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

Rondom oktober 2018



zondag 06 oktober 10:00 uur Ds. Rolinka Klein Kranenburg; Israelzondag
     Collecten: Kerk en Israel PKN en Vorming & Toerusting
 
zondag 13 oktober 10:00 uur Ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw
 
zondag 20 oktober 10:00 uur Ds. Rene Rosmolen, Hoogland
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst
 
zondag 27 oktober 10:00 uur Ds. Ellie Boot; Allerheiligen; HA; Cantorij
     Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat
 
zondag 03 november 10:00 uur Drs. Erik Idema, Amersfoort
     Collecten: Plaatselijk werk: kerstpakketten en Jeug- en Jongerenwerk 

Agenda
                                                                                    
maandag 30 september 19:15 uur Basiscatechese
   09:30 uur Ridderspoor 12 wijkteam 2
woensdag 02 oktober 20:00 uur College van Kerkrentmeesters

maandag 07 oktober 19:15 uur Basiscatechese
woensdag 09 oktober 13:30 uur Activiteitenmiddag
donderdag 10 oktober 20:00 uur Moderamen

maandag 14 oktober 19:15 uur Basiscatechese
donderdag 17 oktober 20:00 uur Weekend bij de Cistercienzer gemeenschap
     Koningsoord in Arnhem
     voorbereidingsavond
donderdag 19 oktober 20:00 uur Oecumenische reis in 2020 naar Toscane
   Pauluscentrum Informatieavond

*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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Kerkdienst en liturgie

ALLERHEILIGEN: 
DE GEDACHTENISDIENST

Op zondag 27 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’, zoals Barnard dicht (lied 731).

Wijzig uw (periodieke) 
overschrijving bij de bank!

 

Vorig jaar heeft de kerk een andere bankrekening gekregen voor de ´vrijwillige bijdragen´.
- Het oude bankrekeningnummer was NL21 FVLB 0635817470

- Het nieuwe bankrekeningnummer is NL25 RABO 0373735367 

We zien dat sommige mensen de periodieke overschrijving nog niet hebben gewijzigd!

De banken leveren tot 1 december de service om geld dat op de ´oude´ rekening wordt bijgeschreven over te 
zetten naar de ´nieuwe´ rekening.
Deze service stopt per 1 december! 
Als u niets wijzigt dan komt uw bijdrage niet op de rekening van de kerk.
 
Graag uw aandacht hiervoor.

Henry Westein,
Interim administrateur College de Eshof
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Kerkdienst en liturgie

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 maandagavond 21 oktober. 
Het is een goede gewoonte: zo kunnen we elkaar leren 
kennen, elkaar vertellen over degene die we missen en 
de liturgie van tevoren bekijken. De familieleden krij-
gen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

ALLERZIELEN: 
GEDENKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

 (ZATERDAG 2 NOVEMBER)

Dit jaar zullen we voor de zesde keer, in samenwerking 
met Els van Deuveren (van Elja Uitvaartverzorging), 
op Allerzielen een bezoek organiseren aan het kerkhof. 
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 19.45 uur verzamelen in het uitvaart-
centrum. 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 men-
sen die al langere tijd niet meer leven.

Daarna lopen we (rond 20.30 uur) met brandende kaar-
sen 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. 

KANSELRUIL OP 10 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-katholie-
ke buren. Wanneer mogelijk proberen we een kansel-
ruil 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.
We zijn blij dat deze keer, net als vorige jaren, Ben 
Piepers de dienst in de Eshof wil leiden.

Na afloop van de beide vieringen doen we nog iets bij-
zonders: we drinken gezamenlijk koffie en thee. 
Intussen zal de groep die van 27 september tot 6 okto-
ber naar Oeganda is geweest, een eindverslag doen van 
het drie jaar durende contact dat we met de Queen of 
Peace Highschool hebben gehad.

Ellie Boot

Jan de Boer - 13 september 1932 – 6 oktober 2018
Geertruida Johanna Steketee-Kuijt - 9 september 1940 – 22 november 2018
Jan Dirk de Booy (Jan) - 23 april 1937 – 1 december 2018
Bernardus Kroonenburg (Ben) - 20 februari 1952 – 7 februari 2019
Johannes Gerardus de Vries (Hans) - 12 april 1942 – 9 maart 2019
Willempje Vreekamp-Geurtsen (Wil) - 25 augustus 1924 – 13 maart 2019
Fokke Petter - 3 juli 1935 – 16 maart 2019
Margaretha Anjolina Willigenburg-Buitink (Margreet) - 13 juli 1962 – 3 juni 2019
Hendrik Joris Bloklander (Henk) - 3 december 1927 – 9 juni 2019
Willem Jacobus van Tent (Pim) - 15 april 1935 – 15 juni 2019
Aartje van den Top-Leeuwis (Atie) - 26 maart 1945 – 30 juni 2019
Maarten Theodorus Verhulst (Maarten) - 11 maart 1946 – 6 juli 2019
Jannigje Venema-van den Eijk (Janny) - 8 oktober 1934 – 8 augustus 2019
Willem van Ravenhorst (Wim) - 25 oktober 1960 – 12 augustus 2019
Frank Schütten - 17 december 1940 – 6 september 2019
Jan Willem van den Bor (Jan) - 16 juli 1946 – 14 september 2019
Dieuwke Jansma-Hoogsteen - 13 september 1918 – 19 september 2019



Terugblik op een jubileum
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Wat was het een heerlijk feest, dat 25-jarig 
ambtsjubileum dat ik op 1 september mocht 
vieren. Naderhand was ik er nog dagenlang 
beduusd van. 

Wat was het een mooie dag! Vanaf het eerste moment, 
het heel hartelijke ‘goedemorgen’ door Jan Hofman, tot 
aan de laatste felicitatie. Het MP3-bestand van de dienst 
plus het programma erna heb ik thuis via kerkdienstge-
mist.nl dezelfde dag nog gedownload. En Ad Ritmeester 
zorgde voor nog een tweede opname in stereo die hij 
met eigen opnameapparatuur had gemaakt.

Wat zongen de cantorij en het Pauluskoor mooi. Wat 
was de muziek van Annahes, Rudi en Annemieke mooi. 
Wat zijn er lieve dingen gezegd door Hans van den 
Berg, Frits Harmsen, Bea de 
Rijke, Lieske Duim en Ton 
van Hamersveld – en door al 
die mensen die niet voor het 
publiek, maar persoonlijk of 
op een kaart of in een mail 
hun gedachten hebben geuit.

En dan die cadeaus! Dat 
prachtige herinneringsboek, 
schitterend in elkaar gezet 
door Maarten en Tessa van 
Veelen. Op het moment van schrijven heb ik het nog 
niet eens helemaal uit, want telkens als ik er in lees ont-
dek ik weer nieuwe dingen. Het is ontroerend te beden-
ken hoe alle bijdragers tijd hebben 
vrijgemaakt om iets te schrijven, 
oude foto’s hebben doorgebladerd, 
gedichten hebben geschreven of 
gezocht, complete collages en 
andere kunstwerken hebben 
gemaakt. Ook de inhoud van de 
bijdragen ontroert me. Als ik me 
somber voel hoef ik er maar in te 
gaan zitten lezen, of de somber-
heid zal verdwijnen als sneeuw 
voor de zon.

Daarnaast een bedrag van €2500 
euro van alle gemeenteleden samen. En ook nog een 
bedrag van ruim €500 euro vanuit de 
Paulusgemeenschap. En daarbij ook nog van verschil-
lende mensen allerlei lieve attenties…

Door alle lieve woorden en mooie geschenken laten jul-
lie me weten hoe jullie onze samenwerking waarderen. 

Van mijn kant wil ik zeggen: 
die waardering bestaat even-
zeer bij mij. Ik heb van tijd tot 
tijd natuurlijk nagedacht over redenen om te verkassen. 
Maar telkens kwam ik weer op eenzelfde punt uit: de 
Eshof bestaat als gemeente uit zulke fijne mensen om 
mee te mogen werken, die wil ik helemaal niet missen. 
En naarmate we elkaar langer en beter kennen, groeit 
die band alleen maar. Zelf merk ik hoe fijn ik het vind 
om geschiedenis op te bouwen met ieder van jullie. Het 
trekt me niet om als predikant na vier of zes jaar te ver-
trekken en daarmee al die opgebouwde contacten stop te 
zetten.
Maar ik kan me ook goed voorstellen dat ik als predi-
kant die niet weg te branden is, voor sommigen een 
belemmering vorm. Zij zouden zich misschien fijner 

voelen of zich in geloofs-
opzicht meer kunnen ont-
wikkelen met een andere 
voorganger. Voor mensen 
voor wie dit geldt hoop ik 
maar dat er anderen zijn 
die in hun behoeften en 
verlangens kunnen voor-
zien. Gelukkig hebben we 
per jaar zo’n 25 gastvoor-
gangers. Ook zelf vind ik 
het fijn om regelmatig eens 

bij iemand anders in de kerk te zitten. Hopelijk zorgen 
zij voor de nodige afwisseling!

Ik wil graag iedereen heel 
erg hartelijk bedanken. Ik 
hoop dat ook persoonlijk te 
kunnen doen, maar ben bang 
dat dat niet helemaal zal 
gaan lukken. Daarom bij 
deze: lieve, lieve mensen, 
wat  ben ik dankbaar voor dit 
feest en voor alle liefde die 
jullie me hebben gegeven. 
Heel hartelijk bedankt!

Nu het voor kerkelijke 
gemeentes mogelijk is 

geworden om de eigen predikant te ‘ontslaan’, durf ik 
erop te vertrouwen dat dat vanzelf zal gebeuren als jul-
lie vinden dat ik maar eens moet opstappen. Zolang dat 
niet gebeurt, hoop ik van harte nog lang en met veel ple-
zier hier predikant te blijven!

Ellie Boot
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Vorming en toerusting 
in oktober
In de maand oktober komen de activiteiten van 
V&T pas goed op gang. Via de brochure die in 
de vorige Rondom was bijgesloten heeft u wel-
licht al een keuze gemaakt, maar mocht dat nog 
niet zo zijn dan helpt dit artikel misschien wel 
om die keuze voor oktober en begin november 
alsnog te maken.

 Op dinsdagmiddag 15 oktober start een leeskring 
rond het boek van Peter Rollins: De Orthodoxe Ketter. 
In de vorm van parabels zet de schrijver allerlei denk-
beelden op zijn kop. Hij doet dat provocerend maar ook 
met humor en met ernst. Hij schrijft in de geest van 
Jezus' parabels die je kunnen ontregelen en inspireren. 
Wie het leuk vindt om eens in de war gebracht te wor-
den moet zich vooral aansluiten bij deze kring. De 
bespreking van het boek omvat drie middagen of avon-
den. De middagkring wordt gehouden op 15 oktober, 5 
en 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en de 
avondkring op 22 oktober, 19 november en  10 decem-
ber van 19.30 uur tot 21.30 uur. We komen bij één van 
de deelnemers thuis bij elkaar. We mikken op maximaal 
7 deelnemers per kring. Voor de middagkring is nog 
plaats voor 2 deelnemers; voor de avondkring kunnen 
nog 3 of 4 belangstellenden meedoen. Wees er snel bij, 
want vol is vol. Opgeven kan via e-mail vormingentoe-
rustinghoevelaken@gmail.com

Op 24 oktober om 19.30 uur vindt de opening van een 
expositie plaats 'over de innerlijke reis van de profeet 
Jonah' aan de hand van een lezing en beelden van het 
werk van kunstenares Juke Hudig. Juke zal zelf de 
lezing verzorgen. Ze schrijft  daarover het volgende: 
'Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is 
slechts een onderdeel van het complexe en mysterieuze 

bijbelboek. Het boek 
Jonah beschrijft een 
inwijding in het myste-
rie van het mens-zijn.’
In 55 pastels tekent Juke 
Hudig deze 'zoektocht 
van de ziel'. Van deze 
55 zijn er 25 te zien in 
een expositie in de 
Eshof die tot en met 26 
november aanwezig zal 
zijn. Behalve uiteraard 
op 24 oktober zal deze 

expositie op elke zondag na de kerkdienst te bezichtigen 
zijn maar ook op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 
13.00 uur tot 16.30 uur.

Het bezichtigen van de expositie is gratis maar voor de 
avond van 24 oktober is een bijdrage van 5 euro ver-
schuldigd.
De lezing en expositie zijn tot stand gekomen in samen-
werking met de Liturgische Vormgroep. Van harte aan-
bevolen.

Op donderdag 31 oktober verzorgt Erik Idema een 
avond over de Vroege Advent - de Voleindingstijd.
Op deze avond 
staan we stil bij de 
betekenis van de 
Voleindingstijd, het 
einde van het kerke-
lijk jaar. Een avond 
met verhalen, beel-
dende kunst en 
muziek. Een avond 
met liederen die het 
donker verdrijven. 
Maar ook een avond 
over hoe de kerk 
zich opmaakt voor 
de komst van de Heer. De tijd van Advent begint mis-
schien wel eerder dan je zou denken.
Erik Idema is theoloog, schrijver en uitgever en regel-
matig gastvoorganger in de Eshof.
De avond wordt gehouden in de Eshof en begint om 
20.00 uur. De deelname bedraagt 5 euro.

Al een aantal jaren biedt uitvaartleidster Els van 
Deuveren de gelegenheid om vanuit het rouwcentrum 
lichtjes  naar de graven te dragen op de avond van 
Allerzielen op zaterdag 2 november. We komen om 
20.00 uur bijeen in de aula van het rouwcentrum van 
Elja, Kerkenpad 1. Ieder kan de naam van een overleden 
dierbare op een kaartje schrijven. Tijdens de bijeen-
komst worden de namen voorgelezen. We luisteren naar 
muziek. Dit jaar zal dichteres Jantine Dijkstra meewer-
ken aan de ceremonie.
Aansluitend krijgt ieder een brandende kaars en lopen 
we langs met kaarsen verlichte paden naar de graven. 
Voor wie dat wil staat na afloop koffie met iets lekkers 
klaar. 



Vorming en toerus-
ting in oktober
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Op maandag 4 november spreekt de bekende Vlaamse 
hoogleraar Manu Keirse over Verlies en Rouw. 'Ieder 
mens krijgt te maken met verlies en rouw en ieder mens 
wil er het liefst ver van blijven. Zelfs als je het nog niet 
is overkomen, ken je vast wel iemand met verlies of ver-
driet'. Deze woorden zijn van Manu Keirse. Hij wordt 
gezien als een expert op het gebied van rouw en verlies.

Deze lezing wordt aange-
boden door de bibliotheek  
Nijkerk/Hoevelaken, 
Sigma, Wim van der Veen 
Uitvaartverzorging en de 
commissie Vorming & 
Toerusting van St. Paulus-
geloofsgemeenschap en 
'de Eshof' en vindt plaats 
in het Pauluscentrum.

Er hebben zich al heel veel belangstellenden aangemeld. 
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Wilt u in aan-
merking komen voor deze kaarten, stuur dan een mail 
naar Ellie Boot (ellie.boot@hccnet.nl). De toewijzing 
zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. 

De avond begint om 19.15 uur en duurt tot 21.00 uur met 
pauze. In de pauze zal koffie/thee geschonken worden.

Op donderdag 7 november zal de eerste van drie avon-
den bibliodrama gehouden worden in de Yogazaal van 
de Eshof. De start is om 20.00 uur. 
We zullen op een geheel eigen en actieve vorm het bij-
belboek Jonah verkennen. Met verschillende werkvor-
men zullen we 'aan den lijve' ondervinden wat de Jonah-
verhalen te bieden hebben.
De overige avonden worden gehouden op 21 en 28 
november.
De avonden staan onder leiding van Aad van Balen uit 
Doorn. Aad zit in het tweede jaar van de opleiding voor 
het begeleiden van bibliodrama. In het dagelijks leven is 
hij docent op het VSO van Bartimeus te Zeist.

Frits Harmsen.
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Vanuit de Kerkenraad 
Voor de eerste keer mag ik, als kersverse voor-
zitter van de kerkenraad, hier een impressie 
geven van de vergadering van de kerkenraad. 
Donderdagavond 5 september vergaderde de 
kerkenraad voor de eerste keer na de zomerva-
kantie. 

Komen en gaan
Het eerste deel van de vergadering stond in het teken 
van het afscheid van ouderlingen Diana Kneppers-
Doornekamp en Ellen van der Linden. Namens ons allen 
bedankte Ellie hen voor hun bijdrage van de afgelopen 
jaren met een persoonlijke toespraak. Jan Hofman zette 
Jacqueline Berends in het zonnetje omdat ze al 10 jaar 
lang de vergaderingen van de kerkenraad notuleert. Zelf 
was ik voor het eerst als ouderling aanwezig in de ker-
kenraadsvergadering. En bij het agendapunt verkiezing 
voorzitter, ben ik met algemene stemmen verkozen tot 
voorzitter van de kerkenraad. 

Hoe starten we het nieuwe seizoen?
Als start van het nieuwe seizoen hebben we met elkaar 
gesproken over waar we als lid van de kerkenraad dit 
jaar naar uitkijken en waar we tegenop zien. Zo leerden 
we elkaar op een andere manier kennen en weten we 
ook het komende jaar wie waar energie van krijgt en 
waar we elkaar kunnen helpen, omdat we weten dat 
iemand ergens tegenop ziet. Een waardevolle start van 
het nieuwe seizoen!

Wat speelt er?
Noodplan bij afwezigheid predikant
We werken aan een nieuw noodplan. Dit noodplan is 
een handleiding voor ambtsdragers en geeft aan wat je 
moet doen als vlak voor een kerkdienst blijkt dat de 
voorganger niet aanwezig is of dat hij of zij de kerk-
dienst niet kan afmaken.

Wie weet waar de pasteltekening van Cees Otte is?
De pasteltekening van Cees Otte met het zijaanzicht van 
de gekruisigde Jezus is zoek. De tekening hing, voordat 
er geschilderd werd, op de ronding naast het invaliden-
toilet. Omdat in de kerkenraad geen antwoord is gevon-
den op deze vraag, vragen we het u. Weet u waar de 
pasteltekening is of zou kunnen zijn? Heeft u een idee, 
dan kunt u dat doorgeven aan de scriba. 

Plaatselijke regeling klaar voor reactie gemeente
Een gemeente moet volgens de kerkorde van de 
Protestantse Kerk beschikken over een plaatselijke rege-
ling. In de plaatselijke regeling staat bijvoorbeeld 
beschreven hoe de samenstelling is van de kerkenraad, 
hoe we de verkiezing van ambtsdragers hebben gere-
geld, hoe we besluiten nemen en hoe we onze vermo-

gensrechtelijke zaken geregeld 
hebben. Onze plaatselijke regeling 
was aan herziening toe. De ker-
kenraad heeft hier verschillende 
keren over vergaderd en nu ligt er 
een voorstel voor een herziene regeling die de kerken-
raad graag aan u als gemeente voorlegt. Een belangrijke 
toevoeging aan de regeling is dat we hebben opgenomen 
waar mensen terecht kunnen in het geval van ongewens-
te intimiteiten en situaties van misbruik. We hopen 
natuurlijk dat dit niet aan de orde is in onze gemeente. 
Toch vinden we het belangrijk om helder te maken waar 
mensen terecht kunnen die daar mee te maken hebben. 
We hebben ervoor gekozen om te verwijzen naar het 
landelijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.
smpr.nl). U kunt de plaatselijke regeling downloaden via 
de website van De Eshof of een papieren exemplaar 
opvragen bij onze scriba Jan Hofman. Het is de bedoe-
ling dat de regeling in de kerkenraad van 24 oktober 
wordt vastgesteld. Wilt u reageren, dan vragen we u dat 
te doen voor 10 oktober. 

Benoeming Wim Hospes als penningmeester
De kerkenraad heeft ingestemd met de benoeming van 
Wim Hospes als penningmeester. Wij zijn blij dat hij 
deze taak op zich wil nemen en wensen hem een goede 
tijd toe in zijn nieuwe rol.

Uitnodiging bevestiging en intrede Ds. A. Goedvree 
in de Hervormde gemeente Hoevelaken
Zondag 8 september Ds. Goedvree bevestigd als predi-
kant van de Hervormde Gemeente. Namens onze 
gemeente was scriba Jan Hofman aanwezig.

Kerstproject
We spraken over een voorstel om een gezamenlijk 
thema te kiezen voor activiteiten in de periode van 
advent en kerst. Het lijkt ons een heel goed idee om zo 
samen vanuit de verschillende groepen met hetzelfde 
thema aan de slag te gaan. We gaan bij de verschillende 
commissies polsen of zij hieraan willen bijdragen. 
Hierover volgende keer meer.

Uitmarkt
Zaterdag 31 augustus presenteerden wij ons tijdens de 
‘Uit in Hoevelaken’ markt in de Stuw. We kijken terug 
op leuke gesprekken met bezoekers en hebben al ideeën 
over hoe het volgend jaar nog beter kan!

Jan Vogel sloot de vergadering af met het prachtige 
gedicht ‘Laat God wonen’ van Alfred C. Bronswijk. De 
dichtregel ‘Laat God wonen in je ogen, en in elke blik 
die je anderen schenkt’ bleef dagen in mijn hoofd rond-
zingen.  

Sienke Wolters
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Queen of Peace Highschool
Diaconale reis All4Uganda 
Onze samenwerking met de Queen of Peace Highschool is op startzondag benoemd als onderdeel van ‘een goed 
verhaal’. Het is de moeite waard om als gemeenschap naar de medemens om te zien. Aansluitend op het thema wil 
de Eshof graag invulling geven aan samenwerking over de grens heen. Niet alleen geografisch gezien, maar ook in 
de ontmoeting met elkaar. We hebben elkaar als kerken wereldwijd veel te bieden. 

Een concreet voorbeeld hiervan is het bezoek van 
elf gemeenteleden aan de Queen of Peace 
Highschool van 27 september tot 10 oktober 2019. 
En terwijl jullie de Rondom lezen, zit onze groep 
in Oeganda. We willen graag de mensen van het 
project ontmoeten en met hen samen optrekken, 
familiebezoeken doen in het dorp, bouwen aan de 
school, lesgeven en sporten met de kinderen en wat 
zoal voorbijkomt. 

Onze bouwactiviteiten bestaan uit het meewerken 
aan het laboratorium en het toiletgebouw. Het dak 
van het laboratorium is voor de helft gereed. Het is 
de bedoeling dat het dak helemaal gereed is als wij 

weer naar huis gaan. Het is ook de bedoeling dat het toiletgebouw dan gereed is. 

Het team zal de ervaringen delen op de facebookpagina van de Eshof (onder andere te bereiken via een link op de 
site van de Eshofgemeente) en op Polarsteps. Iedere dag zullen wij een poging doen om onze ervaringen met u te 
delen en daarbij zullen we natuurlijk een aantal mooie foto’s plaatsen. (Aanmelden kan via de app ‘polarsteps’. 
Eerst een account aanmaken, maar dat is zo gebeurd!)

‘Save the date’ zondag 10 november 2019!!
Na onze reis zullen het diaconale team All4Uganda en de ZWO samen een terugkoppeling geven van onze reis met 
als thema ontmoeten! Dit zal tegelijk een verslag zijn van drie jaar samenwerking met de Queen of Peace 
Highschool.  

Celine van den Heuvel

De All4Uganda-reizigers op Schiphol

All4Uganda
Afgelopen zondag (22-9) was de startzondag en 
tegelijkertijd ook onze uitzwaaidienst. Het was een 
hele mooie en bijzondere dienst! Er zijn mooie woor-
den gesproken. Na de dienst was een leuk carrousel- 
programma voorbereid, waarvan wij als groep deel uit 
mochten maken. 

Het Oeganda team vertelde iets over de voortgang en 
iets over de motivatie. Op de presentatie was een mooie 
fotoreportage te zien van wat er allemaal is gebeurd op 
de Queen of Peace Highscool van 2017 t/m 2019!

Naast de presentatie hadden we een drietal stellingen 
waar hele leuke discussies uit voortkwamen. Wanneer 
doe je nou het goed als vrijwilliger? En moet je je 
alleen maar richten op het buitenland. De vragen en 
opmerkingen waren divers en leuke stof tot nadenken 
voor een volgend project. Een ding is zeker: de 
gemeente 'de Eshof' ziet graag een volgend project 
waar hulp en samenwerking naartoe gaat, zowel in 
Hoevelaken als in het buitenland!

 Celine van den Heuvel
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Van harte aanbevolen door 
de diaconie:

Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes voor de komende weken 

6 OKTOBER
Kerk en Israël
In 2019 ondersteunt PKN het 
werk in Nes Ammim, een interna-
tionale christelijke gemeenschap 
in Israël gericht op ontmoeting en 
dialoog. Ook is er nieuw 
gespreksmateriaal gemaakt voor 
gemeenten. In het internetproject ‘De Uitdaging’ wor-
den christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dia-
loog met joden. Wat hebben christenen geleerd over 
Jezus en Paulus en wat betekent dat voor ons christelijk 
geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en 
video’s kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. 
Door de dialoog met joden worden christenen uitge-
daagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. 
Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten 
mogelijk.

13 OKTOBER
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organi-
saties die wij steunen en waar-
voor vaak een collecte bestemd 
is heeft de diaconie van de 
Eshof ook uw steun hard nodig. 
Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die 
in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 
doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  
te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. 
In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verle-
nen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog 
veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard 
nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd!

20 OKTOBER
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken is een vrijwilligersor-
ganisatie 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 ziek
te, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpin-
stanties, 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.

27 OKTOBER
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een 
regionale functie  maar ook men-
sen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit men-
sen 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

3 NOVEMBER
Eigen diaconie; Kerstpakketten
Elk jaar brengt uw diaconie bij 
een aantal adressen kerstpakket-
ten. De kerstpakketten zijn 
bestemd voor gezinnen in 
Hoevelaken die het financieel 
niet breed hebben. De kerstpak-
ketten zijn daarom zeer wel-
kom. Om deze mensen tijdens 
de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen 
geven vragen wij u deze collecte warm te steunen.

William Bouw
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Een stilleven à la Helmantel
De duif tikt gewoon op het raam. Alsof hij aanklopt. 
“Dat is mijn vriend. Hij is gewend dat ik hem voer,” 
zegt Alex terwijl hij opstaat, het raam opendoet en de 
duif uit zijn hand laat eten. 

Die duif zal hem nog missen. Want de duif komt iedere 
dag; koffietijd, vaste prik. En Alex vertrekt binnenkort 
naar Armenië. “Misschien kunnen de anderen de nieuwe 
mensen op deze kamer straks zeggen wat hij graag eet”, 
peinst Alex. Ondertussen snijdt hij fruit voor zijn men-
selijke bezoek. Mens en duif worden gastvrij onthaald. 
Heel Armeens dit: gasten krijgen goed te eten.  

Armenië is het geboorteland 
van zijn vader, de 53-jarige 
Alex is er zelf nog nooit 
geweest. Toch hoopt hij daar 
een nieuw leven op te bou-
wen als beeldend kunste-
naar. Hij schildert (al zijn 
hele leven), maakt sculptu-
ren & plastieken en beoefent 
textiele kunst.

Op de kleine kamer barst het 
dan ook van de schilderijen: 
landschappen, bloemen, reli-
gieuze afbeeldingen, portret-
ten, dieren. Opmerkelijk genoeg geen duif, trouwens. 
Wel Armeense landschappen, nageschilderd van afbeel-
dingen op internet. Alsof hij zich vast inleeft. 

Daarachter een Drents landschap, de kleuren springen 
uit het schilderij. Het water van de Drentse Aa lokt 
bijna, op deze warme dag. En dat stilleven daar hoog 
aan de muur, dat heeft toch echt veel van een Helmantel, 
de beroemde schil-
der. “Ik heb Henk 
Helmantel ont-
moet”, vertelt 
Alex, “Het is een 
heel inspirerende 
man. Ik mocht in 
zijn atelier kijken. 
Het was zo’n 
mooie ervaring. 
Daarom heb ik 
ook een schilderij 
in die sfeer 
gemaakt.”

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel 
schilderen. Hij zegt het zonder pochen. Het is zoals het 
is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en technieken, ze inspi-
reren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan er 
bijvoorbeeld ook werken in de sfeer van De Ploeg, het 
bekende Groningse kunstenaarscollectief.

Zijn kunst is ook de reden dat hij er nu voor kiest om 
naar Armenië te emigreren. Je naam op een kunstwerk 
moet wat betekenen, vindt hij. Maar Alex heeft nu geen 
paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handtekening is 
daarmee voor zijn gevoel zonder waarde. In Armenië 
hoopt hij na verloop van tijd een Armeens paspoort te 

krijgen, nu hij toestemming heeft 
gekregen zich daar te vestigen. 
Dan zal zijn naam eindelijk 
waarde hebben. 

De reden dat hij nu geen erkende 
identiteit heeft, is geen uitzonder-
lijke. Dergelijke problemen 
komen veel voor, sinds het uit-
eenvallen van de Sovjet-Unie. 
Alex had een Armeense vader, 
maar zijn moeder was Azeri. Het 
gezin woonde in Azerbeidzjan tot 
de oorlog met Armenië, in 1988. 
Vader en zus werden gedood, 

moeder en Alex vluchtten naar Rusland. Daar vielen ze 
in verkeerde handen en werd hij uitgebuit. 

Uiteindelijk slaagde hij er in te ontsnappen, naar het 
Westen te reizen en asiel aan te vragen in Nederland. 
Maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. Alex leek 
klem te zitten. Hij is geen Rus, dus kon hij niet naar 
Rusland. Azerbeidzjan staat nog steeds op gespannen 

voet met Armenië en 
neemt als het even kan 
geen burgers terug die 
deels Armeens zijn. Ook 
Armenië leek geen optie. 
Vanuit de VBL in Ter Apel 
lukte het in ieder geval 
niet om reisdocumenten 
voor dat land te krijgen. 

Alex werd vandaaruit op 
straat gezet en zo kwam 
hij in mei 2016 uiteinde-
lijk in de BBB+ in 
Groningen terecht (sinds 

Fotobijschrift:
Alex exposeerde op diverse plekken, 

onder meer hier bij de GGD Groningen. 
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Een stilleven à la Helmantel
april is de opvang overigens omgezet in de LVV: de 
Landelijke Voorziening Vreemdelingen). Eenmaal tot 
rust gekomen daar, vond hij nieuw perspectief in zijn 
kunstenaarschap en hernieuwde moed om een leven op 
te bouwen. Zo lukte het alsnog om zich in Armenië te 
vestigen. Een christelijk land, dat is voor hem als chris-
ten wel zo fijn. 

“Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvan-
gen heb, het eten, het bed, de kamer, de materialen. 
Dank je wel, Groningen!” Hij slaat zijn hand tegen zijn 
borstkas, op de plek van zijn hart. Dankbaarheid is de 
reden dat hij instemde met een interview. Hij wil 
afscheid nemen met een bedankje aan iedereen. De 
gemeente, de bevolking, de mensen van INLIA, zijn 
vrienden in de Oosterkerk in Groningen.

“De wereld is groot”, zegt Alex met een weids gebaar, 
“maar misschien kom ik mijn Nederlandse vrienden nog 
wel eens tegen. Want Nederlandse mensen, dat zijn míjn 
mensen. Goede mensen.” Hij wordt er emotioneel van. 
Hij zal alle mensen missen. Maar als hij straks een pas-
poort heeft, en een leven opgebouwd, kan hij misschien 
nog wel eens op bezoek komen. Hij durft het bijna niet 
hardop te zeggen.

Om Alex te helpen om in Armenië een nieuw bestaan op 
te bouwen bieden we u de mogelijkheid een tekening of 
schilderij door hem te laten vervaardigen. Denk bijvoor-
beeld aan een schilderij van uw kerkgebouw, een portret 
van een predikant, een stilleven of een religieuze afbeel-
ding. Het contact met Alex verloopt via het bureau van 
INLIA; hij werkt aan de hand van door u aan te leveren 
foto-materiaal. Neem gerust contact met ons op als u 
aan dit initiatief zou willen meedoen.

 

Werken van Alex zullen ook te zien zijn tijdens onze 
Landelijke Inspiratie en Expertise Dag, op zaterdag 5 
oktober in Amersfoort. U kunt zich nog aanmelden!

Zie voor meer informatie onze website: https://www.
inlia.nl/nl/nieuws/996/kunnen-we-erover-praten.

Symposium Bergkerk Amersfoort     11 NOVEMBER (10.45 - 16.00 uur, inloop 10.00 uur)

Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

Sprekers:
Frits de Lange: Kunst van goed oud worden: van zelfverwerkelijking naar zelfverlies.
Christa Anbeek: Ouder worden met contrast ervaringen: ontregelend en openbrekend.
Govert Buijs:  maatschappelijke weerbaarheid van ouderen in een tijd van marktdenken.
Herman van Veen: over zijn boek: ‘Voor het eerst’. Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en 
nieuw…er gaat een wereld voor je dicht. Wat maakt dat deze kunstenaar zijn eigen ouder worden omschrijft 
als ‘de beste tijd van zijn leven?’

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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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;
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het novembernummer is
dinsdag 29 oktober 2019
Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is
dinsdag 26 november 2019 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij  

Hebt u de Rondom-enquête al ingevuld? 
U hebt bij de Rondom van september allemaal een brief ontvangen met daarin een paar vragen over de 
Rondom. De enquête is door velen van u al ingevuld. We hebben nu zo’n 180 reacties binnen

Is uw reactie daar nog niet bij? 
Dan vragen wij u om alsnog de enquête in te vullen, ook als u de Rondom gewoon op papier wilt blijven 
ontvangen.  Hieronder nogmaals de vragen:

Hoe wilt u de Rondom ontvangen?
  Op papier

Digitaal (per email in PDF formaat)
Digitaal en op papier
Ik heb geen behoefte aan een Rondom

Uw gegevens:

Naam:

Adres:

Emailadres:

Wij zouden uw mailadres ook graag voor (andere)
Eshofberichten willen gebruiken.

  Vindt u dat goed?   Ja / Nee

U kunt uw reactie: 
•	 inleveren in de doos in de ontvangstruimte van de 

kerk 
•	 per mail sturen aan digitale.rondom@gmail.com
•	 of afgeven bij/aan een contactpersoon, ouderling 

of diaken

Met vriendelijke groet, Werkgroep Digitale Rondom
Henry Westein, Harmen Lanser, Inge Pie


