Rondom ‘de Eshof’ oktober 2018
Herfst

Een vleugje rozengeur komt langs,
een boom verschiet van kleur.
De zwaluw trekt al richting zuid;
de herfst staat voor de deur.
De dagreis van de zomerzon,
wordt korter voor het oog,
steeds vroeger zakt zij in de zee;
’t wordt herfst, is haar betoog.
De wind rukt uit in volle vaart
en gooit zich in de strijd,
neemt brutaal van alles mee;
de herfst is nu een feit.
De nachten lang, de dagen kort
en weinig zonlicht meer,
maar God, de Schepper blijft altijd;
mijn Herder en mijn Heer.

Deuteronomium 31:8 - Lukas 24:29

Aagje Lingen
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 07 oktober
10:00 uur
					

Ds E Boot (doopdienst)
Collecten: Kerk en Israel PKN, Vorming & Toerusting

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
zondag 04 november
10:00 uur
Ben Piepers (kanselruil)
					Collecten: Oecumene PKN, Eredienst
zondag 11 november
10:00 uur
					

Drs Roel van Riezen de Glind
Collecten: Plaatselijk werk; kerstpakketten, Onderhoud gebouw

zondag 18 november
10:00 uur
Ds E Boot
					Collecten: Solidaridad, Vorming & Toerusting
zondag 25 november
10:00 uur
Ds E Boot + Rini Bouwman (Oec. Dienst in Pauluscentrum)
					Geen collecten							

					

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

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl

Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl
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Agenda
zondag 07 oktober
maandag 08 oktober
			
dinsdag 09 oktober
woensdag 10 oktober
			
donderdag 11 oktober
vrijdag 12 oktober

10:00 uur
19:15 uur
13:30 uur
20:30 uur
13:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur

Doopdienst
Basiscatechese
n.t.b. Op zoek naar de grondmelodie
Bestuur Cantorij
Activiteitenmiddag
Repetitie Cantorij
Moderamen
Repetitie tienermusical

zondag 14 oktober
11:00 uur
Bijzondag (klein; na kerkdienst))
maandag 15 oktober
19:15 uur
Basiscatechese
			
20:00 uur
Domstraat 2A, Nijkerkerveen Wijkteam 8
			
19:15 uur
Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
					kennismaken meditatie
woensdag 17 oktober
20:00 uur
Repetitie Cantorij
donderdag 18 oktober
20:00 uur
Diaconie
			
20:00 uur
Maria en Mariaverering
vrijdag 19 oktober
19:00 uur
Repetitie tienermusical
maandag 22 oktober
20:00 uur
			
20:00 uur
dinsdag 23 oktober
13:30 uur
					
woensdag 24 oktober
13:30 uur
			
20:00 uur
donderdag 25 oktober
20:00 uur
vrijdag 26 oktober
19:00 uur
zondag 28 oktober
9:30 uur

Ridderspoor 12 Wijkteam 2
Het goede leven? christelijke ethiek
ntb Geduld met God - boekbespreking
Eerste bijeenkomst (eventueel 19:30 - 21-30 uur)
Activiteitenmiddag
Repetitie Cantorij
Kerkenraad
Repetitie tienermusical
Zondagse ochtendwandeling

maandag 29 oktober
19:15 uur
Basiscatechese
			20:00 uur
Instructie Basiscatechese
			
19:15 uur
Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
					kennismaken meditatie						
disndag 30 oktober
20:00 uur
Klaarenbeeksingel 65 Wijkteam 6
woensdag 31 oktober
20:00 uur
Repetitie Cantorij
vrijdag 02 november
19:00 uur
Repetitie tienermusical
zaterdag 03 november
10:00-16:30 uur Bezinningsdag kerkenraad
maandag 05 november
19:15 uur
			
20:00 uur
			20:00 uur
			
13:30 uur
woensdag 07 november 13:30 uur
vrijdag 09 november
19:00 uur

Basiscatechese
van Dedemlaan 9 Wijkteam 3
Kinderdienst
n.t.b. Op zoek naar de grondmelodie
Activiteitenmiddag
Repetitie tienermusical

		
					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Kerkdienst en liturgie
STARTZONDAG EN VREDESDIENST

ZONDAG 14 OKTOBER

Met veel plezier kijk ik terug op afgelopen zondag
23 september, waarop we in oecumenisch verband
de startzondag en de vredeszondag hebben gevierd.
Ik weet dat op een andere plek in deze Rondom er
meer over te lezen zal zijn. Daarom hier alleen een
korte en persoonlijke reactie. Mij geeft zo’n ochtend
veel zin! Zin in de mooie en waardevolle dingen die
we doen als kerkgemeenschappen. En veel respect
voor al die mensen die op één of andere manier
ergens bij betrokken zijn of ergens hun schouders
onder zetten. Wat mooi dat er zoveel diversiteit is in
de wijzen waarop mensen met geloof en zingeving
bezig zijn. En dat er ruimte is. Niet alles hoeft je aan
te spreken. Niet overal hoef je enthousiast van te
worden. Maar ook voor jou is er een plek. Misschien
op de activiteitenmiddag. Misschien in één van de
musicals. Misschien bij een van de activiteiten van
vorming en toerusting. Of misschien ‘gewoon’ in de
kerkdiensten.
Dat wat je verlangen je aangeeft, kan wel eens de
weg zijn die God met jou wil gaan.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er op 14
oktober een bij-zondag zou zijn: een bijzondere zondag. Een zondag waarop we na afloop van de dienst
met jong en oud(er) nog wat langer bij elkaar zouden zijn rond verbindende activiteiten.
Die activiteiten gaan helaas niet door. Het lukt niet
om de organisatie op tijd goed rond te krijgen. Met
de geslaagde startzondag/vredesdienst in herinnering
is dat misschien niet zo vreemd: beide zondagen zitten vrij dicht op elkaar.
Het spijt ons als we mensen teleurstellen. We gaan
in elk geval aan de slag voor een mooie bij-zondag
XL op 31 maart 2019, zondag ‘laetare’!

Afwezigheid
Van 15 tot en met 22 oktober ben ik een week met vakantie. Geen idee waarheen. Henk en ik plannen
om beurten een najaarsweek voor ons samen en deze keer is het zijn beurt.
Gelukkig zijn er goede en kundige mensen die geraadpleegd kunnen worden, mocht er pastorale zorg
nodig zijn. Peter Breure van de Ichthuskerk in Voorthuizen zal mij in deze week vervangen.
Predikantsassistent Nel Stoffelsen heeft zijn gegevens; via haar is hij te bereiken.

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
ALLERHEILIGEN – 28 OKTOBER
Op zondag 28 oktober gedenken we in de Eshof alle mensen uit ons midden met wie wij geleefd hebben en die
ons het afgelopen jaar voorgingen in de dood. Voor dit moment van gedenken kiezen we altijd een zondag in de
buurt van 1 november: Allerheiligen. Zo worden onze nabije overledenen in het grote verband geplaatst van
allen die ons zijn voorgegaan; allemaal mensen die hun weg gingen met God, soms meer en soms minder
bewust.
We vieren op deze zondag de maaltijd van de Heer.
Want juist deze maaltijd, die Jezus al vierde met zijn
vrienden, verbindt ons met elkaar over de grenzen
van plaats en tijd heen. Alsof we allemaal samen zijn
in een ‘eeuwig even’. En we zingen het mooie lied
van Willem Barnard (731), dat eigenlijk niet rationeel
te vatten is, maar waarin je iets kunt vermoeden of
voelen van die verbondenheid:
Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.
De namen zullen genoemd worden van:
Hendrika (Rie) Bloklander-Glas – 18 september 1927 – 17 december 2017
Hilda Telina Schouten-Attema – 19 december 1918 – 27 december 2017
Adrie Ploeg – 29 september 1944 – 12 januari 2018
Roelof (Roel) de Langen – 1 mei 1926 – 7 maart 2018
Jansje Johanna Boerrigter-de Feijter – 10 januari 1951 – 29 april 2018
Jan van Putten – 29 juli 1936 – 4 juni 2018
Cornelia (Korrie) Engelberts-Heus – 12 december 1927 – 5 juni 2018
Willemina (Wil) Noest-Lensink – 9 mei 1929 – 19 juli 2018
We zullen voor elk van hen een kaars aansteken. Ook zal er, zoals altijd, een kaars zonder naam zijn: daarbij kan
ieder zelf een naam invullen.
Met de naaste familieleden van degenen die overleden zijn komen we bij elkaar op woensdagavond 24 oktober.
Het is een goede gewoonte: zo kunnen we elkaar leren kennen, elkaar vertellen over degenen die we missen en
de liturgie van tevoren bekijken. De familieleden krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
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Kerkdienst en liturgie
ALLERZIELEN: GEDENKEN OP DE
BEGRAAFPLAATS
(VRIJDAG 2 NOVEMBER)
Ook dit jaar zullen we, in samenwerking met Els van
Deuveren (van Elja Uitvaartverzorging), op Allerzielen
een bezoek organiseren aan het kerkhof. Dit is het
vijfde jaar alweer dat we dit doen. Vooraf komen we
bijeen in Uitvaartcentrum Elja bij de begraafplaats.
Van de gemeente Nijkerk hebben we toestemming
gekregen om op Allerzielen ook na het vallen van de
duisternis op de begraafplaats te zijn. Daar maken we
graag gebruik van. We kunnen dit gedachtenismoment
daardoor op de avond plannen, waardoor meer mensen
in staat zijn om erbij te zijn.
We zullen vanaf 19.30 uur verzamelen in het uitvaartcentrum. Ieder die dat wil, kan een naam schrijven op
een kaartje. Die namen worden tijdens ons bijeenzijn
uitgesproken. Het kunnen namen zijn van mensen die
het afgelopen jaar overleden zijn, maar ook van mensen die al langere tijd niet meer leven.
Daarna lopen we (rond 20.00/20.15 uur) met brandende kaarsen in speciale houders naar de graven. Ieder
kan dat op eigen wijze doen. Sommigen lopen het
liefs samen, anderen willen liever alleen zijn.
Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je
de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere plek die je mooi vindt.
Tenslotte keren we terug naar het uitvaartcentrum
waar koffie en thee op ons wachten.
De traditie van dit gedenken op Allerzielen heeft oude
papieren. Ze stamt voor zover bekend uit de abdij van
Cluny (Frankrijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat
alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische
wijze zouden herdenken. In de 14de eeuw werd deze
herdenkingsdag algemeen in de kerk van het westen.
Dat herdenken kan op verschillende manieren gebeuren. De overledenen kunnen genoemd worden in een
gebed. Het graf kan bezocht worden. Er kunnen bloemen op een graf worden gelegd. Er kan een kaars worden aangestoken.
In het Pauluscentrum is er, net als in veel roomskatholieke kerken, op deze avond een viering waarin
de namen van de overledenen van het afgelopen jaar
worden genoemd.
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Die viering begint om 19.00 uur en duurt tot 19.30
uur. Wie wil, kan hierna naar het uitvaartcentrum
komen om mee te lopen naar de begraafplaats.
Jarenlang zijn Allerheiligen (1 november) en
Allerzielen (2 november) in protestantse kringen niet
gevierd. Onder invloed van de oecumene kijken nu
echter veel mensen anders aan tegen Allerheiligen en
Allerzielen. In het Dienstboek van de Protestantse
Kerk in Nederland uit 1998 is Allerheiligen opgenomen, ingebracht vanuit de Lutherse traditie.
‘De heiligen ons voorgegaan’ (lied 728) zijn niet
alleen de mensen die officieel heilig zijn verklaard,
maar allen die ons voorgingen op hun weg met God.
In de brieven in de Bijbel wordt het woord ‘heiligen’
vaak als synoniem voor ‘gelovigen’ gebruikt. Ze
mogen daarom allen samen op één en dezelfde dag in
onze herinnering zijn.

KANSELRUIL OP 4 NOVEMBER
De zondag op of vlakbij
7 november is de
gedenkdag van
Willibrord, ‘zendeling
van de Lage Landen’.
Zolang ik me kan herinneren hebben we op die
zondag een vorm van
samenwerking met onze
rooms-katholieke buren.
Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen. Een van de pastores van het Pastorale Team van
de Maartens-Lucasparochie gaat dan voor in de Eshof
en ik ga naar het Pauluscentrum.
Aan pastores is binnen de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland gebrek, maar gelukkig is er deze keer net
als vorige jaren een voorganger gevonden. Het is een
oude bekende, inmiddels met emeritaat maar volop
actief: Ben Piepers zal op 4 november de dienst in de
Eshof leiden.
Ellie Boot
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Enkele berichten
INVULLING FUNCTIES
VOORZITTER EN SCRIBA
Afgelopen maanden zijn er oriënterende gesprekken
gevoerd over de invulling van de functie van voorzitter
van de kerkenraad nu Jac van Hoeijen zijn ambtstermijn
heeft afgerond. De kerkenraad signaleerde een aantal
geschikte kandidaten voor de functie. Vanuit de gesprekken kwam naar voren dat de kandidaten ‘de Eshof’ allen
een zeer warm hart toedragen. Inspirerende gesprekken,
die regelmatig de diepten van het geloofsleven raakten.
Desondanks is het niet gelukt een gemeentelid te vinden
dat op dit moment de functie van voorzitter op zich wil
nemen. Ook niet als de huidige scriba bereid zou zijn
om voorzitter te worden, mits een ander gemeentelid de
functie van scriba zou vervullen.

De kerkenraad heeft gekozen voor een oplossing op
korte termijn. Ellie Boot bleek bereid om formeel de
functie van ad-interim voorzitter op zich nemen en scriba Jan Hofman zal de vergaderingen van kerkenraad en
moderamen gaan leiden. Voor de langere termijn is deze
constructie niet wenselijk vanwege de werkdruk en de
mogelijke rolverstrengeling die dit met zich meebrengt.
De kerkenraad heeft de verwachting en de hoop dat een
geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter of die
van scriba zich alsnog aanmeldt.
Jan Hofman (Scriba)

LEESTAFEL

De leestafel in de hal van ‘de Eshof’ heeft een
belangrijke transformatie ondergaan, waar- •
mee die hopelijk een nog aantrekkelijker aanzicht voor de bezoekers is. Tevens hoopt de
beheerder van de leestafel, de scriba, dat
gemeenteleden en andere bezoekers de mooie
tijdschriften meenemen naar huis. En is er een
ruimte gecreëerd voor nieuws vanuit de
gemeente, zoals geboorteberichten.

Er is voor de volgende indeling gekozen:
•
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´Mee te nemen’: u bent vrij mee te nemen of te
verspreiden bij uw familie of kennissen:
o De Rondom
o Vandaar
o De flyer van de Eshof
o Mooie kerkelijke glossy’s (Petrus, Woord
en Weg, Woord en Dienst)

•

‘Vanuit de gemeente’: geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwbrieven, bedankkaartjes,
ander nieuws van onze gemeenteleden. Ook vindt
het beleidsplan, het spoorboekje en andere vastgestelde documenten van ‘de Eshof’ hier een plek.

•

‘Vanuit de samenleving’: uitnodigingen en informatie vanuit maatschappelijke instanties.

Een dynamische leestafel kan helpen om ons
geloofsleven te voeden. Gebruik hem dus niet met
mate: ‘een leestafel doet meer goed dan u lief is’!

De boeken ‘voor de kinderen’; deze zijn te gebruiken in de (kinder-) dienst, maar mogen ook tijdelijk geleend worden om eens thuis (voor) te lezen.

Jan Hofman (Scriba)
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Kinderen vragen…
Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen.
denkt, of met God praat,
De moeilijkste, misschien wel. Vragen die
heb je bij wijze van
raken aan de zin van het bestaan.
spreken die witte mantel
Soms zijn het vragen waar volwassenen geen
aan. Wit betekent:
antwoord op weten. Soms zijn het vragen
schoon. Mooi. Zonder
waar ze misschien wel een antwoord op hebvlekken. Dat is hoe God
ben, maar waar ze geen woorden voor kunons ziet. God heeft je
nen vinden. Bijna altijd is het moeilijk zó te
gemaakt zoals je bent.
antwoorden dat wat je zegt ook nog begrijpeEn zo ben je mooi, zo
lijk is. Vragen van kinderen zijn een uitdaben je goed. Je bent
ging.
‘wit’. Niet letterlijk,
Iris heeft zo’n vraag. Hier komt-ie. En een
maar figuurlijk.
poging van mijn kant tot een antwoord.
In het christendom werd
Zijn er nog meer kinderen met vragen? Ik het dragen van die witte mantel overgenomen. Ook
houd van post! Stuur ze maar op!
voorgangers in de christelijke huisgemeente droegen
Iris schrijft:

Lieve Iris,
Wat is dat weer een mooie
vraag van jou! Ik zal proberen er een duidelijk antwoord op te geven.
De bijzondere jurk heet
‘gebedsmantel’.
Waarschijnlijk heeft Jezus
die ook gedragen. Niet
elke dag, hoor. Alleen als
hij ging bidden in de synagoge. Iedere jood die gelovig was, droeg bij het bidden zo’n gebedsmantel. Het is een teken van eerbied
voor God.
Je kunt ook zeggen: de gebedsmantel is het witte
kleed waarin elk van ons voor God staat. Niet letterlijk, maar in gedachten. Elke keer als je aan God
D E
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dit witte kleed. Ze noemden het ook wel albe. Albus
is een Latijns woord en het betekent ‘wit’.
Als een voorganger een witte mantel aan heeft, is dat
namens de andere mensen. Het is dan alsof iedereen
die witte mantel draagt. Als een voorganger met God
praat, is dat ook namens de andere mensen. Die bidden in gedachten mee.
Heb je ook wel eens
gezien dat iemand een
zwarte mantel aan had?
Met een witte bef? Dat
ziet er zo uit als op het
plaatje.
Ook dit is een tijd mode
geweest in de kerk.
Vooral in de Hervormde
Kerk. De mantel heet
toga. Sommige dominees dragen nog steeds
deze toga. Maar eigenlijk heeft hij met de kerk niets te maken. Hij hoort
thuis op de universiteit (bij bijzondere gelegenheden)
en in de rechtbank.
En zo zijn er meer beroepen die hun eigen kleding
hebben. Ken jij er nog meer…?
Liefs!

Ellie Boot
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Programma vorming & toerusting
in oktober
OP ZOEK NAAR DE GRONDMELODIE
Maandag 8 oktober is de eerste van drie middagen
waarop Ellie Boot zich met een clubje van 8 deelnemers zal verdiepen in vragen naar zin. De groep gaat
als het ware op zoek naar de grondmelodie, naar de
eigen plek in de wereld. Zie blz. 2 en 3 van de gids
van V&T. Met 8 deelnemers is de groep vol. Mocht u
toch nog belangstelling hebben, meldt u dan vast aan
voor de kring in het volgend seizoen. Uw deelname is
dan verzekerd. Aanmelden kan via het volgende
e-mailadres: vormingentoerustinghoevelaken@
gmail.com
De deelname is gratis; na de laatste middag wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
BIJ-ZONDAG
In de brochure van V & T wordt op blz. 6 melding
gemaakt van 2 bij(zondere) zondagen en wel op 14
oktober en 31 maart 2019.
De bij-zondag op 14 oktober gaat echter niet door.
OP ADEM KOMEN;
KENNISMAKEN MET MEDITATIE
Op 15 en 29 oktober vindt de 2e en 3e avond plaats
vande serie ‘kennismaken met meditatie’ o.l.v. Yvonne
deGier-Jongejan. Zie blz. 6 van de brochure. De eersteavond was op 1 oktober. Tot op heden hebben zich
6 deelnemers aangemeld. Er is ruimte voor nog enkele
deelnemers. Opgeven kan via bovenstaand e-mailadres.

Tijdens deze avonden wordt kennis gemaakt met een
aantal vormen van meditatie vanuit christelijke bronnen.
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Wat wordt gedaan in meditatie? Eigenlijk wordt er
niets gedaan. 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 de stilte en het onverklaarbare van ons bestaan.
Dit is en heel persoonlijk gebeuren maar tegelijk is het
verrijkend om in een groep stil te worden.
Deelname is gratis; aan het einde van de cyclus wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

MARIA EN MARIAVERERING
Op donderdag 18 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Eshof gaat Adri Maat s.d.b. met ons in op de
Mariaverering in de katholieke kerk.
Zie blz. 3 van de brochure.
Vragen die aan de orde
komen zijn oa. hoe de
Mariaverering tot stand is
gekomen en ook of de
Mariaverering niet het
zicht op God verduistert.
Adri zal ook ingaan op de
Mariafeesten en op bedevaarten naar Lourdes,
Fatima en Kevelaer. Maar
ook hoe Protestanten aankijken tegen de
Mariaverering komt aan de
orde. Kortom, veel vragen en misschien ook wel
(begin van) antwoorden.
Er hebben zich al heel wat belangstellenden aangemeld maar er is ruimte genoeg voor nog meer belangstellenden.
Het bijwonen is gratis; na afloop wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.
HET GOEDE LEVENCHRISTELIJKE ETHIEK
Op maandag 22 oktober om 20.00 uur zal in de Eshof
een avond georganiseerd worden met als thema ‘Het
goede leven – Christelijke ethiek’. In hoeverre speelt
ons Christelijk geloof een rol in het gesprek over ethische vragen die dagelijks via tv, krant en internet onze
huiskamers binnenkomen? Naast een algemene inlei-
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Programma vorming & toerusting
in oktober
ding zal verdieping gezocht worden op het thema
‘gezondheid’. In de bezinningsnota ‘Wij en ons
lichaam’ van de PKN lezen we: ‘We mogen God danken voor een goede dokter, een toegewijde verpleegkundige, een gezondheidszorg voor rijk en arm. Maar
inmiddels lijkt het ‘gezonde lichaam’ zodanig tot norm
te zijn verheven dat we wellicht moeten spreken van
een gezondheidscultus die voor ziekte en aftakeling
geen ruimte laat.’ We gaan met elkaar in gesprek over
het evenwicht tussen de strijd tegen ziekte en lijden en
de aanvaarding ervan. Goed en fout bestaan niet op
deze avond. De inleiding en begeleiding worden verzorgd door Rik Willemsen, predikant in opleiding in
‘de Eshof’. Deze avond laat zich goed combineren
met de film Extremis op woensdag 21 november en de
avond over ‘Overbehandelen’ van Bram Smits en
Jantine Dijkstra op 21 februari 2019, maar kan ook
prima losstaand gevolgd worden.
Ook als u zich niet heeft opgegeven, bent u van harte
welkom. De toegang is gratis; na afloop wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

GEDULD MET GOD
Dinsdag 23 oktober is de eerste van drie bijeenkomst
waarin onder leiding van Ellie Boot het boek van de
Tsjechische theoloog, psycholoog en filosoof Tomas
Halik besproken wordt. De ondertitel van zijn boek
luidt: ‘twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
Halik vertelt daarin dat juist de ervaring van de afwezigheid van God een wezenlijk deel is van geloof.
Voor meer informatie: zie
blz. 3 van de brochure.

ari 2019 worden herhaald. Houd daarvoor de berichtgeving in Rondom en in de zondagsbrief in de gaten.
Deelname is gratis; na de laatste bijeenkomst wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

ZONDAGSE OCHTENDWANDELING
Op 28 oktober vindt de tweede zondagochtendwandeling plaats onder leiding van Esther Duine. Deze wandelingen willen ruimte bieden om de zondagse stilte
buiten en met elkaar op te
zoeken. Wandelen in de
natuur helpt om op adem en
tot rust te komen. Samen
wandelen geeft verbinding
met onszelf en met de
schepping. De start is om
9.30 uur vanaf de Eshof. Na
terugkeer kunnen de deelnemers aansluiten bij de koffiedrinkers na de kerkdienst.
De wandelingen zijn
geschikt voor iedereen. Je kunt naar behoefte aansluiten en je hoeft je dus niet op te geven.
Na de laatste wandeling wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen.

De geplande drie bijeenkomsten, behalve op 23
oktober ook op 27
november en 8 januari
2019, vinden ’s middags
plaats van 13.30 uur tot
15.30 uur bij één van de
deelnemers thuis. Aangezien enkele deelnemers een
voorkeur hebben voor avond bijeenkomsten zal dezelfde serie op drie nader te bepalen avonden vanaf febru-
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Dromen van een
nieuwe musical...........
Het houdt de gemoederen iedere keer weer gebruikmakend van het script en de muziek van Gerard
bezig… Na elke succesvolle musical -of het nu van Amstel en Gerard van Midden. Misschien had de
Ester, Ruth, Maria of Anatevka is- was de grote
musical beter
vraag: “Komt er nog een keer een musical?”
Dina’ kunWe zijn dan ook verheugd om het verlossende
nen heten,
antwoord op die vraag te kunnen geven:
want zij
Ja! Er komt weer een musical!
speelt een

Het musical-team
Drijvende kracht achter de vorige musicals, Nel
Stoffelsen, heeft de stoute schoenen aangetrokken om
weer een musical op de planken te brengen. In korte tijd
is het haar gelukt om een productieteam samen te stellen, met bekende en nieuwe gezichten. Zo is de muzikale leiding in handen van Lodewijk de Vries. Simonet
Schoon is bereid gevonden om de regie op zich te
nemen, daarbij ondersteund door Annemieke
Huurdeman. David Roelofs denkt mee over het creatieve
en technische proces, Jan Roos verzorgt het lichtplan en
Kirstin Siteur ondersteunt bij algemene zaken en communicatie.

Wereldberoemd
De musical heet “Jozef - de dromenkoning”. Het verhaal
van Jozef, de zoon van vader Jakob, is wereldwijd
bekend, niet alleen door de Bijbel en de Koran, maar
ook van de vele (teken)films en musicals die hierover
gemaakt zijn. Vader Jakob is de vader van het volk
Israël. Hij heeft meerdere zonen en ook nog een dochter, bij meerdere vrouwen. Dat was in die tijd gebruikelijk. Soap-achtige relaties vormen een complexe familiestructuur, waarbij liefde en haat dicht bij elkaar liggen.
Jozef is niet alleen de lievelingszoon van Jakob, hij
heeft ook hoogmoedige dromen. Jaloezie bij de broers
zorgt ervoor dat Jozef achtereenvolgens in de put, de
gevangenis en in Egypte belandt. Het verhaal dat leest
als een jongensboek, gaat van avontuur naar avontuur.

belangrijke wellicht de
belangrijkste
- rol. Dina is
de dochter
van Jakob en Lea (een halfzus van Jozef dus). Over
Dina is niet veel bekend. De Bijbel vertelt dat zij is verkracht. Weliswaar door Sichem, de man die van haar
hield. Toch staat de familie-eer op het spel. Die moet
gewroken worden. Sichem wordt vermoord door Dina’s
broers. Ze zit in een vreselijke situatie. Waar kan zij
terecht? Sichem is dood. Op wie kan zij zich wreken?
Op haar broers? Maar hoe dan? Is verzoening voor haar
wel mogelijk?

Meedoen?
Kom naar de informatieavond op 26 november om
20.00 uur in De Eshof in Hoevelaken (inloop vanaf
19.30 uur)! De wekelijkse repetities beginnen op 4
februari 2019 (maandagavonden). Het uitvoeringsweekend is van 14 t/m 16 februari 2020 (!).
Minimum leeftijd is 15 jaar. Je hoeft geen lid te zijn
van een kerk om mee te mogen doen. Voor het koor
worden geen audities gehouden. Voor de toneelrollen
zullen auditierondes worden gehouden op 21 en 28
januari 2019. Er zijn veel (mannen)rollen te verdelen, dus kom auditie doen!

Dina
Deze musical kiest een heel andere invalshoek. Wij vertellen het verhaal van Jozef op onze eigen wijze, daarbij
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Aanbevolen door de diaconie: De
collectes voor de komende weken
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, vanwege 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 gemeenteleden 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 verbondenheid met Israël betekent.
Vandaag vragen we uw steun om het werk van Kerk en
Israël mogelijk te maken. Van harte aanbevolen.

14 oktober
Eigen diaconie
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

21 oktober
Stichting hulpdienst Hoevelaken

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 vooral ook
de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze
steun wordt enorm gewaardeerd.

28 oktober
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!

4 november. Najaarszending Oecumene PKN;
Meer kansen voor inheemse
bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke
leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt
hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en
levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk
in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij
COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in
Brazilië. Helpt u mee?

De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is
een vrijwilligersorganisatie die in 1985
is ontstaan 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,
D E
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Zin in een goed gesprek over
tieners en geloof?
“Ik zou best wel eens van gedachten willen
wisselen met andere ouders,” zei Petra
Floor. Over tieners. En jongeren. En over
hoe zij omgaan met kerk en geloof. En over
welke waarden nou echt van belang zijn
voor hen – en voor mijzelf.
Tieners en jongeren hebben meestal niet veel op
met de kerk. Over God en geloof praten ze liever
niet. Ja, wel als het een beetje afstandelijk kan.
Wanneer het over anderen gaat. Maar over wat ze
zelf geloven, of waardoor ze geraakt worden, hebben ze het liever niet.
En wij als ouders? Durven wij daar open over te
zijn? Hoe zouden we het gesprek hierover met tieners en jongeren op gang kunnen helpen?
Misschien zijn er ouders die hier met ons over na
willen denken. Dat zouden we fijn vinden. Geef
het aan ons door. Dan gaan we iets organiseren!
Petra Floor
Ellie Boot
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Gastpredikant in oktober.
Het gebeurt niet zo erg vaak dat er maar één
gastvoorganger geïntroduceerd hoeft te worden, maar in oktober doet die situatie zich
voor. Op 21 oktober gaat Ds. Jan van
Baardwijk voor. Jan is predikant van de
gemeente rond de Bergkerk in Amersfoort en
geen onbekende in ‘de Eshof’.
Ds. Jan van Baardwijk (Voorburg, 1959) studeerde, na
de middelbare school in Arnhem en een studie cultuurtechniek aan de Hogere Bosbouw- en
Cultuurtechnische School in Velp, theologie aan de
Universiteit Utrecht, met als specialisatie judaïca en
liturgiegeschiedenis.
Na zijn doctoraalexamen (1987) vervolgde hij de theologische studie aan de Universiteit Leiden, waar hij
in 1989 het kerkelijk examen deed. Na als vicaris
gewerkt te hebben in de Hervormde wijkgemeente
Oranjekapel Utrecht, was hij predikant in de
Hervormde Gemeente Tubbergen en de Protestantse
wijkgemeente Vredeveld (Adventskerk) te Assen.
Sinds 2006 is hij als predikant verbonden aan de
Bergkerk.

Naast zijn kennis en
ervaring van liturgie
en kerkmuziek heeft
hij verschillende pastorale / therapeutische
vervolgopleidingen
gevolgd: contextueel
pastoraat, klinisch
pastorale vorming,
geestelijke leiding aan
ouderen en geestelijke
zorg en trauma. Hij is begeleider van studenten en
mentor van beginnende predikanten en is actief als
bestuurder in verschillende kerkelijke en maatschappelijke organen. In 2009 initieerde hij het project
‘Onder de Vijgenboom’, zin in de ouderdom, over
ouderen en zingeving. Bij dit project is ook René
Rosmolen, die regelmatig bij ons voorgaat, betrokken.
Ds. Van Baardwijk is getrouwd en heeft vier kinderen.
Frits Harmsen

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018

De stand per 21 september 2018

Onder het motto: “Geef voor je Kerk” hebben wij u
begin dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u
bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar
financieel te steunen. Hiervoor hebben velen van u
een toezegging gedaan. Voor zover u deze toezegging
nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze
gemeente helpen door voor het einde van dit jaar uw
toezegging voor Kerkbalans 2018 over te maken.

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2018 toegezegd een bedrag van EURO 114.035.
Hiervan is tot en met 21 september 2018 een bedrag
binnengekomen van EURO 84.797.
Dit is 74,4% van het toegezegd bedrag.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente
voor 2019 in de kerkenraad behandeld en daar vervolgens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2019
met de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we
eerst met uw hulp het doel voor 2018 bereiken. Dat
betekent dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in begin van dit jaar gedane toezegging in
een daadwerkelijke betaling omzetten.
Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.
D E
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In de periode van 22 september 2018 tot en met
31 december 2018 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 29.238.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frans Schimmel, administrateur
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Neem je rust, maar niet alleen om
te slapen
Dat we genoeg moeten slapen weet iedereen. Doen we dat niet dan gaat het fout: we worden chagrijnig, denken dat alles fout gaat en onthouden minder. Rust als slaap is een noodzaak, dat is
duidelijk. Maar nemen we ook gewoon rust? Even niets doen, een pas op de plaats. Niets moeten,
ook niet van jezelf. Misschien kunnen we iets leren van het kloosterleven. Religie gaf vroeger structuur maar geeft ze ook een handreiking voor nu? Volgens Miroslav Volf is dankbaarheid de sleutel,
ook daar speelt rust een rol. Rust is eigenlijk een cadeautje wat je al hebt. Alleen nog uitpakken.
Steeds weer…
We hebben het druk én we hebben welvaart. Eigenlijk is dit vreemd. Logisch is dat je het druk hebt totdat je het
goed hebt. Maar ondanks onze dik belegde boterham en ons opgemaakte bedje blijven we druk. Druk met meer en
beter. Dat is niet alleen in Nederland zo. Jaren geleden hoorde ik in Papua vanaf de preekstoel de zucht: “Ik kom
alleen maar mensen tegen die moe zijn, wat doen we elkaar toch aan?”

Kunnen we iets leren van de kloosters?
Kloosterlingen leven al eeuwen volgens een bepaald ritme. Op vaste tijden de gebeden, werken en eten. Benedictus
schreef al in de 6e eeuw een leefregel voor de kloosters. Deze ‘leefregel’ werkt
ook buiten de kloostermuren, zelfs 15 eeuwen later. Belangrijk is een goede
Sabbat rustdag?
afwisseling tussen inspanning en ontspanning én de juiste instelling. Bij het werk
Het woord Sabbat is vergaat het niet om het zo snel mogelijk ‘afhebben’, maar om het goed te doen.
want met Akkadische woord
Kwaliteit boven kwantiteit. Met aandacht, niet afgeleid door andere zaken. Dit
šapattu. De naam van de
staat haaks op onze leefwijze. Al telefonerend checken we mail, al pratend zijn
15e dag van de maand. Op
we actief op social media en zelfs naar de wc gaat de telefoon mee. Hoe meer je
deze dag van volle maan
kunt combineren hoe beter het lijkt. Benedictus geeft het advies om het anders te
vonden er ook religieuze
doen. Beperk je aandacht tot dat wat je doet, tot die ene persoon waarmee je
handelingen plaats.
praat en denk niet intussen aan straks. Niks multitasking. Eén ding tegelijk en
In de Hebreeuwse schrijfniet pas stoppen als het klaar is, maar als het tijd is. Als het tijd is voor je rust.
wijze van het woord Sabbat
Het tijdmanagement van Benedictus in een notendop.
is ook het werk-woord te
lezen voor stoppen met werRust in de Bijbel
ken, rusten, maar deze verHet begint al met het oorsprongsverhaal, de schepping. Na zes dagen volgt de
wantschap is er mogelijk
rustdag als ‘heilige’ dag. Anders dan de andere dagen. Deze rustdag krijgt later
later ingelegd. Net als de
de naam sabbat (zie kader). Het vierde gebod zegt er nog iets meer over. De sablink met de zevende dag.
bat is aan ‘God gewijd’, op deze dag zal er niet gewerkt worden, ook niet door
Het was wel gebruike-lijk in
jouw ‘knechten’. In plaatst van blijheid en vrijheid leidde dit tot starheid en vele
Israël dat na elke 6 dagen
verboden. Verfrissend om dan te lezen hoe Jezus over de sabbat praat. Zijn leereen dag rust was. Bij andelingen plukken op sabbat aren, de joodse leiders spreken Jezus hierop aan. Jezus
re volken was een rustdag
eindigt zijn antwoord met: “de sabbat is er voor de mensen, en niet de mens
ook gebruikelijk maar soms
voor de sabbat”. Er zijn nog veel meer verhalen waar mensen geduld moeten
was dit de achtste of de
hebben. Zoals het verhaal van Noach, die maanden in de Ark op het water dobtiende dag.
bert. De naam Noach betekent zelfs rust, rustbrenger of trooster. Rust troost dus.
Door de zevende dag als
Of het verhaal van Abraham en Sara die zo lang moesten wachten op de nakomerustdag de naam Sabbat te
ling. Ze konden al bijna twee keer zichzelf zien, zo oud waren ze inmiddels. Of
geven kwamen de religieuze
het verhaal van het volk Israël dat 40 jaar in de woestijn doorbrengt. Het getal 40
handelingen en het rusten
geeft een tijd van bezinning aan. Jezus was ook 40 dagen in de woestijn. De
op één dag in de week
vroege kerk ging er mee door: 40 dagen duurt de weg naar Pasen.
samen.
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Neem je rust, maar niet alleen om
te slapen
Dus het thema rust, vaak in de vorm van bezinning is zeker bijbels, maar daarmee niet bij uitstek christelijk. Kijken
we naar de oosterse religies als boeddhisme en hindoeïsme dan is rust daar mogelijk nog belangrijker. Zij leren ons
meditatie en mindfulness-technieken.
Joden en moslims kennen ook dagelijkse rustmomenten in de gebeden. Het reciteren van Koranteksten geeft de
moslim rust, net als het reciteren van heilige boeken van de joden hen rust geven. Vergelijkbaar met het kloosterleven en ook met de landarbeiders op het schilderij het Angelus (zie afbeelding).

De schilder Millet over dit schilderij: Het
angelus heb ik gemaakt, terwijl ik me
bedacht hoe mijn oma, als ze de klok hoorde luiden, terwijl we op het land werkten,
nooit naliet ons te laten ophouden met werken om het angelus op te zeggen voor die
arme doden.
			
						Het Angelus van Jean-François Millet (1857)

							

Geeft religie ook nu een handreiking?

De twitterdominee Alain Verheij was al aardig gewend aan de 24/7 samenleving. Toch staat in zijn laatste boek
‘God en ik’ dat hij de zondag toch weer als rustdag ziet. Maar wel anders: Zijn telefoon gaat op de vliegtuigstand.
Hij vindt het belangrijk om zo een tegenstem te zijn. Tegen de “ongebreidelde groei, obsessief workaholisme en ijskoud economisme”. Dat ‘gevaarlijke geloof’ zit zowel in de maatschappij als in ons zelf, zegt Verheij. Het Angelus
van Jean-François Millet (1857)

Theoloog Miroslav Volf maakt de vergelijking met een schilder die druk van alles aan het verzamelen is. Maar
doordat hij steeds weer nieuwe dingen ziet die hij óók wil hebben komt hij niet aan schilderen toe. De bitterheid
van het niet hebben, noemt hij het. Daar stelt hij de christelijke visie tegenover dat het leven een geschenk is. Neem
de tijd, de rust, om goed te kijken naar dat geschenk. Daar word je blij van! Je gaat dan anders leven. Niet vanuit
‘moeten’ en ‘straks’ maar vanuit ‘mogen’ en ‘nu’. Het geeft lucht, het geeft rust. Het cadeau heb je al, alleen nog
uitpakken.
Lieske Duim

Sinds september 2015 volgt Lieske de studie Algemene Theologie aan de VU/PThU. Eén van de
opdrachten was een blog te schrijven met een Bijbels thema voor een breed publiek. Hier staat de
ingekorte versie. Op de site van de Prot. Theol. Universiteit verschijnen regelmatig bijbelblogs, over
bijbel en geloven. Nieuwsgierig? Kijk dan op https://www.pthu.nl/Bijbelblog/
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Startzondag 2018; een impressie
Zondag 23 september was het weer zover. Startzondag in de Eshof samen met onze buren
van de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Vooraf was al één ding duidelijk. Centraal zou staan
de terugblik op de Oegandareis die afgelopen zomer heeft plaatsgevonden.
Een reis die zowel op de jonge deelnemers als op de leiding diepe indruk heeft gemaakt die voor altijd in
hun herinnering verankerd zal zijn. Tijdens de volle en inspirerende viering zongen de Oegandagangers het
inmiddels ook in de Eshof zeer bekende ‘Yesu anjagala’ en werd er ademloos geluisterd naar een persoonlijke terugblik door Annika van Oosterom.
Tijdens de activiteiten na de dienst konden velen genieten van een zorgvuldig door Jessica Hofman geregisseerde terugblik in woord en beeld. Duidelijk werd dat de reis naast het werk voor de Queen of Peace
Highschool ook voor alle deelnemers persoonlijk verrijkend is geweest.
Het project is nog niet afgelopen. Er staat nog een reis voor alle leeftijden op het programma. Toen Gerwin
Duine voorzichtig de potentiële belangstelling inventariseerde, ging er nog geen ‘woud van vingers’ omhoog
maar hopelijk verandert dat nog en bezoeken velen de informatieavond op 15 november.

De terugblik op de Oegandareis sloot goed aan bij het thema voor deze startzondag nl. het voeren van ‘een
goed gesprek’. Via het invullen van strookjes bij binnenkomst, het prikken van het vakantieland op een
wereldkaart en het trekken van een strookje tijdens de collecte werden contacten ‘geforceerd’ die, gezien de
reacties, goed aansloegen. Met de vakantie als opstapje kwamen contacten tot stand tussen mensen die
elkaar na een reguliere dienst misschien niet onmiddellijk zouden spreken. Ook de Oegandagangers waren
volop beschikbaar om hun ervaringen één op één te delen.

Startzondag is niet alleen een feestje voor volwassenen, ook kinderen moeten er volop aan kunnen meedoen.
Zij hebben in hun eigen ruimte onder leiding van Bianca, Heidi en Petra invulling gegeven aan het thema
door met elkaar te praten in leuke spelvormen.
De leiding van de kinderdienst slaagt er altijd weer in om ook voor de kinderen aansprekende activiteiten te
organiseren.
Na het zingen van twee liederen onder deskundige (muzikale) leiding van Henk Boswijk en Simon Drost
genoten we met zijn allen van een heerlijke lunch, zoals altijd verzorgd door de Diaconie en
Paulusgemeenschap met welwillende medewerking van Bakkerij Toebast en Slager Steltenpool. Het lijkt zo
simpel maar het organiseren van een lunch voor zovelen vergt veel voorbereiding. Veel dank dus voor de
inspanningen van de Diaconie en de medewerkers van de Paulusgemeenschap om dit elk jaar weer voor
elkaar te krijgen.

Voor niet iedereen is startzondag een waardevolle traditie maar dat tekent de pluriformiteit van onze gemeente en dat is ook prima.											
		
Frits Harmsen.
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Nieuwe rekeningnummers
NIEUWE REKENINGNUMMERS
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Landschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de
Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

GRAAG VRAGEN WIJ UW AAN DACHT VOOR DE VOLGENDE ZAKEN:
•

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
		
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

•

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen
van onze gemeente? 									
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd
naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. 				
U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

•

Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november
a.s. kunt u deze acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

De twee belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:
NL25 RABO 0373735367 dit is de algemene rekening van de Protestantse Gemeente 'de Eshof'.
NL03 RABO 0373735375 dit is de rekening inzake het kerkblad Rondom.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.
André Floor, penningmeester.
Frans Schimmel, administrateur.
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Gezelligheid en een Goed Gesprek
GEZELLIGHEID EN EEN GOED GESPREK
Wat is het fijn om in de Eshof een kerkdienst bij te
wonen. Meestal is er een moment dat het Woord echt
binnenkomt als ik geconcentreerd luister. Of dat de tekst
van een lied me ontroert. Het gebed dat iets verwoordt
waar ik zelf geen woorden voor vind. Alles in die rust
doet me goed. En ben ik blij dat ik de zondagochtend zo
kan besteden.
En dan ... is er ook koffie. Twee gemeenteleden hebben
de koffie/thee klaar. En voor de kinderen een glaasje
limo.
Echter, de geluidssterkte van de pratende mensen belet
mij om gezellig mee te doen. Ik kan mijn gesprekspartner niet, of nauwelijks verstaan ook al staat die dicht bij
me. In een kringetje staand kan ik het helemaal vergeten
om deel te nemen aan het gesprek. Mijn stem is niet zo
sterk meer en ik kan niet tegen de sterke stemmen op. Ik
kan mijn gesprekspartner vragen mee te lopen naar buiten, of naar de kerkzaal. Maar hoe gezellig is dat?
Dan maar niet…. Dus ga ik naar huis.

Nu heb ik een gedachte: Zou het kunnen dat meer mensen dat probleem ervaren? Ik denk vooral aan degenen
die, net als ik, alleen wonen, of aan diegenen die niet zo
makkelijk meer ergens naar toe gaan. Of aan hen, waarvan de kinderen de deur uit zijn, en hun eigen besteding
van de zondag hebben. En aan mensen met gehoorzwakte die net als ik gek worden van de herrie.
Daarvoor zou ik een initiatief willen nemen:

EEN GGG CLUB.
Mijn huis is op loopafstand van de kerk. Ik heb een
grote kamer, en genoeg parkeergelegenheid. Kopjes
genoeg en lekkere stoelen. Ik kan ongeveer 8 mensen
tegelijk hebben en mijn kamer heeft een goede akoestiek. Waar een Goed Gesprek en Gezelligheid de boventoon voeren. Wel of niet naar aanleiding van het beleven
van de kerkdienst.
Ik denk dat met een uur de zitting weer opgeheven kan
worden en ieder zijns/haars weegs gaat.
Reacties graag naar
Willemien Schuurman Hess

Dan zegt er af en toe iemand: Ga mee koffiedrinken bij
mij thuis. Dat vind ik fijn. Ook heb ik zelf wel een initiatief genomen en iemand opgebeld met de vraag: “Heb
je zin om bij mij koffie te gaan drinken?” Dat past
soms. Soms ook niet.

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.

D E

E S H O F
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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.

Redactie

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

Inleverdata

Inleverdatum voor het novembernummer is

dinsdag 30 oktober 2018

Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is
dinsdag 27 november 2018
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes ook apart aanleveren bij de kopij		

Symposium
'Ouderen als schakels tussen generaties'
Bergkerk Amersfoort 16 november 2018
van 10.00 -16.00 uur

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met
vrienden doorbrengen dan met klein)kinderen. Het
besef dat generaties op elkaars schouders staan en
elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan.
Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun
hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst.
Als ouderen partici-peren in de verticale gemeenschap/
solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen
generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen
hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede
als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.
Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties
belichten:
• Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en
dankbaarheid.’
• Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
• Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
• Suzanna Jansen over haar boek ‘het
Pauperparadijs’.
• Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de
eigen hoogbejaarde ouders’
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Dit symposium zowel bedoeld voor ouderen als voor
professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg,
belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten.
Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend
hapje / drankje): door overmaking van € 60, (studenten € 45, -)
op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v.
Stichting Amersfoortse Bergkapel,
o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 16 november”.
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917),
ds. Jan van Baardwijk
(033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl)
ds. René Rosmolen
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl)
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