Februari 2020

ZINGEN IN DE KERK
Viditque in somnis scalam stantem
super terram (Genesis 28 vs 12)
Wanneer ik zing met allen om mij heen,
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
niet meer van mij alleen, maar al-gemeen.
Zingen, dat doe je niet uit volle borst, –
je zingt inademend, omdat je leeg bent,
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen
het ‘nee’, je zingt zoals je drinkt: van dorst.
Het lied is daar wanneer ik nergens ben,
komt naar mij toe als een gezant van verre,
het neemt me op in het gezang der sterren,
het spreekt een taal die ik van-zelf niet ken.
Het telt niet mee, het geldt als nutteloos,
zijn waarde past niet in de aard der dingen, –
maar het wordt nieuw van gloed als wij het zingen,
al kwam het ook uit de oeroude doos.
Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren,
zal ik tot de gevleugelden behoren,
er groeit een halleluja uit een snik
De toonladder van Jakob daalde neer
waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden
gaan op en af en waar ik lig beneden
staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.

De lofzang is een scala van de vrede.

Willem Barnard

gedicht ingezonden door Simon Drost
organist in de Eshof

Gedichten in de Rondom
Enkele jaren geleden werd de Rondom redactie vaak verrast met gedichten van leden die op de eerste pagina van
de Rondom werden geplaatst. De inbreng van deze gemeenteactiviteit is, op een enkele uitzondering na, al enkele
jaren gestopt. De redactie maakt nu zelf een keuze. Omdat de Rondom “ons kerkblad” is, stelt de redactie het op
prijs als ook gemeenteleden gedichten insturen die hen persoonlijk aanspreken.
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Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 09 februari
10:00 uur
ds. Ellie Boot en Ben de Graaf
					Collecten: Stichting Voorkom en Eredienst
zondag 16 februari
10:00 uur
					

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

zondag 23 februari
10:00 uur
ds. Jenny van der Veen, Nijkerk
					Collecten: Stichting Hulpdienst en Eredienst
woensdag 26 februari
19:00 uur
			Pauluscentrum

Aswoensdag vesper: Gerda van Vilsteren en Simon Drost

zondag 01 maart		
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Collecten: Kerk in Actie en Vorming & Toerusting
zondag 08 maart		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot
Collecten: Naar school in Haiti en Onderhoud gebouw

zondag 15 maart		
10:00 uur
					

ds. Constance Schouwstra-Dijkman, Apeldoorn
Collecten: Kerk in Actie en Muziek en Liturgie

zondag 22 maart		
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
zondag 29 maart		
10:00 uur
drs. Erik Idema
					Collecten: Kerk in Actie en Pastoraat

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

Agenda
donderdag 06 februari
zaterdag 08 februari

20:00 uur
10:00 uur

zondag 09 februari
09:15 uur
maandag 10 februari
19:15 uur
woensdag 12 februari
20:00 uur
				
donderdag 13 februari
20:00 uur
vrijdag 14 februari
19:00 uur
zaterdag 15 februari
14:00 uur
			
19:30 uur
zondag 16 februari
14:00 uur
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Julianalaan 15 wijkteam 8
Oefenzaterdag musical Jozef
Bezoek aan de El Fad-moskee, A
Basiscatechese
Generale repetitie musical Jozef
Moderamen
Try-out musical Jozef
Uitvoering musical Jozef
Uitvoering musical Jozef
Uitvoering musical Jozef
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Agenda 			

- vervolg

maandag 17 februari
dinsdag 18 februari
woensdag 19 februari
donderdag 20 februari

Basiscatechese
Lindenhof 18
Commissie V&T
Activiteitenmiddag
Kerkenraad

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

maandag 24 februari
20:00 uur
					
woensdag 26 februari
20:00 uur
			
20:00 uur
donderdag 27 februari
20:00 uur
					

Filmen met je smartphone
ook 9 maart, leer een korte video te maken
Repetitie Cantorij
College van kerkrentmeesters
Liturgische vormgeving door de jaren heen
Inzicht in de ideeen en vormgeving van de liturgie

maandag 02 maart
19:15 uur
Basiscatechese
			
20:00 uur
afsluitende avond musical Jozef
woensdag 04 maart
13:30 uur
Activiteitenmiddag
donderdag 05 maart
20:00 uur
Zeg me, wie ben je
					
Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen?
					
Ze worden meestal benoemd als vrouw-van.
					Maar is er niet meer?
maandag 09 maart
09:30 uur
			19:15 uur

Akkermaalshout 11
Wijkteam 2
Basiscatechese				

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

De Rondom "opgefrist"
Een nieuw jaar een nieuwe Rondom.
De redactie vond het tijd om ons kerkblad een opfrisbeurt te geven.
De omslag is opnieuw ontworpen met een knipoog naar de banner is de hal van de Eshof. Ook de tekstopmaak was aan
verandering toe en vindt u nu alle ingezonden copy onder elkaar in 2 kolommen. Op deze wijze worden de beschikbare
pagina’s volledig benut, waardoor minder pagina’s nodig zijn en dus kostenbesparend werkt.
Graag zouden wij de Rondom in kleur willen aanbieden, maar dat is te duur. De Rondom is wel in kleur digitaal te
ontvangen en (met weglating van gevoelige informatie) ook in kleur op de website te vinden.
Als u de digitale Rondom in kleur wilt ontvangen kunt u dit aan de redactie kenbaar maken.
Ook opmerkingen, suggesties e.d. zijn welkom bij: rondomdeeshof@gmail.com.
rondomdeeshof@gmail.com
									De redactie wenst u veel leesplezier.
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Kerkdienst en liturgie

moment dat u dit leest nog steeds zo is. De voorstelling is
zeer de moeite waard!

VERHAAL UIT DE ZAAL
VEERTIGDAGENTIJD: BEVRIJDING
Vlak nadat dit kerkblad uitkomt, beleven we in de Eshof voor
het eerst een ‘verhaal uit de zaal’. Op zondag 9 februari zal
Ben de Graaf de overweging doen. Een grondiger voorbereiding dan hij hiervoor in praktijk brengt, is bijna niet denkbaar: al een jaar lang is hij ermee bezig! Voor een uitgebreider verhaal verwijs ik graag naar het kerkblad van december/
januari. Of naar de website, waar ‘Rondom de Eshof’ in kleur
te vinden is: https://www.pgdeeshof.nl/eshof/attachments/
article/594/2019-12-Rondom-december-januari-kleur-web.pdf

KERKDIENST IN EEN THEATERZAAL
ZONDAG 16 FEBRUARI
In de Veenkerk in Vathorst zijn ze het gewend: op zondag
komen ze daar bijeen in de theaterzaal van De Kamers. Ze
vieren de kerkdienst in een toneelruimte. In de Eshof daarentegen is dit een ongewone situatie. Maar eentje die staat te
gebeuren! Op zondag 16 februari treffen we elkaar in de theaterzaal van de musical ‘Jozef, de dromenkoning’. Dat betekent dat het ad hoc liturgisch centrum zal zijn ingericht op
een podium van bijna een meter hoog. Dat het orgel onzichtbaar is en alleen de piano bespeeld kan worden. Dat de kerkzaal verduisterd is. En zo nog wat…
Dat uitvoeringsweekend heeft de musicalgroep voldoende
omhanden. Een generale repetitie op vrijdagavond, twee
voorstellingen op zaterdag en een voorstelling op zondagmiddag. Zelf maak ik deel uit van de groep, maar heb toch
mezelf ingeroosterd voor deze zondag. Want zo’n leuke en
aparte situatie, die maak je niet alle dagen mee.
Natuurlijk horen we ook deze zondag over Jozef en zijn
broers. En wie naar de voorstelling van de musical gaat, zal
daarin een heel eigen vertolking van het verhaal meemaken.
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er nog kaartjes verkrijgbaar. Voor wie er nog geen heeft, hoop ik dat het op het
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In de Veertigdagentijd van dit jaar zal het thema ‘bevrijding’
een belangrijke rol spelen. Niet alleen vanwege de viering
van 75 jaar bevrijding. Ook de doorgaande lezing heeft er
alles mee te maken: we zullen lezen over de uittocht uit
Egypte en alles wat daaraan vooraf ging en erop volgde. Het
is een mooie samenloop dat we net voordat we uit Exodus
gaan lezen de laatste hoofdstukken van Genesis hebben
gehoord – hoofdstukken die antwoord geven op de vraag: hoe
kwam Israël eigenlijk in Egypte terecht? Dit vertellen ons de
verhalen over Jozef en zijn broers; een etiologische sage
wordt dit wel genoemd.
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 26 februari. De
vespergroep verzorgt die avond een avondgebed dat om 19.00
uur in het Pauluscentrum zal plaatsvinden. In dit avondgebed,
en ook in de avondgebeden die in de Stille Week zullen
plaatsvinden, zal de leidraad zijn: ‘uitzien naar bevrijding’.
De inspiratie hiervoor kwam bij de werkgroep liturgische
vormgeving vandaan. Die koos als eerste voor de thematiek
van bevrijding.
Zondag 1 maart is de eerste zondag in de weken van voorbereiding voor Pasen. Aan deze viering zullen mensen van de
werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking meewerken. In de komende tijd
wil de ZWO zich inzetten voor vluchtelingen dichtbij en verder weg. Ook dit valt goed te verbinden met het thema bevrijding. Wie vlucht, doet dat immers om bevrijd te worden van
iets – onveiligheid, of armoede, of uitzichtloosheid.
Misschien zullen nog meer groepen iets met dit thema kunnen doen. Net zoals we in de Advents- en Kersttijd gezamenlijk het thema ‘geef licht!’ tot leven brachten. Wie weet…
Ellie Boot
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Pastoraat in de
gemeente
PASTORAAT EN SCHOLING
Wie behartigt het pastoraat in de gemeente?
Als ouderlingen met pastorale taken en pastoraal medewerkers zijn we een klein groepje geworden. Nel van Rietschoten
en Jan Vogel zijn de enigen die als ouderling een (of meer)
wijk(en) onder hun hoede hebben. Daarnaast zijn er de pastoraal medewerkers: zij die scholing hebben ontvangen voor het
afleggen van bezoeken. Ze beperken zich niet tot één of
enkele wijken, maar zetten zich in in de hele gemeente. Op
dit moment zijn Yvonne de Gier, Hannah Wicherink en
(opnieuw) Nel van Rietschoten actief als pastoraal medewerker. Gelukkig worden we allen bijgestaan door een flink team
van contactpersonen. Zij signaleren bijzonderheden bij de
mensen in hun wijk. Ze brengen je bloemen of een kaart bij
een verjaardag of jubileum. Ze doen soms een bezoek. Net
zoals trouwens de diakenen. Zonder hen zouden we nergens
zijn!
Het betekent wel dat we op zoek zijn naar nieuwe aanwas.
Mensen die een periode lang ouderling zouden willen zijn en
bezoeken zouden willen doen, bijgestaan door de contactpersonen in de wijk waarin ze werken. Of mensen die als pastoraal medewerker aan de gang zouden willen. Ze zouden een
stukje scholing moeten willen ontvangen. En bereid zijn op
hun eigen bezoeken te reflecteren.
Met het oog op dit laatste, die reflectie, zijn enkele jaren
geleden de pastoraal medewerkers en ik een intervisiegroep
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gestart. Eén van ons brengt een situatie in. Daaruit worden
vanzelfsprekend alle namen weggelaten. Samen praten we
daarover aan de hand van een methode voor intervisie. Het
houdt ons scherp. En het helpt om in een volgend gesprek
goede keuzes te maken.
Wanneer niemand een casus in te brengen heeft, bespreken
we een boek. We zijn onlangs begonnen in een boek van de
jezuïet Jos Moons: ‘de kunst van geestelijke begeleiding’.
Niet omdat we ineens allemaal geestelijk begeleider willen
zijn, maar omdat het vol staat met praktische voorbeelden en
handvatten. En die blijken in gesprekken over geloofsthema’s
heel nuttig te zijn.
Omdat we maar met zo weinigen zijn, doen ook Jan Vogel en
Ellen van der Linden mee met deze boekbespreking. En we
genieten ervan!
Nodigt dit jou al uit om eens in overweging te nemen aan het
pastorale werk in de gemeente mee te gaan doen…? Schiet
me eens aan! We vinden zeker een passende taak voor je in
dit mooie werk.

PASTORALE BIBLIOTHEEK
In de hal van de Eshof, in de buurt van de keuken, hangt een
mooi, wit kastje. Daar staan allerlei boeken in. Ze hebben één
ding gemeenschappelijk: ze hebben te maken met pastoraat.
Deze boeken zijn bedoeld voor ieder die hier eens iets over
wil lezen. Of voor wie een passende tekst zoekt om op een
kaartje te zetten dat je bij iemand in de bus wilt doen.
Trek de deuren eens open en kijk wat er staat. Je mag gerust
een boek lenen, mits je het terugzet wanneer je het niet meer
nodig hebt. De bibliotheek is voor ons allemaal!
Ellie Boot
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Voeding delen is weliswaar de belangrijkste activiteit, daarnaast is er ook een beperkte weggeefwinkel, wordt er regelmatig gekookt voor wie maar wil aanschuiven en is er tijd
voor gesprekken en persoonlijke ondersteuning. Het WMOgebiedsteam van de gemeente Nijkerk is tijdens de uitdeelmomenten in het gebouw aanwezig. Alles is erop gericht de
intermenselijke contacten zo drempelloos mogelijk tot stand
te laten komen.

De confrontatie met armoede.
Dat ligt ten grondslag aan de oprichting van voedselbanken.
Toen het eerste initiatief genomen werd om in Nijkerk een
voedselbank op te richten was DAT de aanzet om in actie te
komen. Na één week waren er al 30 gezinnen die een beroep
deden op een voedselpakket. Net zo snel waren er enkele
grote leveranciers die overschotten van producten beschikbaar
stelden. Een vrijwilligersorganisatie werd op poten gezet
waarbij echt werven van vrijwilligers niet hoefde; toen niet
maar ook nu niet. De meesten komen “zomaar aanlopen”.
Inmiddels zijn er ongeveer 30 personen werkzaam.
Nu worden ruim 100 pakketten iedere week weer beschikbaar
gesteld, gevuld door o.a. Boni/Picnic en Jumbo Nijkerk en is
er een klein netwerk ontstaan van voedselbanken in de nabije
en iets verdere omgeving (Barneveld, Voorthuizen,
Amersfoort, Apeldoorn maar ook Amsterdam).

Natuurlijk zijn er ook zorgen voor de toekomst. Maar er is
ook een grenzeloos vertrouwen dat alles goed komt. De
belangrijkste is natuurlijk de huisvesting. Het huidige pand
moet in augustus 2020 worden verlaten. Gesprekken over
“wat dan” zijn gaande met de gemeente, maar misschien
kunnen de gezamenlijke kerken daarin ook een rol spelen.
Voor dit moment volstaat dat onze actie in de decembermaand voor de voedselbank goed is verlopen. We hebben
zeker 20 grote kratten groente, fruit en andere waren verzameld en de financiële actie was, ook dankzij enkele grote giften, meer dan de doelstelling: € 2.150,00 in plaats van de
begrote € 1.200,00
Het thema “voedselbank” zal zeker nog regelmatig ter sprake
komen in de diaconie en ongetwijfeld zal er sprake zijn van
actie, en welke vorm dan ook. Namens het team diaconie en
ZWO,
Nico van Rootselaar

Musical JOZEF
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ga naar de
Hoevelakense Boekhandel of stuur een mail naar
Nel Stoffelsen

Op zaterdagmiddag is er ook een mogelijkheid
voor kinderopvang. Stuur daarvoor een mail naar
Lieske Duim
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Geef licht!

Terugblik op het thema voor de
Advents- en Kersttijd

Als afsluiting het mooie lied van Stef Bos:

Op diverse manieren is ‘een licht’ gezien met Kerst dit jaar in
de Eshof. Diverse taakgroepen hebben samengewerkt onder de
vlag van ons gezamenlijk thema ‘Geef Licht’. Even een korte
terugblik op het project.
Het idee van het Kerstproject is om gezamenlijk aan een
thema te werken en hierbij een ‘goed doel’ centraal stellen.
Bij voorkeur een project of organisatie die dichtbij in ons dorp
zijn ‘licht’ laat schijnen.

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

We hebben de voedselbank centraal gesteld en hebben beloofd
één maand in haar onderhoud te voorzien in 2020 en in de
kerstdiensten voedsel in te zamelen. Hierover meer onder de
kop Voedselbank.

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

Allerlei taakgroepen hebben vanuit zichzelf ‘een licht’ laten
schijnen.
De werkgroep liturgische vormgeving heeft de aardbol centraal gesteld en hier elke week gedurende advent en kerst
het licht laten toenemen. Het licht van hoop voor de toekomst.
De kinderdienst heeft elke week in deze periode een persoonlijk lichtje gemaakt en uitgedeeld aan leden van de Eshof en
daarbuiten.
De diaconie heeft het licht in de vorm van kerstattenties
gegeven, speciaal voor mensen die een lichtje als steun goed
konden gebruiken in deze periode of in de situatie waar ze
mee moeten dealen.
De ZWO en Diaconie hebben samen de voedselbank bezocht
en hebben ons verteld waar het ‘verhaal’ van de voedselbank
over gaat en hoe nodig deze hulp is voor mensen in onze
gemeente.
De Vespers hebben aandacht besteed aan het thema met
lichtende voorbodes . Bertolt Brecht, Johannes de Doper, de
engel Gabriël en Jozef de vader van Jezus kwamen langs als
voorbodes van licht.
De basiscatechese heeft meegewerkt aan de kinderkerstdienst,
waarbij het licht van Kerst centraal stond met de geboorte
van Jezus. Een mooie samenwerking van alle jeugd binnen
onze kerk.
De Top2000 dienst had als verbindend thema geef licht. Een
mooie boodschap voor alle mensen, waarbij het lied spreekt
en de muziek de mooie woorden draagt.
Het pastorale team heeft als kerstgroet een kaart gedeeld met
de beeltenis van een engel en een tekst uit het lied Geef Licht
van Stef Bos.
We kijken terug op een passend thema en een mooi project dat
we met z’n allen licht hebben gegeven. In het komende jaar
gaan we kijken of opnieuw een verbindend thema kan worden
gerealiseerd.
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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….
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
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.

De werkgroep kerstproject
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Een levensboom
in de kerk!
Binnen ‘de Eshof’ leeft al lang de behoefte om geboorte van
‘Eshofkinderen’ zichtbaar te maken in de kerk. Er is een
prachtige plek waar het overlijden van mensen uit onze
gemeente aandacht krijgt, het is mooi om ook het leven te
tonen in de kerk. De Eshof is immers óók een jonge gemeente, waar we jaarlijks nieuwe levens verwelkomen.
Na een uitgebreide oriëntatie kozen we, samen met de vormgroep, voor een ‘levensboom’ waar ieder kind tot 11/12 jaar
zichtbaar is met de naam.
Zo krijgen ’zij die ons zijn voorgegaan’ en ‘zij die na ons
komen’ een eigen speciale plek in de kerk. Zij horen erbij.
In deze en de komende Rondom’s informeren we u over de
plek die deze boom in onze Eshof krijgt, zowel fysiek als met
activiteiten.

WAAROM EEN BOOM?
Op onze oriëntatie door kerkenland kwamen we veel vormen tegen hoe het nieuwe
leven zichtbaar wordt
gemaakt: vlinders, vogels,
schelpen, bomen. Wij kozen
voor een boom vanwege de
symboliek met het leven, vandaar ook de naam
‘Levensboom’.
Ook zochten we een symbool
dat in verhouding is met de
gedachtenishoek. Een boom
met dezelfde uitstraling, van
hetzelfde hout gemaakt, zorgt
voor een evenwichtig geheel.
Met het college van
Kerkrentmeesters kwamen we
op een ontwerp van een boom
tegen de achterwand van de
ontmoetingsruimte met twee
vooruitstekende takken de
ruimte in. Zoals op de tekening te zien is. Ook hebben
we gebruik gemaakt van de
talenten die we in ‘de Eshof’
hebben: Feije Duim maakte een schets, Arjan de Vries maakte hier een CAD-tekening van, Vera Vizee adviseerde ons en
Thijmen Toom hielp ons o.a. met zoeken naar een bedrijf dat
de boom vanaf de tekening computergestuurd kan maken.
PRIJSKAARTJE
Dit houtbedrijf in Gramsbergen heeft inmiddels een offerte
neergelegd van over de euro 3000. Dat is een hoop geld maar
we krijgen er iets heel moois en blijvend voor in de kerkzaal.
Thijmen dacht ook mee over aanpassingen waardoor de prijs
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nog iets omlaag kon. Via
de rommelmarkt en
College van
Kerkrentmeesters en de
eerste giften is er inmiddels € 1100,- toegezegd.
We komen nog te kort,
we hopen dat dit door giften en acties binnenkomt.
Bent u nu al enthousiast?
Rek.nr.
NL25RABO 03737 5367
tnv Prot.Gemeente ‘de
Eshof’ ovv Levensboom.
Volgende keer: de rol die de Levensboom binnen de Eshof
krijgt.
Werkgroep Levensboom:
Ilse Heining, Sierou de Vries, Lieske Duim en Dicky van der
Veer (namens de Vormgroep)

Uit de Kerkenraad van
23 januari
Jan Beitler opent de vergadering met Romeinen 12. De tekst
vertelt dat één lichaam veel verschillende lichaamsdelen heeft,
en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk.
Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn
allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We
hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor
elke gave geeft God ons zijn hulp. Een mooie tekst in de
Week van Gebed voor de eenheid van de christenen en om het
nieuwe jaar als kerkenraad mee te starten.

EVALUATIE KERSTPROJECT
Vanavond veel gasten voor ons eerste agendapunt. Nico van
Rootselaar van de Diaconie, Wim van Vliet van de ZWO en
Dicky van der Veer van de Liturgische Vormgroep evalueerden
samen met ons het kerstproject ‘Geef licht’. In de periode van
Advent tot Driekoningen stemden veel groepen hun activiteiten af op het thema ‘Geef licht’. Samen, verbindend, energie,
dat zijn de woorden die tijdens de evaluatie klonken. Een
goede startbijeenkomst, goede afspraken en aan de slag! Dat
lijkt de succesformule. We gaan het dit jaar weer doen.
•

EEN PAAR KORTE PUNTEN
Hannah Wicherink wordt op 2 februari herbevestigd als
ouderling met speciale opdracht. Ze zal vanaf nu niet
meer standaard op de vergadering aanwezig zijn. We kunnen altijd een beroep op haar doen, als we haar nodig
hebben.
P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

•

•

Gerwin Duine deelt mee dat er een activiteit georganiseerd wordt voor en door jonge leden van de Eshof (tussen 30 en 50 jaar). Hierover leest u meer elders in deze
Rondom.
In onze plaatselijke regeling staat dat we elk jaar in de
kerkenraad het moderamen kiezen. Het huidige moderamen wordt wederom gekozen. Ook moeten we afspreken
wie de plaatsvervangers zijn van de voorzitter en de scriba van de kerkenraad. We spreken af dat scriba, Jan
Hofman plaatsvervangend voorzitter is en dat Jan Beitler
(secretaris van het College van Kerkrentmeesters) plaatsvervangend scriba is.

TERUGBLIK EERSTE MAANDEN NIEUWE
VOORZITTER
In september startte ik als voorzitter. Ik heb aan de kerkenraadsleden gevraagd hoe ze vinden dat het gaat. Verschillende
leden geven aan dat ze het goed vinden gaan. Ik kom bij de
verschillende groepen en commissies om kennis te maken, ik
breng structuur, stel vragen en de vergaderingen zijn (behalve
deze keer) op tijd afgelopen. Een aantal leden geeft aan dat
ze het nog te kort vinden om hier iets over te zeggen. Ik sta
open voor reacties, dus ook als u als gemeentelid iets aan mij
kwijt wilt over hoe ik de rol van voorzitter invul, laat het me
weten.
BEZINNINGSDAG
Op 9 mei staat de jaarlijkse bezinningsdag voor de kerkenraad gepland. We hebben geïnventariseerd wat we van deze
dag verwachten. Elkaar beter leren kennen, op een andere
manier ontmoeten, geïnspireerd worden, een leuke dag samen
hebben, dat zijn de ingrediënten die uit de inventarisatie naar
voren komen.
VOORUITBLIK 2020
Van tevoren heeft iedereen nagedacht over wat hij of zij
belangrijk vindt om eens in de kerkenraad te bespreken. We
hebben aan elkaar verteld wat we graag willen bespreken en
waarom. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, een
paar voorbeelden: De kleur van de Eshof, het jeugdwerk,
onze diaconale opdracht, hoe gaan we om met initiatieven in/
uit de gemeente, hoe houden we het werk georganiseerd.
Vervolgens heeft iedereen aangegeven welke drie thema’s hij
of zij het allerbelangrijkst vindt. Op basis van deze inventarisatie maken we een planning voor het komende jaar.
VOORSTEL WERKGROEP GROENE KERK
De werkgroep Duurzame Eshof heeft een voorstel geschreven
voor het opzetten van een moestuin en een pluktuin. We hebben er nog vragen over. We inventariseren de vragen en spreken af dat Jan Beitler namens het CvK en Sienke Wolters
namens de kerkenraad met de werkgroep in gesprek gaan.
Jan Beitler sluit de vergadering met het gedicht ‘Waar gaat
het heen?’ van Fedde Nicolai.

75 jaar vrijheid
Wat altijd voorafgaat aan oorlog
is de vernietiging van
de dialoog
( Kenneth Cloke/Umberto Eco: bron Trouw 6 november 2018 – Seije Slager)

Ben Ali Libi
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik in verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar
Meteen lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd
geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar
In ’t concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
Voor Ben Ali Libi, de goochelaar.
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel

			

Auteur: Willem Wilmink

Sienke Wolters
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Nieuwe leden.

Kennismaking met Gijs en Bertha Kamphorst.

Afscheid penningmeester
Beste Rondom de Eshof lezers

Na 15 jaar het financieel beheer van ons kerkblad
Rondom de Eshof gevoerd te hebben, hebben Astrid
en ik deze taak overgedragen aan Henry Westein.
Astrid en ik hebben met veel plezier de financiele zaken
behartigd en hebben altijd fijn samengewerkt met de redactie
en distributie van het kerkblad en de administratie van de
kerk.

Gijs en Bertha wonen al een aantal jaren aan de
Prikkebeenhof in Hoevelaken maar zijn in 2018 lid
geworden van de Eshof.
Het was even zoeken voordat ik het adres had gevonden, de
Prikkebeenhof ligt wat naar achteren en is maar via één toegangsweg te bereiken.
Als ik aanbel word ik hartelijk ontvangen in de gezellige
woning, er is duidelijk op mijn bezoek gerekend want de
theekopjes staan al klaar.
Gijs 75 jaar en Bertha 72 komen uit Zwartebroek. Ze kregen
2 zoons en hebben 1 kleizoon. Ze wilden kleiner gaan wonen
en vonden met name een voor ouderen een geschikte nieuwe
woning in Hoevelaken.
Ze voelen zich na kerkelijke omzwervingen in Zwartebroek,
Nederlands Hervormd (G.B.) daarna Gereformeerde Kerk,
thuis in de Eshof, in hun beleving een warme en fijne
gemeente.
Gijs was 2 maal diaken in Zwartebroek en kent het “klappen
van de kerkelijke zweep”.
Hoewel zij al in Hoevelaken woonden bleven zij kerkelijk
nog wel met Zwartebroek verbonden. Bertha werd wat minder mobiel en besloten zij dichter bij huis zich aan te sluiten
bij de Eshof.

De reden van stoppen is dat wij sinds 1 januari voor mijn
werk naar Frankrijk zijn vertrokken, waar wij de komende 5
tot 6 jaar zullen wonen en werken.
Dit betekent voor mij dat ik in de
komende jaren nog maar af en toe
in de Eshof zal zijn en niet meer
zal meezingen als lid van de
Cantorij. Ook mijn rol als penningmeester van de Rondom kan
ik daar niet voortzetten.
Dankzij internet kan ik gelukkig
wel het wel en wee van de
gemeente volgen via de digitale
Rondom de Eshof en kan ik de
diensten via internet meeluisteren. Verder is de afstand niet
groter dan een email (harmen.lanser@gmail.com)
Ik wil alle lezers bedanken voor hun financiele bijdragen die
mij het leven een stuk makkelijker maakten om zonder grote
tekorten alle jaren de kosten van ons blad te kunnen voldoen
aan de drukker en internet provider.
Ik wens Henry als mijn opvolger veel success met het uitvoeren van zijn taak.
Harmen en Astrid Lanser
Voorheen Penningmeester Rondom de Eshof

“Waar je woont ga je ook naar de kerk” vinden Bertha en
Gijs, nu daar hebben zij in Hoevelaken geen spijt van.
In zijn werkzame leven was Gijs timmerman, een door hem
gemaakte molen voor zijn huis is daarvan het bewijs.
Het artikel in de Rondom en ook voor de dienst te gaan staan
om zich aan de gemeente voor te stellen vinden zij een mooi
initiatief. Zij hebben hun woon- en kerkplekje gevonden en
zijn daar erg blij mee.
Bij mijn vertrek werden Nia en ik uitgenodigd om na een
kerkdienst de kennismaking voor te zetten. Omdat wij ook
nog “redelijk nieuw” zijn maken wij daar graag gebruik van.

Zo maar!
Ik kreeg voor de kerst een "lichtje". Iemand had mijn
naam opgegeven, die vond dat ik wel een lichtje kon
gebruiken. Dat lichtje kreeg een mooi centraal plekje in
de woonkamer. Het kaarsje is nu opgebrand, maar
het licht en de warmte, die het uitstraalde, heb ik opgeslagen (een soort groene energie). Ik geef het door en
........dank je wel!
Liesbeth Geelhoed - Meihuizen.

Ad Ritmeester
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Uit de kerkenraad van
28 november 2019

Om dit allemaal soepel te laten verlopen hebben we de handleiding die hiervoor geschreven is, aangepast aan de huidige
situatie. Iedereen was blij met de opgestelde handlelding. Het
is duidelijk wat de taken zijn voor de eerste en tweede ambtsdrager tijdens de dienst. Rond de zomer kijken we nog een
keer met elkaar hoe het gaat.

Op 28 november opende Gerwin Duine de vergadering met een persoonlijke verwijzing naar de
Top2000 dienst in december. Hij liet ons een lied Wat betekent het ambt voor jouw geloofsleven?
horen van Huub van der Lubbe ‘Blijf je verwonderen’. Een lied dat ons uitnodigt om anders te kijken. De kerkenraad wil naast de ‘regeldingen’ ook graag ‘bezinVerslag gesprek met de locatieraad van de
Paulusgemeenschap
Het moderamen deelde het verslag van het gesprek van het
moderamen met de locatieraad van de Paulusgemeenschap.
We hadden een prettig gesprek en zijn onder de indruk van
hun inzet om steeds opnieuw samen de schouders eronder te
zetten en de gemeenschap levend te houden.

Jaargesprek met Ellie Boot
Ook deelden we het verslag van het jaargesprek met Ellie.
Het is gebruikelijk om elk jaar met twee kerkenraadsleden
een gesprek te hebben met Ellie. Niet zoals in het bedrijfsleven een functionerings- of beoordelingsgesprek. Wel een
gesprek om even stil te staan bij hoe het gaat, bij wat goed
gaat, bij eventuele zorgen als die er zijn en ook heel praktische zaken rondom opleiding en studie bijvoorbeeld.
We hadden een goed gesprek met elkaar. We stonden stil bij
het jubileum van Ellie, dat Ellie nog steeds plezier heeft in
haar werk en hoe de gemeente en Ellie in 25 jaar beide hebben mogen groeien, bij het zoeken en vinden in de balans in
werkzaamheden en bij de rol die haar slechthorendheid speelt
in haar werk.
En voor dat laatste hebben we ook meteen hele praktische
afspraken gemaakt. We zetten de tafels bij de kerkenraadsvergadering in een kleinere kring. Dan kost het Ellie minder
moeite om de gesprekken goed te kunnen volgen.

Begroting diaconie
William Bouw vertelt dat de begroting van de diaconie twee
weken ter inzage heeft gelegen voor de gemeente en dat er
geen reacties zijn binnen gekomen. In 2020 zijn er meer diaconale collectes bestemd voor onze eigen diaconie. Zo kunnen we meer doelen dichtbij huis steunen. De diaconie geeft
bij de diensten aan voor welk doel de collecte bestemd is. De
begroting van de diaconie wordt vastgesteld.

Handleiding voor ambtsdragers
Tijdens de kerkdiensten hebben de ambtsdragers die dienst
doen verschillende taken. Het welkom heten aan het begin
van de dienst, het ophalen van het voorbedenboek, het verzorgen van de kaarten die verstuurd worden, collecteren, geld
tellen en het begeleiden van gastpredikanten.
D E
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ningsthema’s’ bespreken tijdens de vergadering. Daarom hebben we vorige keer gevraagd wie tijdens deze vergadering
iets wil delen over zijn of haar ambt en de betekenis daarvan
voor je geloofsleven. Hannah Wicherink nam ons deze avond
mee op de weg die ze de afgelopen jaren is gegaan. Ze vertelde over mooie en lastige momenten, hoe haar geloof daarin
een rol speelde en over de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt. Na het verhaal van Hannah spraken we met elkaar
over haar verhaal en onze eigen ervaringen. Een bijzondere
persoonlijke en waardevolle afsluiting van de laatste vergadering van de kerkenraad in 2019.
Sienke Wolters

Van harte aanbevolen door de
diaconie: De collectes voor de
komende weken
2 en 16 februari
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

9 februari
Stichting Voorkom
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende
middelen, met name op scholen. Ook het
geven van weerbaarheidstrainingen en voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van
ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen hoort bij de
doelstellingen van stichting Voorkom. Stichting Voorkom
beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw
gift voor dit goede doel is van harte welkom.
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Kinderdienst

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

26 februari Aswoensdag
Op Aswoensdag zijn we te gast in de St. Paulus
Geloofsgemeenschap
William Bouw
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Het is alweer even geleden
maar het staat nog vers in
mijn geheugen:

de kinderkerstdienst!
Wat ontzettend trots zijn wij op
alle kinderen die hebben meegeholpen tijdens de dienst.
Iedereen zag er prachtig uit en had zich super goed voorbereid! Na de dienst konden alle kinderen nagenieten van
heerlijke chocomelk met slagroom en een koekje gesponsord door de AH.
Hieronder de fotocollage om nog even na te genieten van
deze prachtige dienst! Bedankt allemaal!
Groetjes de kinderdienst
Heidi van Dusschoten
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‘Bekend maakt bemind’
Een vluchteling vertelt
zijn verhaal
Waarom verlaat iemand familie, huis en haard om
in een vreemd land een nieuw leven te beginnen? Op
maandag 2 maart geven we het woord aan Ahmad
al Haj, gevlucht uit Syrië, om zijn persoonlijk verhaal te vertellen. Deze kans op een bijzondere ontmoeting wordt georganiseerd door Stichting
VluchtelingenWerk in samenwerking met
Hulpdienst Hoevelaken, Sigma, Protestantse
Gemeente de Eshof en het Pauluscentrum. Het is
onderdeel van het project ‘Bekend Maakt Bemind’
van Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
Plaats: De Eshof, De Veenslag 16. Tijd: 20.00 uur.
De toegang is vrij.
Vergeleken met Nijkerk telt het dorp Hoevelaken maar een
klein aantal statushouders. Het zijn alleenstaanden, echtparen
of gezinnen met kinderen uit diverse landen. Soms is er een
hartelijk contact met buurtgenoten, soms blijft het bij een
welwillende afstandelijke houding of onbegrip. Een nieuw
leven opbouwen in een vreemd land kost veel energie, omdat
er cultuurverschillen en taalbarrières zijn. Dorpsgenoten kunnen daarbij van grote betekenis zijn. Eén van de taken van
VluchtelingenWerk Nijkerk is om voor meer begrip te zorgen
voor nieuwkomers in onze samenleving. Het project 'Bekend
Maakt Bemind’ draagt hieraan bij. Het wordt een boeiende
avond, waarin een vluchteling – vergezeld van een voorlichter
van VluchtelingenWerk - zijn verhaal komt vertellen en met u
in gesprek gaat.

Datum:
Tijd: 		
Plaats:		
		

Maandag 2 maart 2020
20.00 uur.
de Eshof, De Veenslag 16.
De toegang is vrij.

Bioplastic tijdens de
musical Jozef
Tijdens de pauze en na afloop van de musical is het
tijd voor een drankje. Voor 200 mensen heeft de
Eshof niet genoeg glazen. We gebruiken daarom
wegwerpservies van bioplastic. Dat is gemaakt van
mais of suikerriet en niet uit olie. Ook staat op de
verpakking het kiemplantlogo, dat vertelt dat het
biologisch afbreekbaar is. Zo werken we niet mee
aan de plasticberg. We zijn immers een Groene
Kerk!

Beter begrip
In de media en in discussies gaat het vaak over wat de komst
van vluchtelingen voor ons – Nederlanders – betekent.
Verhalen van mensen die zelf gevlucht zijn en hun redenen
voor het nemen van deze cruciale beslissing, horen we een
stuk minder. Terwijl begrip juist dáár begint. Hier slaat het
project ‘Bekend Maakt Bemind’ nu al ruim twee jaar een
brug. Het laat ons realiseren dat vluchtelingen mensen zijn,
net als jij en ik, met vergelijkbare ambities en dezelfde dromen over de toekomst.

Vervolg
Bedoeling van de avond is te zorgen voor meer draagvlak en
openheid. Wie daarnaast interesse heeft in contact of hulp kan
zich aanmelden voor een vervolg-overleg. Het zal dan gaan
over mogelijke ondersteuning van in Hoevelaken gevestigde
vluchtelingen bij de opbouw van hun nieuwe leven. De hulporganisaties uit Hoevelaken en Nijkerk hebben daar ervaring
mee en zijn op deze avond aanwezig.
D E
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Alleen… Dit bioplastic mag nog niet bij het GFT afval in
Nederland!
Op de website van Milieucentraal (www.milieucentraal.nl)
staat deze uitleg:
“ Bioplastic met Kiemplantlogo of OK compostlogo voldoet
aan de eisen van composteerbaarheid. Toch mogen verpakkingen waar zo'n keurmerk op staat niet in de gft-bak, want
het is onduidelijk of het wel snel genoeg vergaat. Groente- en
fruitafval, takken en ander groenafval composteert in 1 tot 2
weken, composteerbaar bioplastic is getest op 12 weken. Als
alles na de eerste ronde van 1 tot 2 weken uit de machine
komt, zit er nog een hoop plastic in de compost. De composteerder haalt dit er met een zeef uit, maar dat kost geld. Ook
thuis op de composthoop vergaat bioplastic niet goed. Gooi
composteerbaar bioplastic daarom bij het restafval en omdat
het geen plastic is ook niet in de PMB bak.”
Kort samengevat: Bioplastic is gemaakt van mais of suikerriet, ofwel hernieuwbare plantaardige grondstoffen. Bioplastic
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is biologisch afbreekbaar maar nog niet in onze (huidige)
composteerinstallaties. Verwijderen moet via het restafval,
waar de verbranding (groene) stroom oplevert.

Een oecumenische reis
per vliegtuig kan dat wel?

Volgens ons een goede groene poging. We blijven zoeken
naar betere alternatieven. Als u een groen idee heeft horen
we het graag!

Deze vraag kregen wij (als reiscommissie) van enkele gemeenteleden. Zij vroegen zich af of een reis per
vliegtuig zich wel verhoudt met het groene duurzaamheidsschildje op de Eshof.

Jantine Dijkstra, Lieske Duim.

Hoevelaken Herdenkt

Eén van de gemeenteleden was Nico de Gier. Zijn mailbericht is met zijn toestemming hieronder weergegeven.
Wij kunnen inmiddels bogen op een langjarige traditie van

Hoevelaken Herdenkt is een initiatief van vele oecumenische reizen onder de paraplu van Vorming &
betrokken organisaties in Hoevelaken die op eigen Toerusting. Meestal naar Italië maar ook een keer naar Praag,
wijze de herinnering aan de oorlog levend willen Ierland en zelfs naar Georgië/Armenië.
houden. Op de website staat dan ook de volgende
tekst centraal.
“In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het
besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door
te geven.”

Tijdens reizen naar Italië logeren we in diaconale centra van
de Waldenzen. (foto)

Hoevelaken herdenkt heeft met alle betrokken organisaties
één platform gevormd waarop alle activiteiten staan vermeldt.
Het is de moeite waard om even te kijken en om mee te doen
aan de vele activiteiten die op stapel staan.
The ‘pop-up store’
Binnenkort wordt de 'pop-up store' geopend Westerdorpsstraat
5 in Hoevelaken.
In deze store zullen diverse activiteiten worden aangekondigd
als een reclame galerij. In de winkel staat ook de
Verhalenboom.
Website en Facebook
De website www.hoevelaken75jaarvrijheid.nl en de Facebook
pagina 'Hoevelaken 75 jaar vrijheid' is inmiddels gestart.
De Eshof
Vanuit de Eshof bestaat de betrokkenheid uit gemeenteleden
die in diverse organisaties actief zijn. Ook wordt er door Free
een bevrijdingsconcert gegeven en is een jeugdproject nog in
voorbereiding. Een mooie gelegenheid om de vrijheid met
elkaar te vieren.

De Waldenzen vormen een kleine protestantse minderheid in
Italië. De contacten zijn tot stand gekomen via Ellie die
gestudeerd heeft en als predikant werkzaam is geweest in
Italië.
Het katholieke element van de reizen wordt ingevuld door
Adri Maat die als salesiaan van Don Bosco ook wortels heeft
in Italië. Deze diaconale centra bieden voor een acceptabele
prijs logiesmogelijkheden en, wat niet onbelangrijk is, duurzaamheid staat bij hen hoog in het vaandel wat zich bijvoorbeeld vertaalt in groenten en fruit uit eigen tuin. Met het bieden van hotel faciliteiten financieren ze gedeeltelijk hun diaconale activiteiten.
Dit jaar staat Toscane op het programma. We maken de reis
met 26 deelnemers en verblijven in het diaconale centrum
(Casa Cares) van de Waldenzen in Reggello, ongeveer 40 km
ten ZO van Florence.
Onze reizen maken we per vliegtuig met uitzondering van de
reizen naar Turijn en omgeving en Praag die we met een touringcar hebben gemaakt. Ook voor deze reis hebben we
bewust gekozen voor het vliegtuig nadat we andere mogelijkheden (trein of bus) grondig hebben onderzocht. De keuze
voor een vliegreis is om organisatorische en praktische redenen gedaan.

Gerwin Duine
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Van meet af aan hebben we aangegeven dat we niet doof zijn
voor de bedenkingen die een vliegreis oproept. Bij de introductie van deze reis hebben we aangegeven dat we een
gebaar willen maken om de CO2-uitstoot enigszins te compenseren. Daartoe hebben we de deelnemers opgeroepen om
een vrijwillige donatie te doen aan de Eshof-tuin. Zie ook de
Rondom van december/januari. Het richtbedrag hebben we
op €25 euro bepaald.
Compenseren we daarmee de uitstoot die een heen- en terugvlucht veroorzaakt? Nee, bij lange na niet. Deze oproep heeft
dan ook een sterk symbolisch karakter. Wat we wel beogen is
uiteraard de Eshof-tuin een steuntje in de rug te geven maar
ook en vooral bewustzijn te creëren dat we bij alles wat we
doen moeten nadenken over de gevolgen daarvan. Wij denken
dat we dit eerder bereiken met deze oproep dan door aan de
vliegmaatschappij een bedrag bovenop de prijs van een ticket
te betalen waarvan maar afgewacht moet worden wat daarmee gebeurt. En als er al wat mee gebeurt, vindt dat in ieder
geval buiten ons gezichtsveld plaats.
De reiscommissie beoogt met deze uitleg duidelijkheid te
scheppen over deze gemeenteactiviteit en wellicht stof tot
denken aan te reiken rond de klimaatproblematiek in relatie
tot deze en andere activiteiten.
De reiscommissie van Eshof-Paulusreizen,
Ellie Boot, Frits Harmsen, Hetty Veldhuizen en Adri Maat.

Hallo Frits,
Vorig jaar september hebben we van gedachten gewisseld
over de geplande vliegreis. Dank voor jouw reactie en ook
die van Ellie.

CO2-compensatie van de vliegreis. Wat ik daar over kwijt wil
is dat deze “oplossing” geen rekening houdt met de urgentie
van de klimaatproblematiek.
Het is duidelijk, we moeten naar 0 (nul) uitstoot, de EU wil
dat in 2050 bereiken, en ook als dat wereldwijd wordt
gehaald, hebben we te maken met de gevolgen van klimaatverandering die dan niet meteen stopt. Als je met bomenplant
je CO2 compenseert, duurt het volgens kenners ongeveer 80
jaar (!) voordat die bomen zoveel CO2 hebben opgenomen
als je met die ene vliegreis NU hebt geproduceerd. Die tijd is
er niet meer.
Daarnaast moet ik als econoom toevoegen dat je niet toekomstige winsten kunt compenseren met de verliezen van
vandaag. Wie zegt dat die bomen gaan groeien en niet zelf
het slachtoffer worden van klimaatverandering? Kijk maar
wat er in Australië gebeurt…..
Kortom, CO2 neutraal is niet goed genoeg meer, niet voor nu
en zeker niet over een tijdspan van 80 jaar. Maar ALS je dan
kiest voor CO2-compensatie op termijn van 80 jaar, is het
minste wat je kunt doen het schot voor de boeg wagen en
inderdaad die bomen laten planten. Ik begrijp het op zich
sympathieke idee om het geld voor de CO2-compensatie aan
de Eshof tuin te geven, maar dan weet je zeker dat die CO2
niet wordt gecompenseerd, niet op directe wijze in ieder
geval.
Bovenstaand bericht is op basis van horen zeggen en ik was
uiteraard niet bij discussies en overwegingen. Dus waarschijnlijk ken ik niet alle overwegingen of sla de plank misschien mis en doe niet iedereen recht. Ik hoop dat je me dat
vergeeft. Dank en nogmaals: goede reis!

Jullie hebben als reiscommissie van een Groene Kerk deze
problematiek gewogen en ik begrijp dat jullie kiezen vooor

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
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Gastpredikant in februari.

Video heeft de toekomst. Na twee avonden kun je mooie herinneringen vastleggen in bewegend beeld.

Deze maand zal maar één gastvoorganger haar De leiding is in handen van Ben de Graaf.
opwachting maken in de Eshof.
Op 23 februari gaat Ds. Jenny van der
Veen voor uit Nijkerk voor. Geen onbekende in de Eshof. Sinds haar verhuizing uit
het hoge noorden (Dokkum) naar Nijkerk is
ze een regelmatige en zeer gewaardeerde
gast in de Eshof.
In 2012 heeft ze vanwege haar emeritaat
afscheid genomen van de PG te Dokkum
waaraan ze vanaf 2004 verbonden was. Daarvoor was Jenny
predikant in Muiderberg en in Tiel-Waddenoyen.
Zij en haar man hadden het prima naar de zin in Dokkum.
Toch zijn ze verhuisd naar Nijkerk, omdat ze, zoals ze zelf
zegt: ‘In Dokkum niemand naar je toe komt, dat is te ver
weg’. In Nijkerk ligt dat anders. Omdat de dochter van haar
man in Nijkerk woont en omdat ze een mooi appartement
konden betrekken, was de beslissing om te verhuizen snel
genomen.
Jenny gaat graag voor in kerkdiensten. Ze doet dat regelmatig
in de Vredeskerk in Nijkerk, in de Zendingskerk in Ermelo en
dus ook in de Eshof.
Frits Harmsen.

Vorming & Toerusting;
Activiteiten in februari
en begin maart

Data en tijd: maandag 24 februari en 9 maart, 20.00 - 22.00
uur. Beide avonden worden gehouden in de Eshof.
Na de laatste avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

LITURGISCHE VORMGEVING DOOR DE JAREN
HEEN
Sinds vele jaren ondersteunt de Liturgische Vormgroep een
aantal vieringen van de Eshof met verbeeldingen naar eigen
ontwerp.
Ook ontwikkelt de Vormgroep om het jaar een ‘Dag van
Stilte’ op oudejaarsdag om door middel van kunst, natuurlijke
materialen en woorden stilte een plek te geven, die ruimte
geeft om stil te kunnen staan bij wat was, is en komt.
Uit de vele, positieve reacties op beide vormen, komt naar
voren dat deze verbeeldingen een waardevolle betekenis hebben gekregen, een aanvulling zijn geworden voor persoonlijke
ervaringen en woorden kunnen geven aan wat onzegbaar kan
zijn.
Hoe komt het dat verbeeldingen ons aanspreken? Hoe ontstaat het beeld of idee? Hoe
mondt het uiteindelijk uit in
een praktische verbeelding?
Aan de hand van voorbeelden, foto’s, gedachten en teksten
geeft de Vormgroep u een kijkje achter haar schermen. Dit is
een boeiend proces en dat delen we dan ook graag met u op
deze avond.
De Liturgische Vormgroep heet u van harte! welkom.

De komende tijd vinden weer enkele interessante
activiteiten plaats van Vorming & Toerusting. Hebt Datum en tijd: donderdag 27 februari 2020, 20.00 – 22.00
u zich nog niet voor één of meer activiteiten opgege- uur in de Eshof.
ven, geen probleem, u bent van harte welkom.
Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

FILMEN MET JE SMARTPHONE
Natuurlijk, met je smartphone kun je bellen, maar je kunt er
veel meer mee. Je kunt ermee fotograferen en filmen. Via
apps kun je die beelden samenvoegen tot een gelikt filmpje
‘met een verhaal’, compleet met titelpagina, een muziekje
eronder en desnoods een voice over. Tijdens deze workshops
leer je een korte video te maken met je smartphone. Breng
bijvoorbeeld een vakantie, een reis of evenement onvergetelijk in beeld.
De eerste avond krijg je uitleg en gaan we al wat oefenen.
Daarna ga je thuis een filmpje maken. Die gaan we de tweede
avond aan elkaar laten zien en samen bespreken.
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ZEG ME, WIE BEN JE…
- JOODSE MYSTIEK – VROUWENWIJSHEID Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen? Magda van der Ende
ging op zoek naar de betekenis van een tiental Bijbelse vrouwen. Ze geeft les in kabbala, die werkt met de levensboom
als drager voor overdracht van kennis en wijsheid. Kabbala,
'het ontvangen', verwijst naar de joodse en tegelijkertijd universele mystieke traditie. Verhalen over Bijbelse vrouwen
worden in haar boek Zeg me, wie ben je beschreven en
geduid als archetypen van de psyche. Zo komt de gelaagdP R O T E S T A N T S E
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heid van de verhalen in zicht. Ze gaat kort in op de essentie
van de verschillende vrouwen en vertelt een enkel verhaal.
Wie weet wordt de Esther, Sarah of Rebekka in de toehoorder
aangeraakt…
Magda van der Ende (1947) studeerde theologie in Utrecht en
Cluj/Kolozsvár (Roemenië). Sinds eind jaren tachtig houdt ze
zich intensief met kabbala bezig. Haar inspiratie daartoe
waren de Chassidische vertellingen van Martin Buber. Ze
woont en geeft les in De Expeditie in Amersfoort en daarbuiten op aanvraag. Ze tuiniert graag, sinds een jaar steekt ze
haar handen in theetuin De Heyligenberg uit de mouwen.
Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, 20.00 – 22.00 uur.
De avond vindt plaats in de Eshof en de toegang bedraagt
5 euro.
Namens de commissie Vorming & Toerusting.
Frits Harmsen.

HEEFT U OPPAS VOOR
UW KINDEREN NODIG??

Mijn vriendin Carla Cozijnsen gaat in juni 2020 de
Alpe d’Huez beklimmen om geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.
De vele deelnemers beklimmen de berg ieder op hun
eigen manier, per fiets, of wandelend.
Opgeven is geen optie.
HEEFT U OPPAS VOOR UW KINDEREN NODIG?
Ik steun Carla met de opbrengst van de oppasmiddag/
avond die volledig naar de stichting Alpe d’HuZes gaat.
U kunt erop rekenen dat ik goed voor uw kinderen
zorg.

Ans Baas
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ZWO Update
Een nieuw jaar met als thema vluchtelingen.
Na een prachtig diaconaal project
in Uganda, gaan we in 2020 als
ZWO op zoek naar een geschikt
diaconaal project met als thema
vluchtelingen in binnen-en buitenland. Totdat we een geschikt
diaconaal project hebben gevonden, dat aan alle eisen voldoet, willen we alvast met dit
thema aan de slag. Voor het komend jaar staan er daarom
acties op de planning om vluchtelingen te steunen. Hieronder
nemen we u graag even mee in twee mooie acties.

20-21 juni: De Nacht van de Vluchteling

De Eshof wandelt voor vluchtelingen…Loopt u mee?
In de nacht van 20 op 21 juni vindt voor de 11e keer de
Nacht van de Vluchteling plaats. In het holst van de nacht
lopen duizenden deelnemers overal in Nederland om geld in
te zamelen voor de vluchtelingen wereldwijd. Ook een team
van De Eshof gaat meelopen tijdens deze nacht voor de
vluchteling. De route die het team van De Eshof gaat lopen is
40 km lang en loopt van Utrecht naar Amersfoort. Al een
aantal gemeenteleden heeft zich aangemeld. Hoe leuk zou het
zijn om met een grote groep vanuit de gemeente mee te lopen
en zo de vluchtelingen te ondersteunen? Loopt u met ons
mee? Dat kan! Aanmelden voor deze speciale nacht kan
namelijk via de link:
www.nachtvandevluchteling.nl/team/de-eshof-wandelt-voorvluchtelingen/teamleden
Mocht u niet willen meelopen, maar één van de wandelaars
wel willen ondersteunen, dan kan dit via dezelfde link hierboven.

September: Nacht zonder Dak

Tieners uit Hoevelaken slapen een Nacht zonder Dak.
Naast de Nacht van de Vluchteling gaan we in september de
Nacht zonder Dak organiseren voor de tieners uit
Hoevelaken. Het idee is dat een groot aantal kinderen in de
leeftijd vanaf 10 jaar, in het centrum van Hoevelaken, een
Nacht zonder Dak zullen beleven. Het doel is om de jongeren
bewust te maken van wat vluchtelingen meemaken en geld in
te zamelen voor de vluchtelingen nabij ons.
Via de website, facebook en via de Rondom zullen we u in de
aankomende maanden op de hoogte houden van bovenstaande acties.
Namens de ZWO-groep
Annemarie van der Meulen
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Uitnodiging voor leden tussen de 30 en 50 jaar

Voor veel jongere leden van de Eshof is het niet zo vanzelfsprekend om op zondagochtend naar de
kerk te gaan als voor veel oudere leden. Dat betekent dat we elkaar als ‘jonge’ leden van de Eshof
minder makkelijk ontmoeten.
Omdat we benieuwd zijn naar wie de andere jonge leden van de Eshof zijn, hebben wij ze allemaal persoonlijk
uitgenodigd voor een gezellige middag op zondag 8 maart.
William Bouw, Gerwin Duine, Jan Hofman,
Ilse Heining, Hanneke van Doorn en Sienke Wolters

p.s. En ben je tussen de 30 en 50 jaar en heb je geen uitnodiging gehad, dan is er ergens iets mis gegaan. Je bent van
harte welkom!

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.
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