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

Rondom 'de Eshof' september 2018

                                                                     Uit Joh.15 vers 12) 

                                                        ELKAAR LIEFHEBBEN     

   “Heb elkaar lief,” heeft Jezus gezegd 
   “Zoals ik jullie steeds heb liefgehad 
   Ik houd jullie in mijn handen gevat 
   En heb voor allen het pleit beslecht”. 
 
   Elkaar liefhebben is het grootste gebod 
   Dat God aan eenieder heeft gegeven 
   Als richtsnoer, om daar naar te streven 
   Het is het allerbeste voor ons heilgenot. 
 
   God liefhebben en de medemensen 
   Dat betekent niet, blijf maar passief 
   Hij zegt: “Heb uzelf en uw naaste lief” 
   Aan liefde geven zijn geen grenzen. 
 
   Zonder echte liefde kan niemand leven 
   Gods liefde gaat alle begrip te boven 
   Wij kunnen het bijna niet geloven 
   Hij heeft ons Zijn enige zoon gegeven.

 
               

            Fedde Nicolai 



zondag 09 september 10:00 uur  Ds E Boot (Bevestiging ambtsdragers)
     Collecten: Eigen Diaconie, Pastoraat
 
zondag 16 september 10:00 uur  Drs E Idema Amersfoort
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie 

zondag 23 september 10:00 uur  Ds E Boot + Linda de Wals (oec. Dienst en startzondag)
     Collecten: Vredesweek PKN, Cantorij
 
zondag 30 september 10:00 uur Ds M van Giezen Houten
     Collecten: Kerk en Israel PKN, Vorming & Toerusting
 
zondag 07 oktober 10:00 uur  Ds E Boot (doopdienst)    Israël zondag
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Onderhoud gebouw 

zondag 14 oktober 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Eigen Diaconie, Eredienst

zondag 21 oktober 10:00 uur  Ds Jan van Baardwijk, Amersfoort
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Jeugd- en Jongerenwerk 

zondag 28 oktober 10:00 uur  Ds E Boot (Allerheiligen/HA)
     Collecten: Hospice Nijkerk, Pastoraat

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
donderdag 06 september 17:30 uur  de Foep Wijkteam 6
   20:00 uur  Kerkenraad

maandag 10 september 10:00 uur  t Viertel 1  Instructie Basiscatechese

dinsdag 11 september 20:00 uur  Wildforsterweg 23,  Putten LWO

woensdag 12 september 13:30 uur  Activiteitenmiddag 
   20:00 uur  Repetitie Cantorij 
             
donderdag 13 september 20:00 uur  Diaconie

woensdag 19 september 20:00 uur  Repetitie Cantorij

zondag 23 september n.t.b.  All4Uganda - Eerste bijeenkomst
     De afsluitende reis van het diaconale project 
     Queen of Peace Highschool
 
woensdag 26 september 13:30 uur Activiteitenmiddag
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

zondag 30 september  9:30 uur  Zondagse ochtendwandeling

maandag 01 oktober  9:00 uur  Julianalaan 55  Pastorale Raad

woensdag 03 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  College van Kerkrentmeesters

donderdag 04 oktober 13:30 uur  Van plat naar bol
     de wereld in de klassieke oudheid 

vrijdag 05 oktober 15:00 uur  Frans Tromplaan 7 Wijkteam 1

zondag 07 oktober 10:00 uur  Doopdienst

maandag 08 oktober 13:30 uur  n.t.b. Op zoek naar de grondmelodie

dinsdag 09 oktober 20:30 uur Bestuur Cantorij

woensdag 10 oktober 13:30 uur  Activiteitenmiddag
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 11 oktober 20:00 uur Moderamen

zondag 14 oktober 11:00 uur  Bijzondag (klein; na kerkdienst) 
             
woensdag 17 oktober 20:00 uur  Repetitie Cantorij

    
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Vrijwillige bijdrage Rondom de Eshof
Beste Rondom lezer, 

Als bijlage bij deze Rondom vindt u weer de onvermijdelijke acceptgirokaart voor de vrijwillige bijdrage voor 
ons mooie kerkblad.
10 keer per jaar maakt de redactie op vrijwilligers basis een mooi en informatief blad dat door velen wordt 
gewaardeerd.

Voor het drukken van het blad worden wel kosten gemaakt en daarvoor wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Het is een vrijwillige bijdrage, dus u mag geven wat u wilt en als u dat wilt. We hopen dat die mensen die dit 
kunnen missen  € 22.50 willen overmaken, zodat we door kunnen gaan met het informeren van de Eshof leden 
over het werk van onze kerk.

Steeds meer mensen maken het bedrag via internet over. Dat is uiteraard prima. Gebruikt u dan wel het 
rekeningnummer van de Rondom zoals op de acceptgirokaart staat vermeld en vermeld ook even dat het om 
de vrijwillige bijdrage 2018 van de Rondom gaat.

Bij voorbaat dank namens de redactie, 
de Penningmeester van de Rondom de Eshof
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‘EEN GOED GESPREK ….’
Dat is het thema van de startzondag op 23 sep-
tember, die we zoals gebruikelijk, samen vieren 
met onze buren van de St. Paulus geloofsge-
meenschap.  Goede gesprekken ontstaan nog 
wel eens op onverwachte momenten en zonder 
dat daarvoor een afspraak is gemaakt. Op deze 
startzondag proberen wij daar op een enigszins 
ludieke manier invulling aan te geven.

De startzondag begint met een oecumenische viering 
in de Eshof om 10.00 uur. Linda de Wals en Ellie Boot 
zijn de voorgangers, de Cantorij en het Pauluskoor wer-
ken mee en het orgel en de piano worden bespeeld door 
Skip van Rooij.

Bij de ingang wordt u welkom geheten door o.a. een 
paar Oegandagangers. Zij staan naast een grote wereld-
kaart en zullen u vragen waar u met vakantie bent 
geweest. Als u dat wilt zeggen, wordt een gekleurde 
speld aangebracht op het desbetreffende land of de 
plaats, dat kan natuurlijk ook Hoevelaken zijn, en wordt 
u gevraagd uw naam op een strookje te schrijven. Alle 
strookjes worden in een mand verzameld. Uiteraard is 
meedoen  geheel vrijwillig; u hoeft niets. 

Tijdens de collecte gaat de mand achter de collectezak-
ken aan. U mag er een strookje uithalen (hoeft natuur-
lijk niet) waar niet uw eigen naam op staat. Het is de 
bedoeling om tijdens het koffiedrinken of de lunch de 
persoon op te zoeken van wie de naam op het strookje 
staat en een gesprek te beginnen over bv de vakantie 
maar het kan natuurlijk over van alles gaan. Op deze 
manier heeft u misschien contact met iemand  die u nog 
niet (zo goed) kent.  

Na het koffiedrinken  wordt u om ongeveer 11.30 uur 
door een belsignaal opgewekt plaats te nemen in de 
kerkzaal.  Evenals vorig jaar staat de jongerenreis naar 
Oeganda centraal. Maar er is een belangrijk verschil. 
Lag vorig jaar het accent op de plannen, dit jaar staan 
de ervaringen en indrukken die ons elftal in Oeganda 
heeft opgedaan, centraal. Als u de reisblogs een beetje 
heeft gevolgd weet u dat de reis op alle deelnemers een 
diepe indruk heeft gemaakt. Tijdens deze presentatie zal 
een aantal deelnemers hun persoonlijke indrukken weer-

geven, geïllustreerd met beelden. Het zal geen chronolo-
gisch reisverslag worden maar de presentatie zal  thema-
tisch opgebouwd worden. 
Voorbeelden van thema’s zijn: sterke vrouwen, onder-
wijs, bouwen, voeding etc. Deze presentatie van wat 
geweest is zal naadloos overgaan in een uitéénzetting 
van wat komen gaat. En dat zal voornamelijk gaan over 
een ‘reis voor alle leeftijden’ naar Oeganda. Gerwin 
Duine zal zijn best doen om u enthousiast te krijgen om 
in ieder geval de informatieavond in het najaar te bezoe-
ken. 
Voor wie het allemaal nog eens wil bekijken en nalezen; 
aan de achterwand worden grote foto’s met persoonlijke 
ervaringen opgehangen. En als u op startzondag geen 
gelegenheid heeft gehad om de foto’s en de teksten goed 
op te nemen, geen nood, de foto’s hangen er nog wel 
even.
Natuurlijk is het mogelijk de Oegandagangers persoon-
lijk te spreken. Tijdens de lunch bestaat die mogelijk-
heid volop. Zij zullen, herkenbaar in hun rode shirts, 
nadrukkelijk aanwezig zijn.

Niet onvermeld mag blijven dat producten uit 
Oeganda verkocht zullen worden. Daarvoor zal tegen 
de achterwand van de ontmoetingsruimte een verkoop-
stand ingericht worden.  De opbrengst komt natuurlijk 
ten goede aan het project waarvoor het elftal  zich zo 
heeft ingespannen.

Uiteraard wordt er ook gezongen. Als opmaat naar de 
lunch die om 12.30 uur zal klaarstaan, zingen we een 
paar toepasselijke liederen. De lunch wordt, zoals elk 
jaar weer verzorgd door de Diaconie met ruimhartige 
medewerking van bakker Toebast en slager Steltenpool.

Wij hopen dat u na de kerkdienst niet onmiddellijk 
huiswaarts keert maar blijft om het programma te 
volgen, contacten te leggen en te genieten van een 
heerlijke lunch. De leiding van de kinderdienst orga-
niseert een leuk programma voor de kinderen (zie 
hierna) en voor de allerkleinsten is er oppas tot de 
lunch.

Namens de voorbereidingscommissie, 
Frits Harmsen.

Startzondag 23 september 2018
‘EEN GOED GESPREK ….’
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Startzondag voor
de kinderen
Ook de leiding van de kinderdienst heeft zich 
weer ingespannen een leuk programma voor de 
kinderen te bedenken, met als thema: 
IN GESPREK GAAN MET ELKAAR …………

Dat is voor sommige kinderen geen probleem en voor 
anderen is dit misschien juist lastig. Gelukkig hebben 
we een zomervakantie achter de rug waar vast genoeg 
over te vertellen valt. In verschillende werkvormen wil-
len wij dit dan ook gaan doen. 

Wij willen u dan ook vragen om een foto van de vakan-
tie mee te geven aan uw kind(eren). Dit helpt om mak-
kelijker met elkaar in gesprek te gaan. En dit niet alleen, 
wij willen hier ook een creatieve opdracht mee gaan 

doen.  Ook zorgen wij voor iets lekker te eten en te 
drinken. 

Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar in gesprek te gaan. Jullie komen toch ook? 
Tot dan!

Namens de kinderdienst,
Heidi en Bianca
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Na een zomer met (onbekende) gastpredikan-
ten, worden de zondagen in september ingevuld 
door onze eigen predikant en twee zeer bekende 
en gewaardeerde gastvoorgangers. Op 16 sep-
tember is dat Drs. Erik Idema en op 30 septem-
ber gaat Ds. Marian van Giezen voor.
Beiden zijn eerder dit jaar al voorgesteld, maar 
mocht u dat niet meer paraat hebben volgen 
hier nogmaals hun introducties.

Erik, oud dorpsgenoot maar met vrouw en kinderen nu 
woonachtig in Amersfoort is theoloog, maar geen predi-
kant. In zijn dagelijks werk is hij hoofdredacteur / uitge-
ver bij educatieve uitgeverij Kwintessens in Amersfoort 
en schrijver van verhalen, liedteksten en scenario's. 

Kwintessens is gespeciali-
seerd in educatief materiaal 
voor het basisonderwijs op 
het gebied van sociaal-
emotioneel leren en levens-
beschouwing. Bekende uit-
gaven zijn onder andere de 
lesmethoden ‘Kind op 
Maandag’, ‘Hemel en 

Aarde’ en ‘Kwink’. Daarnaast is Kwintessens de uitge-
ver van ‘Kind op Zondag’ en ‘Kleur in de Kerk’, 
bestemd voor kerk en zondagsschool.
Enige jaren geleden heeft Erik als lid van de redactie 
meegewerkt aan de tot stand koming van het nieuwe 
liedboek. In het liedboek zijn enkele liedteksten (lied 
269, 290 en 359) en gedichten (blz. 1292 en 1293) van 
zijn hand opgenomen. Ook heeft Erik meegeschreven 
aan de musical Ruth die in 2014 met veel succes in de 
Eshof is opgevoerd. Erik is een druk bezet man want 
naast een volle dagtaak gaat hij zondags regelmatig voor 
in kerken in de omgeving waaronder ‘de Eshof’. 

Op 30 september is Marian van Giezen uit Houten onze 
gastvoorganger. 
Marian heeft theologie gestudeerd aan de Katholieke 
Theologische Universiteit van Utrecht. Ze is werkzaam 
geweest als pastoraal werker in het parochieverband van 
de Utrechtse Heuvelrug. 

Haar overgang van de Katholieke Kerk naar de 
Protestantse Kerk was geen beslissing die op een achter-
namiddag is genomen. Aan het boek ‘Honderd jaar 
vrouwen op de kansel, 1911-2011’ heeft Marian bijge-
dragen met een hoofdstuk ‘Van Pastoraal Werker tot 

Predikant’. Daarin beschrijft zij haar ervaring dat ze 
zich als Pastoraal Werker in de RK kerk, dus als theolo-
ge, een tweederangs voorganger voelde vanwege de 
knellende regels in de RK kerk. Marian beschrijft de 
worsteling die ze heeft doorgemaakt om de RK kerk te 
verlaten en toe te treden tot de Protestantse Kerk in 
Nederland, omdat ze, zoals ze zelf aangaf: ‘ik in de 
Protestantse Kerk beter katholiek kan zijn dan in de RK 
kerk’. En katholiek dan in de betekenis van ‘algemeen 
christelijk’. 

In 2009 heeft Marian 
haar Master 
Predikantschap behaald 
aan de Protestantse 
Theologische 
Universiteit van 
Kampen. Sinds die tijd 
is Marian als predikant 
werkzaam in de 
Protestantse Kerk in Nederland. Haar eerste parttime 
standplaats was Hoevelaken. Van 2009 tot 2011 is 
Marian bij ons werkzaam geweest. In deze periode heeft 
ze het veranderingsproces begeleid van onze gemeente 
met 1,5 predikantsplaats naar een gemeente met één full 
time predikantsplaats. Hoewel Marian maar kort ‘de 
Eshof’ heeft gediend, bewaren veel gemeenteleden 
goede herinneringen aan haar. 
Vanaf 2011 is Marian parttime verbonden aan de 
Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam 
als uitvaartbegeleider. 

Frits Harmsen.

Gastpredikanten in september
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Uganda reis 2018
Het is voorbij. Het afscheid is genomen, de 
cadeautjes zijn gegeven en ontvangen en nu zijn 
we weer terug in Nederland. En wat is er veel 
gebeurd in 17 dagen.

Het bouwen viel veel van ons best zwaar, maar uitende-
lijk hebben we de examenhal af kunnen maken. Tijdens 
het bouwen hebben we genoten van het leuke contact 
met de oegandese bouwvakkers die ondanks dat ze 12 
uur per dag werken voor 3 euro 50 met enorme motiva-
tie ervoor gezorgd hebben dat het gebouw bijna af is. 
Zelfs nu zijn ze nog aan het werk om de puntjes op de i 
te zetten. 

De bouwers zijn niet de enigen die hard werken op het 
project: de docenten kunnen er ook wat van. Tijdens 
onze reis hebben we gezien dat zij ondanks het gebrek 
aan basisbehoeften voor zichzelf als voor de school zich 
met enorme passie inzetten. Zo slaapt de engels lerares 
in een donker gebouw, in het zand op een dun matrasje 
en onder een muskietennet vol met gaten, maar weet zij 
wel een taart van 5 lagen compleet met fondant en deco-
ratie te bakken: allemaal zonder oven! Ook zien we dat 
de docenten een enorm goede band hebben met de leer-
lingen en ze hen de zorg kunnen geven die ze thuis vaak 
niet krijgen. Wat ons het meeste geraakt heeft is dat 
deze docenten kiezen voor het belang van de ander: ze 
krijgen ongeveer 40 euro per maand en houden dus zelf 
niks over aan hun harde werk. Een goed voorbeeld hier-
van is de teacher history: Madam Madrin. Zij kreeg 
100.000shilling, ongeveer 20 euro, voor het koken van 
ons eten. Van dit geld heeft zij een naaicursus betaald, 
waardoor ze andere vrouwen kan leren hoe ze moeten 
naaien op queen of peace. Het hart wat deze mensen 
hebben voor een ander heeft ons geraakt en aan het den-
ken gezet. 

Wat ons ook aan het denken gezet heeft zijn de verhalen 
die we gehoord hebben van verschillende mensen uit de 
community. Queen of peace staat in een arm gebied met 
een hoog HIV percentage waardoor veel mensen meer 
meegemaakt hebben dan wij ons uberhaupt kunnen 
voorstellen. Zo hoorden we over Bobie, een jongen die 
enorm goed kan dansen op een podium, maar ondertus-
sen een enorme rugzak met zich meedraagt. Zijn vader 
erkende hem niet als zijn kind, waardoor zijn moeder 
alleen voor hem moest zorgen. Zijn moeder overleed, 
waarna de zorg voor Bobie overgedragen werd aan zijn 
oudere zus. Maar ook zij had het moeilijk en moest haar 
geld verdienen in de seksindustrie. Het gevolg hiervan 
was dat zij aids opliep. Op een dag klopte Bobie en zijn 
broertje aan bij Philomena: de directrice van de school. 

Zij besloot 
hem in huis 
te nemen als 
maid voor 
haar jongere kinderen en voor hem te zorgen. Nu is hij 
afgestudeerd op de queen of peace highschool. Dit ver-
haal lijkt teveel om waar te zijn, maar ondertussen is het 
de orde van de dag. 

Gelukkig zijn er mensen zoals Philomena die deze men-
sen zien en hen helpt. De mensen die hulp het hardste 
nodig hebben zijn soms het moeilijkste te zien, maar 
Philomena weet ze er perfect uit te pikken en hen te 
geven wat ze nodig hebben. Ze is een echte intelligente  
powervrouw die voor heel veel mensen het verschil 
maakt in het leven. Ook zij doet dit volledig uit haar 
hart: ze geeft haar salaris weg aan kinderen die door 
willen studeren en slaapt op de grond. Gelukkig is 
Philomena hierin niet alleen en werkt ze samen met een 
andere powervrouw: Mary. Zij is de headteacher van de 
school en houdt alles goed in de gaten. Ze is strikt, maar 
heeft hart voor elke en kent iedereen bij naam. Ook is 
queen of peace voor haar een redding geweest. Na een 
heftige relatie met haar man is ze van hem gevlucht en 
heeft queen of peace haar een warm hart toegedragen. 
Zo biedt queen of peace een plek aan veel mensen om 
hun toekomst op te bouwen. 

Soms vragen we ons af waar deze mensen de kracht 
vandaan halen om, ondanks de vele problemen en het 
verleden, zo gemotiveerd en positief in het leven te 
staan. Deze mensen zijn echter niet alleen: god is altijd 
met hen. Bij elk momentje wat ze hebben bedanken ze 
god voor alles wat ze wel hebben en vragen ze of hij 
met hen wil zijn. Deze bron van kracht is onuitputtelijk 
en helpt hen door het leven heen. Het motto van 
Philomena is dan ook "with god, everything is possible." 

Deze reis met al zijn gebeurtenissen zullen we voor 
altijd bewaren in ons hart. We zijn nu thuis en we verla-
ten queen of peace, maar hun verhalen blijven bij ons.  

Als u meer wil weten over onze belevenissen: wij 
geven na de startzondag een presentatie waarin we 
tevens een film vertonen van onze reis. U bent van 
harte welkom. 

Amarant, Anje, Annika, Demi, Jeanne, Sandra, Roy, 
Mieke, Jessica, Celine, Arjan.

 
 



Aanbevolen door de diaconie de
collectes voor de komende weken
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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 bete-
kenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op 
straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht opvang-
voorzieningen maar ook hulp in de vorm van crisisop-
vang 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 per-
soon door te verwijzen naar een instantie die beter van 
dienst kan zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!

9 september
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving die het financieel moeilijk heb-
ben. 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, stich-
tingen en het NDB. Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig

16 september
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ont-
staan uit een initiatief van kerkelijke en 
maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan 
de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen 
beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

23 september. Startzondag
Kerk in Actie: Vredesweek PKN
Vrede is niet vanzelfsprekend. 
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op 
de vlucht voor oorlog en geweld. In 

Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het 
belangrijk te werken aan vrede. Kerk in Actie en PAX 
zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. 
Veel jongeren in Oekraïne voelen zich machteloos en 
onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de soci-
aal economische crisis. Kerk in Actie partner ‘Spirit and 
Letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam com-
municeren op basis van wederzĳds respect. Door de trai-
ning krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen. Ze weten 
dat zij een bijdrage kunnen leveren aan vrede en 
opbouw van de samenleving. Helpt u mee? 

30 september
Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB).
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking tussen 
de verschillende diaconieën 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 
vergroten;

• Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

7 oktober. Israëlzondag
Kerk en Israël PKN 
Ieder jaar op de eerste zondag van 
oktober, vieren we in de Protestantse 
Kerk Israëlzondag. We staan op een 
bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, 
bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het 
joodse volk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met 
het volk Israël een essentieel element van de identiteit. 
Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, van-
wege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons 
geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk 
voelt ze zich ook verbonden met Palestĳnse christenen 
en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele 
loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeentele-
den deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en 
informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, 
onder meer door het organiseren van ontmoetings- en 
netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël 
Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om 
jonge mensen meer te betrekken bij wat de  verbonden-
heid met Israël betekent. Vandaag vragen we uw steun 
om het werk van Kerk en Israël mogelĳk te maken. Van 
harte aanbevolen.
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De Rondom 25 jaar geleden (1993)

DE PINKSTERDUIF

Na Pasen onderweg; het moet anders zijn. 
Niet wachten tot ........ de dood erop volgt

maar bruisend vol levenslust 
op zoek naar verandering 

op zoek naar rechtvaardigheid

Ruzie, een ziekmakend milieu 
en vieze sloot, een zieke boom

een oneerlijke verdeling 
van eten en speelgoed
Oorlog en bewapening

Op reis door de wereld met open ogen
mag hopeloosheid niet de boventoon voeren

Zichtbaar, onzichtbaar 
is de pinksterduif  met ons onderweg.

In de Rondom van april 1993 schreef 

Ds. Monshauwer het onderstaande 

gedicht. Het is weliswaar herfst, 

maar ook nu is de  pinksterduif met 

ons onderweg.
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Collectemunten ....nieuw!
Met het oog op de duurzaamheid en onze ver-
antwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het 
college van kerkrentmeesters besloten om de 
collectebonnen te vervangen voor collectemun-
ten.
De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld 
nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode 
munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe 
munten à € 2,50.
De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over 
te maken op bankrekeningnummer 
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. 
Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het 
aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te 
ontvangen? 
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per 
post verstuurd.

De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met 
RSIN-nummer: 803983645. 
 
Zie onze website voor informatie:
http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi

De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belasting-
aangifte noteren onder de giften. 
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemun-
ten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te 

leggen, is zelfs het gehele 
bedrag bij de belasting-
aangifte aftrekbaar. 
Dit hoeft niet meer notari-
eel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een 
schriftelijke overeenkomst opstellen met De Eshof. Een 
formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvra-
gen bij de penningmeester van het college van kerkrent-
meesters.

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met 
de collectebeheerder.

De gegevens van de penningmeester en de collectebe-
heerder vind u achterin De Rondom onder het kopje col-
lege van kerkrentmeesters.

       rood 0,50              geel 1.00             blauw 2,50

Collecteoverzicht juli 2018
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
1-7-2018 JOP- jeugdwerk PKN 135,81 Vorming & Toerusting 110,10
8-7-2018 Oeganda jongerenproject 228,60 Eredienst 129,47
15-7-2018 Hospice Nijkerk 170,28 Muziek & Liturgie 117,29
22-7-2018 Eigen Diaconie 183,20 Jeugd- en Jongerenwerk 108,35
29-7-2018 Eigen Diaconie 131,15 Onderhoud gebouw 100,21
  ---------  ---------
 Totaal 849,04 Totaal 565,42

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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Schema activiteitengroep 
2018 - 2019

Op woensdag 12 september gaan de activiteitenmiddagen weer 
beginnen. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een spelletje of om te knutselen.

Kom gerust een kijkje nemen op deze gezellige middagen.

De middagen zijn van 13.30 tot 16.00 uur

woensdag 12 september 2018
woensdag 26 september 2018

woensdag 10 oktober 2018
woensdag 24 oktober 2018

woensdag 7 november 2018
woensdag 21 november 2018

woensdag 5 december 2018
woensdag 19 december 2018

woensdag 2 januari slaan we een keer over en 
gaan verder op:

woensdag 9 januari 2019
woensdag 23 januari 2019

woensdag 6 februari 2019
woensdag 20 februari 2019

woensdag 6 maart 2019
woensdag 20 maart 2019

woensdag 3 april 2019
woensdag 17 april 2019

woensdag 1 mei 2019
woensdag 15 mei 2019
woensdag 29 mei 2019

woensdag 12 juni 2019 laatste keer

Heeft u nog vragen bel me gerust  
   Ellen van der Linden
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Vorming en toerusting
2018 - 2019
Tegelijk met deze Rondom ontvangt u de bro-
chure van V & T voor het seizoen 2018-2019. 
Een programma van V & T is een niet meer weg 
te denken onderdeel van de activiteiten van ‘de 
Eshof’ en de St. Paulus Geloofsgemeenschap.

Ook voor het komend seizoen heeft de commissie een 
programma samengesteld  waarin een grote variëteit van 
maar liefst 19 verschillende onderwerpen aan de orde 
komt, sommige verspreid over meerdere dagdelen of 
avonden. Wat het mooie is dat 17 van de 19 onderwer-
pen (mede) geleid worden door leden van ‘de Eshof’ of 
de St. Paulus Geloofsgemeenschap.  Misschien is dat 
een extra stimulans om de brochure goed door te lezen 
en u aan te melden voor alle onderwerpen die uw 
belangstelling hebben.

Meldt u zich aan voor 30 september. Dat kan op de 
volgende manieren: 
• door een e-mail te sturen naar

Door het invullen van het opgaveformulier dat bij
de brochure is gevoegd en dit formulier in te   
leveren bij één van de commissieleden van wie   
de adressen achter in de brochure zijn vermeld.

• Het programma en het aanmeldingsformulier zijn 
ook te vinden op de website:  www.pgdeeshof.nl 

Tijdige aanmelding is van belang om te kunnen beoor-
delen of er voldoende belangstelling voor een bepaalde 
activiteit is. Bij onvoldoende aanmeldingen  zou het 
kunnen dat de activiteit niet door kan gaan. Bij te laten 
aanmelding loopt u het risico dat de groep al vol is.

VORMING  &  TOERUSTING EIND 
SEPTEMBER EN BEGIN OKTOBER 2018.

Hopelijk is de bij deze Rondom gevoegde  bro-
chure van V & T bij u in de smaak gevallen en 
heeft u al een keuze gemaakt. 

Zoals al jaren gebruikelijk zal in elke uitgave van 
Rondom het programma van de betreffende maand nog 
eens worden weergegeven zodat ook de late beslissers 
herinnerd worden aan  programma onderdelen.

Op zondag 30 september vindt de eerste van de 
reeks zondag ochtendwandelingen plaats. Zie 
blz. 2 van de brochure.

Deze wandelingen zijn 
bedoeld om deelnemers ruimte 
te bieden om de zondagse stil-
te ook buiten samen met 
elkaar op te zoeken. De basis 
gedachte is dat wandelen in de 
natuur ons helpt om op adem 
en tot rust te komen. En dat 
samen wandelen verbinding 
geeft met onszelf, met elkaar 
en met de schepping. 

De wandelingen vinden plaats op elke laatste zondag 
van de maand m.u.v. de maand maart en de zomerva-
kantie en duren ongeveer 1,5 uur met halverwege een 
rustpauze.  We starten om 9.30 uur vanaf de Eshof.  Bij 
terugkomst kan aangesloten worden bij de koffiedrin-
kers na de kerkdienst. De wandelingen zijn geschikt 
voor iedereen. Je kunt naar behoefte aansluiten en opga-
ve is niet nodig. 
De begeleiding wordt verzorgd door Esther Duine.

Op maandag 1 oktober start de serie ‘op adem 
komen’, kennismaken met meditatie. Zie blz. 6 
van de brochure.
Onder leiding van Yvonne de Gier-Jongejan maken we 

in 6 avonden kennis 
met een aantal vormen 
van meditatie vanuit 
christelijke bronnen. 
Meditatie is een levende 
traditie vanuit een oude 
bron. Woestijnvaders uit 

het Oude Testament, Johannes en ook Jezus trokken 
zich terug in stilte.
Wat doen we in meditatie? Eigenlijk doen we niets. We 
proberen ‘het doen’ te laten. Voor even verleggen we 
onze aandacht van de drukte van het verstand naar de 
ruimte van ons hart. We verkennen die stilte en het 
onverklaarbare van ons bestaan. Dit is een heel persoon-
lijk gebeuren maar tegelijk is het verrijkend om in een 
groep stil te worden.
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Vorming en toerusting
2018 - 2019
De plaats van samenkomst is de Dagkapel van 
het Pauluscentrum. 
De deelname is gratis; na afloop van de serie wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Van Plat naar Bol, de wereld in de klassieke 
oudheid.

 Zie blz. 2 van de brochure.
Een platte aarde met daar-
boven een hemelgewelf, dat 
is het Babylonische wereld-
beeld dat ten grondslag ligt 
aan het Genesis verhaal. 
Maar de Grieken realiseer-
den zich dat dat niet kon 
kloppen; de aarde en het 
universum zijn bollen, maar 
wat is er dan aan de andere 
kant?

Op donderdag 4 oktober van 13.30 uur tot 
15.30 uur in de Eshof  zal ons gemeentelid Wilko 
Emmens ons meenemen in deze ontwikkeling, vanaf het 
oeroude Babylonische beeld tot de laatste grote werken 
uit de klassieke oudheid. 
De deelname is gratis; na afloop zal een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.

Op zoek naar de grondmelodie.
Zie blz. 2 en 3 van de brochure.
We leven in een tijd waarin autonomie belangrijk is, 
waarin je ‘geslaagd’ bent als je jezelf weet te redden en 
waarin je beoordeeld wordt op grond van je prestaties. 
Kort gezegd, jij moet je geluk zelf verdienen.
Je kunt je afvragen of dit alles is waar het in het leven 
om gaat. Zo’n vraag maakt je tot ‘zinzoeker’. 
Zinzoekers zijn we misschien op zijn tijd allemaal wel. 
In drie bijeenkomsten (middagen) zullen we ons verdie-
pen in vragen naar ‘zin’.  We gaan als het ware op zoek 
naar de grondmelodie, naar onze eigen plek in de 
wereld. Kernbegrippen daarbij zijn: ‘verlangen’,
 ‘gedragen zijn’ en ‘aanvaard zijn’.
De eerste bijeenkomst zal  o.l.v. Ellie Boot gehouden 
worden op maandag 8 oktober om 13.30 uur bij één 
van de deelnemers thuis.  Er is plaats voor 6 tot 7 deel-
nemers, dus wees er snel bij. Deelname is gratis; na 
afloop van de serie wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

Namens de commissie V&T,
Frits Harmsen.
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College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2018

Voor het jaar 2018 is toegezegd een bedrag van € 114.035. Hiervan is tot en met 24 augustus  2018 een bedrag bin-
nengekomen van € 80.258. Dit is 70,4% van het toegezegde bedrag. In de maanden september tot en met december 
2018 moet dus nog een bedrag binnenkomen van € 33.777.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans Schimmel

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.

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 infor-
matie over het gemeenteleven en is tevens een platform 
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; tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 25 september 2018
Inleverdatum voor het novembernummer is
dinsdag 30 oktober 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3; tel: 06-17183962 Foto’s en plaatjes ook 
apart aanleveren bij de kopij  


