Rondom november 2019
Het licht zal langzaam doven

Het licht zal langzaam doven
in ons kerkelijk Nederland.
Men doet niet veel meer aan geloven
en denkt: “Ik heb het leven in mijn hand.
Het licht dat voor ons mocht gaan schijnen
wordt nu vervangen door... ja wat?
Gods naam zal langzaamaan verdwijnen,
en volgt men dan een eigen pad?
Maar wat als het straks donker wordt
en eigen kunnen dan weer ijdel blijkt.
Als vrede hier verdwijnt, de boom verdort
en ‘t leven zonder hoop verstrijkt?
Durft men dan weer naar God te gaan
en vragen:” Heer kom in mijn leven.
U bent de bron van het bestaan,
wil met Uw trouw ons weer omgeven.
O Heer laat ‘t vuur hier blijven branden,
ontsteek Uw licht weer in ons hart.
Uw gloed als een geschenk in onze handen
in een wereld koud en zo verward.
Laat uw liefde niet op onze lauwheid wachten
een vlam, hoe klein ook geeft ons gloed.
Inspireer ons, ook in komende geslachten,
een lege kerk doet niemand goed.

Diny Beijersbergen-Groot
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Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 10 november
10:00 uur
Ben Piepers
					Collecten: Oecumene PKN en Eredienst
zondag 17 november
10:00 uur
ds. Wilbert van Iperen, Barneveld
					Collecten: Solidaridad en Onderhoud Gebouw
zondag 24 november
10:00 uur
Pauluscentrum
					

ds. Ellie Boot en Linda de Wals

zondag 01 december
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
			17:00 uur
Pauluscentrum Simon Drost
					Collecte: Leger des Heils
zondag 08 december
10:00 uur
dr. Meindert Dijkstra, Ede
					Collecten: Eigen diaconie en Eredienst
			17:00 uur
Pauluscentrum Gerda van Vilsteren
					Collecte: Leger des Heils
zondag 15 december
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					
Collecten: Eigen Diaconie en onderhoud gebouw
			17:00 uur
Pauluscentrum Lieske Duim
					Collecte: Leger des Heils
zondag 22 december
10:00 uur
ds. Liesette van der Meijden, Ede
					
Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie
			17:00 uur
Pauluscentrum Cees Otte
					Collecte: Leger des Heils

						*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
donderdag 07 november 20:00 uur
Bibliodrama rond Jona
					
'Aan den lijve' ondervinden wat de Jona-verhalen te bieden hebben.
					Ook 21 en 28 november
vrijdag 08 november
n.t.b.		
Koningsoord in Arnhem
					Weekend bij de Cistercienzer gemeenschap
					
tot en met zondag 10 november 2019
maandag 11 november

20:00 uur

Repetitie musical Jozef

dinsdag 12 november

20:00 uur

Kinderdienst

woensdag 13 november

20:00 uur

Wijkteam 7

donderdag 14 november

20:00 uur

Moderamen

vrijdag 15 november

19:30 uur

Cirkelslag voor kinderen (8-12)

maandag 18 november
			

19:15 uur
20:00 uur

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef

dinsdag 19 november
			

10:30 uur
19:30 uur

Wijkteam 1
Bijeenkomst rond het boekje 'de orthodoxe ketter'

woensdag 20 november

13:30 uur

Activiteitenmiddag

donderdag 21 november

20.00 uur

Diaconie

zaterdag 23 november

10:00 uur

Oefenzaterdag musical Jozef

maandag 25 november
09:30 uur
			19:15 uur
			
20:00 uur

Wijkteam 2
Basiscatechese
Repetitie musical Jozef

dinsdag 26 november

20:00 uur

Commissie V&T

woensdag 27 november

20:00 uur

College van Kerkrentmeesters

donderdag 28 november 20:00 uur
			20:00 uur

Wijkteam 8
Kerkenraad

maandag 02 december
			

19:15 uur
20:00 uur

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef

dinsdag 03 december

20:00 uur

Pastorale Raad

woensdag 04 december 13:30 uur
Activiteitenmiddag
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Vespers in de Adventstijd
Op alle vier zondagen in de Adventstijd bent u weer van harte welkom in de vespervieringen. Ze beginnen om
17.00 uur. Dit jaar zullen ze niet in de Eshof plaatsvinden, maar in de kerkzaal van het Pauluscentrum.
Voorgangers zijn respectievelijk Simon Drost, Gerda van Vilsteren, Lieske Duim en Cees Otte/Ellie Boot. We
volgen het thema dat ons deze Advents- en kersttijd leidt: ‘Geef licht!’ In elke vesper zullen we een ‘lichtende
voorbode’ aan het woord laten.
Inhoudelijk zullen de vespers zich weer kenmerken door ruimte voor stilte en bezinning, voor persoonlijke beleving en voor gebed. Naar de vespervieringen komt doorgaans niet een grote groep mensen. Dat is wel te begrijpen. Het zijn stiltevieringen in contemplatieve sfeer waar niet iedereen zich bij thuis voelt.
Maar dat hoeft ook niet. Ieder die af en toe een moment van stilte zoekt in de drukke weken onderweg naar het
Kerstfeest, kan hierheen komen. En voor wie daar geen behoefte aan heeft, zijn er de ochtendvieringen waarin
een ander soort liturgie wordt gevierd.
Aan ieder namens de vespergroep een gezegende Adventstijd toegewenst.
Ellie Boot
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Solidaridad
ACTIE SOLIDARIDAD:
VAN KATOENPLANT TOT KLEDINGREK
OVER ONZE KLEDING
Waar komt uw kleding vandaan? Is de katoen van uw
T-shirt op een milieuvriendelijke manier geteeld? En
heeft de vrouw in de textielfabriek genoeg verdiend om
haar kinderen naar school te kunnen laten gaan?
Waarschijnlijk heeft u geen idee, want kleding is vaak
moeilijk te traceren naar de bron. U weet dus nooit
zeker of uw kleding schade heeft toegebracht aan mens
en milieu.

het zogenaamde ‘Bottom UP!’-project, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie. Solidaridad en
partners trainen katoenboeren en textielarbeiders in
duurzame productie en veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden. Ook zorgen zij er via lobby en workshops
voor dat belangrijke lokale overheidsorganisaties het
project omarmen. En dat internationale modebedrijven
het project leren kennen en enthousiaste afnemers worden. Doordat modebedrijven inzicht hebben in de herkomst van hun kleding kunnen zij een eerlijk verhaal
vertellen aan hun klanten. Zo wordt het ook voor u
mogelijk eerlijke kleding te dragen waarvan u weet dat
er geen milieuschade of mensenleed aan kleeft.

DOET U OOK WEER MEE?

WAT DOET SOLIDARIDAD?
Solidaridad is dit jaar in Ethiopië een project gestart om
hier verandering in te brengen. De organisatie werkt aan
duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kledingrek.
Modemerken halen hun kleding steeds vaker uit
Ethiopië vanwege de lage loonkosten en lage belastingen. Solidaridad is al een aantal jaren in het land actief
om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling hand in hand
gaat met eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden
en milieuvriendelijke productie. Zo wil de organisatie
voorkomen dat deze snelle opkomst van de Ethiopische
textielindustrie leidt tot uitbuiting.
Solidaridad heeft al veel bereikt in de Ethiopische textielfabrieken binnen het project. Bijvoorbeeld op het
gebied van gelijke rechten voor man en vrouw op de
werkvloer.
Solidaridad breidt haar werk in Ethiopië vanaf dit jaar
uit naar de katoenvelden, waardoor alle stappen in het
productieproces verduurzaamd worden. Dit doet
Solidaridad samen met MVO Nederland, de Deense
NGO DIEH en het Duitse Cotton made in Africa binnen
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Bij deze Rondom vindt u een envelop met het stempel
‘Solidaridad’ erop. Hierin kunt u uw bijdrage doen. Die
zal ten goede komen aan het ‘Bottom-UP!’-project.
We vragen u dit jaar opnieuw om zelf actie te ondernemen: zou u zelf de envelop willen inleveren? Dat kan bij
iemand bij wie de poster van Solidaridad voor het raam
hangt. Ook staan in het Pauluscentrum een melkbus en
in de Eshof een doos gereed. Tenslotte kunt u natuurlijk
uw envelop met bijdrage inleveren tijdens de oecumenische viering van 24 november om 10.00 uur in het
Pauluscentrum.
Inlever-adressen:
* Willy van de Berg
* Willemien van Putten
* Jan Baas
* Toon Ossendrijver
* Linda de Wals
* Wim van Vliet

24 NOVEMBER: SOLIDARIDAD ZONDAG
Ook het thema van de oecumenische Solidaridad-viering
op 24 november zal zijn: ‘van katoenplant tot kledingrek’. Linda de Wals en Ellie Boot zullen daarin
voorgaan.
Zoals hierboven al gemeld, kunt u op deze zondag de
Solidaridad-envelop inleveren. Ook kunt u tijdens de
collecte geld geven voor Solidaridad.
Dit jaar zullen we echter niet alleen voor ver weg
Ethiopië onze gaven geven, maar ook voor dichtbij: de
Voedselbank in Nijkerk en de noden in ons dorp.
Daarvoor kunt u verse, biologische voedselproducten
meebrengen naar de kerkdienst.
Aan wat voor producten kunt u dan denken?
Bijvoorbeeld aan koolsoorten; pompoen; knolselderij;
P R O T E S T A N T S E
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Solidaridad
appels en peren. Hoe meer verscheidenheid, hoe beter.
Door biologisch geteelde groenten en fruit bijeen te
brengen, dragen we ook in ons werelddeel een steentje
bij aan het behoud van de aarde. En de Voedselbank is
blij met deze verse etenswaren. Houdbare etenswaren
krijgt onze Voedselbank dankzij de verschillende supermarkten voldoende. Er wordt zelfs zoveel bijeengebracht, dat de Nijkerkse Voedselbank er de Voedselbank
in Amsterdam Zuidoost mee kan ondersteunen. En dat,
terwijl er wekelijks aan 100 gezinnen (waaronder 25 in
Hoevelaken) een voedselpakket wordt verstrekt.
Maar aan verse waren is gebrek. Daarom zullen we die
op deze zondag bij de inzameling van de gaven bijeen
brengen. Mocht u vergeten van tevoren iets te kopen: in
de hal van het Pauluscentrum kunt u, vlak voor de
dienst, alsnog terecht. Jongeren van de basiscatechese
verkopen u graag biologische appelen en eieren.
En natuurlijk kunt u na afloop van de dienst achterin de
kerkzaal (al dan niet biologische) Fair Trade-producten
kopen voor eigen gebruik. Zo steunen we de boeren
wereldwijd.
De MOV-groep en de ZWO-groep

Precies goed
Soms wil je gewoon
je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots, en confronterend ben?
Daarom zeker!
En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoogduwt,
je op je wang kust en fluistert:
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet teveel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.
Babs Gons
,,met dank aan Ans Colenbrander- Baas"
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Kinderdienst
De tijd vliegt: de zomer is nu echt voorbij en de dagen worden steeds korter en
donkerder. Eerst komt Sinterklaas in ons land en daarna volgt de periode naar
kerst toe. Die periode noemen we Advent. Tijdens de adventsweken gaan we aan
het volgende thema werken:

GEEF LICHT!
Elke Adventszondag gaan we weer een lichtpuntje brengen bij mensen die dit wel kunnen gebruiken. Er komt
een box in de kerk te staan waarin je een briefje kunt doen met de naam erop van iemand aan wie je een lichtpuntje gunt.
Doen jullie ook mee? Dan zien we je bij de kinderdienst!
Voor het maken van deze lichtpuntjes zijn wij op zoek naar de volgende materialen:
•
bakjes waar we een kerststukje in kunnen maken
•
versiering voor kerststukjes
•
glazen potjes
Deze spullen graag (na 19.00uur i.v.m. aanwezigheid) inleveren bij:
Miranda van 't Veer

Bianca van den Burg

Collecteoverzicht juli en augustus 2019
Datum
7-7-2019
14-7-2019
21-7-2019
28-7-2019

Diaconie
Nijkerks Diaconaal Beraad
Eigen diaconie
Kerk in Actie
Eigen diaconie
Totaal

Diaconie
145,35
145,25
163,65
131,45
585,70

Kerk
Vorming & Toerusting
Eredienst
Muziek & Kiturgie
Jeugdwerk
Totaal

Kerk
131,98
107,45
139,55
93,30
472,28

Datum
4-8-2019
11-8-2019
18-8-2019
25-8-2019

Diaconie
Eigen diaconie
Hospice Nijkerk
Passantenverblijf Amersfoort
Eigen Diaconie
Totaal

Diaconie
124,10
167,10
227,35
131,90
650,45

Kerk
Onderhoud gebouw
Eredienst
Muziek en Liturgie
Vorming & Toerusting
Totaal

Kerk
107,20
103,04
148,86
110,50
469,60

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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Groeten van de Queen of Peace
gemeenschap
							5 oktober 2019
Hallo Eshof-kerk,
Groeten van de Queen of Peace gemeenschap in Jezus’ grote naam. Onder elkaar noemen wij jullie onze zonneschijn en wij danken God dat Hij ons aan jullie heeft verbonden. Jullie zijn een zegen voor onze gemeenschap
geweest en wij zijn God eeuwig dankbaar voor jullie vrijgevigheid.
Jullie hebben grote dingen gedaan in het bestrijden van de duisternis op onze school: eerst hebben jullie zonnepanelen geïnstalleerd op de gebouwen en zo laten jullie de klaslokalen en het terrein ‘s avonds oplichten. Verder
hebben jullie een televisie geplaatst in de grote hal; daarmee hebben jullie ons niet alleen entertainment verschaft, maar ook onze horizon verbreed naar buiten ons dorp. Jullie hebben ons leven beter gemaakt.
Zonneschijn van ons, ook dit jaar zijn jullie weer langsgekomen en hebben jullie met ons gewerkt. Dit keer hebben jullie een lamp met bewegingssensor geïnstalleerd, die ons de hele nacht heeft laten op en neer springen om
hem in werking te krijgen. Zoiets hadden wij nog nooit gezien; het is werkelijk een “eye opener”. Jullie zijn nu
echt onze zonneschijn in het donker!
Voor onze lessen hebben jullie ons zo goed
gedaan dat we er sprakeloos van worden: de
examenhal, het meubilair, de lesboeken, materialen voor de exacte vakken, de bouw van het
laboratorium, etc.
Wat een zegen zijn jullie voor ons. Moge God
elk hart en elke hand zegenen die vrolijk gedoneerd heeft en zo bijgedragen heeft aan het succes van dit project. God zegene jullie en geve
jullie een lang leven, onze dierbaren. Weet dat
jullie altijd welkom zijn bij ons langs te komen
en hier te verblijven.
Met liefde,
van de Queen of Peace gemeenschap,
Mary
Philomena
Kyambadde, Joseph
Sharon, Kirito
Zinulula, Akol George
Nassuuna Moureen
Ssengendo Joram
Sserwadda John
Sserabanja Ezra
Kizza Kevin
Ntege Hakim
Ssekamaanna Reagan
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Aanbevolen door de diaconie:
De collectes voor de komende weken
3 en 10 november
Eigen diaconie
Kerstpaketten

dingrek. Ook geeft Solidaridad textielarbeiders trainingen zodat ze hun werk veiliger en milieuvriendelijker
kunnen uitvoeren. Helpt u mee?

Ieder jaar brengt uw diaconie
bij een aantal adressen kerstpakketten. De kerstpakketten
zijn bestemd voor gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De kerstpakketten zijn daarom
zeer welkom en worden door de diakenen persoonlijk
bezorgd voor de feestdagen. Om deze mensen tijdens de
feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen geven
vragen wij u deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

17 november
Solidaridad
Lang niet alle kleding is eerlijk gemaakt. Is bijvoorbeeld
de katoen van het shirt dat je
nu draagt, op een milieuvriendelijke manier geteeld? En
heeft de boer genoeg verdiend om zijn kinderen naar
school te sturen? Hoe zijn eigenlijk de arbeidsomstandigheden in de textielfabriek? Het is ontzettend moeilijk om hierachter te komen. Solidaridad is in Ethiopië
een project gestart om hier verandering in te brengen.
We werken aan een duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kle-

Op 24 november zijn we te gast in het
Pauluscentrum

1 december
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor 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 hulp verlenen. In noodsituaties is het
mogelijk eerst crisishulp te verlenen 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!

William Bouw

Collecteoverzicht september en oktober 2019
Datum
1-1-2019
8-9-2019
15-9-2019
22-9-2019
29-9-2019

Diaconie
Diaconie
Leger des Heils
324,85
Eigen Diaconie
173,65
Stichting hulpdienst Hoevelaken
123,10
Vredesweek PKN
262,59
Nijkerks Diaconaal Beraad
141,16
Totaal
1025,35

Kerk
Onderhoud gebouw
Pastoraat
Eredienst
Cantorij
Muziek en Liturgie
Totaal

Kerk
232,16
132,80
93,60
197,87
126,35
782,78

Datum
6-10-2019
13-10-2019
20-10-2019
27-10-2019

Diaconie
Kerk & Israel
Eigen diaconie
St. Hulpdienst Hoevelaken
Hospice Nijkerk
Totaal

Kerk
Vorming & Toerusting
Onderhoud gebouw
Eredienst
Pastoraat
Totaal

Kerk
129,75
145,07
115,80
214,36
604,98

Diaconie
148,95
177,16
147,45
283,22
756,78

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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Uit de kerkenraad van 24 oktober
Terwijl Juke Hudig in de
mooi aangeklede kerkzaal
aan de hand van beelden
van haar werk een lezing
gaf over ‘De innerlijke reis
van de profeet Jonah’,
kwam de kerkenraad op 24
oktober bijeen om te vergaderen.

OPENING
Nel van Rietschoten opende de vergadering met een
mooie tekst over rouwen, gedenken en verder leven na
een verlies. Ze was onlangs bij het voorbereidingsgesprek voor de gedachtenisdienst van 27 oktober. Geraakt
door het verdriet in de gemeente, koos ze voor deze
tekst om de vergadering te openen.
BESLUITEN
Op de agenda deze keer een aantal punten ter besluitvorming, de begroting en het collecterooster voor 2020,
de plaatselijke regeling en een voorstel voor een ambtsdrager met speciale opdracht voor doop-, trouw-, en
rouwdiensten. We hebben deze punten besproken. Er
over besluiten konden we helaas niet omdat er te weinig
ambtsdragers aanwezig waren. In onze oude plaatselijke
regeling staat dat er minimaal 13 ambtsdragers aanwezig moeten zijn. Er waren er in de vergadering 8 aanwezig. We hebben besloten om de komende weken via de
e-mail alsnog deze besluiten te nemen, zodat we niet
hoeven te wachten tot de vergadering van 28 november.
Over de inhoud van de besluiten volgende keer meer
dus.

EVALUATIE 2 AMBTSDRAGERS IN
ZONDAGSE KERKDIENST
Verder spraken we over de evaluatie van het dienst doen
met twee ambtsdragers tijdens de zondagse kerkdiensten. Deze werkwijze bevalt, en tegelijkertijd zien we
ook dat de nieuwe taakverdeling nog niet helemaal routine is geworden. We hebben afgesproken dat we de
‘handleiding’ voor het dienstdoen op de zondag verder
uitwerken op papier en volgende keer met elkaar
bespreken.
BEZINNING
De kerkenraad wil naast de ‘regeldingen’ ook graag
‘bezinningsthema’s’ bespreken tijdens de vergadering.
Dit gaat niet vanzelf. Daar moeten we moeite voor doen
en tijd voor inruimen. We hebben onszelf daarom de
vraag gesteld wie de volgende kerkenraadsvergadering
een inhoudelijke bijdrage wil leveren en iets wil delen
over zijn of haar ambt en de betekenis daarvan voor je
geloofsleven. Hannah Wicherink neemt ons de volgende
vergadering mee in hoe zij dit beleeft.
AFSLUITING
Nel sloot de vergadering af met een gedicht ‘Geef licht’.
‘Geef licht’ is het thema dat we dit jaar gekozen hebben
voor de advents- en kersttijd. Verschillende groepen
hebben dit thema al omarmd, en zijn bezig om mooie
activiteiten te bedenken en te organiseren. Met deze
opdracht ‘Geef licht’ gingen we huiswaarts.
Sienke Wolters

DE ESHOF KAN NIET ZONDER U
Na ruim 11 jaar trouwe dienst, heeft mevrouw Lien Vogel aangegeven te willen
stoppen met haar werkzaamheden in “De Eshof”.
Bij alle dingen, die er in “De Eshof” plaatsvinden, is het huishoudelijk werk
van blijvend belang. Naast huishoudelijk werk, omvat dit ook hand- en spandiensten voor de beheerster, mevrouw Annie Schuurman.
Per 1 januari 2020, zoeken wij iemand, die zich hiervoor zou willen inzetten
voor circa 7 uur per week. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding en een
verdeling van de uren over de week, in onderling overleg.
Voor nadere informatie: Marjan van Wageningen
Het College van Kerkrentmeesters
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Musical Jozef:
blijf dromen, blijf hopen!

Op dit moment van schrijven, met nog 15 oefenmaandagen te gaan, gaan we hard richting het
uitvoeringsweekend van 15 en 16 februari. De musical begint gestaag vorm te krijgen. Steeds meer
wordt spel en zang samengevoegd. De stapel rekwisieten, decorstukken en kleding groeit met de
week. Nu de eerste repetitie met kleding erop zit, dringt het ineens door: het komt nu echt dichtbij!
Dat betekent: werk aan de winkel. Alles moet nu écht uit het hoofd! Een pittige klus, want de teksten zijn niet makkelijk. En als je ze wel kunt onthouden, dan is het nog maar de vraag of je ze verstaanbaar uit kunt spreken.
Probeert u het thuis maar eens hardop (en dan iedere keer een beetje sneller):
•
•
•

Eén treetje hoger, bedreigd, is paniek! Klit bij elkaar in een grijskleffe kliek!
Wat een gemekker en geleuter, krijg er bijna buikkramp van!
De plek van de slaven, van sjouwen en graven, zweten en zwoegen, slagen en ploegen.

Veel thuis oefenen en iedere repetitie aanwezig! Kortom, hard werken. Én ook heel veel plezier! Tijdens de repetities en tijdens ‘het café’ na afloop. Dé plek om nog even na te praten over het verhaal. Wat hoe oud was Jozef
eigenlijk, toen hij naar Egypte ging? En was Benjamin toen al geboren? En aan wie liet Jozef eigenlijk zijn huis na,
toen hij overleed? Aan zijn zonen, Efraïm en Menasse, of aan ons allemaal? En die zus, Dina, die ineens op komt
duiken in dit verhaal. Dina, die alleen maar boos zit te zijn. Maar alle verdriet en ellende heus wel heeft verwerkt…

Nieuwsgierig?
Noteer alvast 15 en 16 februari in uw agenda.
Op zaterdag is er een middag- en avondvoorstelling, op zondag een middagvoorstelling. Vanaf 1 december start de
kaartverkoop. Houd de berichten in de gaten
(www.musical-hoevelaken.nl en www.facebook.com/musicalgroephoevelaken)
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Nel Stoffelsen
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Aankondiging Kerstmiddag
Ook dit jaar wordt de kerstmiddag weer door de bezoekgroep van de
St. Paulus Geloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof georganiseerd.
Deze middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 20 december om 15.30 uur in de Eshof
Voorbereidingen zijn weer in volle gang en alle gemeenteleden van 74 jaar en ouder
ontvangen in november een uitnodiging.
Bij de St. Paulus Geloofsgemeenschap is de minimum leeftijd 75 jaar.
Wij ontmoeten u graag op vrijdag 20 december 2019 op de kerstmiddag.
Namens de voorbereidingscommissie
van de Eshof en de St. Paulus Geloofsgemeenschap
Lien Vogel
Anja Bouw
Bettie Obdeijn
Ben Janssen

Uit de Classicale Vergadering Veluwe
De vergadering van de CV Veluwe op 8 oktober
kende een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Voor de pauze moesten dertien agendapunten worden behandeld, daarna was er volop
ruimte voor het thema ‘Kind en jongerenwerk
in de gemeente’. Met name voor het laatste punt
waren meer dan dertig belangstellenden vanuit
verschillende gemeenten aanwezig.
Een aantal onderwerpen van voor de pauze:
-Opening: preses Martin Morsink sloot met de lezing uit
Efeze 2:1-16 aan op de Israëlzondag.
-Benoemingen: Ds. Marrit Bassa werd herkozen als
afgevaardigde namens de ring Apeldoorn. Diaken Ant
van Donselaar (Ede pg Taborkerk) werd verkozen als
afgevaardigde namens de ring Ede; zij volgt diaken Joke
de Jong-Jansen (Wageningen) op. De termijn van afgevaardigde oud. Johan Jobse (ring Hattem) wordt met een
half jaar verlengd; hopelijk kan er daarna een nieuwe
afgevaardigde worden benoemd.
Ouderling Thomas Kool wordt de nieuwe afgevaardigde
naar de generale synode namens de ring Nij-kerk, als
opvolger van ds. Peter Breure. Er werden ook nieuwe
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secundus-afgevaardigden naar de syno-de benoemd:
ds. Leendert Plug, ouderling Henk van Bergeijk en
ouderling Hielke Wolters.
-Begroting 2020 Classis Veluwe: Voorzitter Coert
Wolswinkel van de classicale commissie financiën
Veluwe (CCFV) gaf aan dat het door het nog ontbreken
van volledige jaarcijfers niet zo eenvoudig was om een
goede begroting op te stellen. De begroting 2020 komt
grotendeels overeen met die van 2019. Aan de (wijk)
gemeenten zal ook in 2020 een bijdrage van € 45 worden
gevraagd.
-Jaarverslag classispredikant: Ds. Wilbert van Iperen gaf
hierbij in de inleiding aan dat het werken aan het jaarverslag goed geholpen heeft om te reflecteren op zijn
eerste jaar als classispredikant en op de verdere invulling. De CV-leden karakteriseerden het verslag als:
open, informatief, zorgvuldig en goed leesbaar.
Aandachtspunten uit het verslag die in komende vergaderingen aan de orde zullen komen: invulling van geestelijk leiderschap, communicatieplan, functioneren van
de ringen (samen met ds. Erik Schuitemaker, voorzitter
classicale college voor de visitatie Veluwe), invulling
van representatieve taak richting o.a. overheid.
P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

Gastpredikant
Op 17 november gaat Wilbert van Iperen uit
Barneveld voor. De laatste keer dat Wilbert in de
Eshof voorging was in 2017. Hij was toen nog
predikant van de PG te Barneveld.
Op 26 augustus 2018 nam hij afscheid van de
gemeente rond de Bethelkerk en Emanuelkerk
om classispredikant te worden van de classes
(kerkelijke provincies binnen de PKN) op de
Veluwe. Hij werd zogezegd ‘de bisschop van de
Veluwe’.

eigen kleur en signatuur. In zijn
werk probeert hij gemeenteleden, kerkenraden, predikanten
en kerkelijk werkers te informeren en te inspireren. Dat doet
Wilbert door de activiteiten die
horen bij het woord HOPEN in
praktijk te brengen.

Classispredikant is een nieuwe functie binnen de PKN.
Wat doet een classispredikant? Wilbert vat dat kort en
krachtig samen in het woord ‘HOPEN’, waarbij de
beginletters staan voor:

Aanvankelijk studeerde Wilbert
commerciële economie aan de
HEAO te Rotterdam. In 1993
begon hij met de studie Theologie aan de Universiteit
van Utrecht. Na een aantal jaren predikantschap in het
Betuwse dorp Ommeren werd Wilbert in 2005 verbonden aan de PG te Barneveld. In 2014 promoveerde hij
op een theologisch-sociologisch onderzoek naar de plek
van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN.

H = Horen
O = Ontmoeten, Ondersteunen
P = Prikkelen, Pionieren
E = Enthousiasmeren, Evalueren
N = Namens (representeren)

Zijn nieuwe functie houdt niet in dat hij niet meer voorgaat in kerkdiensten. Zijn kerkdienstenrooster loopt
moeiteloos vol. Op 17 november dus in de Eshof. Skip
van Rooij zal in deze dienst het orgel en de piano bespelen.

Hij doet dat voor de 150 kerkelijke gemeenten op de
Veluwe waaronder ‘de Eshof’; elke gemeente met een

Frits Harmsen

Uit de Classicale Vergadering Veluwe
-Beleidsplan 2020-2023: De CV ging akkoord met de
inhoud van het beleidsplan. In maart 2020 zal de uitwerking van het beleidsplan worden besproken.
-Consideraties: Aan de kerkenraden is gevraagd om te
reageren op de voorgestelde ordinantiewijzigin-gen over
hulpdiensten en aanstellingen in tijdelijke dienst door
predikanten. Door de late toezending van de betreffende
stukken hebben kerkenraden en de CV weinig tijd voor
een goede beoordeling. De CV ging schoorvoetend en
met een stem tegen akkoord met het voorstel dat het
breed moderamen namens de CV de reacties van de
gemeenten zal bespreken en daarover een besluit zal
nemen.
Het tweede deel van de avond stond geheel in het teken
van Kind en Jongerenwerk in de gemeente. Na de inleiding van ds. Wilbert van Iperen over het rapport
‘Jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk’ van JOP konden de aanwezigen deelnemen aan twee van de drie
workshops over jeugdwerk.

Daarin werd informatie gegeven en van gedachten
gewisseld over:
-‘Helping Hands’ Barneveld (workshopleiders Freddie
Broekema en Kasper de Graaf): Een groep jonge-ren die
mensen wil helpen die het minder hebben dan zij. Om
voor deze mensen concreet de handen uit de mouwen te
steken organiseren ze projecten en acties.
-‘Basiscatechese voor 10-12 jarigen’ (workshopleider
Jan Vos): De methode is ontstaan vanuit de be-hoefte
om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van deze
leeftijdsgroep. Tieners zijn heel leergierig, ook als het
gaat om geloven en de kerk.
-‘Pionieren’ (workshopleider ds. Gertrudeke van der
Maas): In de pioniersplek in Apeldoorn, gericht op jongere generaties, wordt veel nadruk gelegd op ‘luisteren’.
Doel van de pioniersplek is om te zoeken naar nieuwe
vormen van ontmoeting en verdieping rondom geloof en
zingeving.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe

D E
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Vanuit de Pastorale Raad
Het Pastoraal team is heel bij met de terugkoppeling van de formulieren over Pastoraal bezoek.
Van de 600 formulieren zijn er 54 terug ontvangen, dat maakt het voor ons als team beter inzichtelijk
wie graag bezoek ontvangen.
Toch was het blijkbaar niet voor iedereen duidelijk dat we alle formulieren graag terug zouden zien.
Mocht dit ook aan uw aandacht ontsnapt zijn dan bestaat er natuurlijk de mogelijkheid alsnog aan te
geven of u bezoek wenst.
De doos voor het inleveren staat nog in de hal of zeg het tegen uw contactpersoon.
Jaarlijks willen we deze peiling doen, uw situatie kan veranderen of uw behoefte aan bezoek, ga er
niet klakkeloos van uit dat wij het wel weten, maar laat het ons weten.
Omzien naar elkaar, het blijft onze prioriteit, samen Gemeente zijn.
Namens de Pastorale raad,
Nel van Rietschoten

Expositie in de Eshof:
de innerlijke reis van de profeet Jonah
“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 mysterie
van het mens-zijn.

Juke Hudig (1945) richt in haar pasteltekeningen de
aandacht op de onzichtbare wereld achter de tastbare
werkelijkheid. Zij bezocht de Academie voor
Beeldende Kunsten te Arnhem en de Rijksacademie te
Amsterdam. Zie ook: www.jukehudig.nl

De profeet Jonah wordt geroepen door God: Sta op, ga
naar Nineveh, de grote stad en roep tot haar dat hun
kwaad is opgestegen tot voor mijn aangezicht.

Frits Harmsen.

Maar Jonah vlucht voor de stem van de Eeuwige. Hij
raakt verstikt in de benauwenis van de diepste hellewateren, totdat hij zich opricht naar de Ene, die hem begeleidt op zijn weg naar de hoogste hemelen.
Zijn opdracht is Nineveh te verlossen van het kwaad.
Hij gaat naar de stad en roept de bewoners op tot
inkeer. Jonah zelf gaat door alle lagen van bewustzijn
en wordt omgevormd: een louteringsproces van de ziel,
waarin Jonah alles in zichzelf offert. Hij sterft zijn oude
ik en wordt herboren als volledig nieuw mens, eeuwig
verbonden met God”
Na een inspirerende presentatie op 24 oktober van kunstenares Juke Hudig in de Eshof is de expositie van
haar pastels te zien tot en met 26 november op zondag
na de kerkdienst tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag en
zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur behalve op
23 november. De toegang tot de expositie is gratis.; wel
zal er een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.
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Geef licht!

Thema voor de Advents- en
Kersttijd
‘Kan er niet weer een keer een kerstproject komen?’ is een vraag die de ZWO-groep verschillende keren heeft gehoord. Een project dat loopt vanaf de eerste Advent tot aan
Driekoningen (in 2020 is dat zondag 5 januari).
Een project dat verschillende groepen en mensen met elkaar verbindt. Een project ook dat onze ogen richt
op één specifiek goed doel.

Als doel waar we onze aandacht op richten, kozen we de Voedselbank Nijkerk.

Geef Licht! - Stef Bos
Een jaar geleden schreef Stef Bos speciaal voor Kerk in Actie een lied over het thema.
Getrouwd als hij is met een Zuid-Afrikaanse, woont en werkt hij zes maanden per jaar in Zuid-Afrika. “Ik
zat eens in een kerkje in Kaapstad waar enorm vurig werd gezongen. Later ontdekte ik dat ik tussen de
daklozen zat. Dat was voor mij een les in nederigheid. Ik had het niet in de gaten, want zij waren zo blij
en dankbaar. Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien waar je het licht kunt vinden. Juist zij
leren mij delen.” Hier volgt de tekst van het lied:

D E

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.
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Top2000 kerkdienst
Op 29 december wordt dit jaar weer een Top2000 kerkdienst georganiseerd in de Eshof! Ook deze dienst staat
in het teken van het Kerstthema binnen de Eshof;

Geef licht.

(naar de voedselbank ga je wellicht alleen maar je
staat er zeker niet alleen)
Voedsel en kledinghulp is ook in Nijkerk noodzakelijk.
Armoede. Het is niet alleen iets in het buitenland. Ook
in Nijkerk wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter
beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst
nodig hebben.
Ca. 20 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om 100
pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen
in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Daarnaast
wordt er kleding en (kinder)boeken gesorteerd en weggegeven. Er is een koffiehoekje en voor alleenstaanden
een mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Door de
gesprekken die ontstaan bouwen de vrijwilligers een
goede relatie op met de mensen die komen.
Een goed netwerk en praktische hulp
Er zijn goede contacten met bedrijven en goede relaties zijn opgebouwd met enkele andere voedselbanken
(Barneveld, Voorthuizen, Amsterdam ZO) zodat over
en weer samenwerking is om de tassen gevuld te krijgen. Wekelijks krijgt de voedselbank in Nijkerk (vers)
producten en kleding die weer uitgedeeld kunnen worden. Soms blijkt ook praktische hulp nodig te zijn op
andere gebieden.
De organisatie van de voedselbank (Stichting Ezer)
De stichting is volledig afhankelijk van giften om de
organisatie te laten functioneren. Het gaat hierbij om
de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud
en brandstof van de bestelbus en voor de koeling van
bederfelijke waren.
En wat doen wij, de Eshof?
De Eshof wil met het Kerstproject de stichting ondersteunen. We willen graag 100 voedselpakketten leveren
en we willen de voedselbank tegemoetkomen in de
maandelijkse exploitatielasten door één maandbedrag
(€1200,-) te doneren. De financiën willen we ophalen
met diverse collectes in deze periode en met andere
giften. Voor de voedselpakketten wordt een speciale
inzamelingsactie gehouden. U leest daarover meer in
de Rondom van december.
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In de dienst willen we met woord, gebed en zang uitdrukking geven aan ons geloof. Het woord en het gebed
zijn herkenbare elementen, de liederen zorgen voor een
verrassend geluid. Het is net even anders dan de liedbundel, maar de liederen hebben zeker een boodschap.
De kracht zit in de muziek. Popmuziek verbindt mensen, door generaties heen. Muziek begeleidt ons in het
dagelijks leven en de liedjes roepen herinneringen op.
Door de popmuziek de kerk in te halen, krijgen al die
nummers nog eens een andere lading. Samen een lied
zingen en genieten van mooie muziek verbindt en geeft
veel energie.
We willen aan iedereen binnen onze gemeente een
oproep doen om een popmuziek-lied door te geven en
een persoonlijke toelichting of boodschap mee te geven
bij de muziekkeuze. Dan gaan wij kijken of we deze
kunnen inpassen in de dienst. Stuur je bijdrage door
naar Gerwin Duine voor zondag 1 december. Wij zijn
nieuwsgierig naar jullie inbreng!

De Liturgische Vormgroep wil in
haar schikking gaandeweg ‘de
aarde in het licht zetten’.

Vespers in de Advent:
‘lichtende voorbodes’
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Geef licht!

Thema voor de Advents- en
Kersttijd
‘Kan er niet weer een keer een kerstproject komen?’ is een vraag die de ZWO-groep verschillende keren heeft gehoord. Een project dat loopt vanaf de eerste Advent tot aan
Driekoningen (in 2020 is dat zondag 5 januari).
Een project dat verschillende groepen en mensen met elkaar verbindt. Een project ook dat onze ogen richt
op één specifiek goed doel.
Met enkele mensen zijn we hierover aan het nadenken geslagen. We hebben gekozen voor het thema dat de
PKN ook dit jaar aanreikt: ‘Geef licht!’. Kerst is immers het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt
Gods licht zichtbaar.
Als doel waar we onze aandacht op richten, kozen we de Voedselbank Nijkerk.
Verschillende mensen zullen met het thema ‘Geef licht!’ aan de gang gaan. Dat geldt voor onder andere de
werkgroep liturgische vormgeving, de ZWO, de basiscatechese, de kinderdienst, de diaconie, de pastorale
raad en de vespergroep. Zo leven we toe naar het feest waarop we vieren hoe God mens wordt in ons midden.
In de bijgevoegde kaderteksten staan de diverse activiteiten van het Kerst-project aangegeven. Zo vormen alle
onderdelen één geheel. Wij nodigen u uit om samen invulling te geven aan het Kerstproject door mee te doen
met de activiteiten die genoemd staan.
De werkgroep kerstproject

Levende Adventskalender

Op zondag 1 december begint Advent.
Leef toe naar Kerst, het feest van licht.

D E

Geef licht! Dat is het thema van de advent 2019.
Advent betekent ´komst´. We kijken uit naar de komst
van Jezus, het licht van de wereld. De adventsperiode
brengt ons iedere dag een stapje dichterbij Kerst. Een
mooi moment om 25 dagen lang te ontdekken hoe u
zelf een licht voor anderen kunt zijn.

Concreet hebben we 19 adressen nodig waarvan de
bewoners een ontmoetingsplek willen organiseren
gedurende de dagen tot Kerst. (maandag tot en met
zaterdag van 2 tot en met 23 december). Dit mag op
de ochtend, de (na)middag of de avond zijn, al naar
gelang de mogelijkheden.

Vanuit de Eshof willen we volgens de kalender van
advent op iedere dag bij iemand in de gemeente
Hoevelaken een open huis organiseren waar iedereen
uitgenodigd is om, onder het genot van koffie, thee of
iets anders elkaar te ontmoeten. Een gastvrij huis is
een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Hiermee
volgen wij het voorbeeld van vele andere gemeenten
die dit al jaren doen onder de noemer van ‘Levende
Adventskalender’.

Wilt u uw huis open stellen voor de ‘Levende
Adventskalender’ en gemeenteleden de gelegenheid
geven een ‘kopje koffie’ bij u te drinken? Meld u dan
aan vóór 22 november. U mag daar één maar ook
meerdere keren op intekenen. Uw opgave mag naar
Nico van Rootselaar met vermelding van datum en
tijdstip. In de Rondom van december en in de zondagsbrieven zullen we u op de hoogte houden.

E S H O F
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All4Uganda en duurzaamheid
Twee leden van de werkgroep, Lieske en Henk,
zijn meegeweest met de afsluitende reis van het
project All4Uganda. We hebben vooraf nagevraagd waar behoefte aan was. Zodoende is de
hele groep van elf met een extra koffer vol spullen afgereisd.
We hadden sportspullen (ballen, pompen, netten etc.) en
sportkleding bij ons die hier afgeschreven waren, maar
nog wel goed bruikbaar. We hadden babykleertjes meegenomen.
Bij Ikea hadden we 44 waterdichte matrasbeschermers
aangeschaft en de drie die Mieke nog over had ook meegenomen. Zodoende ging er gejuich op bij het naaiatelier, want daarvan kunnen ze weer een heleboel Queen
of Peace Pads (herbruikbaar, wasbaar maandverband)
maken.
Verder hebben we op verzoek 4 energiezuinige, maar
krachtige (LED-)lampen aangeschaft, waarmee het
schoolterrein beveiligd kan worden tegen nachtelijke
indringers.
Eén ervan hebben we geïnstalleerd met behulp van de

accuschroefmachines die Ruud had meegenomen (en die
we daar hebben achtergelaten).
Mary was razend enthousiast over deze voor hen nieuwe
techniek en leerde hier snel mee werken. De lampen
gaan automatisch aan als er beweging is en het donker
is en doven weer na een paar minuten. Overdag worden
ze opgeladen door het bijgeleverde zonnepaneel.
De eerste nacht dat de lamp bij het meisjesverblijf in
werking was, vielen de meiden alleen wel laat in slaap.
Steeds weer wilde iemand naar buiten lopen om te zien
dat de lamp echt aanging!
Tenslotte hebben we een groot aantal WAKAWAKAlampen meegenomen en uitgedeeld. Studenten en
docenten hebben daarmee een soort zaklamp die overdag kan worden opgeladen op zonne-energie en ‘s
avonds licht kan geven om bij te studeren.
Namens de werkgroep ‘Duurzame Eshof’,
Henk Boswijk

Diaconale reis All4Uganda
Dan is het 27 september en gaat de reis naar party met dans en zang, prachtig om te zien. Het grijpt
Uganda, na een aantal maanden voorbereiding, mij aan hoe wij ontvangen worden, zoals wij gewend
beginnen met als thema ‘ontmoeten’.
zijn een hand te geven bij een ontmoeting worden we
De eerste ontmoeting hebben we al met de gemeenteleden op het station Hoevelaken, die de moeite hebben
genomen deze ochtend vroeg op te staan om ons uit te
zwaaien.
Na een goede
vlucht ontmoeten we
Philomena en
John op de
luchthaven:
een warm welkom. De eerste
nacht slapen
we in Entebbe
en de volgende
ochtend gaan we naar Queen of Peace en daar ontmoette
we zoveel prachtige mensen, die ontzettend naar onze
komst hebben uitgekeken. Wij krijgen een welkomst
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daar door een ieder omarmd.
Dan is het tijd om naar het Guesthouse van Joyce te
gaan. Ook dat is weer een mooie ontmoeting en wat zijn
zij oprecht blij om Celine en Gerwin weer te zien. Joyce
en haar zusje Moreen gaan ons de komende week verwennen met heerlijke maaltijden, verse sapjes en prima
bedden om lekker uit te rusten.
Zondag gaan we naar de kerk waar Joyce kerkt.
Wederom een warm welkom en een prachtige dienst
met veel zang en dans. Ellie heeft samen met pastor
Samuel een gebed gedaan, en later in de week hebben
zij elkaar nog ontmoet. Ook wij als groep hebben nog
gezongen en bij het Jesu Anjagala ging de gehele
gemeente meezingen. Super leuk was dat, dat had Henk
heel goed bedacht. Na ongeveer 2,5 uur zijn we weer
naar huis gegaan en hadden we de middag vrij.

P R O T E S T A N T S E
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Diaconale reis All4Uganda
En dan is het maandag en staan we inmiddels te trappelen om aan de slag te gaan. We hebben deze week van
alles ondernomen.

van Abba’ een dansje gedaan en nog een paar liedjes
gezongen. Tot slot deed Gerwin een afsluitend woordje.
Daarna werden we door Philomena en Mary bedankt en
hebben we allemaal een persoonlijke djembé en een
oorkonde gekregen.
Naast de boom die de jongerenreis vorig jaar heeft gegeven, hebben wij nog twee bomen geplant: een jackfruit
en een mango boom. Wij hopen dat ze straks de vruchten kunnen blijven plukken van de Eshof gemeente. Zo
hebben we vol liefde en veel herinneringen afscheid
genomen van prachtige mensen.

•
•
•
•
•
•
•

Meehelpen met spanten aan elkaar timmeren
Cement maken
Koken
Sommige hebben lesgegeven en andere hebben een
les meegekeken
Pannenkoeken gebakken voor heel Queen of Peace
Verlichting opgehangen op het project
Sport en spel

Ook zijn wij deze week nog met Philomena en Mary in
twee groepen de community in geweest om rijst, suiker,
zeep, brood, parafine en een deken uit te delen.
Allemaal mensen met een eigen verhaal en achtergrond,
die ontzettend dankbaar waren dat zij dit in ontvangst
mochten nemen. Blij dat wij bij deze ontmoetingen
zichtbaar en een klein verschil mochten maken. Het
voelt toch heel dubbel, want het is maar net waar je
wiegje staat. Er zijn ontzettend veel kinderen die dolblij
waren met Celine, die deelde namelijk dropjes uit en dat
vonden ze geweldig.
En dan komt de vrijdag van afscheid nemen. Gerwin,
Celine en Ellie hebben deze dag de evaluatie van 3 jaar
Queen of Peace. Gerwin heeft het allemaal duidelijk op
papier; wat waren de doelen en zijn deze behaald? En
trots kunnen zij vertellen dat de doelen zijn behaald en
Queen of Peace op de goede weg zit met een toekomstperspectief. Na de evaluatie kregen wij een afscheidsparty wederom met veel zang en dans en toen ‘moesten’
wij ook nog wat doen. Celine mocht de boel aan elkaar
praten, Ruud en Henk waren de cabaretiers, Ellie deed
het gebed, met z’n allen hebben we op ‘Dancing Queen
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En nu ik weer thuis ben, kijk ik terug op een waardevolle week die mij diep geraakt heeft. Mensen van een
andere cultuur ontmoeten, maar ook de mensen van de
groep beter leren kennen en kunnen zien wat voor kwaliteiten een ieder heeft. En dan Celine, ik heb nu met
eigen ogen kunnen zien hoe geliefd ze na drie jaar bij
Queen of Peace is. Voor het eerst waren de rollen omgedraaid en mocht ik steun vinden bij Celine en ook dat is
een waardevolle ontmoeting geweest.
Kortom: een mooie afsluiting van 3 jaar Queen of Peace
met een volwassenen reis waar we allemaal met mooie
herinneringen en heel veel foto’s op terug kunnen kijken.
Liesbeth van den Heuvel
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Uitnodiging 3 jaar Queen of Peace:
All4Uganda & de Eshof

Wanneer: Zondag 10 November
Tijd:
11:30 uur
Waar:
De Eshof in Hoevelaken

• We kijken terug op drie jaar
samenwerking met Queen of
Peace, met een boodschap van
Philomena, een film All4Uganda,
foto presentatie.
• Heb je Oegandese/Afrikaanse
kleding, voel je vrij en trek deze
aan op deze mooie, afsluitende
dag van dit project!

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 informatie over het gemeenteleven en is tevens een platform
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof
te delen.
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Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse; tel 253 5288

Inleverdata

Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari
is dinsdag 26 november 2019
Inleverdatum voor het nummer van februari 2020 is
dinsdag 28 januari 2020
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij		
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