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Allerzielen
Het is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen op grijze zerken
voor zij die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.
Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.
Herinneringen komen weer sterk tot leven
soms van heel ver of nog van heel dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.
In kaarsjes die voor hun herdenking branden
zoeken wij bij U, om troost, steun en licht
Goede Vader, hun naam staat in uw handen
- geef aan hun dood een nieuw gezicht!

Greta Casier
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken
zondag 01 november
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot/Allerheiligen/Gedachtenisdienst
Collecten: Hospice Nijkerk en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 08 november
10:00 uur
ds. Ellie Boot/doopdienst
					Collecten: Oecumene PKN en Eredienst
zondag 15 november
10:00 uur
dr. Joep Dubbink, Uithoorn
					Collecten: Solidaridad en Onderhoud gebouw
zondag 22 november

10:00 uur

ds. Ellie Boot/Solidaridad

zondag 29 november
10:00 uur
ds. Ellie Boot/Advent I/doopdienst
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
					* Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Agenda
maandag 02 november
			
			

19:00 uur
19:00 uur
20:00 uur

Basiscatechese
Gedenken op Allerzielen in het uitvaartcentrum van Elja
Gedenken op Allerzielen in het uitvaartcentrum van Elja

dinsdag 03 november

15:00 uur

Pastoraal medewerkers

donderdag 05 november 19:30 uur
Verhalen over koning David
					door Erik Idema
woensdag 11 november

20:00 uur

College van kerkrentmeesters

donderdag 12 november

20:00 uur

Moderamen

woensdag 18 november

20:00 uur

Pauluscentrum

dinsdag 24 november

16:00 uur

Wijkteam 1

Gesprek Moderamen met locatieraad Paulusgemeenschap

woensdag 25 november 19:30 uur
de Kopperhof
Film Oerijssel
					Verplaatst naar woensdag 24 maart 2021
donderdag 26 november

20:00 uur

Kerkenraad

zondag 06 december
+/-11:15 uur
					

Adventsconcert
door Rudi Coppoolse na de kerkdienst

					

* Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
We beginnen deze rubriek met goed nieuws. Het coronavirus
had ‘de familie Zijlstra (van Dommele)’ een aantal weken
in zijn greep, maar inmiddels gaat het goed met hen allen.
Elders in dit kerkblad schrijft Geertje meer hierover.

In de jaren ’90 hadden we een engelenproject in de Eshof.
Op de stiltedag van 2006 waren er volop engelen. De engelen
onder ons zijn nooit weggeweest. Zou je zelf een tijd lang
een anonieme engel voor iemand willen zijn? En wil je
tegelijk af en toe verrast worden? Doe dan mee!

Er is eindelijk een kamer beschikbaar gekomen voor
Fredo Lubbers in de Lisidunahof in Leusden. Hij verblijft
daar sinds half oktober op de afdeling Princenhof. De eerste
indruk is goed. Uiteraard moet Fredo ook op deze plek weer
opnieuw wennen, maar meer eigen spulletjes om zich heen
en de wetenschap dat hij hier kan blijven zorgen voor meer
rust, zowel voor Fredo zelf als voor Vera.
Kees van Duijn is begonnen met chemokuren. Hij reageerde
daar zo gevoelig op, dat hij vijf dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis om daar een beetje te herstellen. Thuis
ligt hij nu vaak op bed en krabbelt daar langzaam overeind.
Over enkele weken begint hij met de volgende kuur.
We wensen allen die het moeilijk hebben, hier genoemd of
niet genoemd, alle kracht, moed en vertrouwen toe om door
te gaan en niet de moed te verliezen. Omzien naar elkaar
blijft, zeker in deze coronatijd, heel erg belangrijk!

FELICITATIES
Op 10 oktober waren Cees en Petra Wieman-Zwaan
40 jaar getrouwd.
Voor Bram en Rennie van Gent-Wiersma was 63 jaar geleden
op 11 oktober de dag dat zij in het huwelijk traden.
En Rinus en Josta Verburg-Koeleman herdachten op
29 oktober hun 50 jarig huwelijksjubileum.
Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd namens de
Eshofgemeente en nog veel mooie jaren met elkaar toegewenst.
Nel Stoffelsen

Geheime engelen 2020

Hoe werkt het?
Je geeft je vóór 15 november op bij Nel Stoffelsen
Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, gemeentelid of parochiaan of anders(on)gelovig. Na 15 november
voert Nel alle namen in op de website lootjestrekken.nl. Je
krijgt dan vanzelf bericht en kunt dan zien van wie je een
lootje hebt getrokken.
Na de trekking van de lootjes mag je online nog enkele gegevens invullen: hoe oud je bent, of je een man of een vrouw
bent, en wat je huisadres is. Ook kun je hobby’s en interesses
invullen. De enige die jouw gegevens kan zien, is degene die
jouw lootje getrokken heeft.
Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim degene die
jij getrokken hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een
compliment, een gedicht, een kleine attentie. Je mag het helemaal zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één keer per week.
Kun je niet zelf erop uit, stuur dan iets met de post of laat
iemand anders iets voor jou bezorgen. En maak het financieel
niet té bont. Het gaat om de aandacht, niet om dure spullen.

(door Ellie Boot en Nel Stoffelsen)

Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een
aparte groep. Zij krijgen een lootje in de brievenbus bezorgd.

Hoe gaan we deze winter in? Hoe maken we er met elkaar
iets moois van, terwijl we zo weinig samen kunnen doen en
steeds maar weer afstand moeten houden? En hoe kunnen we
iets doen met het thema voor de komende winter:
het goede leven delen?

Zo gaan we door tot aan de kerst. En zo geven we samen
vorm aan het thema van de winter van dit jaar:
het goede leven delen.
Met Kerstmis en in de week tussen Kerstmis en Oudjaar mag
je jezelf bekend maken (niet verplicht).

Laten we elkaar gaan verrassen. Kleine blijken van aandacht
aan iemand gaan geven, zonder dat de ander weet van wie
deze afkomstig zijn.

Doe mee!
Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister.

2

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

G E M E E N T E

Kerkdienst en liturgie
MARCUSJAAR
Op de eerste zondag van de Advent, zondag 29 november,
beginnen we in de kerk aan een B-jaar. Dat wil zeggen dat
de evangelielezingen hoofdzakelijk uit Marcus gekozen
worden. Een evangelie dat volgens VU-hoogleraar Bert Jan
Lietaert leest ‘als een thriller’. Over dit evangelie schrijft hij:
“Vanaf het begin van Marcus kan je een gevoel van urgentie
bekruipen. In toenemende mate voel je het onbehagen over
het naderende lot van Jezus. Er zit vaart in, haast zelfs. En er
zit onderhuidse dreiging in. En dat alles klopt: Marcus vertelt het verhaal van Jezus op zo’n manier om duidelijk te
maken waarom Jezus moest sterven. Dat kan toch niet: een
gekruisigde messias?!?!
Vanaf het begin is duidelijk dat Jezus van God komt en dat
dat geen toeval is: zijn komst staat in het kader van de
geschiedenis van God met Israël en de wereld. De openingswoorden wijzen erop dat wat er in zijn optreden gebeurt, was
aangekondigd in de profeten van het oude Israël. (…)
Marcus rijgt korte episodes over Jezus’ optreden aan elkaar
tot een verhaal over zijn openbare optreden en vertelt dat
verhaal op zo’n manier dat zijn identiteit de kern ervan
wordt.”
Het is mooi dat we juist in de aanloop naar dit evangelie het
plan van de ‘geheime engelen’ uitvoeren (zie hieronder).
Want Marcus is de schrijver van het geheim. Als lezer weet
je vanaf het begin dat Jezus een bijzondere band heeft met
God; denk maar aan het verhaal van zijn doop, waar een
stem uit de hemel klinkt: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou
vind ik vreugde.’ Maar voor de mensen om Jezus heen is dit
veel minder duidelijk. Telkens opnieuw horen we van hun
onwetendheid en onbegrip. Dit is bekend geworden als het
‘messiasgeheim’ van Marcus. Zo makkelijk zie je hem dus
over het hoofd, die messias die bij je in de buurt aanwezig is.
En soms is het met engelen net zo, toch?

SOLIDARIDAD OP ZONDAG 22 NOVEMBER
Namens de ZWO- en MOV-groep schrijft Jan Vogel in dit
kerkblad over het Trinitea-programma, dat dit jaar centraal
staat in de actie Solidaridad. Thee zonder bijsmaak, daar gaat
het dit jaar om.
De basiscatechisanten gaan er in hun les op maandagavond
iets mee doen. In een wereldwinkel zal thee worden gekocht
waar geen bijsmaak aan zit. En misschien nog wel andere
producten waar dit voor geldt. Ook zullen ze producten voor
de Voedselbank bij elkaar brengen. Misschien iets waar ze
zelf heel erg gek op zijn. Of dingen die de Voedselbank altijd
goed kan gebruiken, zoals verse groenten en fruit en de
‘duurdere’ noodzakelijke verzorgingsproducten. Ook dat is
solidariteit.
En wie weet willen sommigen er op zondag 22 november
wel iets over vertellen in de kerkdienst.

GEHEIME ENGELEN
De PKN heeft voor dit jaar een jaarthema gesuggereerd:
‘het goede leven’. Daarover hield onder andere premier Mark
Rutte op zaterdag 31 oktober een lezing, de jaarlijkse zogenaamde Protestantse Lezing. Voor wie de online lezing
gemist heeft, is die misschien terug te luisteren op www.protestantsekerk.nl.
Ook in de Eshof willen we met dit thema iets doen. Op initiatief van de ZWO breiden we het graag uit tot ‘het goede
leven delen’. Daar sluit het plan van de geheime engelen bij
aan.
Het idee is dat ieder die meedoet af en toe een leuke attentie
verzorgt voor een vaste persoon. Dat doe je in het geheim.
Met Kerstmis, of tussen Kerst en Oudjaar, mag je je dan
bekend maken (als je wilt). Elders in dit kerkblad staat hier
meer over te lezen.
D E
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Op 4 november komt het vesperteam voor het eerst bijeen
om over de inhoud na te denken. Daarover kan ik nu dus nog
niets vertellen, die blijft nog even geheim. We zullen zoeken
naar thematiek die in deze periode van het jaar en in dit bijzondere jaar past.
Voor wie naar de vespers wil komen, gelden vanzelfsprekend
de bekende aanwijzingen:
houd je jas aan en loop (na het opschrijven van je naam)
direct door naar een plek in de kerkzaal die je plezierig
vindt; draag een mondkapje tijdens het lopen (als je zit, mag
het af); en blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts
hebt.

DOOP OP ZONDAG 29 NOVEMBER
De doop van Nick op 8 november staat al in het vorige kerkblad aangekondigd. Daarnaast zullen we in november nog
een doopdienst hebben. Ongezellig voor de doopouders,
want samen een doopdienst voorbereiden en tegelijk je kinderen laten dopen is voor velen leuker. Maar dat gaat op dit
moment niet. We kiezen voor één dopeling tegelijk. Dan
kunnen er tenminste ook nog enkele familieleden naar de
kerkdienst komen.
Over de dopeling van 29 november schrijven zijn ouders:
Wij zijn Brent, Carola, Luca, Sven en Twan Roersen uit
Nijkerk. Wij zijn sinds 2013 lid van de Eshof. Ellie heeft ons
getrouwd, Luca en Sven gedoopt en wij vinden het fijn dat in
deze bijzondere tijden ook Twan door haar gedoopt mag
worden. Twan is bijna 10 maanden als hij gedoopt wordt en
zal hoogstwaarschijnlijk niet meer in onze doopjurk passen
maar daar vinden we wel iets op. De doop is voor ons
belangrijk omdat hiermee bevestigd wordt dat Twan een kind
van God is. Hij belooft hem nooit meer los te laten en wij
beloven Twan te leren over de liefde van God en op te voeden als een kind van God.
Welkom in ons midden, Twan!

We hopen van harte dat de Coronamaatregelen niet aangescherpt hoeven te worden en dat de vespervieringen door
kunnen gaan. En dat we, door het samenzijn in stilte en
bezinning, goede momenten van verbondenheid kunnen beleven met elkaar en met de Eeuwige.
Namens het vesperteam: Linda de Wals, Gerda van Vilsteren,
Simon Drost, Lieske Duim, Cees Otte en Ellie Boot.

ADVENTSCONCERT OP 6 DECEMBER
Ik vestig graag even de aandacht op het adventsconcert, dat
Rudi Coppoolse zal geven op zondag 6 december. Nu we
geen koffie kunnen drinken na afloop van de dienst, kan het
concert direct aansluitend aan de kerkdienst plaatsvinden. De
kerkgangers kunnen allen blijven om het concert bij te
wonen. Wie om die reden graag voor deze zondag uitgenodigd zou willen worden, kan dat aangeven via
uitnodigingeshof@gmail.com.

Ellie Boot

Uit de kerkenraad

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD
Het vesperteam is weer vol motivatie om in de Adventstijd
vespers te gaan organiseren. In die avondvieringen op de vier
Adventszondagen zijn er doorgaans tussen de 15 en 25 aanwezigen. Dat betekent dat deze vieringen oecumenisch kunnen blijven! Omdat er in andere jaren nooit meer dan 30
mensen kwamen, is het nu niet noodzakelijk om van te voren
te reserveren. Wel vragen we u bij binnenkomst bij de voordeur uw naam en telefoonnummer op een papier te schrijven.
In de afgelopen jaren hebben we ons thuis gevoeld in de intimiteit van het Pauluscentrum. Het lijkt ons nu echter veiliger
om in de grotere ruimte van de kerkzaal van de Eshof bij
elkaar te komen. Wellicht zullen weer enkele zangers bereid
zijn de vespers met zang te ondersteunen.
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Donderdag 26 oktober vergaderde
de kerkenraad voor het eerst na de
zomervakantie en de bezinningsdag. Het was de eerste videovergadering van de kerkenraad van
de Eshof. Gezien de ontwikkelingen van het virus leek het ons verstandiger om elkaar online te ontmoeten.
Allereerst namen we afscheid van scriba Jan Hofman. Ellie
sprak hem toe en bedankte hem voor de vier jaren dat hij
scriba was. Eén van die vier jaren, nam Jan zelfs ook de rol
van voorzitter erbij. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet,
P R O T E S T A N T S E
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zijn positieve inbreng en de humor waarmee hij zijn rol vervulde.

6 DECEMBER; ADVENTSCONCERT
NA DE KERKDIENST.

Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de uitkomsten van de bezinningsdag in september. Het thema van
die dag was “De Eshof online – hoe dan?”. De resultaten van
die dag hebben we verzameld en verwoord in een notitie die
de kerkenraad nu heeft vastgesteld. We vragen de geluidsgroep om op basis hiervan een voorstel te maken voor wat
we nodig hebben aan apparatuur en menskracht om op een
goede manier onze kerkdiensten uit te blijven zenden. Dit
voorstel van de geluidsgroep wordt daarna in de kerkenraad
en in het College van Kerkrentmeesters besproken.

In aansluiting op de kerkdienst van 6 december zal onze oud
organist Rudi Coppoolse een adventsconcert verzorgen.

We spraken over hoe we tóch activiteiten kunnen blijven
organiseren, ook rond de kerstperiode, terwijl er zo veel niet
meer kan. We blijven zoeken naar wat wel kan. Ook in de
wetenschap dat we vandaag niet weten hoe de situatie er met
kerst uit ziet, gaan we met de voorbereidingen verder.
Aan het einde van de vergadering hebben we even teruggeblikt op deze eerste online kerkenraadsvergadering. De conclusie is dat we het allerliefst ‘gewoon’ bij elkaar komen in
de Eshof, maar dat dit een goed alternatief is voor de
momenten dat het bij elkaar komen niet kan. Zo blijven we
elkaar ontmoeten en samen in gesprek.

Sienke Wolters,
Voorzitter kerkenraad

Vorming & Toerusting
in november.

Nu we geen koffie kunnen drinken na afloop van de dienst,
kan het concert direct aansluitend aan de kerkdienst plaatsvinden. De kerkgangers kunnen allen blijven om het concert
bij te wonen. Wie om die reden graag voor deze zondag uitgenodigd zou willen worden, kan dat aangeven via uitnodigingeshof@gmail.com. Zoals bekend kunnen slechts 30 personen het concert in de Eshof bijwonen, andere belangstellenden zullen thuis via internet kunnen genieten van prachtige adventsmuziek..

Namens de commissie Vorming en Toerusting,
Frits Harmsen

Update van de

Op 25 november zou de documentaire film Oerijssel in de
Kopperhof worden vertoond. Deze filmvoorstelling gaat om
de bekende reden niet door.
De vertoning van deze film is verzet naar 24 maart 2021.
Mocht je al een kaartje hebben gekocht, bewaar het toegangsbewijs dan tot 24 maart. Hopelijk beleven we dan
andere tijden.
D E
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De ZWO geeft deze keer een update over de drie
projecten die we steunen; het gaat om de Rohingya
in Bangladesh en vluchtelingkinderen in Nederland
met het project Time4You en we hebben een collecte gehouden voor de vluchtelingen in Jemen.
Hieronder meer.
We zijn nog met de voorbereidingen bezig om een
speciale dienst te maken rondom de Rohingya. We
hopen hier in de volgende Rondom wat meer over
te kunnen vertellen.
De bekende november-actie Solidaridad, waar de
ZWO elk jaar aan deelneemt, wordt dit jaar op
andere wijze ingevuld. Hierover leest u ergens
anders meer……
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JEMEN
In Jemen is een tragische oorlog al jaren aan de gang. Veel
mensen zijn gevlucht en er is geen uitzicht op terugkeer. Het
conflict raakt ook meer en meer in de vergetelheid terwijl
deze mensen hulp zo erg nodig hebben. Naast de oorlog
brengt de hongersnood én het coronavirus miljoenen mensen
op de vlucht in gevaar. Daarom hebben we op 30 augustus
een collecte gehouden voor hulp aan vluchtelingen in Jemen.
Hiervoor is een mooi bedrag van 354 euro opgehaald, dat
door de ZWO zal aangevuld worden tot 700 euro. Het
bedrag zal gedoneerd worden aan de organisatie UNHCR.
Zij zorgen voor noodopvang en noodhulpgoederen als
matrassen, dekens, dekzeilen en kookgerei. Daarnaast bieden
ze ook medische en psychosociale hulp aan.

ROHINGYA (VIERLUIK).
3. VERGETEN CRISIS
Ook in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar in Bangladesh
heerst een onhoudbare situatie. Hier is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld ontstaan! In augustus 2017 zouden er
zo’n 900.000 Rohingya gevlucht zijn van het geweld in
Myanmar en op dit kamp zijn aangekomen. In de 3 jaar dat
zij zich hier bevinden, is de situatie haast niet verbeterd.
Toegang tot schoon water, sanitair en gezondheidszorg is
beperkt en Corona verergert de situatie.
In de Eshof hangen twee posters.
IK BESTA NIET. Staat in grote
letters erboven. Het geeft aan hoe
de Rohingya zich voelen in hun
positie. Het is een vergeten crisis
geworden doordat er nauwelijks
aandacht in de media voor is. De
Rohingya hebben geen toestemming om te werken of verder het
land in te trekken. Ze zitten letterlijk gevangen in het kamp zonder
enig perspectief op verbetering.
Door het gevoel van zinloosheid
en hopeloosheid verslechtert het
leefklimaat in de kampen.
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Tear is één van de organisaties die niet wegkijkt van deze
situatie. Het is gebleken dat veel vrouwen en tienermeisjes in
het kamp slachtoffer zijn geweest van aanvallen, misbruik en
ontvoering door mensenhandelaren. Om het kamp veiliger te
maken voor ze zorgt Tear onder andere voor straatverlichting. Ook biedt Tear kindvriendelijke ruimtes aan waar kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn en de mogelijkheid
hebben om te praten over hun trauma’s. Daarnaast focust de
organisatie op een verbeterde toegang tot water- en sanitaire
voorzieningen.

Wij (ZWO) hebben het project onlangs gesteund met een
bedrag van 5000 euro om het werk van Tear mogelijk te
maken om de leefbaarheid voor de mensen in Cox Bazar te
verbeteren. Voor ons BESTAAN de Rohingya wel!

TIME4YOU
Het project Time4You van VluchtelingenWerk Nederland
richt zich op het empoweren van vluchtelingkinderen in
centrale opvanglocaties. Door middel van voorlichtingen en
leuke ontspannen activiteiten, worden de kinderen en jongeren geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan.
Deze kinderen vormen een kwetsbare groep, zijn zich vaak
zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben dan ook
veel zorgen. Het is daarom belangrijk dat deze kinderen op
adem kunnen komen en de handvatten krijgen om sterker in
hun schoenen te staan. De collectebijdragen van de kinderen
hebben een totaal van 51 euro opgebracht en zal aan dit
project geschonken worden.

P R O T E S T A N T S E
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Basiscatechese
2020-2022, les 5
De basiscatechese is op de maandag na startzondag begonnen met haar programma. Wekelijks zijn ongeveer 15 kinderen van 8-11 jaar in de Eshof te vinden om met elkaar te
leren over het geloof.
Het zijn leerzame en leuke avonden waarin we met elkaar
het geloof stapje voor stapje ontdekken. We hebben min of
meer een standaard indeling van de avond, waarin enkele
rituelen van de basiscatechese zijn opgenomen. Zo steken we
bij aanvang de kaars aan en zeggen dan: God is nu in ons
midden. En aan het eind zeggen we een versje en blazen de
kaars uit.

Het is toch gelukt! Ze moesten elkaar helpen. En als je
elkaar helpt, ben je een naaste.
Na de intro hebben we samen op een rijtje gezet wat Jezus
allemaal deed. Hier kwamen veel dingen voorbij: Jezus helpt
andere mensen, geneest zieke mensen, is een redder, is
gekruisigd. En ook dat Jezus verhalen vertelde. Dat zijn
gelijkenissen, inderdaad!
Om het in drie dingen samen te vatten: Jezus leert de mensen
over God en geloof, geeft het goede voorbeeld om te leven
en leert ons wie de naaste is.
Een vraag die opkwam was dat Jezus nog steeds leeft. Maar
HOE DAN?
Na even nadenken was het eigenlijk best makkelijk: de kaars
in ons midden, in de kerkdienst, in de bijbel. Eigenlijk is
Jezus altijd bij ons, als we dat willen!

We beginnen daarna met het onderwerp en dat kan op vele
manieren worden behandeld. Op 26 oktober hebben we het
gehad over het ‘werk’ dat Jezus als volwassene heeft gedaan.
De twee specifieke woorden waar het om ging zijn: ‘gelijkenissen’ en ‘naaste’.

Terug naar de twee woorden aan het begin:
Gelijkenis is: Jezus vertelt een verhaal om de mensen iets te
leren over hoe ze moeten leven.
Je naaste is: diegene die jij kunt helpen als iemand jouw
hulp nodig heeft.

De les begon met een introductie-spel: drie groepjes moesten
de bloem inkleuren, maar ze kregen hiervoor niet de kleur
van het hart van de bloem mee. Hoe krijg je het dan voor
elkaar om de bloem helemaal te kleuren………?

Daarna hebben we een werkstuk gemaakt waarin we moesten aangeven wie onze naaste is en wat we voor hem/haar
gedaan hebben.
Nadat we de kaars hebben uitgeblazen en het gedicht “Ik zal
er zijn voor jou” hebben opgezegd, was het tijd voor ranja
met een koekje en mocht iedereen naar huis.
Op deze manier hebben we weer een leuke avond gehad.
Groet Basiscatechese groep

D E
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Begrotingen Diaconie en ZWO 2021
Beste leden van de Protestantse Gemeente de Eshof. Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting
voor het jaar 2021 aan te bieden van het College van Diakenen en de werkgroep ZWO.
Als er geen gegronde bezwaren vanuit de gemeente binnenkomen wordt de begroting tijdens de
kerkenraadsvergadering van 26-11-2020 in behandeling genomen.
De begroting is ook te vinden op de website "de Eshof": www.pgdeeshof.nl onder het hoofdstuk ANBI.

Namens het college van Diakenen en ZWO,
mw A. Bouw, penningmeester en
dhr N. van Rootselaar, administrateur

8

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

G E M E E N T E

SOLIDARIDAD-zondag 22 november ...
net even anders

In deze verwarrende corona-crisistijd vragen wij uw aandacht voor het
TRINITEA-programma van SOLIDARIDAD www.solidaridad.nl/mov
Kleinschalige, Indiase theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van
thee. Meer dan 36.000 boeren volgen trainingen en het komende jaar wil Solidaridad nog 24.000
extra boeren bereiken met het programma. Bovendien wil de organisatie meer trainers opleiden die
de boeren in het veld kunnen ondersteunen.
Zo verbeteren de leefomstandigheden van boerengezinnen en hun gemeenschap.
Wij kunnen meehelpen om deze doelen te bereiken.
Helaas gaat alles dit jaar anders ...
• geen oecumenische dienst met de Paulus gemeenschap
• geen inzameling van witte Solidaridad enveloppen
• en ook geen verkoop van Fair-Trade
Hoe kunnen we dan toch helpen?
Samen kunnen wij het TRINITEA programma ondersteunen door een geldelijke bijdrage te geven.
Bent u in de kerk aanwezig, dan kunt u de bijdrage doen in de collectezakken bij de uitgangen.
En ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 RABO 0382 2047 35
t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Graag als omschrijving vermelden "Actie Solidaridad".
Samen helpen wij onze medemens aan een menswaardig leven.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens de ZWO- en de MOV groep,
Jan Vogel
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Van harte aanbevolen door de
diaconie: De collectes voor de
komende weken
1 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 sprake is van een terminale fase met een
levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

8 november en 6 december
Eigen diaconie; Kerstpakketten en kerstattenties
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
en contactpersonen persoonlijk bezorgd voor de feestdagen.
Ook voor mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben
gehad bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het
overlijden van een dierbare ontvangen van de diaconie een
kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt.
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!

15 november.
Solidaridad
Solidaridad komt in actie voor
een wereld waarin alles wordt
gemaakt en gekocht in solidariteit
met mens, milieu en toekomstige
generaties. Als we allemaal solidair zijn komt niemand tekort. Ook de Eshof en de Paulus
geloofsgemeenschap gaan dit jaar voor Solidaridad geld
inzamelen. Solidaridad komt in actie voor boeren, arbeiders
en ondernemers over de hele wereld. Koffieboeren, textielarbeiders en goudmijnwerkers helpen ze aan meer kennis,
rechten, kansen en connecties. Ook moeten zij hun producten kunnen verkopen, dus werken ze samen met koffiebranders, modemerken en juweliers aan verantwoord inkopen.
Ook de Eshof en de Paulus geloofsgemeenschap gaan dit
jaar voor Solidaridad geld inzamelen. Helpt u mee?

29 november.
Stichting Moederzorg
Saskia van ’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster
regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren
wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een
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alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten
in een situatie die onveilig, stressvol
en armoedig is. Daarom besloot zij
te willen helpen en is Stichting
MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat
Saskia o.a. aantreft zijn kapotte
onveilige tweedehands spullen zoals
bedjes, kinderwagens en boxen.
Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes,
dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. “Als
kraamverzorgster kom ik regelmatig bij gezinnen waar een
kind in armoede geboren wordt. In Nederland? Ja, in
Nederland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede geboren. Één op de acht kinderen gaat met honger naar school en
1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens.
(Bron: Voedselbanken.nl/feiten en cijfers). Wij kunnen ons er
geen voorstelling van maken van wat er zich achter heel veel
Nederlandse voordeuren afspeelt. Ik vind het oneerlijk en ik
wil deze ouders héél graag helpen. Dat kan ik niet alleen,
dus heb ik Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Samen
kunnen we zorgen voor elkaar. In overleg met o.a. verloskundigenpraktijken, kerken, voedselbanken etc. besluit SMZ wie
er in aanmerking komt voor ondersteuning” Ook doneert de
stichting met enige regelmaat luiers aan de voedselbank
Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat
zij beter voor hun kind kunnen zorgen?

29 november Vesper om 17:00 uur.
Leger des Heils
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!

Vergaderen is een kunst
Bij de classicale vergadering Veluwe begint schriftelijk vergaderen ingeburgerd te raken.
Op deze manier kunnen we
een aantal besluiten nemen.
Er is echter één grote maar.
We kunnen elkaar niet ontmoeten en ook niet met elkaar spreken over wat er nodig is
om kerk te zijn en te blijven. De vergadering heeft besloten
dat ds. Gerben Westra namens de ring Ede, ouderling Harry
Westerink namens de ring Harderwijk en ds. Leendert Plug
namens de ring Nijkerk zijn benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Ouderling Wijnand Westerink is benoemd
als lid van het breed moderamen voor de ring Harderwijk.
P R O T E S T A N T S E
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Ouderling Wim van de berg heeft zich beschikbaar gesteld
voor het breed moderamen voor de ring Hattem. Zijn benoeming vindt plaats op de volgende vergadering. De vergadering heeft ingestemd met het beroepen van ds. Jan Piet
Vlasblom als predikant met bijzondere opdracht voor zijn
werk als docent geestelijke verzorging bij de Christelijk
Hogeschool Ede. Op 14 oktober is het beroep bij hem
gebracht en heeft hij dat aangenomen. Hij wordt daarmee
aan de classicale vergadering verbonden en heeft voor zijn
werk dan een kerkelijke zending. Naast hem zijn er nog vijf
predikanten aan de classicale vergadering verbonden. De
vergadering heeft een voorstel aangenomen waardoor het
mogelijk wordt dat een kerkelijk werker stemgerechtigd lid
is. En als laatste is de begroting voor 2021 vastgesteld. Er
zijn woorden aangereikt voor de opening en de sluiting die
ieder voor zichzelf kon overdenken. Woorden die ook spreken van vertrouwen en perspectief omdat kerkenwerk werk
in Gods wijngaard is.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Gastpredikanten in november.
Gastpredikanten die dit jaar in de Eshof zijn voorgegaan of die in de twee resterende maanden van
dit jaar nog voor zullen gaan, zijn allen uitgenodigd
in het voorjaar van 2019. Toen was er nog geen
sprake van corona en had niemand van het Covid19 virus gehoord. Nu wordt elke nieuwsuitzending
door corona gedomineerd.
Het is fijn te constateren dat alle gastvoorgangers vertrouwen
hebben in de maatregelen die de kerkenraad heeft genomen
om kerkdiensten veilig te laten verlopen en zonder problemen bereid zijn voor te gaan in een aangepaste kerkdienst.
Dat geldt ook voor dr. Joep Dubbink uit Uithoorn die op
15 november achter de tafel zal plaatsnemen. Joep Dubbink
heeft ‘iets’ met ‘de Eshof’. Naast
zijn predikantschap in Uithoorn is
hij sinds september 2006 bijzonder
hoogleraar Bijbelse Theologie aan
de VU in Amsterdam. Hij bezet,
samen met een collega de Dirk
Monshouwer leerstoel. Dirk
Monshouwer was predikant en bijbelwetenschapper en vanaf 1975 tot
aan zijn overlijden op 9 oktober
2000 als predikant verbonden aan de Hervormde
Deelgemeente en later de Samen Op Weg gemeente ‘de
Eshof’ in Hoevelaken.
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Wat voor Joep Dubbink belangrijk is, zijn verhalen van mensen en Bijbelverhalen en die met elkaar verbinden.
Bijbeluitleg is voor hem een belangrijk onderdeel van de
kerkdienst. Geen 'weetjes', maar begrijpen wat een verhaal
wilde zeggen toen het geschreven werd, en wat het nu ons
zou willen zeggen.

In het weekend waarop het december/januarinummer van
Rondom verschijnt, gaat op 6 december Ds. Diederiek van Loo voor.
Diederiek is sinds 2018 stadsdominee
van Amersfoort. Wat is een stadsdominee? Zelf zegt ze daarover:
‘Een stadsdominee is wel ‘van de
kerk’ maar niet van één bepaalde kerk.
Het verschil tussen een stadsdominee
en een ‘gewone’ dominee is dat de
stadsdominee geen eigen gemeente
heeft. Dat betekent dat ze meer dan haar collega’s de handen
vrij heeft om daar te zijn waar ze iets kan toevoegen en er te
zijn voor mensen die vragen hebben.
Een stadsdominee werkt dus zowel in als buiten de kerken.
Zij is er voor alle inwoners van de stad: gelovig, niet gelovig
of zoekend. ‘Je hoeft niet te geloven om met mij in gesprek
te gaan. Ik geloof in de kracht van samen. Diversiteit in combinatie met goede wil is vaak vruchtbaar en altijd verrassend.’
De stadsdominee stelt in het publieke domein zonder
schroom, maar ook zonder betweterigheid, godsdienst en
levensbeschouwing aan de orde. Want religie mag uitdagend
zijn, kritisch en troostrijk.
Diederiek vat haar werk als volgt samen:
‘Een stadsdominee gaat waar geen gemeente is; spreekt waar
geen kansel is; zingt met of zonder orgel. Ze gaat op stap
met stadsgenoten, ondernemers, studenten en museumgasten.
Ze nodigt uit en laat zich zien. Ze is de kerk waar die niet
gekend, verwacht of gewenst wordt’.

Na afloop van de dienst zal onze oud organist Rudi
Coppoolse een kort adventsconcert verzorgen. Blijf dus rustig in de kerkzaal zitten of blijf digitaal aangesloten. Rudi
kennende zal hij zorgen voor een prachtig orgelconcert.
Frits Harmsen
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Van Binnen Uit
Stap in de wereld van de stilte
waar
het behaaglijk en windstil is
om ongestoord te dwalen
langs beeldende kunst
waar
ruimte is om woorden te vinden
voor wat onzegbaar leek
en tot rust te komen bij de bron.

Het thema van de Dag van Stilte op 31 december is :
o
o
o

' Stilleven '

Stilleven, als de oorspronkelijke betekenis;
Stil-l-even, als uitnodiging om even stil te zijn;
Stil leven, als de stilte die het leven van nu heeft stilgezet, of de inzichten en
ervaringen die door de stilte juist zijn veranderd.

Twintig kunstenaars zijn inmiddels begonnen dit thema op eigen wijze uit te werken.
Vier projectleden versterken de Vormgroep om van de hal en kerkruimte een omgeving
te maken ‘om stil van te worden’.
De Vormgroep heeft regelmatig contact met de kerkenraad om, ondanks de
coronamaatregelen, deze dag door te kunnen laten gaan.
We houden je op de hoogte.
Namens de Vormgroep,
Bea de Rijke

Beste mede-gemeenteleden van ‘de Eshof’.
Door middel van dit berichtje in ons kerkblad willen wij al die lieve mensen bedanken die, op wat voor manier dan ook,
hebben laten weten met ons mee te leven toen Corona ons wist te bereiken.
Al die kaartjes, appjes, mailtjes, telefoontjes, bloemen en voorbede in de kerk hebben ons enorm geholpen om door die
moeilijke tijd, van ziek zijn en in quarantaine blijven, heen te komen.Wij hebben al dat meeleven ervaren als een zeer
warme deken.
Nu gaat het heel goed met ons en proberen wij weer de draad van het leven op te pakken.
De kinderen gaan, na 3 weken thuis, weer naar school.
Ouders gaan weer naar hun werk. Al met al zijn wij heel erg dankbaar.
Hartelijke groet van:
Nathan, Titia, Emma en Hidde van Dommele
Adri en Geertje Zijlstra
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Ontbijt voor
vluchtelingen
Hoi, ik ben Marieke
Jonker. Eshof-lid op
afstand in Amsterdam en
dochter van Hans en
Trudy Jonker. Op 15
november vertrek ik voor
10 dagen naar Kara Tepe
& Moira, vluchtelingenkampen op Lesbos.
Waarom?
Op Moria, het grootste kamp op Lesbos woedde in september een hevige brand. Voor de 13.000 mensen uit het kamp
werd snel een nieuw kamp gebouwd. Echter, dit was op vergiftigde grond, met te weinig toiletten. Iedereen vreesde voor
de regen, want dan verandert het gebied in een moeras. Nu,
een maand later is de eerste regen gevallen… Het is er verschrikkelijk.

Wij zijn team 266 en hebben als doel om 8000 euro op te
halen. Dit geld gaat rechtstreeks naar de vluchtelingen en is
genoeg voor een week lang ontbijt voor iedereen. Ik betaal
zelf mijn eigen onkosten.
Mocht ik niet kunnen reizen dan gaan donaties uiteraard
gewoon naar BWC.
Doneren kan aan: M. Jonker - NL21 INGB 0007 6657 46 –
o.v.v. “Because We Carry team 266”
Donaties van 250 euro of meer mogen ook rechtstreeks aan
BWC o.v.v. Team 266. BWC kan een afschrift opstellen
zodat je donatie belasting aftrekbaar is: Stichting Because
We Carry - IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96
Duizend maal dank. Ik beloof dat ik zal schrijven hoe het
geweest is. Een warme groet,
Marieke Jonker (jonkermarieke@hotmail.com)

Terugkeer in tijden van
corona: leven in pauze-stand
Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom.
Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar
Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona.
Hij zit al een half jaar ‘in de wacht’. Ook asielzoekers die
terug willen keren, ondervinden hinder van de coronamaatregelen.

Ik wilde iets doen en vond Because We Carry
(becausewecarry.org)
Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet
zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via BWC
wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.
Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en
droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach,
respect en wat hoop te brengen. BWC werkt onder goedkeuring van de UNHCR.

Ik ga 10 dagen helpen op Lesbos.
Ontbijt uitdelen, activiteiten begeleiden etc.
Wil jij geld doneren zodat iedereen ontbijt heeft?
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Mamadou arriveert in september 2019 in Nederland. Het is
een warme nazomer, daardoor is de overgang vanuit Senegal
minder groot. Qua weer dan, niet qua omgeving. Delfzijl is
toch echt wel wat anders dan de miljoenenstad waar
Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van Senegal.
Ze liggen allebei aan zee, maar daar houdt de gelijkenis wel
op.
In Dakar was hij taxichauffeur, daarvóór werkte hij - buiten
Dakar - op een boerderij. Dat had hij graag in Nederland
gedaan. Waarom hier? In Nederland kun je jezelf zijn.
Mamadou behoort tot een in Senegal gediscrimineerde minderheid. Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen. Hij legt
zich er bij neer; dan maar terug naar Senegal.
Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te kunnen reizen
moet zijn identiteit opnieuw vastgesteld worden. Senegal
heeft hier geen ambassade, de dichtstbijzijnde staat in Parijs.
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INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen. Het is begin
maart. De reis zal twee dagen duren, is de bedoeling.

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 dubbelnummer december/januari is

In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken; die woont daar.
Ze is getrouwd met een Fransman, ze hebben twee jonge
kinderen. Een meisje van twee jaar en één van zes maanden.
Mamadou verheugt zich: hij heeft zijn nichtjes nog nooit in
levenden lijve gezien. Hij arriveert 16 maart. Het wordt een
mooie dag: hij krijgt zonder problemen zijn identiteitskaart
en sluit voor het eerst zijn nichtjes in de armen. Wat een
feest.

dinsdag 24 november 2020

Inleverdatum voor het februarinummer ia
dinsdag 26 januari 2021

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.

Dan breekt 17 maart aan en sluit Franrijk de grenzen: corona. Twee dagen worden twee maanden; zolang zit Mamadou
vast in Parijs. Zijn zus en haar man zijn erg klein behuisd,
Mamadou slaapt noodgedwongen in de huiskamer.

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

Zo heb je als zus je broer jaren niet gezien en als nichtjes je
oom nog nooit gezien, zo heb je hem twee maanden lang op
de bank. Best veel ineens. En Mamadou moet vanwege de
lockdown binnen blijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten,
slapen, roken. Het is alsof iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. Je leven staat stil.

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.

Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt
terug naar Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder te
regelen. Vier maanden later zit hij hier echter nog: alle
instanties die ondersteunen bij terugkeer hebben last van de
coronaperikelen, alles is vertraagd. En hij wil zo graag door
met z’n leven.
Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die pauzeknop uitzetten?
Van de redactie: Bovenstaand artikel is ingestuurd door
INLIA. Wij plaatsen deze artikelen alleen als de ruimte in de
Rondom dat toelaat.
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Ondersteunt u het kerkblad al?

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 'coronaperiode' 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
P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

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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