Het gedicht ‘Licht’ past mooi bij het thema van de Advents- en Kersttijd ‘Geef Licht’. Je kan mijn gedicht op verschillende manieren interpreteren, en dat is ook goed. Ieder kleurt het in op een manier die op dat moment bij die
persoon past. Ik heb het geschreven met het idee dat we allemaal Licht kunnen zijn en kunnen geven aan de ander.
Dat dat niet enorm groot hoeft te zijn. Niet groter dan verdriet bijvoorbeeld. Maar dat een piepklein lichtje al het
verschil uitmaakt tussen aardedonker en zicht. Je kan het Licht ook zien als een Goddelijke vlam waarbij wij als
mens onze twijfels kunnen hebben of die er is, maar op een ander niveau weten dat het bestaat. Als dat ‘Licht’ er
maar is dan zit het wel goed.
Jantine Dijkstra
P R O T E S T A N T S E
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DUBBELNUMMER
Rondom 'de Eshof'
december / januari 2020

Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 08 december
10:00 uur
dr. Meindert Dijkstra, Ede
					Collecten: Voedselbank en Eredienst
			17:00 uur
Pauluscentrum Gerda van Vilsteren
					Collecte: Voedselbank
zondag 15 december
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					
Collecten: Eigen Diaconie en onderhoud gebouw
			17:00 uur
Pauluscentrum Lieske Duim
					Collecte: Voedselbank
zondag 22 december
10:00 uur
Bernadette van Dijk, straatpastor in Amersfoort			
					
Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie
			17:00 uur
Pauluscentrum Cees Otte
					Collecte: Voedselbank
dinsdag 24 december
19:00 uur
ds. Ellie Boot; kinderkerstviering
					
Collecten: Naar school in Haïti en Eredienst
			
22:00 uur
ds. Ellie Boot; kerstnachtdienst
					Collecten: Voedselbank en Jeugd- en Jongerenwerk
woensdag 25 december 10:00 uur
ds. Ellie Boot; kerstmorgendienst
					Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij
zondag 29 december
10:00 uur
					

ds. Peter Breure
Collecten: Leger des Heils en Eredienst

dinsdag 31 december
19:00 uur
ds. Ellie Boot
					Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat
zondag 05 januari
10:00 uur
					

Rik Willemsen
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Muziek en Liturgie

zondag 12 januari
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 19 januari
10:00 uur
ds. Ellie Boot + Linda de Wals m.m.v. Pauluskoor en Cantorij		
					Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij
zondag 26 januari
10:00 uur
					

ds. Mieke Groen, De Glind
Collecten: JOP jeugdwerk en onderhoud gebouw

zondag 02 februari
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 09 februari
10:00 uur
ds. Ellie Boot +. Ben de Graaf
					Collecten: Stichting Voorkom en Eredienst		
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Agenda
maandag 09 december
19:15 uur
			
20:00 uur
			20:00 uur

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef
Kinderdienst

maandag 16 december
			
woensdag 18 december

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef
Activiteitenmiddag		

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

zondag 22 december
11:20 uur
Koffie concert
					adventsconcert verzorgd door Dinie Jager
zondag 05 januari
n.t.b.		
Expositie Jozef in de groeibijbel
					
5 januari - 16 februari 2020
maandag 06 januari
			
maandag 07 januari
woensdag 08 januari

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

maandag 13 januari
19:15 uur
			
20:00 uur
dinsdag 14 januari
20:00 uur
			20.00 uur
woensdag 15 januari
19:30 uur
zaterdag 18 januari
10:00 uur

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef
Instructie Basiscatechese
Activiteitenmiddag
Basiscatechese
Repetitie musical Jozef
Kinderdienst
Wijkteam 6
Wijkteam 4
Oefenzaterdag musical Jozef

zondag 19 januari
11:30 uur
Wat zingen we
					We gaan weer zingen!
					Prachtige liederen van een kerkdienst.
maandag 20 januari
19:15 uur
Basiscatechese
			
20:00 uur
Repetitie musical Jozef
woensdag 22 januari
13:30 uur
Activiteitenmiddag
maandag 27 januari
19:15 uur
Basiscatechese
			
20:00 uur
Repetitie musical Jozef
donderdag 30 januari
20:00 uur
De ecologische voetafdruk
					
De visie van IKEA is om een beter dagelijks leven te creeren voor
					zoveel mogelijk mensen.
maandag 03 februari
			
woensdag 05 februari
zaterdag 08 februari

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

Basiscatechese
Repetitie musical Jozef
Activiteitenmiddag
Oefenzaterdag musical Jozef

					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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AFWEZIGHEID
Van 17 tot en met 20 december mag ik me weer terugtrekken op het kloosterdomein van de dominicanen in Huissen. Ik zie
ernaar uit om in de rust tussen de getijdegebeden door aan de kerstdiensten te kunnen werken. Lieske Duim gaat mee en
wil in die dagen de puntjes op de i zetten van haar afstudeerwerkstuk voor de theologiestudie.
Mocht zich een pastorale noodsituatie voordoen, dan is Huissen niet ver weg en kan ik naar Hoevelaken terugkomen.

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie
RONDOM ADVENT EN KERSTMIS
Het thema ‘Geef licht!’ leidt ons dit jaar door de
adventstijd naar Kerstmis en Drie Koningen (5 januari)
toe. Er staat elders in dit kerkblad meer over te lezen.
Daarom houd ik het hier kort. Ik noem enkel een paar
bijzonderheden.
Voor zover het lukt en ook gastpredikanten hieraan
mee willen doen, lezen we tot aan Kerstmis uit de profeet Micha. Het is het zesde boek in de verzameling
die we de Twaalf Profeten noemen. De verzameling is
vermoedelijk in de vierde of derde eeuw vóór onze
jaartelling tot stand gekomen. In het eerste vers staat:
“Dit zijn de woorden die de Eeuwige richtte tot Micha
uit Moreset…” Naar deze Micha is het boek genoemd.
Mogelijk heeft hij tussen 750 en 700 v.Chr. in
Jeruzalem gewoond en gewerkt. Maar de tekst is waarschijnlijk niet (geheel) van zijn hand. In latere tijd zijn
vermoedelijk verschillende stukjes overgeleverde profetie tot één geheel in dit boek samengevoegd.
Het boek staat vol waarschuwingen. Micha verkondigt
de ondergang van Jeruzalem. Hij ziet die als straf voor
het begane onrecht. Maar er staan ook beloftes van heil
in het boek. Steeds is er die spanning tussen onheil en
heil. Net als bij Jesaja. Misschien was Jesaja wel zijn
leermeester.

Moderne, van oorsprong seculiere muziek zal de kerkdienst van 29 december kleuren. Daarin hebben de tieners van de basiscatechese een grote stem. Zelf vind ik
het telkens weer mooi te ontdekken hoeveel spirituele
thema’s er zitten in seculiere muziek. Zo ‘ongelovig’ is
die muziek vaak niet! Mensen, die zich niet aangesproken voelen door kerkelijke muziek, zullen zich in deze
kerkdienst hopelijk thuis voelen.
Op oudejaarsavond zullen de parochianen van de
Paulusgemeenschap net als in voorgaande jaren in de
Eshof te gast zijn. Het wordt een viering met stilte die
doorbroken wordt door knallen – dat geeft een aparte
sfeer. Wie musicus zal zijn in deze kerkdienst is nog
een spannende vraag…

ZONDAG 19 JANUARI –
OECUMENISCHE VIERING

In de kerstavondviering met kinderen zal er dit jaar
geen kinderkoor zijn. Het bleek helaas niet mogelijk
oefenmomenten te vinden waarop alle betrokkenen
aanwezig kunnen zijn. Maar er is wel een kerstspel.
Het is geschreven en wordt geregisseerd door Brigitte
Lammers, samen met haar schoondochter Ilse Janss.
Brigitte was ook de regisseur van de musicals Ester,
Maria en Anatevka. Vorig jaar regisseerde zij de jeugdmusical in de Eshof. Die laatste musical was voor een
belangrijk deel geschreven door de tieners zelf. Ook in
dit kerstspel zal de inbreng van de tieners groot zijn!

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, staat in
Handelingen 28,2. De mensen die deze ‘week van
gebed voor de eenheid’ hebben voorbereid, kozen dit
vers als leidraad. Gastvrijheid is het thema. Kunnen
wij gastvrijheid ontvangen?, is hun eerste vraag. Soms
is het comfortabeler om de helpende hand te bieden
dan hem aan te nemen. We hebben vaak de neiging om
vooral uit te willen delen. Kunnen wij ontvangen?
En natuurlijk klinkt ook hier de andere kant in door:
we worden opgeroepen om zelf met anderen te delen.
Juist in deze tijd kunnen we daarbij denken aan hen
die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als
Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die
op de vlucht zijn voor geweld en armoede. Ook in
Nederland komen ze aan. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen?
In de kerkdienst zal Linda de Wals vanuit de
Paulusgemeenschap mee voorgaan en de overweging
verzorgen. Cantorij en Pauluskoor ondersteunen samen
de zang.

In de kerkenraad is afgesproken met FREE! en de cantorij dat beide om beurten zullen meewerken aan de

Ellie Boot

Gastvoorganger Lisette van der Meijden moest helaas
voor zondag 22 december afzeggen. Frits Harmsen
heeft gelukkig Bernadette van Dijk, straatpastor in
Amersfoort, bereid gevonden om op die zondag bij ons
voor te gaan.
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kerstnachtdienst. Dit jaar zijn we blij met FREE! in de
kerstnachtviering. Die avond zal de cantorij zingen in
het Meander Medisch Centrum. Op kerstmorgen zal de
cantorij de gemeentezang ondersteunen.

P R O T E S T A N T S E
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Uit de kerkenraad
Vorige keer schreef ik
dat we in de vergadering
van 24 oktober geen besluiten konden nemen
omdat er te weinig ambtsdragers aanwezig
waren. We hebben toen besloten om via de
e-mail alsnog de besluiten te nemen, zodat we
niet hoeven te wachten tot de vergadering van
28 november. Inmiddels heeft de digitale besluitvorming plaatsgevonden. Alle kerkenraadsleden hebben ingestemd met de besluiten. Daarom
in deze rondom meer over de inhoud van de
genomen besluiten!

Begroting
De begroting voor 2020 is vastgesteld. De begroting is
eerst ter inzage geweest voor de gemeente. Hierop zijn
geen reacties binnengekomen. Deze begroting maakt
mogelijk dat we ook volgend jaar weer elke zondag
kunnen vieren, we ons pastoraal werk kunnen voortzetten en alle werkgroepen aan de slag kunnen met hun
activiteiten. Goed nieuws is dat de huuropbrengsten
voor 2020 hoger zijn dan in 2019 omdat onze Eshof
vaker wordt verhuurd. De begroting is daarmee nog
steeds niet helemaal sluitend. We voorzien een tekort
van € 4.675,--. Er is voorzichtig begroot. De ervaring
leert dat we door het jaar heen vaak ook nog meevallers
hebben. En als dat niet het geval is, dan hebben we dit
geld op onze rekening staan.

Collecterooster 2020
Het collecterooster voor 2020 is vastgesteld. In grote lijnen komt het rooster overeen met dat van dit jaar. Er
worden meer collectes gehouden voor de eigen diaconie
die bestemd zijn voor projecten in Hoevelaken en onze
directe omgeving.

Plaatselijke regeling
De nieuwe plaatselijke regeling is vastgesteld. In de
plaatselijke regeling staat bijvoorbeeld beschreven hoe
de samenstelling is van de kerkenraad, hoe we de verkiezing van ambtsdragers hebben geregeld, hoe we
besluiten nemen en hoe we onze vermogensrechtelijke
zaken geregeld hebben. Onze plaatselijke regeling was
oud en aan herziening toe. De kerkenraad heeft hier ver-

schillende keren over vergaderd en het voorstel voor de
nieuwe regeling heeft ter inzage gelegen in de gemeente. Een gemeentelid heeft een aantal vragen gesteld.
Deze vragen zijn beantwoord en naar aanleiding hiervan
zijn twee onderdelen aangepast. Een naam die verkeerd
geschreven was en een verduidelijking van de tekst dat
in onze gemeente ook kinderen zijn uitgenodigd bij het
avondmaal.
Een belangrijke toevoeging ten opzichte van de oude
regeling is dat we hebben opgenomen waar mensen
terecht kunnen in het geval van ongewenste 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 landelijke
meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.smpr.nl).
De regeling is nu vastgesteld en te vinden op de website
van de Eshof.

Ambtsdrager met speciale opdracht
De kerkenraad heeft besloten om Hannah Wicherink te
benoemen tot ouderling met speciale opdracht. Haar
‘speciale opdracht’ is die van ouderling voor bijzondere
vieringen.
Omdat het aantal ouderlingen terugloopt, vermoeden we
dat we steeds meer moeite moeten doen om ouderlingen
te vinden die in trouw- en rouwdiensten (die vaak door
de week en overdag plaatsvinden) of bij een doopgesprek aanwezig kunnen zijn.
Het uitgangspunt is en blijft dat de wijkouderling of de
ouderling die die zondag (als het gaat om een doopdienst) dienst heeft als eerste benaderd wordt voor deze
diensten. Echter wanneer deze (wijk)ouderling niet kan,
dan kan Hannah als ouderling met speciale opdracht
deze rol vervullen. Hannahs nieuwe ambtstermijn gaat
vanaf januari in. Ze zal vanaf dat moment zelf beslissen
welke activiteiten en vergaderingen van de kerkenraad
ze nog wel zal bijwonen. De kerkenraad is blij dat
Hannah op deze manier een nieuwe periode als ouderling wil ingaan. We zien dit als een mooi voorbeeld van
ruimte geven aan kwaliteiten van mensen om zo samen
onze gemeente georganiseerd te houden.
Sienke Wolters
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Verhaal uit de zaal
Op zondag 9 februari 2020 hebben we een
bijzondere voorganger: Ben de Graaf. Als
gemeentelid doet hij deze keer de overweging. Een ‘verhaal uit de zaal’!
In het voorjaar dachten we in de kerkenraad na over
de ‘Preek van de leek’. Zou dat iets zijn voor de
Eshof? Zou dit mensen kunnen prikkelen, laten
nadenken, een nieuwe impuls kunnen geven? In
verschillende plaatsen in Nederland is de ‘Preek
van de leek’ geïntroduceerd; meestal houden bekende Nederlanders dan een
preek in een zondagse
dienst.
Wij dachten: zou het niet
leuk zijn om mensen te vragen die géén BN-er zijn.
Mensen die nadenken over
het leven en hier iets over
willen vertellen. Dat kunnen
mensen zijn uit de
Eshofgemeente, maar ook
mensen van buiten de kerk,
met andere geloofsovertuigingen. Het vraagt om
openheid en welwillendheid
bij de leek én de kerkganger.

website (www.bentekstschrijver.nl). Die blogs triggerden ons om hem te vragen.
Ben is geboren en getogen in Hoevelaken. Tijdens
de barre winter in 1956 ligt hij lekker warm in zijn
wieg op de Weldammerlaan. Hij bewandelt een
geloofsweg die voert van de Dorpskerk, via
Amersfoort, naar de Eshof. In 1982 trouwt hij met
Elly Brundel. Zij is van huis uit rooms-katholiek.
Ze zoeken een kerk waar ze zich beiden thuis voelen, de stap naar de Eshof vindt Ben dan nog te
groot. Het stel probeert daarom alle kerken in
Amersfoort uit. De
Nieuwe Kerk aan de
Leusderweg ‘wint’. Als in
Hoevelaken in 1985 de
federatie een feit wordt,
laten beiden zich overschrijven naar de Eshof.
Ben en Elly krijgen drie
kinderen: Ganna, Guido en
Lieke.
Geleidelijk voelt Ben zich
steeds meer thuis in de
Eshof. Individuele ruimte
om je geloof te beleven,
minder dogma’s, dat bevalt
hem. Als eind jaren ’90 in
de Eshof tijdens een kerkdienst voor het eerst een
homoseksuele relatie
wordt ingezegend, is hij
trots op ‘zijn’ kerk.

Nieuwe naam
Voor deze nieuwe vorm was
een nieuwe naam nodig: het
‘Verhaal uit de zaal’. De
kerkenraad heeft besloten de proef op de som te
nemen. We kijken hoe het bevalt en beslissen dan
of we dit één of twee keer per jaar gaan herhalen.

Spits afbijten
Ik vroeg Ben de Graaf of hij het spits wil afbijten.
Na wat nadenken zei hij ja. Op zondag 9 februari
2020 bestijgt hij het spreekgestoelte. Ben is tekstschrijver van beroep, een goed verhaal schrijven is
hem wel toevertrouwd. Zijn tekstbedrijf heet Ben
Tekstschrijver. Elke maand zet hij een blog op zijn
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Op de kansel
Maar een overdenking houden in een kerkdienst?
Dat is opnieuw een grote stap. ‘Ik vind het doodeng, dat doe ik niet zomaar eventjes’, zegt Ben. ‘Ik
hou me maar vast aan Pippie Langkous, die zei:
ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan.’
Ben weet nu bijna een jaar dat hij zijn verhaal uit
de zaal gaat houden. Al die tijd zit de overweging
in zijn hoofd, bruikbare gedachten slaat hij direct

P R O T E S T A N T S E
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Verhaal uit de zaal
op in zijn telefoon. Hij betrekt ook Genesis 40 in zijn verhaal: het verhaal
van ‘de schenker en de bakker’ uit de Jozefcyclus. Daarmee volgt hij ons
plan om van 12 januari tot en met 16 februari in aanloop naar de musical
‘Jozef’ regelmatig aandacht te besteden aan deze zoon van Jacob.
‘Meedoen aan het Verhaal uit de zaal brengt me ook iets,’ zegt Ben. ‘Het
dwingt me te formuleren hoe ik in het geloof sta. Dat is nu toch wat duidelijker voor me geworden. Verwacht van mij geen theologische duiding van
Bijbelgedeelten, ik sta daar ook niet om zieltjes te winnen, ik ga mijn
geloofsverhaal vertellen: waar kom ik vandaan, waar sta ik nu. Maar dat
maakt het ook griezelig, ik leg toch in zekere mate mijn ziel en zaligheid
bloot.’

Lector
Ben maakt niet als enige zijn debuut op de kansel. Elly doet ook mee: zij vervult op 9 februari voor het
eerst de taak van lector.
Ellie Boot

Preek van de leek
Tijdens de ‘Preek van de leek’ krijgt een ‘leek’ tijdens een reguliere kerkdienst de gelegenheid vanaf
de kansel in een kwartier een verhaal te vertellen.
Het idee komt uit Amsterdam. De gedachte is dat kansel en Bijbel niet enkel zijn voorbehouden aan
kerkelijke voorgangers. De kerk zet hiermee de luiken open. Het idee is als een olievlek over het
land gegaan. Inmiddels worden in veel plaatsen lekenpreken gehouden.
Een leek kan voor nieuwe inzichten zorgen en luisteraars uitdagen over de eigen schaduw heen te
kijken. De inhoud staat voorop, niet de sensatie.
Op de website ‘www.preekvandeleek.nl’ staat: ‘Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is
overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij mengen
zich vaak op een onverwachte en dappere manier in het publieke debat. Met die constatering begon
het project ‘de Preek van de leek’.
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Geef licht! - thema voor de
Advents- en Kersttijd
IN HET VORIGE KERKBLAD
SCHREVEN WE:
‘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.
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. Deze stichting is volledig
afhankelijk van giften.
In het vorige kerkblad werd het plan van een ‘levende
adventskalender’ geopperd. Hier kwamen niet voldoende aanmeldingen voor. Daarom laten we deze activiteit
nu achterwege. Mogelijk kunnen we er een volgend jaar
iets mee doen; het plan om bij elkaar op de koffie gaan
in de adventstijd, lijkt ons de moeite waard om hier een
andere keer op terug te komen.

De uitwerking van het thema

‘geef licht!’

Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
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
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
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

‘GEEF LICHT!’ BIJ BINNENKOMST
Wanneer je op een zondagmorgen in de adventstijd in
de Eshof komt, zul je worden verwelkomd door de klanken van het lied ‘Geef licht!’ van Stef Bos. De tekst van
het lied is te lezen op het prikbord in de hal. Ook hier
volgt het:
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
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
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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.

LICHTENDE VOORBODES IN DE VESPERS –
1, 8, 15 EN 22 DECEMBER
Op de vier adventszondagen zal er om 17.00 uur in het
Pauluscentrum een avondgebed (vesper) gehouden worden. We laten ons de weg wijzen naar Kerstmis door
lichtende voorbodes: Bertolt Brecht; Johannes de Doper;
de engel Gabriël; en Jozef, de vader van Jezus. In de
vespers wordt ruimte geboden om stil te zijn. We zingen
mooie liederen en luisteren naar muziek.
P R O T E S T A N T S E
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Geef licht! - thema voor de
Advents- en Kersttijd
KINDEREN MAKEN HET LICHTER
1, 8, 15 EN 22 DECEMBER
Oproep voor alle kinderen: elke adventszondag gaan
we een lichtpuntje brengen bij
mensen die dit wel kunnen gebruiken. Er staat een box in de kerk
waarin je een briefje kunt doen
met de naam erop van iemand die
een lichtpuntje verdient.
Op zondag 1 december gaan wij
glazen potjes versieren zodat er een kaarsje in kan. Op
zondag 8 december maken we kerstkaarten. Op zondag
15 december maken wij kerststukjes met elkaar. Op
zondag 22 december maken we ieder een flitsende
kerstkaars.
Doen jullie ook mee? Dan zien we je bij de kinderdienst!

GEEF LICHT AAN DE VOEDSELBANK VAN
NIJKERK – 24 EN 25 DECEMBER
Op zondag Solidaridad (24
november) hielden we een eerste inzameling. Mensen brachten levensmiddelen mee naar de
kerkdienst. Kinderen van de
basiscatechese verzamelden het
voedsel. Vier grote bananendozen vol met groente en
fruit! Die actie gaan we herhalen op kerstavond en eerste kerstdag. Brengt u dan opnieuw voedsel mee voor de
voedselbank? Liefst verse (winter) groente en fruit.
Maar ook groente in glas of blik is welkom.
We zamelen in voorafgaand aan de kerstdiensten: de
kinderkerstviering om 19.00 uur, de kerstnachtdienst
om 22.00 uur en de kerstmorgendienst om 10.00 uur.
Als u wat in de voorraadkast hebt staan wat u toch niet
gebruikt, breng het gerust mee. In de week na Kerstmis
wordt het ingezamelde voedsel verdeeld. Het wordt bij
voorkeur toegevoegd aan de pakketten die in
Hoevelaken geleverd worden, maar als er veel komt (en
daar hopen we natuurlijk op!) wordt het ook aan de
andere pakketten toegevoegd. In totaal worden er in de
gemeente Nijkerk wekelijks 100 pakketten klaargemaakt. 25 daarvan zijn bestemd voor mensen in
Hoevelaken.

D E

E S H O F

Voedsel verdelen is de belangrijkste opdracht voor de
voedselbank. Maar die bestelbus moet ook rijden. En zo
zijn er meer kosten die gemaakt moeten worden. Per
maand is daar ongeveer 1.200,00 euro voor nodig.
Om de voedselbank ook daarin tegemoet te komen willen we graag een beroep op u doen een bijdrage te storten op de rekening van de ZWO. Het rekeningnummer:
NL49 RABO 0302 2639 77 o.v.v. Voedselbank.

TOP2000 KERKDIENST – 29 DECEMBER
Op 29 december wordt de reguliere kerkdienst verrijkt
met Top2000 muziek en persoonlijke verhalen. Ook
voor deze kerkdienst is het thema ‘Geef licht’, passend
in het kerstthema van ‘de Eshof’. Diverse muziekliefhebbers uit de kerk hebben een favoriet nummer aangedragen en de dienst krijgt al aardig vorm. Het is een
mooie mix van Rock, Pop, Ballads, Klassiek en
Nederlandstalig. Het idee is dan ook dat de viering ieder
van ons aanspreekt!
Met medewerking van
FREE! en YouTube kunnen we alles mogelijk
maken. Enkele songs zullen we ook samen zingen.
Deze laatste dienst van het
jaar zal het begin zijn van
een Happy New Year!

NIEUWJAARSBEGROETING OP 5 JANUARI
Op 5 januari, Driekoningen, ronden we het thema ‘Geef
licht!’ af door elkaar licht, heil en zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

De werkgroep kerstproject:
Dicky van der Veer, Henry Westein, Gerwin Duine,
Heidi van Rootselaar, Nico van Rootselaar, Jan Vogel,
Wim van Vliet,William Bouw, Ellie Boot
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Komt er een Eshof moestuin en
pluktuin?
Komt er een Eshof moestuin en pluktuin?
Al anderhalf jaar is De Eshof een ‘Groene
Kerk’ en kreeg het gebouw het gelijknamige
schildje op de gevel. Dat was de verdienste van
de Werkgroep Duurzame Eshof en allen die
binnen de Eshof al op de een of andere manier
bezig zijn met duurzaamheid.
Die werkgroep riep afgelopen zomer via ‘Rondom De
Eshof’ mensen op mee te denken over (en mee te doen
aan) een nieuw initiatief: het opzetten van een moestuin en een pluktuin.
Een groep mensen uit de Eshof is eind oktober bij
elkaar geweest. We vinden het een verrijking van De
Eshof als een kerkgemeenschap ook op praktische
wijze aan de slag gaat met duurzaamheid.
We willen op een natuurlijke manier gaan werken, zonder bestrijdingsmiddelen en met goede mest en zaden,
op goede grond, ‘biologisch’. Met aandacht voor bloemen, gezonde groenten en insecten. We willen de
samenhang laten zien tussen de groei en bloei van
gewassen en van mensen.
De tuin zou een ontmoetingsplek kunnen worden voor
mensen uit De Eshof en daarbuiten.
Niet op een passieve manier, maar door mensen erbij te
betrekken, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om
regelmatig wat van de oogst, het oogsten mee te genieten. Het ‘bloemetje uit de kerk’ zou een deel van het
jaar uit de eigen tuin kunnen komen. We zouden de

Voedselbank misschien wat oogst van groente en fruit
kunnen brengen uit De Eshoftuin.
We zouden kunnen laten zien hoe makkelijk het is de
kruiden die je in de keuken gebruikt, of wat groente, in
een hoekje in je eigen tuin te laten groeien. Welke
bloemen je ook makkelijk in eigen tuin kunt laten
groeien en plukken! Zo zijn er veel meer ideeën.
Actueel: we hebben hoogst waarschijnlijk al een stukje
grond!
Eind november werd bekend dat we waarschijnlijk een
stukje grond kunnen krijgen aan de Veenwal! Prachtig
nieuws. Alles eromheen kunnen we nu gaan uitzoeken
en regelen. Dan kunnen we echt van start. We willen
graag dit voorjaar beginnen, en dat betekent eigenlijk
dat we begin maart al de eerste voorbereidende klusjes
moeten gaan doen.
Hebt u een tip, bijv. ook over spullen voor de moestuin
(gereedschap, een opbergkist, wie weet een kasje, etc.),
of wilt u ook mee gaan doen, bel dan met
Janiet Kempen, of mail naar:
vaartjes44@gmail.com
Marius Gort

Bijschrift foto (eigen foto):
De klompen staan al klaar!

Namens de redactie van de rondom
aan een ieder een heel gelukkig kerstfeest gewenst,
en een gezond en vredig nieuwjaar.
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Vorming en Toerusting
‘Wat zingen we……..’
na de oecumenische viering van 19 januari.

Koffieconcert

na de kerkdienst van 22 december.

We doen dit na de viering en na de koffie om ongeveer
11.30 uur. Het programma duurt drie kwartier.
Een niet meer weg te denken programmaonderdeel van
Vorming & Toerusting is het zingen van prachtige liederen onder leiding van onze musici Annahes Odink, Henk
Boswijk en Simon Drost.
Er zijn zoveel prachtige liederen die heerlijk zijn om
goed mee te kunnen zingen in een kerkdienst. Liederen
die vaak meer zeggen dan een schriftuitleg. Muziek die
soms meer teweeg kan brengen dan gesproken woorden.
De liederen die we gaan zingen zullen in de kerkdiensten
in de Eshof en het Pauluscentrum in de weken die volgen
gezongen gaan worden.

Het eerste orgelconcert van dit seizoen zal gehouden
worden op 22 december na de kerkdienst en een kopje
koffie of thee. Van ongeveer 11.20 uur zal Dinie Jager
adventsmuziek ten gehore brengen. Het concert zal
ongeveer een half uur duren.
Dinie Jager maakt sinds 2018 deel uit van ons organistrenteam. Zij heeft aan het conservatorium in Groningen
orgel en piano gestudeerd. Tijdens haar studie begon
Dinie ook met lesgeven. ‘Het is
leuk om anderen enthousiast te
maken en ze met verschillende
muziekstijlen te laten kennismaken’. ‘Het is fijn om met muziek
bezig te zijn en die liefde voor
muziek door te geven aan mijn
leerlingen, waarbij het van belang
is dat ze er plezier in hebben’.
Dinie heeft een lespraktijk in de Grote Kerk van
Scherpenzeel.
Dinie heeft in diverse kerken in en om Groningen het
orgel bespeeld. Na haar verhuizing naar Nijkerk is zij
organist in de Vredeskerk en de Kruiskerk in Nijkerk en
vanaf 2018 dus ook in ‘de Eshof’ in Hoevelaken.
Niet alleen kerkgangers maar ook als u niet naar de kerk
gaat bent u van harte welkom bij dit adventsconcert.

De ecologische voetafdruk van IKEA op donderdag 30 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur in
de Eshof.

Expositie: Jozef in de Groeibijbel vanaf 5 januari
In het weekend van 15 en 16 februari wordt de musical
Jozef – de Dromenkoning uitgevoerd in de Eshof. Een
mooie gelegenheid om de platen rond de Jozef-cyclus,
die Cees Otte rond 2000 tekende voor de Groeibijbel,
een plek te geven aan de expositiewand van de Eshof.
De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project van het
toenmalige SGO in Hoevelaken (thans Kwintessens te
Amersfoort). Met de Groeibijbel, die zeven delen telt,
hoopte men jonge mensen te interesseren voor de Bijbel. Piet van
Midden schreef hervertellingen
van de Bijbelverhalen en Cees
Otte tekende er kleurrijke kunstwerken bij.
Wie geïnteresseerd is in deze of
andere kunstwerken van Cees kan
zijn website bezoeken (www.ceesotte.nl) of contact met hem opnemen via e-mail cees@ceesotte.nl of telefonisch 0332536476. De expositie is te zien tot en met zondag 16
februari.

Het grote bedrijfsleven, vooral multinationals worden
nog wel eens afgeschilderd als 'geldmachines', die alleen
maar uit zijn op winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde, en geen of weinig boodschap hebben aan de
wereld waarin zij opereren.
Plaatsgenoot Albert Martens, oud directeur HRM
International van IKEA legt uit dat dat beeld op zijn
minst enige nuance behoeft.
IKEA is een wereldwijd opererend internationaal familie
bedrijf met een miljarden omzet en winst waar twee honderdduizend mensen werken. De visie van IKEA is om
een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk
mensen
IKEA houdt zich bezig met ontwerp, productie en verkoop van woninginrichting en heeft in vrijwel alle
wereldsteden grote winkels en in vele landen fabrieken
waar een deel van hun producten wordt gemaakt
Albert legt in een heldere presentatie uit wat IKEA verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid, bijvoorbeeld t.a.v. CO2 reductie, op
welke wijze zij grondstoffen gebruiken en hoe belangrijk
duurzaamheid is in alle geledingen van de onderneming.
Ook normen en waarden binnen de onderneming spelen
daarbij een rol. Het is geen verhaal met als insteek 'kijk
eens hoe goed wij zijn'. Albert stelt zich kwetsbaar op en
schuwt moeilijke dilemma's niet. Ten slotte moet ook
IKEA gewoon winst maken om te kunnen blijven voortbestaan. Vanuit zijn functie was hij sterk betrokken bij
het ontwikkelen en invullen van het beleid. Hij presenteert zijn verhaal in een hopelijk levendige dialoog met
de aanwezigen.
Er hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld,
maar er is ruimte voor nog meer.
Namens de commissie V&T,
Frits Harmsen.
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Wandelen rondom duurzaamheid.
Datum 15 t/m 17 mei 2020

Met elkaar 2 dagen genieten van de natuur, de stilte en gesprekken onderweg.
Van Aken via Gulpen naar Maastricht (Zuid-Limburg).
Ongeveer 55 km in totaal door glooiende landschappen.
Thema:
		

Ontmoeten en genieten van wat je op je weg tegenkomt.
En wat je aan het denken zet

Vrijdagmiddag om 13:00 uur vertrekken wij naar
Maastricht. Wellicht met het openbaar vervoer of eigen
auto’s. Dit stemmen wij met elkaar nog af. Vervolgens
nemen wij de bus naar Aken.
In Aken hebben wij
dan een hotel gereserveerd, waar wij
onze spullen naar toe
brengen en vervolgens met zijn allen
het centrum inlopen.
Daar bezoeken wij de
Dom en gaan wij
gezellig eten.
Na een goede nachtrust gaat om 07:00 uur onze wekker
en ontbijten we rond 07:30 uur. Na het ontbijt trekken
wij onze wandelschoenen aan, pakken wij onze spullen
en gaan op weg. Zorg dat je niet te veel bij je hebt, maar
alleen het hoognodige want je moet het zelf dragen naar
de volgende overnachting. Onderweg zijn wij stil, praten
met elkaar en genieten vooral van het landschap waardoor wij lopen. Onderweg zien we de biologische varkenshouderij ‘Kuusj’.

In een rustig tempo lopen we rond de 28 km naar
Gulpen. In of nabij Gulpen is onze overnachting. Als
wij aankomen eten wij met elkaar en genieten van een
goede nachtrust.

Op de tweede dag gaat onze
wekker ook weer om 07:00
uur en ontbijten wij om
07:30 uur. Na het ontbijt
pakken wij onze spullen,
trekken onze wandelschoenen aan en lopen in de
vroege ochtendlucht richting Valkenburg en vervolgens door naar Maastricht.

Ons eindpunt. Deze afstand is rond de 25 km. Als wij
daar in de loop van de middag aankomen, reizen we of
met het openbaar vervoer naar huis, of naar het startpunt
waar onze auto’s staan.
Als wij op pad gaan, nemen we drinken (water) en wat
lichte versnaperingen mee. Op beide dagen komen we
goede gelegenheden tegen waar wij wat kunnen drinken
en lunchen.
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Wandelen rondom duurzaamheid.
Datum 15 t/m 17 mei 2020
Kosten: Hou rekening met de volgende kosten.
Nog niet bekend, maar reken tussen de € 300,00 en
€ 350,00 p.p.
• Vervoer naar startlocatie. (Eventueel samen reizen
of meerijden).
• Diner en overnachting eerste avond.
(Inclusief ontbijt).
• Lunch
• Diner en overnachting tweede avond.
(Inclusief ontbijt).
• Lunch
• Terugreis met openbaar vervoer en/of eigen auto.
• Snacks en/of drinken onderweg en/of in de avond.

Voor deelname is het wel
belangrijk dat je:

Begeleiding:
Norman Kempen en Herman Julsing

Begin januari 2020 moeten wij wel weten wie er mee
gaan. Dit om de overnachtingen op tijd te kunnen reserveren. Half januari organiseren wij nog een bijeenkomst
met de deelnemers om alle praktische zaken af te stemmen en met elkaar het programma te verfijnen.

•
•
•
•

2 dagen tussen de 25 en 28 km kan lopen in een
heuvelig landschap.
Een rugzak kan dragen waar al je benodigdheden
inzitten.
Zorgt dat je zelf een reisverzekering hebt.
Goede wandelschoenen aan je voeten hebt.

Aanmelden bij Herman Julsing

Deelname:
max 12 personen.

Herman Julsing

Kinderkerstdienst
BESTE KINDEREN EN OUDERS,
Op dinsdag 24 december is er om 19.00 uur een kinderkerstdienst in de Eshof.
Dit jaar zal het kerstverhaal worden geprojecteerd naar
de huidige tijd. Dit willen we graag uitbeelden door middel van kleine toneelstukjes. Hiervoor hebben we jullie
hulp nodig! Lijkt het je leuk om mee te spelen?
We gaan twee keer oefenen in de Eshof: op zondag 15
december na de dienst, dus om 11.00 uur, en op 24
december om 13.30 uur.
Opgeven hoeft niet, je kan gewoon binnenkomen.

16

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

G E M E E N T E

OPENINGSGEBED
Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,
licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Tekst: Jaap Zijlstra (uit: Medemens)
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"met dank aan Lien Vogel"

17

Uitnodiging gemeente-uitje
donderdag 9 april 2020

Het uitje biedt een zeer aantrekkelijk programma in het Noord-Hollandse land.

Gaat u mee? Hoe meer zielen hoe meer vreugd
We beginnen met een mooie toer per bus door de Beemster met uiteraard eerst een stop voor koffie of thee met
wat lekkers. En na de toer staat er als lunch een heerlijke koffietafel voor ons klaar.
Voor het middagprogramma gaan we met de bus naar Andijk. Hier heeft kunst- en portretschilder Marius van
Dokkum zijn gezellige en sfeervolle expositieruimte in de “Mantel” en vertelt zijn zus middels afbeeldingen en
een film op een prettige manier over zijn werk.
En ook in de middag is er koffie of thee met wat lekkers.
Bij terugkomst in Hoevelaken staat er in de Eshof nog even napraten met een hapje en een drankje.
Het Gemeente-uitje is dus op
Datum:
donderdag 9 april 2020
Verzamelen: bij de Eshof		
08.45 uur
Terugkomst: ongeveer 		
17.30 uur
De prijs per persoon: € 47,50
Het bedrag bij opgave gelijk te voldoen op rekening
NL 20 RABO 0302 206 299 t.n.v. ‘Prot. Gemeente de Eshof’ onder vermelding van “gemeente-uitje”
Opgave vóór 1 maart 2020, maar het liefste zo vroeg mogelijk.
Dit kan bij Annie Hanse of bij Lien en Jan Vogel
Graag bij opgave vermelden uw:
Naam en adres
Uw mobiele telefoonnummer
Eventuele dieet wensen:
Namens de voorbereidingscommissie
Jan Vogel
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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
De 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

Kerstsamenzang in de openlucht
Op zaterdag 21 december kan iedereen die ervan houdt kerstliederen te zingen, tussen 14.00 en 15.00 uur
terecht in het centrum van ons dorp. Een groepje enthousiaste zangers zal op de Wiekslag en De Brink een
openlucht kerstsamenzang verzorgen. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Van te voren opgeven
kan, maar hoeft niet. Meer informatie?
Bel of mail José van Dasselaar.

D E

E S H O F

19

Musical Jozef: blijf dromen!
Op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2020 vertelt musicalgroep Hoevelaken het wereldberoemde verhaal van Jozef - de dromenkoning
(Genesis).
Wij doen dit op geheel eigen wijze, daarbij gebruikmakend van het script en de muziek van Gerard van Amstel
en Gerard van Midden. Waar de bonte en ultravrolijke
Joop van de Ende productie “Joseph and the amazing
technicolor dreamcoat” een feelgood musical is, hebben
Gerard en Gerard een heel andere insteek gekozen.
Alleen het begin al: de eerste scène speelt zich af na de
begrafenis van Jozef. De familie van Jozef blikt terug op
zijn bewogen leven. Door flashbacks naar vroeger,
komen we steeds meer te weten over Jozef en zijn familie. Jozefs familie zit complex in elkaar. Een wel heel
bijzondere rol is weggelegd voor ‘de’ zus, Dina.
Misschien had de musical beter ‘Dina’ kunnen heten.
Dina is een halfzus van Jozef; de dochter van Lea en
Jakob. In de Bijbel wordt er weinig over haar geschreven, in tegenstelling tot de uitvoerige beschrijving van
alle broers van Jozef. Als enige dochter tegenover de
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twaalf zonen. Een vrouw in een mannenwereld. Dina’s
geschiedenis lijkt wel wat op die van Jozef. Toch is haar
leven heel anders verlopen. Jozef zat diep in de put,
maar maakt een grote omwenteling door in zijn leven en
eindigt als hoge pief. Bij Dina is dat wel even anders
gegaan. Een ingrijpende gebeurtenis heeft haar levenspad verlegd. Thema’s als familie-eer, jaloezie, wraak,
liefde, trouw, verzoening en vergeving; ze passeren allemaal de revue. Iets van alle tijden dus? Een verhaal dat
je niet mag missen!
Voorstellingen:
Zaterdagmiddag 15 februari om 14.00 uur
Zaterdagavond 15 februari om 19.30 uur
Zondagmiddag 16 februari om 14.00 uur
Kaarten kosten € 12,50 per stuk inclusief consumptie en
verkrijgbaar:
- bij De Hoevelakense Boekhandel
- bij Boekhandel Roodbeen in Nijkerk
- door het sturen van een e-mail naar Nel Stoffelsen;
nel.stoffelsen@kpnmail.nl
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In 2020 naar het veelzijdige en
heerlijke Griekenland.
Ontdek samen met ons in tien dagen ‘n gedeelte
van het mooie Griekenland. De combinatie van
middeleeuwse ruïnen, natuurschoon, de idyllische bergdorpjes en een weerbarstig bergland.
Ervaar de Griekse gastvrijheid, de griekse keuken we gaan het allemaal beleven!

We vliegen naar Athene en reizen door naar de het prachtige schiereiland Peloponnesos waar we drie dagen zullen
verblijven. Het archeologisch Museum in Nafplio toont
ons de belangrijkste vondsten uit de regio Argolis.
Mykene, de burcht van Koning Agamemnon, hij was de
aanvoeder van de Grieken in de strijd om Troje. We
bezoeken de Byzantijnse kerk van Maria Hemelvaart in
het dorpje Agia Triada.
En zo reizen we verder naar het kustplaatsje Ermioni
waar we op de boot stappen naar Hydra. Hier is aandacht
voor de moderne geschiedenis van Griekenland. Een
bezoek aan de verlaten Byzantijnse stad Mystras mag
natuurlijk niet ontbreken evenals de Byzantijnse kloosters
in de Lousios-kloof. Hier zullen we hoogstwaarschijnlijk
een lange wandeling maken in de prachtige natuur. We
gaan ook nog een rit maken met een tandradtreintje door
de Vouraikos-kloof van Kalavryta naar Diakofto.

De voorlichtingsavond is gepland op 22 januari om
20.00 uur te Leusden Hamersveldseweg 51 in de Kom
(zaaltje naast de Kerk) Dan wordt het programma zoals
hier boven in vogelvlucht is weergegeven uitgebreid aan
u gepresenteerd. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben wij een Griekenland specialist uitgenodigd. Tijdens
deze avond is uiteraard tijd om uw vragen te beantwoorden. Voor de snelle beslissers en om zekerheid te hebben
dat er plaats voor u is kunt u zich ter plekke al opgeven.
De prijs van deze 10-daagse rondreis met rechtstreekse
vluchten Amsterdam – Athene en v.v. met vertrek op 11
juni is een prijs onder voorbehoud van 1195,00 euro p.p.
bij 25 deelnemers. Accommodatie is op basis van gedeelde tweepersoonskamers; voor eenpersoonskamers geldt
een toeslag van ca. 175,- euro p.p. Inclusief zijn verder
ruimbagage tot 15 kilo p.p, alle dagen lunches/lunchpakketjes en ’s avonds diners, de boot naar Hydra, het treintje van Kalavryta naar Diakofto en het vervoer per touringcar conform het programma. Boekingskosten,
entrees, verzekeringen en overige uitgaven zijn niet inbegrepen.
U bent van harte uitgenodigd ongeacht geloof, wel of
niet aangesloten bij onze Parochies. Iedereen die geïnteresseerd is in deze reis maar wel gezond en goed ter
been is gezien het drukke programma, kan deel
nemen aan onze reis.
Hartelijke groet namens ons team en we zien u heel
graag bij de voorlichtingsavond.
Willie van de Brug

Tijdens onze reis volgen we ook Paulus op zijn tocht
door Griekenland, we gaan o.a. naar oud-Korinthe. In
Athene gaan we naar de plek waar Apostel Paulus de
Atheners heeft toegesproken. De Akropolis, de heilige
rots met de fameuze tempels Panteonon en Erechtheion.
Een prachtige reis die niet alleen een indruk geeft van de
weg van Paulus maar ons ook voert naar de wortels van
onze eigen cultuur en beschaving.
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Van harte aanbevolen de collectes
voor de komende tijd.
1 en 15 december.
Eigen diaconie; Kerstpakketten

22 en 31 december
Eigen diaconie

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!

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 hulpverlening. 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!

1, 8, 15 en 22 december, Vespers in het
Pauluscentrum om 17:00 uur.
In aansluiting op het kerstproject wil
de diaconie ook graag haar steentje
bijdragen. Tijdens de vesperdiensten
collecteren wij daarom voor de
Voedselbank. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften om de organisatie te laten functioneren. De Eshof wil met het kerstproject de stichting ondersteunen. We willen graag
voedselpakketten leveren en de voedselbank tegemoetkomen in de maandelijkse exploitatiekosten door één
maandbedrag van 1200 euro te doneren. Het gaat hierbij
om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen en onderhoud en brandstof van de bestelbus. Helpt u ons mee?

8 december en 24 december kerstnacht om
22:00 uur.
De Voedselbank
In aansluiting op het kerstproject
wil de diaconie ook graag haar
steentje bijdragen. Tijdens deze
diensten collecteren wij daarom voor de Voedselbank.
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is
volledig afhankelijk van giften om de organisatie te
laten functioneren. De Eshof wil met het kerstproject de
stichting ondersteunen. We willen graag voedselpakketten leveren en de voedselbank tegemoetkomen in de
maandelijkse exploitatiekosten door één maandbedrag
van 1200 euro te doneren. Het gaat hierbij om de huur,
gas/water/elektra, verzekeringen en onderhoud en brandstof van de bestelbus. Helpt u ons mee?
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24 december om 19:00 uur Kerstavond voor
jong en oud
Naar school in HaÏti
Haïti is één van de armste landen
van de wereld. Een land waar
meer dan 80% van de mensen
analfabeet en werkloos is. Een
land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in
Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de
financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel
afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven,
scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is
dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van
onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel,
onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

25 december 1ste Kerstdag:
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen
van “buiten” zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen
vanaf 18 jaar bij wie door de arts of
specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting
van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom
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Van harte aanbevolen de collectes
voor de komende tijd.
29 december TOP2000 dienst
Leger des Heils

19 januari
Hospice Nijkerk

Het Leger des Heils biedt hulp aan
mensen zonder huis in de breedste zin
van de betekenis. Hulp door eten te
verstrekken aan mensen die op straat
leven, hulp in de vorm van dag- en
nacht opvangvoorzieningen maar ook
hulp in de vorm van crisisopvang voor
mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen willen wij deze mensen een stukje licht geven. Uw bijdrage van harte welkom!

Het Hospice Nijkerk
heeft een regionale functie maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat 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

5 januari
Nijkerks Diaconaal Beraad

Tijdens Sirkelslag, een online spel
van JOP, Jong Protestant, spelen
kinderclubs, jeugdgroepen of
schoolklassen via internet tegen
andere groepen of klassen uit heel
Nederland. Kinderen voeren als
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar
voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en
vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen
meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een
groep. Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in en buiten de kerk.

Het Nijkerks Diaconaal Beraad
(NDB) is een samenwerking tussen
de verschillende diaconieën van
gemeente Nijkerk met als doel
elkaar te versterken. Het NDB
heeft bijvoorbeeld mensen opgeleidt tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar in
moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen,
geheel verzorgt een week op vakantie mogen. Daarnaast
deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de
voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

12 januari
Eigen Diaconie
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in
Hoevelaken en directe omgeving mensen die moeten
rondkomen met een minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun
werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan
waardoor gezinnen aan het einde
van de maand hun vaste lasten niet kunnen betalen en
niet meer weten hoe ze aan het einde van de maand kunnen rondkomen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen
bij en helpt ze. Niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillende organisaties
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26 januari.
JOP Jeugdwerk

2 februari
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze
directe omgeving; voor mensen
dichtbij, die het (financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw
bijdrage gewenst en soms zelfs
hard nodig.
William Bouw
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Gastpredikanten in december en
januari 2020
In de maanden december en januari gaan de Bernadette is al vanaf 1 februari 2008 de straatpastor van
volgende gastpredikanten voor:
Amersfoort. Op de website van het straatpastoraat zegt
8 december: Dr. Meindert Dijkstra uit Ede
Op de zondag van de 2e Advent gaat
Meindert Dijkstra voor. Een al jaren
bekende gastvoorganger in de Eshof.
Meindert is een emeritus hoogleraar
die kans ziet zijn wetenschappelijke
kennis, vooral over het Oude
Testament in heldere bewoordingen
te vertalen naar de praktijk van alle
dag en daarbij politieke uitspraken en kerk-kritische
opmerkingen niet schuwt.
Meindert heeft theologie gestudeerd aan de universiteit
van Kampen. In zijn werkzame leven was hij verbonden
aan de theologische faculteit van de Universiteit van
Utrecht als oud testamenticus en docent oud oosterse
godsdiensten en culturen. Daarnaast is hij archeoloog.
In de tachtiger jaren was Meindert gedurende 8 jaar verbonden aan het Evangelical Theological Seminary van
Caïro als professor Oude Testament.
Enkele jaren geleden verscheen zijn boek ‘Palestina en
Israël. Een verzwegen geschiedenis’. De vraag ‘van wie is
dit land’, vormt de achtergrond van dit boek. In het kader
van dit artikel gaat het wat ver om een recensie uit het
Reformatorisch Dagblad integraal weer te geven maar één
aspect is vermeldenswaard. Als het gaat om de vraag van
wie dit land eigenlijk is, stelt Meindert zich kritisch op
t.a.v. de historische claims van de staat Israël. Hij vindt bv
dat er in Israël teveel wordt gegraven. Want dat gebeurt
volgens Meindert alleen om ‘het zionistisch verhaal van
Israël te vertellen en vervolgens historisch te claimen’.
Een boek waarin volgens de recensent van de krant
Meindert blijk geeft van een welhaast encyclopedische
kennis van zaken betreffende personen, feiten en jaartallen.

Bernadette daar het volgende over:
‘Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid.
De mens is een schepsel van God. Daarom zoekt het
straatpastoraat de mensen op straat en in de opvang op.
Om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te
laten ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen te helpen bij
de vragen naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht
naar God. Een mens is meer dan een ‘junk’, meer dan een
‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’.
Ieder mens is een ‘kind van God’ en heeft het recht dat
iedere dag te horen’.
Bernadette wordt breed gesteund door de Amersfoortse
kerken en ook door ‘de Eshof’, want haar werk is belangrijk.

29 december: Ds. Peter Breure uit Voorthuizen
Een dienst tussen kerst en oudjaar heeft vaak een apart
karakter. Zo ook deze Top 2000 dienst. Elders in dit blad
leest u er ongetwijfeld veel meer over. In deze dienst gaat
Peter Breure voor van onze buurgemeente van de Ichthuskerk te
Voorthuizen.
Peter is sinds 13 september 2015 als
predikant verbonden aan de
Ichthuskerk, onderdeel van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Mieke Groen uit De Glind, Peter
Breure en Ellie vervangen elkaar bij
afwezigheid in pastorale situaties waarbij de aanwezigheid van een predikant gewenst is.
Voordat Peter predikant werd, was hij bijna 20 jaar docent
scheikunde o.a. op het Christelijk College Nassau-Veluwe
in Harderwijk. Tijdens zijn docentschap heeft hij in deeltijd theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van
Groningen en aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Utrecht. De Ichthuskerk in Voorthuizen is
zijn eerste gemeente. Samen met zijn vrouw Renske en
zijn drie kinderen bewoont Peter de pastorie.

22 december: Bernadette van Dijk, straatpastor
te Amersfoort
5 januari: Rik Willemsen uit Amersfoort
Met enige regelmaat wordt mij
gevraagd wanneer Bernadette weer in
de Eshof voorgaat. De laatste keer
was op 4 maart 2018. Gelukkig was
Bernadette bereid om op deze 4e
advent een plotseling gat in het rooster
op te vullen. Wij zijn haar daarvoor
dankbaar.

24

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar gaat Rik
Willemsen voor.
De meesten zullen hem nog wel kennen van zijn stageperiode in ‘de Eshof’ in het najaar van 2018. Op dit
moment loopt hij stage in de PG van Wijk bij
Duurstede.
Rik heeft zijn theologiestudie in Groningen gedaan met
als specialisatie het Nieuwe Testament. Deze studie deed
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Gastpredikanten in december en
januari 2020
hij in deeltijd naast zijn werk in
Barneveld. Rik heeft inmiddels de
bevoegdheid om in elke PKN kerk
voor te gaan, wat hij dan ook regelmatig doet in kerken in de omgeving.
Met zijn vrouw Wanda en dochter
Yenthe woont Rik in Amersfoort.

26 januari: Ds. Mieke Groen uit de Glind
Mieke Groen is een bekende verschijning in de Eshof.
Mieke is vanaf 2007 predikant in de Dorpskerk van de
Glind.
De Dorpskerk heeft een bijzondere plek in het dorp de
Glind. Natuurlijk door de ligging temidden van prachtige natuur, maar ook door de historische band met de
Rudolphstichting, die als doel heeft om kinderen en
jongeren vanuit probleemsituaties op te vangen in diverse woonvormen in De Glind.
Het werken met kinderen heeft altijd de belangstelling

Oliebollenactie

van Mieke gehad. Toen er zich een mogelijkheid voordeed om predikant in de Glind te worden, pakte ze die
mogelijkheid met beide handen aan.
Ze heeft zichzelf wel eens
afgevraagd wat een kerk in
de specifieke situatie van
de Glind te bieden heeft.
Een vraag waar menig kerkelijke gemeente zich mee
bezig houdt maar die door
Mieke Groen werd beantwoord met één woord:
laagdrempelig. Eén van de speerpunten in mijn werk is,
zo vertelde ze, het vormgeven van laagdrempelige vieringen, waarin mensen met verschillende kerkelijke
achtergronden zich gehoord en thuis voelen en jong en
oud zich gekend weten.
Frits Harmsen.

De bestelde oliebollen kunnen worden op twee
momenten worden opgehaald in
De Eshof, De Veenslag 16, te Hoevelaken:
maandag 30 december 19.00 – 21.00 uur
dinsdag 31 december 10.00 – 12.00 uur

Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook
dit jaar weer oliebollen. De opbrengst hiervan
gaat volledig naar Grace Care in India. Zij
hebben een financieel zwaar jaar achter de
rug, dus iedere gift is van harte welkom. Het Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn om de oliegeld zal een bijdrage zijn in de algemene bollen op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis op
behoefte voor eten, kleding en onderwijs voor 31 december.
de kinderen.
We verkopen de oliebollen aan de hand van voorverkoop. De oliebollen kosten 9 euro per zak van 10 oliebollen, twee zakken voor 17 euro en drie zakken voor
25 euro.
U kunt de oliebollen bestellen door een e-mail te sturen naar stichtinggracecarenederland@gmail.com.
Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen
met uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Grace Care
Nederland
Judith van Hoeijen

Ook zullen we op 15 en 29 december na de kerkdienst
in De Eshof aanwezig zijn met intekenlijsten voor de
oliebollen.
De oliebollen zijn van topkwaliteit en worden gebakken door de echte warme bakker Van der Veer uit
Barneveld.
D E

E S H O F

25

Hoe wilt u de Rondom vanaf 2020 ontvangen?
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 ruim 280 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?
1. Op papier
2. Digitaal (per email in PDF formaat)
3. Digitaal en op papier
4. Ik heb geen behoefte aan een Rondom
Wilt u bij uw reactie ook uw
huisadres doorgeven?

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

Als u een mailadres hebt, mogen wij dat dan voor
andere Eshofberichten gebruiken?

Naam:

Ja / Nee
Adres:
Met vriendelijke groet, Werkgroep Digitale Rondom
Henry Westein, Harmen Lanser, Inge Pie

Emailadres:

Website ‘de Eshof ’: www.pgdeeshof.nl

Protestantse Gemeente 'de Eshof ' - Hoevelaken

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

Redactie

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

Inleverdata

Inleverdatum voor het februarinummer is
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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dinsdag 28 januari 2020

Inleverdatum voor het maartnummer is
dinsdag 25 februari 2020
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij		
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