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Kerkdienst en liturgie

LEEGTE EN GEMIS

‘Ik sta voor u in leegte en gemis…’ (lied 942) Zo voelt het 
toch wel een beetje. De woorden van het eerste en tweede 
vers zijn wel heel erg verdrietig, zo heftig voelt het voor mij 
misschien niet, maar wanneer je zingt kun je meer ‘zeggen’ 
dan in een gesprek of in geschreven taal. Dus vast ook wel 
die twee coupletten. Met als hoop en verlangen het derde 
vers: ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft…’
Een week van uitvaarten ligt achter ons. Zaterdag 26 septem-
ber Theo Zuurman. Maandag 28 september Willy van den 
Berg. Dinsdag 29 september Frans Schimmel. Veel verdriet. 
En dan mag je elkaar niet knuffelen. Geen arm om een 
schouder slaan. Ik schrijf ‘mag niet’, maar het is goed te 
bedenken dat ik het natuurlijk ook niet wíl – tenminste, als 
ik niet het risico wil lopen iemand te besmetten, gesteld dat 
ik zelf besmettelijk zou zijn.
Maar het blijft moeilijk. En tegennatuurlijk. Geforceerd. Net 
als het vieren van kerkdiensten in een kerkzaal met allemaal 
tussenruimte tussen de stoelen.

Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. Laten we die voor-
al blijven zien en benoemen. Zoals beeld en geluid van de 
live en online kerkdiensten, waar steeds aan gesleuteld wordt 
en die nog steeds verbeteren, dankzij mensen als Coralien en 
Thijmen Toom, Jan Vogel en Ad Ritmeester. Zoals de levens-
boom die nu zinvol en prachtig in de ontmoetingsruimte 
staat te pronken. Zoals de wekelijkse nieuwsbrief die Nel 
Stoffelsen in elkaar zet en naar iedereen verstuurt. Zoals 
meeleven met elkaar, dat ik nog steeds om me heen zie 
gebeuren: kunnen we elkaar niet in groepsverband ontmoe-
ten, dan zullen we toch zeker elkaar individuele blijken van 
aandacht blijven geven.

Op 28 september zijn de coronamaatregelen opnieuw verder 
aangescherpt. We worden weer voorzichtiger dan we in de 
zomer waren. Daar komt bij dat we elkaar in toenemende 
mate binnen zullen moeten ontmoeten, omdat het buiten te 
nat of te koud is; mede om die reden goed dat we voorzich-
tig zijn.
Ik wens graag ieder het uithoudingsvermogen toe dat nodig 
is om vol te houden. En zeg hier graag opnieuw dat ik hoop 
dat ieder die behoefte heeft aan een gesprek, thuis of tijdens 
een wandeling, me weet te vinden. Tel. 2580631; WhatsApp/
Telegram 06 33832849; e-mail ellie.boot@hccnet.nl.

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 
OP ZONDAG 11 OKTOBER

Al in het vorige kerkblad schreef ik hierover. Graag verwijs 
ik daarnaar. Al zullen we met slechts een beperkt aantal 
mensen in de Eshof het feest vieren van drie nieuwe ambts-

dragers die willen toetreden tot de kerkenraad, we zullen ons 
verbonden weten met ieder die thuis meeviert.
Op woensdag 30 september bereidden we met z’n vieren de 
kerkdienst voor. Mooie liederen en een indringende geloofs-
belijdenis zijn gekozen. En we maakten kennis met elkaar 
rond een vraag die ook ter sprake kwam op de bezinningsdag 
van de kerkenraad: ‘deel een ervaring waarbij je dacht: ja, 
daarom word ik ambtsdrager!; wat betekent die ervaring voor 
je geloof?’

ZONDAG 1 NOVEMBER:
 ALLERHEILIGEN EN GEDACHTENISDIENST

Allerheiligen, 1 november, valt dit jaar op een zondag. Op 
deze dag zullen we de namen noemen van de mensen uit ons 
midden die we verloren aan de dood. We doen dat in ver-
trouwen op wat lied 731 zingt: ‘Zij raken niet vergeten die 
over zijn gegaan tot U, want in uw heden bewaart Gij hun 
bestaan.’ We zullen de namen noemen van:

Krijn Lambertus van Renselaar 
  12 februari 1956 – 10 oktober 2019

Grietje Meijer-de Blaeij 
  3 april 1947 – 11 november 2019

Barend Frans Kiers 
  1 november 1938 – 23 november 2019

Johanna van der Burg-Kleijwegt  
  12 november 1931 – 24 maart 2020

Hendrik Buitink  
  8 september 1954 – 26 maart 2020

Rutger Timmerman 
  28 september 1935 – 28 juli 2020

Martje Bernhard-Akkerman 
  27 februari 1931 – 5 augustus 2020

Rijk van Dusschoten 
  27 december 1950 – 21 augustus 2020

Frans Schimmel 
  12 september 1943 – 24 september 2020

Andere jaren kwamen we van tevoren op een avond met 
naaste familieleden in de Eshof bij elkaar. Vanwege de huidi-
ge situatie met het besmettingsgevaar van Corona zal dat dit 
jaar niet gebeuren. Ik zal telefonisch of per e-mail van tevo-
ren met naaste familieleden contact opnemen en hen de litur-
gie toesturen, samen met informatie over de wijze waarop 
we dit jaar onze gestorvenen zullen gedenken.
Het zal vreemd zijn om die zondag niet met veel mensen 
samen in de Eshof te kunnen zijn. En ook om niet de maal-
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tijd van de Heer te kunnen vieren. Ik hoop dat we deson-
danks de verbondenheid met elkaar zullen kunnen ervaren, 
zowel met mensen die in de Eshof aanwezig zullen zijn als 
met anderen die thuis meevieren. En dat we zullen kunnen 
genieten van mooie muziek: Eunice van Zomeren op viool 
en Erik van Veelen op orgel en piano zullen samen spelen.

ALLERZIELEN, MAANDAG 2 NOVEMBER: 
GEDENKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

Als de Coronamaatregelen in de komende maand blijven 
zoals ze nu zijn, zal er op 2 november net als andere jaren de 
mogelijkheid zijn om kaarsjes naar de graven op de 
Algemene Begraafplaats te brengen. Elders in de Rondom 
staat hier meer over te lezen, als ook hoe u zich hiervoor op 
kunt geven.

DOOP OP ZONDAG 8 NOVEMBER

Op zondag 8 november zullen we niet, zoals andere jaren, in 
het kader van de gedenkdag van Willibrord een kanselruil 
doen met de Paulusgemeenschap. Het was logistiek niet 
goed te organiseren. In plaats daarvan is er wel een doop-
dienst. Er zal één dopeling gedoopt worden. De doopouders 
hebben dan de ruimte om enkele familieleden voor de dienst 

uit te nodigen en daarnaast is er dan ook nog plek voor enke-
le andere kerkgangers.
De doopouders wonen in Nijkerk en zijn geen onbekenden in 
de Eshof. Laura is een tijd contactpersoon in wijk 1 geweest. 
Ze schrijven over zichzelf:
      
Wij zijn Gerbrand en Laura Lubbersen-Zuiddam. In maart is 
ons gezin uitgebreid met onze zoon/ broertje Nick, hier zijn 
wij erg dankbaar voor. Wij willen Nick, net als zijn zus Amy, 
graag de mogelijkheid geven om het geloof te ontdekken en 
te leren kennen. De doop is voor ons daarin het begin. Zijn 
eerste aanraking met God, de geborgenheid, bescherming en 
liefde vanuit het geloof. Wij hopen dat hij hier zijn verdere 
leven op verder kan bouwen. 

Welkom in de Eshof, Nick!
Ellie Boot

Bloeidaalgroep
Op woensdagmorgen 23 september zaten we met een kleine 
gesprekskring bij elkaar. Waarschijnlijk voor het laatst buiten 
in Bloeidaal. We genoten van het weer, de koffie en de thee, 
en de lekkere appelflappen van Petra. En van een spel dat 
Diana Kneppers-Doornekamp speciaal voor de Coronatijd 
maakte. Een soort Ganzenbord met allerlei verschillende vra-
gen. Zelf schrijft ze: ‘doel: plezier, vernieuwde inzichten, 
verdieping of verbazing.’ Er is een vakje met ‘Als je waar ter 
wereld ook zou kunnen leven, waar zou je dan willen leven?’ 
En er is een vakje met ‘Jouw taak om ervoor te zorgen dat er 
wat te drinken op tafel komt.’ En heel veel daartussenin.

Hoe gaan we verder, nu we volgens de aangescherpte maat-
regelen niet meer dan drie mensen tegelijk thuis mogen ont-
vangen? Er is een eenvoudige oplossing: Eunice en Jan 
horen bij één huishouden. De andere drie kunnen naar hen 
toe gaan.

Ik zou me kunnen voorstellen dat er misschien nog andere 
mensen zijn die elkaar op deze wijze zouden willen ontmoe-
ten. Met niet meer dan vier mensen per woonkamer (de gast-
heer of -vrouw meegerekend). Met in het midden een spel 
dat uitnodigt om de diepte in te gaan, maar ook om samen te 
lachen. Of met een thema, een boek, een bijbelverhaal, een 
muziekstuk. We moeten sociaal verkeer met groepen mensen 
missen. Maar op deze wijze kunnen we toch lichtpuntjes cre-
eren in dagen die steeds donkerder worden (qua daglicht 
dan).

Lijkt het je wat? Geef het me door. Wie weet ontstaat er nog 
zo’n fijne groep. Of wie weet meer dan één. Ik breng dege-
nen die dit zouden willen, graag met elkaar in contact.

Ellie Boot
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Bezinningsdag kerken-
raad 12 september 2020 
Op een stralende zaterdag in september is een delegatie van 
de kerkenraad, versterkt met een aantal leden van de pastora-
le raad en diverse werkgroepen, bij elkaar gekomen in de 
Hooischuur te Achterveld. Een bezinningsdag die geheel in 
de buitenlucht kon plaatsvinden en daardoor zowel ontspan-
nen en verfrissend was, als ook helemaal coronaproof.  De 
zon scheen uitbundig, we hadden verse koffie mét verrukke-
lijke taart en allemaal iets lekkers meegenomen voor de 
lunch. 

Of dát nu het geheim van de dag was, óf de verbinding die 
we hebben ervaren óf de kwaliteit van de gesprekken, dat 
blijft gissen. Maar op de terugweg naar huis moest ik in 
ieder geval denken aan de mooie tekst die Jan Hofman, mijn 
gewaardeerd voorganger-scriba, onderaan zijn mails voor de 
kerkenraad heeft staan:  “In onze eenheid wordt Uw Liefde 
openbaar”.  

’s Morgens spraken we elkaar rondom het thema 
“Ontmoeten – jezelf en de ander”. Een inspirerende ochtend, 
waarbij we elkaar in de ogen keken en op een andere manier 
ontmoetten. Eens écht luisteren naar wat de ander beweegt; 
bijvoorbeeld door een mooie ervaring te delen van wat je 
bezielt (letterlijk) om werk in de kerk te doen. Ook spraken 
we naar elkaar uit welke talenten we bij elkaar zien en wat 
we in elkaar waarderen. Wat gebeurt er veel moois en goeds 
in de Eshof. Dat uitspreken zouden we vaker moeten doen!

Gesterkt door een gevarieerde en gezellige lunch gingen we 
’s middags verder met het thema “De Eshof online – hoe 
dan?”.  Een heel actueel thema, nu we vanwege corona 

gedwongen zijn om grotendeels thuis de kerkdiensten mee te 
maken. Gestart vanuit een spontane actie met een mobieltje 
en Facebook, is nu al maandenlang een klein team vrijwilli-
gers bezig om ons online verbonden te houden. Zoals uit de 
eerder gehouden enquête al bleek,  missen de meeste mensen 
thuis vooral de ontmoeting met elkaar.  Tegelijk constateren 
wij ook dat de online-kerkdiensten blijkbaar echt in een 
behoefte voorzien en dat er ook mensen zijn die meekijken 
die anders niet naar de Eshof zouden zijn gekomen. 
We bekeken de mogelijkheden vanuit het perspectief van 
verschillende doelgroepen: diverse leeftijdscategorieën, 
actieve of minder actieve kerkleden, de voorgangers, musici 
en liturgische werkgroep en de bedieners van de apparatuur. 
Ieder heeft een eigen perspectief of belang en dat samen-
brengen in één wens, dat viel niet mee. 

We verwachten dat – na corona – ongeveer 75% van de men-
sen liefst gewoon weer naar de kerk gaat en denken daarom 
dat een combinatie van digitale én live kerkdiensten onze 
focus moet zijn voor de langere termijn. Ons ambitieniveau 
en de kwaliteitseisen zullen moeten passen bij deze combi-
natie en moeten tegelijk aansluiten bij de mogelijkheden 
voor geluid en de website.
Het moderamen gaat nu verder aan de slag met de inventari-
satie van deze dag en kan, vanuit alle perspectieven, goede 
afwegingen maken voor investeringen en kwaliteit. Een 
belangrijke stap verder!
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We zongen aan het eind van de dag samen het lied: “Ga met 
God en Hij zal met je zijn”. Bij het laatste couplet dwaalden 
mijn gedachten naar al die gemeenteleden die nu al meer dan 
een half jaar niet in de diensten (durven of kunnen) komen. 
Hoe zou het met hen zijn? Ik zou hen dit laatste couplet mee 
willen geven: 
  Ga met God en Hij zal met je zijn,
  tot wij weer elkaar ontmoeten,
  in zijn naam elkaar begroeten.
  Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wat mooi, als onze eenheid zó 
nog een diepere betekenis 
krijgt!

Warme groet,
Eunice van Zomeren
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De levensboom staat!  En dit waren enkele reacties:
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie:
De collectes voor de 
komende weken 

4 oktober; Israëlzondag
ProtestantseKerk - Israëlzondag - 
ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met 
het volk Israël een essentieel element van de 
eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op 
de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van 
lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en 
bestrijden van antisemitisme centraal. Het gesprek in de 
plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en 
gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk 
& Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met 
stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse 
Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse 
gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeen-
schappelijk humanitair project met het Centraal Joods 
Overleg. Uw steun via deze collecte maakt al deze activitei-
ten mogelijk.

11 oktober
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die 
wij steunen en waarvoor vaak een col-
lecte bestemd is heeft de diaconie van 
de Eshof ook uw steun hard nodig. Met 
uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financi-
ele 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. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

18 oktober
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 mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

25 oktober 
Nijkerks Diaconaal Beraad
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 opge-
leid tot schuldhulpmaatje en die heb-
ben 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 verzorgd 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!

5 november 
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 spra-
ke is van een terminale fase met een levensverwachting van 
korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

STOEL?
Er heeft iemand zijn stoel in de Eshof laten staan op de 
startzondag 20 september?
Wilt u zo vriendelijk zijn deze op te halen.

Bij voorbaat dank.
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Vorming en 
Toerusting
2 november; Gedenken 
op Allerzielen.

Het is al een aantal jaren een goede gewoonte om op de 
avond van Allerzielen vanuit uitvaartcentrum Elja op de 
begraafplaats lichtjes naar de graven 
te dragen. Els van Deuveren biedt 
die mogelijkheid en elk jaar zien we 
de belangstelling toenemen. 

Ondanks alle beperkingen i.v.m. corona gaat deze avond 
door, zij het in een wat aangepaste vorm. Vanwege de te ver-
wachten belangstelling en de 1,5 meter afstand die we tot 
elkaar in acht moeten nemen, hebben we gekozen voor twee 
bijeenkomsten, één om 19.00 uur en één om 20.00 uur. Per 
bijeenkomst is er, op basis van de huidige coronamaatregelen 
ruimte voor 30 personen. 

Iedereen kan bij binnenkomst de naam van een overleden 
geliefde op een kaartje schrijven.  We luisteren naar muziek 
en de namen op de kaartjes worden voorgelezen. Ellie Boot 
verzorgt een inleiding en Jantine Dijkstra zal enkele eigen 
gedichten voordragen. Vervolgens krijgt iedereen een bran-
dende kaars en lopen we in het donker naar de graven. De 
looproutes zijn met brandende kaarsjes aangegeven. Het 
samenzijn in de aula, de stoet van lichtjes en de verstilde 
sfeer maken het geheel heel bijzonder. 

In verband met corona kunnen we niet van de garderobe 
gebruik maken en ook het kopje koffie na afloop zal helaas 
achterwege moeten blijven. Ook is het noodzakelijk om je 
voor deze avond op te geven. Dat kan tot en met zondag 25 
oktober bij Els van Deuveren; tel: 06-12110928 of per 
e-mail: mail@eljauitvaartverzorging.nl  Graag aangeven 
welke tijd je voorkeur heeft.

Het is natuurlijk vervelend dat we gedwongen door de 
omstandigheden, het aantal belangstellenden moeten beper-
ken en daardoor wellicht mensen teleurgesteld moeten wor-
den. Helaas is het niet anders. Mochten de coronamaatrege-
len verder aangescherpt worden waardoor de bijeenkomsten 
niet mogelijk zijn, dan zullen we dat tijdig communiceren.

Datum en tijd: 
maandag 2 november om 19.00 uur en 20.00 uur
Plaats: Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1
Begeleiding:  Ellie Boot en  Els van Deuveren

5 november; verhalen over Koning David

Op deze avond staan we stil bij verhalen rond koning David. 
Het zijn verhalen over leiderschap en verantwoordelijkheid, 
maar ook over passie en sluwheid. Wat voor man was David 
nou echt? De herdersjongen die de reus 
versloeg, de dichter van de psalmen, de 
koning naar Gods hart… maar ook de 
man die Uria de dood instuurde omdat 
hij zelf verliefd was op Uria’s vrouw 
Batseba. Hoe moeten wij hem plaatsen 
en wat hebben deze verhalen heden-
daagse lezers te zeggen? Erik Idema 
vertelt ons de verhalen en staat stil bij 
de vragen die ze oproepen.

Erik Idema is theoloog. Hij werkt als uitgever bij uitgeverij 
Kwintessens en is schrijver van verhalen en liedteksten voor 
kinderen en volwassenen.
Ondanks de verscherpte corona maatregelen is het organise-
ren van deze avond mogelijk.  Er kunnen maximaal 30 men-
sen op 1,5 meter afstand van elkaar in de kerkzaal plaatsne-
men. De garderobe mag niet gebruikt worden en er kan geen 
koffie of thee geschonken worden. De pauze blijft dan ook 
achterwege.

Voor deze avond wordt een toegang van 5 euro gevraagd. Bij 
de ingang van de kerkzaal staat een doos waarin je bijdrage 
gedeponeerd kan worden en waaruit eventueel wisselgeld 
gehaald kan worden. Zelfbediening dus!

Ook is het noodzakelijk om je voor deze avond op te geven. 
Dat kan tot uiterlijk 2 november  bij Frits Harmsen,                     
of bij het algemene e-mailadres van de commissie Vorming 
en Toerusting: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com 

Bij de ingang staat desinfectiemateriaal en ook hier geldt dat 
je thuis moet blijven als je verkouden bent.

Erik Idema is een rasverteller en het 
belooft dan ook een boeiende avond 
te worden!

Datum en tijd: 
5 november om 20.00 uur.
Plaats: de Eshof
Leiding: Erik Idema
Toegang: 5 euro

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen.
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Gastpredikanten in 
oktober

Op 18 oktober is Dr. Gert 
Landman uit de Bilt onze gast-
voorganger.  Gert volgde aanvan-
kelijk een opleiding tot onderwij-
zer maar theologie trok hem meer 
aan dan het onderwijzersvak. Zijn 
theologiestudie volgde hij aan de 
VU en hij studeerde af met als 
hoofdvak Liturgiek. Na een tijdje 

predikant te zijn geweest in Amsterdam-Noord, streek hij 
neer in de Bilt waar hij tot zijn emeritaat in juli 2016 verbon-
den was aan de Immanuelkerk en later de Opstandingskerk.

Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven bezig-
houden met liturgie. Hij promoveerde bij prof. 
Boendermaker en is als liturgie specialist al jarenlang één 
van de liturgie adviseurs van de PKN. In de Raad van 
Kerken Nederland was Gert voorzitter van de Beraadgroep 
‘Vieren’ en heeft in die hoedanigheid, samen met o.a. Dirk 
Monshouwer, meegewerkt aan de tot standkoming van het 
Dienstboek voor de Kerken, dat in 1998 verscheen en waar 
nog steeds uit geput wordt voor liturgische teksten en gebe-
den.

Gert heeft als lid van de redactie tevens meegewerkt aan het 
nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het liedboek is door 
hem vertaald, o.a. het overbekende lied 416, maar ook de lie-
deren 150a, 378, 837 en 973. Hij is tekstdichter van o.a. de 
liederen 218 en 326 en van lied 964 tekent hij naast de tekst 
ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn naam 
heeft staan over liturgie(vernieuwing) maar ook over ‘ritue-
len en symbolen’ in de kerk. 

Naast zijn  bezigheden als emeritus-predikant is Gert 
Landman een groot kenner van (de religieuze historie van) 
Ierland.  Hij is onze inspirator en adviseur geweest voor onze 
oecumenische reis naar Ierland in 2018. Ook heeft hij ont-
dekt dat zijn woonplaats de Bilt Ierse wortels blijkt te heb-
ben. Een aantal mensen vond dat zo bijzonder dat zij beslo-
ten deze historie te vereeuwigen door het plaatsen van een 
monument in de vorm van een Keltisch hoogkruis in een 
plaatselijk park. Hoogkruisen als eeuwenoude getuigen van 
de Ierse geschiedenis kom je overal in Ierland tegen. Het 
hoogkruis in de Bilt weerspiegelt op deze wijze de band met 
dat prachtige land.

Beste Eshoffers,
Hartelijk dank voor alle aandacht die wij in het afge-
lopen anderhalf jaar van jullie gekregen hebben in de 
vorm van kaartjes, bloemen en bezoekjes.
Sinds eind 2018 toen ons, totaal onverwacht, verteld 
werd dat Jan ernstig ziek is, is ons leven totaal veran-
derd. De klap was groot.

Onze wereld werd klein. Na jaren voor 3 hoogbejaar-
de ouders gezorgd te hebben wilden wij graag nog een 
paar jaartjes  onbezorgd van het leven genieten. 
Dit, voordat wijzelf de beperkingen van het oud wor-
den moesten leren aanvaarden.

Wij hadden dan ook niet de wens om vreselijk oud te 
worden.  Maar er werd ons duidelijk verteld wat ons 
te wachten stond en dat er geen ontkomen aan was. 
Dat, als wij iets leuks wilden gaan doen, dit niet uit 
moesten stellen. Maar het direct moesten doen nadat 
Jan hersteld was van zijn (1ste) hersenoperatie.

Inmiddels zijn wij 20 maanden verder en is er een 2de 
hersentumor weggehaald. De operaties doorstaat Jan 
heel goed, terwijl het percentage mensen dat tijdens of 
direct na de operatie overlijdt  hoog is.
Alleen de chemo-radiatie doet hem de das om en het 
gevolg is dat hij totaal geen energie meer heeft en zijn 
coördinatie  heel slecht is.  Ook kwam het coronavirus
er nog eens bij zodat op 13 maart j.l. bij ons het tuin-
hek dicht ging.

Gelukkig leven wij in een land met veel medische 
kennis en mogelijkheden. En ook al is de toekomst 
donker, als je aan ‘de juiste  touwtjes’ trekt komt er 
van alle kanten steun.

Ondanks alle narigheid  maken wij het goed en dat 
komt niet in de laatste plaats door alle aandacht die 
wij krijgen. Er is in al die maanden nog geen week 
geweest dat er niet, soms uit heel onverwachte hoek, 
belangstelling en goede wensen zijn. De brievenbus 
bevat vaak een verrassing, en vaak gebeurt dit ook als 
het even tegen zit.

Nogmaals hartelijk dank voor alles,

 Dora en Jan den Hartog.
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Op 25 oktober gaat Ds. Jan de 
Vries uit Eemnes voor. Jan gaat 
voor het eerst voor in ‘de Eshof’ 
maar de Eshof is geen onbekend ter-
rein voor hem.  Zijn partner Simonet 
Schoon was de regisseur  en zoon 
Lodewijk had de muzikale leiding 
over de musical Jozef die in februari 
van dit jaar met veel succes in de 
Eshof was te zien.

Jan is predikant en als geestelijk verzorger verbonden aan 
Sherpa, een instelling voor mensen met een  beperking. 
Daarvoor was hij predikant van de Gereformeerde Kerk in 
Haamstede en Bussum. 

Frits Harmsen.

 Update van de ZWO
De ZWO heeft de afgelopen peri-
ode invulling aan haar program-
ma gegeven door verder te gaan 
met het diaconaal jongerenproject 
en de thematiek rondom vluchte-
lingen. Vluchtelingen dichtbij; 
door een mooi gesprek die we heb-
ben gevoerd met enkele ‘Nieuwe 
Hoevelakers’ en met vluchtelingen 
ver weg; De Rohingya.

UPDATE DIACONAAL PROJECT

Tijdens de presentatie op startzondag 20 september is door 
het projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’ het project 
Georgië Aghaiani gepresenteerd. In de zomer van 2021 gaan 
we gedurende twee weken de kinderen en jongeren in 
Aghaiani en Vaziani ontmoeten en hen helpen met respectie-
velijk de bouw van hun sportveld en het organiseren van een 
kinderkamp.

nderkamp.    

Voorafgaand aan deze presentatie heeft het begeleidersteam 
met de organisatie Livingstone aan tafel gezeten. Hierbij 
werden zij voorzien van informatie over het project en wie 
zich hier in Georgië voor inzetten. Daarnaast werd ook de 
impact van Corona besproken en werden er al duidelijke 
afspraken gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid om de 
reis eventueel uit te stellen.

Ondanks de onzekere tijd, was er ook veel enthousiasme 
vanuit de jongeren. Zij hebben een deelnameformulier ont-
vangen dat tot zondag 4 oktober 2020 bij Sandra van 
Valkengoed ingeleverd kan worden (Korenbloemlaan 1, 3871 
GJ, Hoevelaken). Vervolgens zal er de uitnodiging verstuurd 
worden voor de aftrap van het project dat op zondag 11 
oktober om 17.00 uur zal plaatsvinden. 

Indien je ook interesse hebt, maar niet aanwezig kon zijn bij 
de informatiemiddag, of je bent later dan 4 oktober, dan kun 
je voor meer informatie en/of aanmelding contact opnemen 
met één van onderstaande begeleiders.

Projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’
Email: hoevelakennaargeorgie@gmail.com

Sandra van Valkengoed 
Laura Stitselaar 
Demi Beitler 
Annika van Oosterom 

‘NIEUWE HOEVELAKERS’

Op 27 augustus vond een mooi gesprek plaats tussen diverse 
mensen uit het dorp Hoevelaken met een verschillende ach-
tergrond. We hebben elkaar gevonden omdat we nieuwsgie-
rig zijn naar elkaar en of we misschien iets voor elkaar kun-
nen doen. Het is een avond waarin we gezocht hebben naar 
aanknopingspunten over culturen heen om een verbinding 
met elkaar te leggen. Dat was ons idee.

Van de redactie
Copy voor de Rondom in coronatijd.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er beduidend 
minder copy voor de maandelijkse Rondom. De 
wekelijkse nieuwsbrief van de Eshof houdt de leden 
ook goed op de hoogte en is een goed initiatief.

Meestal is de Rondom goed gevuld en is er weinig 
ruimte om artikelen vanuit een andere kerkelijke bron 
een plaats in ons maandblad te geven. Dat is nu 
(voorlopig) anders.

De redactie zou graag zien dat vanuit de gemeente 
copy wordt aangeleverd die voor de Rondomlezers 
ook interessant kan zijn. 
De redactie behoudt evenwel het recht voor ingezon-
den artikelen te weigeren die niet stroken met de aard 
en karakter van onze gemeente. 

Redactie Rondom
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Vluchtelingenwerk, Hulpdienst Hoevelaken, Paulus gemeen-
schap en diaconie en ZWO van de Eshof hebben met een 
tiental ‘vluchteling-gezinnen’ om de tafel gezeten om kennis 
te maken met elkaar en om te kijken of we iets voor elkaar 
kunnen betekenen in de ruimste zin van het woord. Het was 
een leuke avond met verrassende uitkomsten.

Na een uitgebreide ronde van voorstellen, kwamen we bij de 
vraag: Op welke manier kunnen we iets voor elkaar doen? 
En dat werd al snel concreet; We willen graag met elkaar, 
Hoevelakers en ‘nieuwe Hoevelakers’ samen vieren en van 
elkaar leren. Hieruit hebben we vier onderwerpen gehaald 
waar we mee aan de slag gaan. 
•	 Intercultureel koken. We hebben met elkaar vastgesteld 

dat het leuk is om voor en met elkaar te koken en te 
eten. Dit kan in klein verband of in groot verband. 

•	 Interculturele activiteiten met elkaar doen. Dit is een vrij 
breed begrip en kan van alles zijn rondom hobby’s, 
handwerken, dagje uit (musea, pretpark, bos, strand 
enz), vissen, culturele uitwisseling enzovoort.

•	 Religieuze agenda rondom de feestdagen. Het idee is 
samen vieren en beleven door op de bijzondere dagen 
activiteiten met elkaar te doen en van elkaar te leren.

•	 Tieners van de ‘nieuwe Hoevelakers’ worden uitgeno-
digd om mee te doen aan het diaconaal jongerenproject.

•	 De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag 
om deze ideeën om te vormen tot concrete acties. We 
zijn vol vertrouwen en gaan hier leuke, mooie en waar-
devolle momenten met elkaar beleven. 

Als iemand mee wil doen met deze groep, meld je aan! 
(gerwin.esther@kpnmail.nl)

Namens Vluchtelingenwerk, Hulpdienst Hoevelaken, Paulus 
gemeenschap en diaconie en ZWO van de Eshof. 

Gerwin Duine
 
ROHINGYA (VIERLUIK).
2. Wie zijn de Rohingya?

De Rohingya vormt een staatloze moslimminderheid in 
Myanmar die veel te maken heeft met bruut geweld in eigen 
land. Er zijn verschillende theorieën over of de Rohingya een 
autochtone bevolking van de deelstaat Rakhine te Myanmar 
is of dat zij een migrantengroep zijn die van oorsprong in de 
omgeving van Bangladesh leefde. Hoe dan ook, ze worden 
door de bevolking gezien als indringers die het boeddhisme 
bedreigen. De Rohingya worden al langere tijd vervolgd als 
minderheid maar de situatie kwam op 25 augustus 2017 tot 
een kookpunt toen een kleine groepering enkele politieposten 
aanviel. Hierbij werden twaalf leden van de militaire politie 
van Myanmar gedood. De vergeldingsactie van het leger van 
Myanmar resulteerde ertoe dat vele onschuldige burgers 
overleden, gewond en/of dakloos raakten. Hele Rohingya 
dorpen werden in brand gestoken, waardoor de overlevenden 
op de vlucht sloegen. De Myanmarese regering ontkent het 

systematische geweld dat door de politie en het leger van 
Myanmar op de Rohingya gepleegd wordt.
Het district Cox’s Bazar in Bangladesh en de deelstaat 

Rakhine in het noorden van Myanmar liggen naast elkaar 
aan de grens. Dit verklaart dan ook meteen waarom de mees-
te Rohingya naar Cox’s Bazar toe vluchten. De situatie in het 
vluchtelingenkamp is in de afgelopen jaren niet verbeterd. 
De omstandigheden zijn zeer primitief en de spanningen tus-
sen de Rohingya en de lokale bevolking lopen hierdoor ook 
op. Ook is er een zeer groot risico op een uitbraak van ziek-
tes door de overbezetting van het kamp en de zeer beperkte 
medische en sanitaire voorzieningen. Zo heeft het 
Coronavirus dit kamp ondertussen bereikt. Mede dankzij de 
inspanningen van humanitaire organisaties is het aantal 
besmettingen in het kamp relatief laag gebleven. Heel bij-
zonder gezien het feit dat ‘social distancing’ hier eigenlijk 
onmogelijk is.

De situatie waarin de Rohingya verkeren is armoedig en uit-
zichtloos. Ze kunnen negens naar toe en wachten af op een 
oplossing voor deze situatie. Om de situatie van de Rohingya 
beter te begrijpen, is het beeldverhaal op de website van EO 
Metterdaad de moeite waard https://metterdaad.eo.nl/rohingya.
Evenals de serie van drie afleveringen die op tv is uitgezon-
den op 12, 19 en 26 september. Kijk online.

Laura Stitselaar

Naar een lichtere kerk
 

 

De Protestantse Kerk werkt aan ‘lichter kerkzijn’. 
Minder organisatie en vergaderen, meer aandacht 
voor de kern van het kerk-zijn. Dat is nodig om 
twee redenen. In de eerste plaats heeft de kerk te 
maken met krimp, er zijn minder mensen beschik-
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Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse
  

Inleverdata
Inleverdatum voor het novembernummer is
dinsdag 27 oktober 2020
Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari ia 
dinsdag 24 november 2020

Uw keuze: Rondom gedrukt en/of digitaal?
Normaal ontvangt u de gedrukte Rondom in grijstinten. U 
kunt er echter ook voor kiezen de Rondom digitaal in kleur te 
ontvangen. Zowel op papier als digitaal mag ook.
Stelt u geen prijs op de Rondom, dan verwijderen we uw 
adres uit het bezorgbestand.

U kunt uw keuze doorgeven of wijzigen door dit aan de 
redactie kenbaar te maken of een mail te sturen aan 
digitale.rondom@gmail.com

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
        t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij stellen een bijdrage van € 7,50 voor als u alléén de 
digitale Rondom ontvangt. Ontvangt u de gedrukte Rondom 
dan stellen wij een bijdrage van € 22,50 voor.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl, is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshofberichten per mail?
In enkele gevallen (2 tot 4 keer per jaar) zou 'de Eshof' u 
graag per mail willen benaderen. Veel mensen hebben hun 
mailadres al doorgegeven. 
In deze 'Corona-periode' worden deze adressen ook gebruikt 
voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u ook Eshofberichten per mail ontvangen en hebt u uw 
mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt u daarvoor een 
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl  

baar. Daarnaast verandert onze samenleving: men-
sen denken minder institutioneel en werken meer 
samen binnen lichte netwerken. Daardoor ervaren 
veel mensen onze organisatiestructuren als zwaar, 
als te veel opgetuigd.

Om als kerk lichter op pad te gaan is het onmisbaar om goed 
te weten wat de kern van ons kerk-zijn is. Als dat helder is, 
kan wat niet tot de kern behoort geschrapt worden en kan er 
gezocht worden naar lichtere manieren van kerk-zijn en 
organiseren. Als je weet wat je kern is, wat je identiteit 
bepaalt, dan kun je in het overige flexibel zijn.

Een voorbeeld
Hoe gaat dat in de praktijk, dat lichter kerk-zijn? Een voor-
beeld uit de praktijk. Een kerkenraad bezint zich op een 
zaterdagmiddag over de vraag: ‘Hoe neemt de komende 
generatie zijn verantwoordelijkheid in onze gemeente?’ Dat 
is op zich een mooie vraag, doorgaans klinkt eerder: ‘De 
jongere generatie neemt zijn verantwoordelijkheid niet, ze 
hebben het te druk met banen, gezin en sport.’ Deze kerken-
raad gaat in gesprek met een aantal dertigers. Zij vertellen 
hen: “Wij willen wel, maar niet op jullie manier, in jullie 
structuren, op de manier waarop jullie alles hebben bedacht 
en georganiseerd. We willen met de inhoud bezig zijn en  
minder vergaderen. We organiseren wel via app-groepen.” 
Eén van hen merkt op: “Mijn e-mail lees ik zelden en zeker 
niet als daar lappen tekst in staan. We vinden dat jullie over-
georganiseerd zijn.” De predikant, die deze gemeente mede 
tot bloei heeft gebracht, waardoor de jongere generaties er 
weer zijn, is de spin in het web. Hij trekt aan alle touwtjes en 
organiseert de meeste activiteiten. Ook dat moet anders vol-
gens de dertigers: hij moet veranderen van ‘spin in het web’ 
naar ‘oliemannetje’. “Laat ons het op onze manier doen, sti-
muleer ons, maar neem het niet over.”

Lichtere vormen
Nu gaat het niet in elke gemeente zo, toch illustreert dit 
praktijkvoorbeeld de kloof tussen de manier waarop een 
oudere generatie gewend is het kerk-zijn te organiseren en de 
wijze waarop dertigers dit licht, snel, in netwerken en zonder 
veel te vergaderen doen. Het is voor een kerkelijke gemeente 
nog niet zo eenvoudig om om te schakelen naar deze vlottere 
en lichtere manier van werken. In veel gemeenten ligt de cul-
tuur vast. Mensen hechten aan vaste patronen, aan hoe men 
het gewend is. Aan: ‘zo doen we het hier al jaren.’
In 2016 verscheen het rapport ‘Kerk 2025: terug naar de 
kern’. Sindsdien is de Protestantse Kerk druk bezig om haar 
structuren en werkwijzen te vereenvoudigen. Zo ging de 
Protestantse Kerk van 75 naar 11 classes. De synode werd 
kleiner.  Er wordt volop nagedacht over vereenvoudiging van 
de regelgeving voor plaatselijke gemeenten. ...

Verder lezen? Het hele artikel van Ds. René de Reuver vindt 
u op de website van de protestantsekerk.nl




