript van het Nieuwe Testament van een afstandje
mocht bekijken, was het hek van de dam. Ik ging me
meer en meer verdiepen in de taal en de cultuur van de
tijd waarin Jezus en zijn volgelingen leefden. Voor ik
het wist, stond ik in Groningen mijn scriptie te verdedigen over het optreden van Paulus in Korinthe. Het was
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eigenlijk de bedoeling dat ik hiermee de universiteit
vaarwel zou zeggen, maar toch bleef de vervolgopleiding predikantschap trekken. Inmiddels verzorgde ik
regelmatig diensten in een woonzorgcentrum in
Amersfoort, en na elke dienst groeide het verlangen om
hier meer mee te doen. Vorig jaar heb ik dan ook besloten om minder te gaan werken, en de predikantenopleiding in deeltijd te gaan doen. Een keuze waar ik tot nu
toe nog geen spijt van heb!
Vaak denk ik terug aan de dorpsdominee uit mijn jeugd.
We hadden catechisatie bij hem thuis in een grote bibliotheek met eikenhouten meubels en dampen van zware
shag (dat mocht toen nog). Het ene mooie boek na het
andere kwam op tafel, de man kon prachtig vertellen.
Zou daar de liefde voor het vak geplant zijn?
Hoewel het grootste gedeelte van mijn stage zich achter
de schermen af zal spelen, streef ik ernaar om regelmatig mijn gezicht te laten zien in de Eshof. Op zondag 2
september zal ik mezelf in de dienst voorstellen. Ik
hoop jullie dan ook na afloop te kunnen ontmoeten.
Mocht je het leuk vinden om in september of oktober
pastoraal bezoek van mij te ontvangen, aarzel dan niet
om dat alvast bij Ellie Boot aan te geven. Ik kijk er naar
uit om een tijdje met jullie op te lopen!
Rik Willemsen
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Beste gemeenteleden,
“The real voyage of discovery consists not in
seeking new landscapes, but in having new
eyes”.

begeleiding van teams. We komen in schoolklassen,
directiekantoren en teamkamers. We introduceren activerende didactiek en hebben oog voor verbetering van
het pedagogisch klimaat. Zodat ook in Ghana de kinderen iedere dag lerend zijn. Beter onderwijs voor een
betere toekomst!

Hart van onderwijs
Naar verwachting keer ik innovatiever, flexibeler en creatiever terug. Doordat we in een compleet andere context – in een ontwikkelingsland op een plek zonder elektriciteit en met weinig middelen – met onderwijs bezig
zijn, hoop ik bij het hart van het onderwijs te komen.
Zodat ik in Nederland met nieuwe energie een steentje
kan bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het
onderwijs.

Nieuwe ogen
Een belangrijke quote die ik al een tijdje koester. Want
ik geloof in nieuwe ogen, anders kijken. Met deze
insteek heb ik in 2013 de overstap gemaakt naar het
onderwijs. Na vijf jaar schoolleiderschap wil ik graag
mijn ‘blik van buiten’ opfrissen. Met volle aandacht
bezig zijn met de ‘bedoeling van onderwijs’. Daarom ga
ik in oktober twee weken met Edukans World Teacher
naar Ghana. Een ontwikkelingsreis. Voor mijzelf en
daarmee ook voor de scholen in Ho in Ghana. Want
leren doe je niet alleen!

Ontwikkeling

Donateurs gezocht!
Mijn eigen reis is al betaald. Om ook de Ghanese deelnemers volledig tot hun recht te laten komen, is er geld
nodig. Alle Nederlandse deelnemers moeten minimaal
1000,- euro aan sponsorgeld ophalen. Gunt u de
Ghanese kinderen ook het beste onderwijs? Doneer uw
bijdrage eenvoudig met iDEAL via mijn actiepagina!
Standaard staat het te doneren bedrag op 25 euro, maar
u kunt hier ook zelf een bedrag invullen.

https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/

Door aan mijn eigen ontwikkeling te werken, lever ik
tegelijkertijd een bijdrage aan de ontwikkeling van
anderen. Vanuit deze gelijkwaardigheid ga ik samen met
Nederlandse en Ghanese docenten en schoolleiders de
dialoog aan over onderwijs(innovatie). Ik volg daarbij
het schoolleidersprogramma. We geven workshops over
leiderschap, educatief management, teambuilding en

Via deze site volgt u mijn acties en activiteiten voor, tijdens en na de reis.
Bedankt voor uw steun!
Met vriendelijke groet,
Kirstin Siteur-Reiling

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u
rechtstreeks of op een later tijdstip via internet
beluisteren en op verschillende manieren opzoeken:
Ga naar de website van ‘De Eshof’:
www.pgdeeshof.nl kijk bij “diensten en internet”
(linker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook
naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.
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Collecteoverzichten
COLLECTEOVERZICHT APRIL 2018				
				
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
Bedrag
1-4-2018
Eigen Diaconie
235,30 Jeugd- en Jongerenwerk
216,38
8-4-2018
Stichting Voorkom
120,15 Eredienst
217,25
15-4-2018
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
167,30 Onderhoud gebouw
141,77
22-4-2018
Jongerenproject Oeganda
268,50 Cantorij
150,30
29-4-2018
Straatpastoraat Amersfoort
156,82 Muziek en liturgie
115,40
				
Totaal
948,07 Totaal
841,10
				
COLLECTE OVERZICHT MEI 2018				
				
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
Bedrag
6-5-2018
Eigen diaconie
128,50 Eredienst
110,77
13-5-2018
Eigen diaconie
137,75 Onderhoud gebouw
106,28
20-5-2018
Kerk in Actie
265,05 Pastoraat
170,70
27-5-2018
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
151,00 Onderhoud gebouw
94,81
				
Totaal
682,30 Totaal
482,56
				
COLLECTE OVERZICHT JUNI 2018
							
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
Bedrag
3-6-2018
Eigen diaconie
138,88 Eredienst
108,77
10-6-2018
Nijkerks Diaconaal Beraad
141,90 Jeugd- en Jongerenwerk
118,27
17-6-2018
Talentendienst; geen collecte			
24-6-2018
Te gast in de Pauluskerk			
Totaal
280,78 Totaal
				

227,04
Collectebeheerder José van Dasselaar

Ruim de kast eens op

Wij hebben met uw enthousiaste gevarieerde en geweldige inbreng bij de actie van “Ruim de kast eens op”
het mooie bedrag van 705,00 euro kunnen verdienen voor het Oeganda project voor onze jeugd. Wij willen u
daar hartelijk voor bedanken.
Het mooie is dat er nog veel is overgebleven en dat gaan we netjes sorteren en bewaren voor een volgend goede
doel project voor weer een paar leuke snuffelmarkten.
Het zou fijn als u aan ons wilt blijven denken als u de kast opruimt en u vindt daar mooie handzame spulletjes,
sieraden of iets dergelijks.
Doe eens weg waar u op uitgekeken bent en koop bij ons voor een paar euro iets anders.

Namens ons team,
Jantien Fontein, Ineke Aukema, Annie Hansen, Eef van Hoorn en Willemien van Putten

20

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

G E M E E N T E

‘Dichtbij’
10 Juni gaat het gebeuren, Free voert haar
concert ‘Dichtbij’ uit.
Ik mocht al een paar weken af en toe horen “Het wordt
echt leuk” “We gaan een heel gaaf nummer doen, luister eens” “Leuk om een solo te doen, maar ook best
spannend” “Het wordt echt mooi” “Eindelijk maar
eens microfoonstandaards aangeschaft” “Nieuwe kleren geshopt i.v.m. de dresscode” ”De doorloop ging al
best goed” “Het wordt echt gaaf”. En als dan blijkt dat
ik eigenlijk moet werken, dan zit er maar een ding
op…mijn dienst ruilen!

En dan breekt dé
dag aan op een
warme zondagmiddag met een
prachtig aangeklede zaal en een
verwachtingsvol
publiek. Een eveneens mooi aangekleed koor komt
op ( goed gekozen hoor die outfits) en op de gespannen gezichten komt vanzelf ontspanning en er wordt
genoten. Ook in de zaal is dit het geval met een lach
en een traan. De nummers ondersteunen het verhaal
over herkenbare thema’s in mensenlevens, indrukwekkend geschreven door Lodewijk en prachtig verteld
door Simonet en Feije die dit weer met zichtbaar plezier doen. De koorstukken zijn prachtig meerstemmig
en chapeau voor de solisten.
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Kortom een waardevolle middag die lekker buiten in
het zonnetje afgesloten kon worden met een drankje
van en voor het Queen of Peace team.
Lief koor, wat ben ik blij dat ik die dienst geruild heb.
Het was oprecht leuk, mooi en gaaf! (misschien toch
de dinsdagavond maar vrij houden volgend jaar?)

Desiree Nieuwveld
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Jan van Putten

Hierbij willen we als familie iedereen bedanken, die aan ons dacht en ons steunde toen mijn Jan zo plotseling
is overleden.
Wij danken u ook voor de ontroerend vele liefdevolle en troostende kaarten, kaarten die ik weer zal lezen in de
veel te stille uren die gaan komen.
Wij zijn geraakt door de prachtige afscheidsdienst voor hem, in onze Eshof
Met uw hulp ga ik het weer redden en mijn lief zou dat ook zeker gewild en het fijn gevonden hebben
We denken met verdriet aan de afgelopen hectische weken terug, maar zijn ook dankbaar dat mijn maatje niet
erg lang in zijn zo vernielde lichaam heeft hoeven te leven.
Willemien van Putten
Jan Tina Hein en Marco
Partners en kleinkinderen

Bedankt!

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen uit de Eshofgemeente en de mooie kaarten met lieve wensen,
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.
Riet en Max van Deuveren

40 Jaar getrouwd
Hartelijk dank voor de mooie kaart en het prachtige boeket bloemen die
wij hebben mogen ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk.
Heel dankbaar zijn wij ook dat wij dit ook mogen vieren met onze kinderen en kleinkinderen.
Vriendelijke groeten,
Ferdinand en Wil Timmer

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.
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Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse; tel 253 5288
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het septembernummer is

dinsdag 28 augustus 2018

Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 25 september 2018
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3; tel: 033-7850671
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij		
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