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Het Licht van Kerst in 2020

In vele kleuren waaiert het Licht uiteen
Om ons allen te beschijnen
Een kleurrijk spectrum over alles heen
Dat de schaduw doet verdwijnen
Maar in dit onvoorstelbaar jaar
Misschien wel meer dan ooit
Staan we ver weg van elkaar
Van al het licht berooid
Maar waar het duister ons omsluit
Straalt één Ster toch het verst
En daagt de hoop als altijd uit:
Ook dit jaar wordt het Kerst 

Koester de herinnering 
Aan een beter perspectief
Maak ruimte voor bespiegeling
En heb elkander lief
Blijf het Licht ontsteken
Toon de kleuren van je hart
Laat ze niet verbleken
Ontdoe de wereld van het zwart
Voeg de kleuren bij elkaar
Zodat ieder Licht kan zijn
Zo maken we het Kerstfeest waar
Totdat we weer samen zijn

Kirstin Siteur-Reiling

Bij het glaskunstwerk van Herman Julsing, dat ook op de kerstkaart staat afgebeeld, 
schreef Kirstin Siteur-Reiling dit gedicht. Een bemoediging voor de Kerstdagen.

In de digitale Rondom en op de website is het kunstwerk in kleur te zien. 
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zondag 06 december 10:00 uur ds. Diederiek van Loo, Amersfoort/Advent II
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst 
   17:00 uur Vesper in de Eshof Collecte: Leger des Heils 

zondag 13 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent III
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw 
   17:00 uur Vesper in de Eshof Collecte: Leger des Heils 

zondag 20 december 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen/Advent IV
     Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie 
   17:00 uur Vesper in de Eshof Collecte: Leger des Heils 

donderdag 24 december 22:00 uur ds. Ellie Boot/Kerstnacht
     Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij
 
vrijdag 25 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Eerste kerstdag
     Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie
 
zondag 27 december 10:00 uur ds. Peter Breure, Voorthuizen
     Collecten: Passantenverblijf Amersfoort en Eredienst 

donderdag 31 december 19:00 uur ds. Ellie Boot/Oudejaarsavond
     Collecten: Leger des Heils en Pastoraat
 
zondag 03 januari 10:00 uur Lieske Duim/Nieuwjaarsbegroeting
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Eredienst 

zondag 10 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk 

zondag 17 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij 

zondag 24 januari 10:00 uur ds. Marjan Los, Baarn
     Collecten: Voedselbank en Onderhoud gebouw 

zondag 31 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot + Hans Dammingh/verhaal uit de zaal
     Collecten: Eigen Diaconie en Pastoraat 

zondag 07 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst 

zondag 14 februari 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
     Collecten: Stichting Voorkom en Muziek en Liturgie

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



Agenda
zondag 06 december +/-11:15 uur Adventsconcert         
     door Rudi Coppoolse na de kerkdienst
 
maandag 07 december 19:00 uur Basiscatechese

dinsdag 08 december 09:30 uur Pastorale raad

maandag 14 december 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 16 december 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 31 december 10:30 uur De Dag van Stilte            
     door de Vormgroep.
     Thema: Stil(l)even
 
maandag 11 januari 19:00 uur Basiscatechese

donderdag 14 januari 20:00 uur Moderamen

donderdag 28 januari 20:00 uur Kerkenraad
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Rondom de jaarwisseling is de Kerkbalans een 
belangrijk onderwerp. Zowel voor het lopende als 
voor het nieuwe jaar. 

Voor wat betreft het lopende jaar 2020 gaat het erom of alles 
wat aan vrijwillige bijdragen is toegezegd ook daadwerkelijk 
is ontvangen. Dat is belangrijk, want zonder deze inkomsten 
kan onze gemeente niet draaiende worden gehouden.
Uit een onderzoek van begin november blijkt dat een aantal 
mensen nog niet (geheel) heeft voldaan aan de toegezegde bij-
drage, in totaal ruim € 10.000, dat is ca. 8 % van de toezeg-
ging! 
We vertrouwen erop dat deze achterstand op 31 december 
zal zijn weggewerkt !

Voor het nieuwe jaar 2021 staat de actie Kerkbalans 2021 
voor de deur. In januari a.s. ontvangt u weer een brochure 
van de actie met een envelop voor de opgave van uw bijdra-
ge voor 2021. In de begroting gaan we uit van in totaal 
€ 115.000, een kleine daling van ongeveer 2 % ten opzichte 
van de begroting van 2020. Dit lijkt ons redelijk in verband 
met de coronasituatie. Desondanks laat de totale begroting 
van 2021 nog een tekort zien van € 2.760. 

Lid zijn van een gemeente als De Eshof vraagt betrokken-
heid en inzet, ook in de vorm van een financiële bijdrage. 
Uiteraard wel naar draagkracht. Om een beeld te geven : er 
zijn in de gemeente 560 huishoudens met 1 of meer perso-
nen van wie een bijdrage verwacht mag worden. Op een 
begroting van € 115.000 betekent dat gemiddeld € 205 per 
jaar, per maand € 17,10. Met eventuele belastingaftrek wordt 
het nog een stuk minder.
Graag verwijzen wij naar de brochure van de actie 
Kerkbalans 2021 met als thema “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”.

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belas-
tingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en 
tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het 
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen 
aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar 
vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft 
niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hier-
voor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. 
Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvra-
gen bij penningmeester Wim Hospes.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Henry Westein, voorzitter

Wim Hospes, penningmeester 
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Kinderkersttocht
Geef licht – het goede leven met elkaar delen

CORONABEPERKINGEN
Als er geen coronapandemie was geweest, hadden we graag 
alle kinderen uitgenodigd voor de kinderkerstviering op don-
derdag 24 december in de Eshof.
Maar het aantal kerkgangers is op dit moment nog erg 
beperkt: 30, inclusief kinderen. Hoe kun je er met 30 mensen 
een echt feest van maken? En hoe valt er iets te doen met het 
thema van deze winter: ‘het goede leven met elkaar delen’?

Niet door met zo’n klein groepje in de kerk te gaan zitten en 
alle anderen online mee te laten vieren. Daarom hebben we 
iets anders bedacht.

KINDERKERSTTOCHT
Op 24 december kan ieder die dat wil een kerstwandeling 
maken. Een tocht langs een pad dat je van het ene feestlicht 
naar het andere brengt. De wandeling voert langs een aantal 
taferelen uit het kerstverhaal. Welke taferelen dat zijn en hoe 
ze eruit zullen zien? Dat zie je als je de wandeling doet!

HOE DOEN WE DIT?
We zullen de wandeling uitvoeren in kleine groepjes: maxi-
maal vier personen van 13 jaar en ouder per groepje. Bij dit 
maximum aantal tellen we jongere kinderen dus niet mee. 
Een gezin dat uit meer dan vier personen boven de 13 
bestaat, is natuurlijk ook welkom en kan als één groep langs 
de taferelen wandelen.

De wandeling zal in totaal maximaal twee kilometer zijn. 
Het eindpunt vind je straks in de buurt van het beginpunt. 
Omdat het van belang is dat we ons aan de coronaregels 
houden, zit er tussen het vertrek per groepje een ruimte van 
vijf minuten.
Een beetje regen deert ons niet. Alleen als het gaat gieten, 
blazen we de tocht af!

OPGEVEN
Heb je zin om mee te doen? 
Geef je dan op! Dat kan via 
uitnodigingeshof@gmail.com. 
Je kunt je tot en met uiterlijk 20 
december opgeven. Wij delen elk 
groepje of gezin in op een tijdstip 
tussen 17.00 en 20.00 uur. Voor 
dit tijdstip krijg je dan een uitno-
diging, waar ook verdere aanwij-
zingen in zullen staan.

Doe je ook mee…?

Namens de leiding van de kinderdienst ,
Richard van de Kamp, Heidi van Dusschoten en Ellie Boot

De redactie van de Rondom wenst u allen
een gezegend Kerstfeest en 

een gezond en gelukkig nieuwjaar.
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Kerstperiode 2020
De kerstperiode is een tijd waarin we verbinding zoeken en 
ervaren rondom ons geloof en ons kerkzijn. Vorig jaar heb-
ben we met een kerstproject daar inhoud aan gegeven met 
het thema ‘Geef Licht’. Stef Bos hebben we daarbij laten 
zingen:

En Hij geeft licht
Hij geeft licht

Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht
Geeft licht

Geeft alles wat je hebt
Geeft de liefde een gezicht.

(fragment uit liedtekst van Stef Bos)

We hebben vanuit diverse kerkelijke groepen nagedacht over 
een samenhangend Kerstproject in coronatijd. Kunnen we 
een programma maken waarbij we een gezamenlijk thema 
herkennen? Ja, dat kunnen we, hebben we besloten. We gaan 
ook dit jaar invulling geven aan een kerstproject, in een pas-
sende vorm voor 2020. 

HET GOEDE LEVEN MET ELKAAR DELEN
We willen graag werken met een thema dat diverse activitei-
ten binnen de Eshof verbindt. We gaan aan de slag met 
“Geef Licht - Het goede leven met elkaar delen.” Dit thema 
komt van de PKN: 
Wij mogen Gods licht betekenis geven en laten zien dat we 
leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát 
vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. 
We willen graag met elkaar verbinding zoeken en van daar-
uit delen. Zoeken naar menselijk contact, zoeken naar de 
ander die we niet zo goed kennen en zoeken naar een eigen 
plek te midden van anderen, je gewaardeerd en gerespec-
teerd voelen. Het delen van ons goede leven gaat ook over 
het inzien van onze bevoorrechte positie in relatie tot 

voedsel, passende kleding en een veilig huis. We zien dage-
lijks dat dit niet vanzelfsprekend is, ver weg, maar ook 
dichtbij. 
 
GEZAMENLIJK DOEL
Gedurende het kerstproject stellen we één doel centraal. Dit 
jaar gaan we meedoen met de PKN en Kerk in Actie; we 
ondersteunen vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het 
doel past goed in het thema dat we met elkaar delen en naar 
elkaar omzien en het past ook goed in het thema van de 
ZWO. Zo zullen de opbrengsten van de collecte op kerst-
avond bestemd zijn voor dit doel evenals de doos van ‘kin-
deren voor kinderen’.  

SAMEN DOEN!
We kunnen met z’n allen het thema in de komende periode 
zichtbaar maken. Het gaat om:

•	 Het	Geheime	Engelenproject
•	 De	Kerstpakketten	en	Kerstattenties	van	de	diaconie	
•	 De	kinderkersttocht.	Alternatief	programma	in		
 plaats van de kinderkerstdienst
•	 Kerstchallenge.	Een	online	spel	met	tieners
•	 Sterrenjacht.	Een	sterrenbingo	in	het	dorp	voor	de		
 kinderen
•	 Vespers	in	de	adventsperiode
•	 Kerstmiddag	voor	genodigden
•	 TOP	2000-café	op	27	december

We zullen de komende periode via de nieuwsbrief meer ver-
tellen over het Kerstproject Het goede leven met elkaar 
delen.

 
Gerwin Duine
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Kerkdienst en liturgie

EEN ANDERE KERST

Terwijl de overheid en het RIVM zich er het hoofd over bre-
ken hoe we veilig de feestdagen door kunnen komen, doen 
we dat in het klein met de kerkdiensten. De kerkdiensten 
rond Kerstmis zullen er heel anders uit gaan zien dan nor-
maal. Gelukkig is het niet zo erg als met Pasen. Vergeleken 
met wat er mogelijk was rond Pasen, kunnen we nu meer! In 
april hadden we alleen wat medewerkers in de kerkzaal. Nu 
mogen we in elk 
geval met een 
kleine groep 
mensen bij 
elkaar komen.
Maar daarmee is 
alles ook wel 
zo’n beetje 
gezegd. Ik vrees 
dat we in 
december nog 
steeds niet 
samen mogen 
zingen. En ook 
dat we buiten 
niet gezellig samen koffie, Glühwein of iets anders mogen 
drinken. Jammer. En kaal. En zo op afstand van elkaar in de 
kerk zitten is niet echt gezellig. Maar we moeten het ermee 
doen. We houden het tegoed, zullen we maar zeggen. Wat 
zal het wonderlijk zijn als we weer normaal kerkdiensten 
kunnen houden! Onwennig en feestelijk tegelijk.
Voor het moment is het goed dat er geheime engelen zijn. En 
dat we contact met elkaar blijven houden. 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 vin-
den. Tel. 2580631; 
WhatsApp/Telegram 06 
33832849; e-mail ellie.boot@
hccnet.nl.

GEHEIME ENGELEN

‘Het goede leven delen’ – 
vanuit die gedachte verrassen 
allerlei geheime engelen een 

ander in deze weken met leuke attenties. Er zijn ook enkele 
engelen aangehaakt die een beetje ongestuurd rondvliegen 
en zomaar spontaan de één of ander laten weten dat er aan 
hem of haar wordt gedacht. Hoeveel creativiteit er in mensen 
schuilt, lees je soms op de groepspagina van lootjestrekken.

nl. Zoals: “Ik heb wel een 
beetje een luie engel.  Waar 
andere engelen pepernoten 
kant en klaar aanleveren, 
moet ik ze zelf nog 
bakken ...  
Gelukkig bakken we hier 
graag, dus vanmiddag gaan 
we er lekker mee aan de 
slag! Dank je wel maar 
weer lieve engel!” Of: 
“Wat ben je toch compli-
menteus, engel. Dat geeft 
wel een stimulans. Dank je! 
Ook voor die prachtig don-
kerbruine plak van eenzame Tony. Ik verbeeld me zelfs dat 
ik je nog zag vliegen boven de dorpsstraat. Een geruststel-
lende gedachte. Engelen bestaan.”

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

‘Aanstoot-gevend licht’ is het thema van de vespers van dit 
jaar. In deze vesperserie luisteren we naar teksten rond licht. 
Soms is dat een tekst die licht geeft – of ons uitnodigt dat te 
doen. Een andere keer spreekt een tekst over licht dat aan-
stoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar lichtheid.

En… je mag ‘zomaar’ 
komen! Je hoeft je van 
tevoren niet aan te 
melden. We hopen dat 
we, door het samen-
zijn in stilte en bezin-
ning, goede momenten 
van verbondenheid 
kunnen beleven met 
elkaar en met de 
Eeuwige.
Voorgangers zijn ach-
tereenvolgens Lieske 
Duim, Linda de Wals, 
Simon Drost en Cees 
Otte. De muziek wordt 

verzorgd door onze musici en enkele zangers zullen de liede-
ren zingen.

ADVENTSCONCERT OP 6 DECEMBER

Wil je graag het adventsconcert van Rudi Coppoolse live 
meemaken? Geef dat dan even door aan het team dat de uit-
nodigingen voor de kerkdiensten verzorgt via uitnodiginge-
shof@gmail.com. Je wordt dan uitgenodigd voor de kerk-
dienst die om 10 uur begint en kunt blijven voor het concert 
van Rudi, dat daar direct op aansluit.
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KERSTVIERINGEN

Normaal zouden we op 24 december om 19.00 uur een kerst-
viering met veel kinderen in de Eshof hebben. Dat gaat nu 
niet door: in plaats hiervan organiseren we een kinderkerst-
tocht. Op een andere plek in dit kerkblad staat hier meer over 
te lezen.
Aan de kerstnachtdienst werkt een afvaardiging van de can-
torij mee. En aan de kerstmorgendienst een afvaardiging van 
koor FREE! Op kerstmorgen zullen de zangers van FREE! 
vooraf aan de kerkdienst iedereen buiten verwelkomen met 
enkele Christmas Carols. Als het nu ook nog zou gaan 
sneeuwen…….

STILTEDAG EN OUDEJAARSAVOND

Nu er maar zo weinig georganiseerd kan worden, zijn we 
extra blij met de stiltedag die op 31 december plaats zal vin-
den. In het vorige kerkblad stond hier meer over te lezen. De 
organisatie ervan ligt in handen van de Liturgische 
Vormgroep, die zich voor de gelegenheid laat bijstaan door 
vier projectleden. Nooit ziet de kerkzaal er zo sfeervol uit als 
op de tweejaarlijkse stiltedag.
De viering van oudejaarsavond vindt plaats in de setting van 
deze dag. We vieren oudejaarsavond de laatste jaren oecume-
nisch, maar zullen dat deze keer niet doen om een heel prak-
tische reden: wanneer we op twee verschillende plaatsen bij 
elkaar komen, is er ruimte voor meer mensen. Wel stemmen 
we de liturgie in Pauluscentrum en Eshof op elkaar af. Het 
wordt een bijzondere liturgie: afgelopen voorjaar zette Gerda 
Kammeijer die in elkaar, compleet met gebeden en andere 
teksten. Het zal mooi zijn om haar woorden te laten klinken, 
te meer omdat ze een enthousiast lid was van de Liturgische 
Vormgroep.

ZONDAG VAN GEBED VOOR DE EENHEID: 
17 JANUARI

Ook de ‘zondag van gebed voor de eenheid’ vieren we (om 
de hierboven genoemde reden) los van elkaar als protestan-
ten en rooms-katholieken. We gaan de kerkdienst echter wel 
gezamenlijk voorbereiden, zoals we dat ook deden met de 
diensten van 20 september en 22 november. Zo stemmen we 
lezing en liederen opnieuw op elkaar af.
Zou dit de laatste keer zijn dat we de oecumene op afstand 
van elkaar vieren…? Of zou het met Pasen 2021 ook nog zo 
gaan?

VERHAAL UIT DE ZAAL: 31 JANUARI

Begin dit jaar hadden we voor het eerst een ‘verhaal uit de 
zaal’. Ben de Graaf stond op 9 februari op de kansel en ver-
telde ons over zijn geloof, waarbij hij een link legde met het 
verhaal over de schenker en de bakker uit Genesis 40.

Komend jaar herhalen we dit. Met een andere voorganger: 
op 31 januari zal Hans Dammingh de overdenking doen! 
Meer over Hans en over deze zondag volgt in een van de 
wekelijkse nieuwsbrieven.
Krijg je die brieven nog niet, geef het door! Dat kan bij mij 
of bij Nel Stoffelsen (zie onze gegevens achterin het kerk-
blad onder ‘wie is wie’). We zorgen er dan voor dat de brief 
ook bij jou terecht komt.

Ellie Boot
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Gastvoorgangers in 
december en januari

20 december;  Drs. Erik Idema uit Nijkerkerveen

Eén van de vaste gastvoorgangers is 
ons oud gemeentelid Erik Idema. 
Erik is schrijver, verteller en theo-
loog, maar geen predikant. In zijn 
dagelijks werk is hij hoofdredacteur 
/ uitgever bij educatieve uitgeverij 
Kwintessens in Amersfoort en 
schrijver van verhalen, liedteksten 
en scenario's. 
Kwintessens is gespecialiseerd in 

educatief materiaal voor het basisonderwijs op het gebied 
van sociaal-emotioneel leren en levensbeschouwing. 
Bekende uitgaven zijn onder andere de lesmethoden ‘Kind 
op Maandag’, ‘Hemel en Aarde’ en ‘Kwink’. Daarnaast is 
Kwintessens de uitgever van ‘Kind op Zondag’ en ‘Kleur in 
de Kerk’, bestemd voor kerk en kinderdienst.
Enige jaren geleden heeft Erik als lid van de redactie meege-
werkt aan de totstandkoming van het nieuwe liedboek. In het 
liedboek zijn enkele liedteksten (lied 269, 290 en 359) en 
gedichten (blz. 75, 1292 en 1293) van zijn hand opgenomen. 
Ook heeft Erik meegeschreven aan de musical Ruth die in 
2014 met veel succes in de Eshof is opgevoerd.  

27 december;  Ds. Peter Breure uit Voorhuizen

De deze dienst tussen kerst en 
oudjaar gaat Peter Breure voor van 
onze buurgemeente van de 
Ichthuskerk te Voorthuizen. 
Peter is sinds 13 september 2015 
als predikant verbonden aan de 
Ichthuskerk, onderdeel van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Mieke Groen uit De Glind, Peter 
Breure en Ellie vervangen elkaar 
bij afwezigheid in pastorale situa-
ties waarbij de aanwezigheid van 

een predikant gewenst is.
Voordat Peter predikant werd, was hij bijna 20 jaar docent 
scheikunde o.a. op het Christelijk College Nassau-Veluwe in 
Harderwijk. Tijdens zijn docentschap heeft hij in deeltijd 
theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen 
en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. 
De Ichthuskerk in Voorthuizen is zijn eerste gemeente. 
Samen met zijn vrouw Renske en zijn drie kinderen bewoont 
Peter de pastorie.

Op de bijgevoegde foto toont Peter zijn nieuwe stola, samen 
ontworpen met kunstenares Gerda Groenevelt. De figuren op 

de stola zijn afgebeeld in de regenboogkleuren en symbolise-
ren de inclusieve kerk en de veelkleurigheid van de kerk. Te 
onderscheiden zijn oude mensen, jonge mensen, iemand met 
een rollator, twee mannen met een kind, teveel om op te noe-
men. 
Voor iedereen die een papieren uitgave ontvangt  loont het de 
moeite de digitale uitgave van dit blad eens op de website 
van ‘de Eshof’ te bekijken vanwege de mooie kleuren. 

3 januari;  Lieske Duim

Eigenlijk behoeft Lieske geen nadere 
introductie. Wie kent haar niet! Maar 
het is wel goed om aan te geven wat 
Lieske drijft dat ze niet alleen in de 
kerk zit maar nu ook voor de gemeente 
staat. Dat doet ze al vanaf 2017 en dus 
nu ook op 3 januari, de eerste zondag 
van het nieuwe jaar.

Begin negentiger jaren streek Lieske met man Feije en hun 
twee kinderen neer in Hoevelaken. Ze sloten zich aan bij de 
SOW gemeente ‘de Eshof’ en zowel Feije als Lieske zijn 
niet meer weg te denken als twee betrokken gemeenteleden. 
Voor hun Hoevelakense periode waren Lieske en Feije 
namens de Gereformeerde Kerken uitgezonden naar Irian 
Jaya in Indonesia, het huidige Papua. Verbonden aan de 
Theologische Hogeschool heeft Lieske zich samen met stu-
denten bezig gehouden met het professionaliseren van de 
bibliotheek.
Lieske is opgeleid als chemisch analiste en ging na terugkeer 
in Nederland aan het werk bij de gemeente Vianen o.a. als 
beleidsmedewerker milieu. En de zorg voor het milieu is tot 
op de dag van vandaag een bepalende factor in haar leven.

In 2013 maakte Lieske een rigoureuze keuze. Ze zegde haar 
baan op en ging dat doen waar ze altijd al belangstelling 
voor had en waar haar hart naar uitging, nl verdieping in de 
theologie, eerst via de cursus Theologische Vorming voor 
Gemeenteleden en sinds 2015 de studie Algemene Theologie 
aan de VU in Amsterdam. En dat op 61 jarige leeftijd. Er 
zijn niet zoveel mensen die op die leeftijd een dergelijke 
keuze (durven te) maken. Lieske wel en ze heeft er tot op de 
dag van vandaag geen spijt van. Dit jaar heeft Lieske haar 
bachelor theologie gehaald en in september is ze gestart met 
een verdiepingsmaster Theologie.

Naast haar studie heeft Lieske ook nog tijd voor andere din-
gen. In ‘de Eshof’ is ze vrijwilligercoördinator, d.w.z. Lieske 
probeert de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers op 
elkaar af te stemmen.
Voor de gemeente Nijkerk is Lieske bestuurslid van SIGMA, 
een organisatie die informeert, adviseert en ondersteunt bij 
vragen op het gebied van Welzijn, Zorg en Wonen. Daarnaast 
is Lieske betrokken bij een burgerinitiatief in Nijkerk om het 
plaatsen van zonnepanelen, ook op andermans daken te pro-
moten. En dit is nog maar een greep uit haar activiteiten. 
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24 januari, Ds. Marjan Los uit Baarn

Marjan Los is de eerste van de vier gast-
voorgangers die dit jaar voor de eerste 
keer een dienst in de Eshof zullen zullen 
leiden.

In 2007 is Marjan bevestigd als predikant 
van de Pauluskerk in Baarn. Per 1 decem-
ber 2020 is haar verbintenis met de 
Pauluskerk beëindigd. Vanaf dat moment is Marjan binnen 
de PKN een vrijgevestigd predikant, dus een predikant zon-
der gemeente.
Haar eerste gemeente was in 1989 het Zeeuwse Biezelinge 
gevolgd door Mijdrecht in 1994 alvorens ze in 2007 in Baarn 
neerstreek.
Marjan heeft theologie gestudeerd aan de universiteit van 
Utrecht. Hoofdvak van haar doctoraalstudie was ethiek met 
als bijvak Nieuwe Testament en politicologie. 

Marjan staat erom bekend de Bijbel op begrijpende, inspire-
rende en verrassende manier uit te leggen.

Frits Harmsen.

Vorming & 
Toerusting
Adventsconcert op 6  december

Helaas zijn de meeste activiteiten van Vorming & 
Toerusting uitgesteld tot betere tijden. Dat geldt 
gelukkig niet voor het adventsconcert van 6 decem-
ber, de tweede zondag van Advent. In aansluiting op 
de kerkdienst, dus om ongeveer 11.00 uur zal onze 
oud organist Rudi Coppoolse een adventsconcert 
verzorgen.

In dit concert staat het bekende Luther koraal ‘Nun komm, 
der Heiden Heiland’ centraal. Bij ons is dit koraal beter 
bekend als lied 433 uit het liedboek. Rudi zal een drietal ver-

schillende bewerkingen van dit 
koraal ten gehore brengen 
afgewisseld met niet koraal 
gebonden muziek. De gekozen 
muziek is van de hand van 
Dietrich Buxtehude en uiter-
aard Johan Sebastian Bach.

Er is geen koffie, dus kerkgan-
gers kunnen gewoon blijven 
zitten. Het aantal kerkgangers 
moet beperkt blijven maar wie 
om deze reden graag voor het 

concert uitgenodigd wil worden, kan dit aangeven via e-mail 
uitnodigingeshof@gmail.com  Het concert zal ook via inter-
net en Facebook te beluisteren zijn. Zie voor de mogelijkhe-
den de nieuwsbrief.

Mini-enquête

De commissie Vorming & Toerusting is benieuwd hoe 
(potentiële) bezoekers van activiteiten van V & T in deze 
coronatijd meer of minder terughoudend zijn in het bijwonen 
van activiteiten. Tevens willen we graag weten of jullie voor-
keur uitgaat naar middag- of avondbijeenkomsten.
In de nieuwsbrieven 33, 34 en 35 zijn oproepen geplaatst om 
op deze vragen te reageren.
We hebben 24 reacties mogen ontvangen. Statistisch welis-
waar niet representatief maar een bepaald beeld wordt wel 
duidelijk.
De voorkeur voor middag of avondbijeenkomsten is ver-
deeld. 43% van de respondenten geeft een voorkeur aan voor 
de middag en 62% voor de avond *).
Ook wat betreft de terughoudendheid i.v.m. corona is het 
beeld niet bepaald éénduidig. 57% geeft aan terughoudend te 
zijn en 43% is niet terughoudend maar laat zich leiden door 
de belangstelling voor het onderwerp. Men gaat er wel van 
uit dat bijeenkomsten veilig worden georganiseerd.

Ook bij de buren van de Paulusgeloofsgemeenschap in deze 
enquête uitgezet. De voorkeur voor middag- of avondbijeen-
komsten ligt ongeveer gelijk met de Eshof. De mensen van 
de Paulus zijn echter minder terughoudend als het gaat om 
het bezoeken van bijeenkomsten of het deelnemen aan acti-
viteiten. 81% geeft aan niet terughoudend te zijn.

De commissie V & T gaat in januari de uitkomsten bespre-
ken en bepalen welke lijn gevolgd zal worden bij het organi-
seren van activiteiten in coronatijd.

*) Soms werd geen voorkeur aangegeven. Deze mening werd 
zowel bij middag- als avondbijeenkomsten meegeteld, van-
daar dat het totaalpercentage boven de 100 uitkomt.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen
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Omzien naar elkaar ...
In de zomer dachten we dat het coronavirus wel 
onder controle was. Het aantal besmettingen nam 
af. De ziekenhuizen kregen weer lucht en de regu-
liere zorg kon weer worden hervat.  
De coronadeskundigen bleven echter waarschuwen voor het 
weer opvlammen van het virus. Corona was het land niet uit 
al deden wij wel alsof.
En nu zitten we er weer midden in. Ziekenhuizen liggen 
weer vol en de zorg dreigt wederom overbelast te raken. 
Hoewel de piek van de tweede golf wel bereikt zal zijn, is de 
hervatting van het ‘normale’ leven voorlopig nog niet in 
zicht.

Dus is de vraag:  hoe houden we de moed erin en hoe blijven 
we naar elkaar omzien.  Het dagblad TROUW opende zijn 
editie van donderdag 1 oktober met deze vraag. Als afslui-
ting van het artikel wordt hoogleraar Psychologie Paul de 
Lange van de Vrije Universiteit geciteerd. Hij stelt:
‘Je hebt mensen uit je nabije omgeving nu meer nodig dan 
ooit tevoren. Uit onderzoek blijkt dat één-op-één contacten 
een grote rol spelen in ons welzijn. Doe daar wat mee door 
met iemand uit je nabije omgeving een kop koffie te gaan 
drinken of (beter nog) een wandeling te maken’.

Op 31 oktober (Hervormingsdag) hield premier Mark Rutte 
in de Haagse Kloosterkerk de Protestantse lezing. Hij vertel-
de daarin openhartig hoe hij als Christen probeert te leven en 
welke rol de kerk daarin speelt. De kerk betekent voor Mark 
Rutte ‘gezamenlijkheid’. ‘In de kerk doen rangen en standen 
er niet toe en mag je jezelf zijn, ongeacht afkomst of status’.  
Volgens Rutte kun je dat vertalen in ‘wat kan ik betekenen in 
het leven van een ander’. Ook dat kan bestaan uit het simpe-
le ‘omzien naar elkaar’. 

Ook in ‘de Eshof’ proberen we het ’omzien naar elkaar’ 
gestalte te geven. Het ‘geheime engelen project’ is daarvan 
een goed voorbeeld naast allerlei andere al of niet spontane 
contacten. Maar er zijn misschien wel meer mogelijkheden.

Er is een groep mensen die al jaar en dag elke vrijdagmiddag 
bij elkaar komt.  Het aantal varieert omdat er geen enkele 
verplichting aan ten grondslag ligt. Onder het genot van een 
glas wijn of iets anders worden lokale en wereldproblemen 
besproken en na een uur of iets langer gaat een ieder weer 
zijns weegs.
Centraal staat echter de ontmoeting en ‘het omzien naar 
elkaar’.

Vanaf half maart zit echter ook de klad in deze vorm van 
ontmoeting. Tijdens de mooie warme zomer is de ‘vrijdag-
dagmiddagborrel’  weer in ere hersteld omdat elke vrijdag-
middag de ruime tuin van één van de deelnemers gastvrij 

open stond.  Gelukkig hield het mooie weer lang aan maar 
vanaf half oktober was het toch te koud en te nat om in de 
buitenlucht bij elkaar te komen.

Om het ‘omzien naar elkaar’ toch in stand te houden, heeft 
één van de groepsleden de volgende oplossing bedacht. De 
club is verdeeld in koppels van twee. Volgens een ingenieus 
rooster komen elke vrijdag om 17.00 uur 2 koppels bij elkaar 
op bezoek. De koppels en locaties variëren per week. Tot 
groot enthousiasme van allen wordt het ‘omzien naar elkaar’ 
op deze wijze in stand gehouden.  En alles vindt plaats bin-
nen de regels van de overheid en dus blijft het veilig voor 
iedereen.

Waarom vertel ik dit? Omdat deze opzet misschien ook 
anderen kan inspireren hetzelfde te doen. Het is eigenlijk 
heel eenvoudig. Neem het initiatief en zoek een aantal men-
sen bij elkaar. Spreek een bezoekrooster af in een vaste fre-
quentie en op een vast tijdstip. Houd het veilig door binnen 
het coronaprotocol te blijven.  Succes verzekerd!

Buiten is het regenachtig en winderig, de dagen zijn kort, de 
avonden lang en de behoefte elkaar te ontmoeten misschien 
wel groot. Zeker met de komende feestdagen in het ver-
schiet.

Frits Harmsen

Vacature
Binnenkort ontstaat er een vacature bij het 
College van Kerkrentmeesters.

Wij zoeken naar een secretaris (M/V).

Voel jij/u ervoor om als ouderling-kerkrentmeester dit 
college weer op volle sterkte te krijgen?

En zo mee te werken / bouwen aan de toekomst van de 
Eshof?

In het college worden de praktische en materiële zaken 
behandeld, zoals gebouw onderhoud, CV installatie 
maar ook geluid en beeld.

Als je wit meehelpen of wat meer wilt weten, neem dan 
contact op met Henry Westein of de vertrekkende secre-
taris Jan Beitler.

met vriendelijke groet,
Jan Beitler
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Dag allemaal, ik heb geheel coronaproof buiten 
onder een afdak een aktie opgezet met de naam 

“DE SCHATKAMER VAN DE SINT”

Ik verzamel speelgoed/ boeken en spellen in voor 
mensen met een klein budget die bij mij GRATIS 
speelgoed kunnen ophalen. 

De kamer is inmid-
dels geopend u bent 
van harte welkom. 
Schroom niet om langs 
te komen, het staat 
voor u klaar. 

Ophaaladres:
Willie van Kooij
(mail naar rondomdeeshof@gmail.com en wij 
geven het door)

De kinderen lijden momenteel ook onder de 
moeilijke tijd waar we nu in verkeren. Geen mooie 
inhaalfeesten van Sinterklaas meer in het dorp of 
in de stad. 

IEDER KIND 

VERDIENT 
EEN CADEAUTJE 

VAN DE SINT

TROOSTLIED VOOR WIE MET KERST 
ALLEEN IS

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar 'Stille nacht' als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven.'
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree!
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin!

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen.

Willem Wilmink (1936-2003)

Ingestuurd door Simon Drost 
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Evolutie
Schepping betekent dat alles wat op aarde leeft 
6000 jaar geleden op het spreken van God in 6 
dagen is ontstaan. Evolutie betekent dat de aarde 
met wat er op leeft zich heeft gevormd in een peri-
ode van miljarden jaren. 

In een heel langdurig proces kwamen microleven, planten, 
dieren en mensen tot ontwikkeling.
 Eerst primitieve vormen, die zich daarna geleidelijk steeds 
beter aanpasten aan de leefomstandigheden. Dat evolutie 
bestaat zien we in het dagelijks leven. Zo zijn mensen in 
Nederland in betrekkelijk korte tijd van enkele decennia een 
stuk langer geworden. Dit zal samenhangen met veranderin-
gen in de leefomstandigheden, welke dat zijn is niet precies 
bekend, want er is zoveel veranderd in die jaren. Een ander 
voorbeeld is de ontwikkeling van resistentie bij insecten 
tegen gewasbeschermingsmiddelen. Heel vaak werkt zo’n 
middel na een beperkt aantal jaren niet meer, omdat het 
insect zich tegen het middel is gaan wapenen en die eigen-
schap overdraagt aan de volgende generatie van het insect. 
Die bouwt de resistentie verder uit en draagt die weer over 
aan zijn volgende generatie. Zo gebeurt dat iedere keer bij 
een nieuwe generatie en ten slotte is de soort bestand tegen 
het middel en werkt het niet meer.

Zo ging het in de evolutie ook, iedere keer kleine veranderin-
gen, waardoor planten en dieren beter aan de leefomstandig-
heden werden aangepast. Maar als er bijvoorbeeld maar één 
diersoort was ontstaan, dan zouden er uiteindelijk ontzettend 
veel van dezelfde dieren op aarde komen, want in de evolutie 
is het aantal geboorten gewoonlijk veel hoger dan dat van de 
stervenden. Denk maar aan de paarden in de Oostvaarder 
plassen. Dan moeten ze omkomen van honger. 

In de evolutie is dat anders gegaan, bij ieder dier of plant 
ontstonden ook dieren of planten die de uitbreiding beperk-
ten. Zo ontstond een soort natuurlijk evenwicht. Om dit met 
een eenvoudig voorbeeld duidelijk te maken: als er veel her-
ten zijn, dan komen er geleidelijk ook veel leeuwen, omdat 
er volop voedsel voor hen is. Maar als er dan veel leeuwen 
komen worden weer veel herten opgegeten en zijn er na ver-
loop van tijd bijna geen herten meer en hebben de leeuwen 
weer niet te eten. Die moeten dan weer doodgaan van de 
honger en zo begint het spel opnieuw. Een wrede methode 
eigenlijk, maar ja, de natuur is niet zo lief als wij vaak den-
ken. Verder is het zo dat in de evolutie de sterkste altijd wint, 
want die was het best toegerust voor de leefomstandigheden. 
Zo ging het bij het microleven, maar ook bij planten en die-
ren. In plaats van sterk moet je soms slim invullen.

De ontdekking van de evolutie is ongeveer 200 jaar oud, toen 
het Charles Darwin tijdens een reis opviel dat dezelfde 
vogels op verschillende eilanden in de Grote Oceaan kleine 
verschillen vertoonden, die blijkbaar waren ontstaan door de 

wijze waarop ze hun voedsel verzamelden onder de verschil-
lende leefomstandigheden op die eilanden. Hij ging verder 
zoeken en vond hoe planten en dieren zich in de loop van 
vele miljoenen jaren aangepast hadden aan de leefomstan-
digheden en zo veranderingen hadden ondergaan en nieuwe 
soorten hadden gevormd. Aanvankelijk kreeg hij veel weer-
stand tegen zijn veronderstellingen, maar geleidelijk aan 
konden deze steeds beter worden onderbouwd. Vooral sinds 
de tweede helft van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan 
en zijn veel nieuwe onderzoekmethoden ontwikkeld. De 
laatste methode die is toegevoegd is onderzoek met behulp 
van DNA, waarmee een duidelijk zicht op het verloop van 
afstammingen kan worden verkregen.

Ontwikkeling van nieuwe methoden is erg belangrijk, niet 
alleen omdat dan weer onderzoeken kunnen worden gedaan 
die eerder niet mogelijk waren, maar ook om de betrouw-
baarheid van eerder gebruikte methoden te kunnen vergelij-
ken.

Dit betekent dus dat het verhaal over de schepping in 
Genesis geen historische weergave is van het ontstaan van de 
aarde met alles wat daarop leeft. Dat klopt ook wel, want in 
het Midden Oosten zijn archeologisch vondsten gedaan met 
een scheppingsverhaal dat veel gelijkenis heeft met het ver-
haal in Genesis. Zo zou je dus kunnen concluderen dat het 
verhaal in Genesis gebaseerd is op de cultuur van die tijd, 
dus van zo’n 3 á 4 duizend jaar geleden. Die cultuur was nog 
primitief, dus van evolutie was nog niets bekend, laat staan 
dat ze er over konden vertellen.

Maar zult u zeggen dat hoef ik niet te weten, ik geloof niets 
van die evolutie. Wat dat laatste betreft mag u dat gewoon 
zelf weten. We wonen in een land met vrijheid van geloven 
en daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Maar wat 
het eerste betreft zou ik zeggen stel u wel op de hoogte, 
want uw kinderen krijgen er ongetwijfeld mee te maken. Als 
het verhaal van de evolutie niet in het basisonderwijs wordt 
besproken, dan komt dat wel aan de orde in het vervolgon-
derwijs en dan is het beter als ze op de hoogte zijn van wat 
evolutie is. 

Veel mensen menen dat als je niet in de schepping gelooft 
dat je dan ook niet meer in God kunt geloven. Dat is echter 
niet zo. Maar dat is nog een lang verhaal en daar is de ruim-
te in dit Rondom nummer niet op berekend.

Cees Sonneveld

   Noot redactie:
   Cees Sonneveld, is lid van de PKN          
   Kruiskerk in Nijkerk en schrijft met           
   regelmaat de hoofdartikelen in het  
   Kompas, het wekelijks kerkblad van de   
   Kruiskerk.
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Vanuit uw college van diakenen en 
         uw college van kerkrentmeesters:
Graag willen we eenieder, die via bankoverschrijvingen en/of collectemunten en/of na de diensten 
bijdraagt aan de collecten, hartelijk bedanken!

Hierdoor kunnen doelen die het soms zo hard nodig hebben, blijvend gesteund worden en erediensten, pastoraat, 
onderhoud gebouw en vele andere zaken doorgang vinden.

De collectes worden van harte aanbevolen. Juist ook in deze coronatijd, die mensen ver weg en dichtbij zo hard kan 
treffen, vooral tijdens de komende feestdagen. 

Uw steun wordt enorm gewaardeerd!
 
Alvast weer hartelijk dank voor al het werk. 

Groetjes, José van Dasselaar

Collecteoverzichten 
JULI 2020   

 
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
  5-7-2020 Noodfonds eigen diaconie 76,00 Jeugd- en jongerenwerk 40,00
12-7-2020 Nijkerks diaconaal beraad 62,50 Eredienst 63,50
19-7-2020 Noodfonds eigen diaconie 222,00 Muziek & Liturgie 80,00
26-7-2020 Eigen diaconie 118,00 Jeugd- en jongerenwerk 63,00
 Totaal 478,50 Totaal  246,50
 

AUGUSTUS 2020    
    
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
  2-8-2020 St. Hospice Nijkerk 244,00 Onderhoud gebouw 163,00
  9-8-2020 Eigen diaconie 192,50 Eredienst 72,50
16-8-2020 Leger des Heils 89,50 Muziek & Liturgie 50,50
23-8-2020 St. De Hoop 74,00 Vorming & Toerusting 72,00
30-8-2020 Kerk in Actie/  
     ZWO Vluchtelingen Jemen 354,20  Onderhoud gebouw 228,20
 Totaal 954,20 Totaal  586,20

SEPTEMBER 2020    
  
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
  6-9-2020 Eigen diaconie 121,05 Pastoraat 98,05
13-9-2020 Stichting Hulpdienst 238,45 Eredienst 117,95
20-9-2020 Kerk in Actie vredesweek 81,50 Cantorij 86,50
27-9-2020 Eigen diaconie 307,35 Muziek & Liturgie 146,35
 Totaal 748,35 Totaal  448,85
    

    Collectebeheerder, José van Dasselaar
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Update van de ZWO! 
Voor de decembermaand heeft de ZWO een aantal 
leuke activiteiten in de planning 
staan welke hieronder toegelicht 
zullen worden. Daarnaast ook een 
belangrijke update vanuit het dia-
conale project en sluiten we het 
vierluik over Rohingya af. 

ROHINGYA (vierluik).
4. Huidige situatie Op de vlucht geslagen, verdrongen 
uit hun eigen land verblijven de Rohingya al geruime tijd in 
Bangladesh of elders. Hoewel de Rohingya in het vluchtelin-
genkamp Cox’s Bazar zijn opgevangen, bevinden ze zich 
immer in een uitzichtloze situatie. De regering van Bangladesh 
heeft de crisis totaal onderschat door te denken dat de 
Rohingya geholpen zouden zijn met een tijdelijke opvang. De 
overheid in Bangladesh heeft de Rohingya nooit verblijfsrech-
ten toegekend. Ze mogen daarom niet doorreizen en ook niet 
werken. De bedoeling is dat zij terugkeren naar Myanmar 
zodra de rust weergekeerd zou zijn. Dit is ook de wens van 
vele Rohingya, maar is niet mogelijk vanwege de vele aanval-
len die het Myanmarese leger uitvoert. 

Alleen door internationale druk van grote landen
kan het leger van Myanmar tot de orde worden geroepen 

en ons veilig terug te laten keren. 
– Ahmed (Verhaal | 11-09-2020 | Tear)

De vlucht van Myanmar naar Bangladesh is levensgevaarlijk, 
waardoor verder vluchten voor velen ook geen optie is. 
Daarnaast zijn de grenzen grotendeels gesloten in verband 
met de huidige coronacrisis. De Rohingya die verder trokken 
naar Maleisië, kwamen daar dan ook niet binnen om vervol-
gens bij terugkeer weer geweigerd te worden door 
Bangladesh. 
Het land wat al arm en overbevolkt is, voelt zich in deze 
kwestie zeer in de steek gelaten door de rest van de wereld. 
In het verleden zijn er dan ook plannen gemaakt om de 
Rohingya te verplaatsen naar Bhasan Char. Dit is een eiland 
in de Golf van Bengalen welke onbewoonbaar verklaard is. 
Huisvesting en stroom is aanwezig, verder ontbreekt op het 
eiland medische zorg, onderwijs en mogelijkheden tot 
levensonderhoud. Daarnaast is het eiland zeer kwetsbaar 
voor natuurrampen en doen de bewakingssystemen het 
eiland meer op een gevangenis lijken. Mede door de inzet 
van internationale mensenrechtenorganisaties waren deze 
plannen geannuleerd. Echter, onder het mom van een tijdelij-
ke maatregel tegen de verspreiding van corona, wordt deze 
relocatie toch door de regering van Bangladesh doorgezet 
zonder enige uitzicht op terugkeer. 
     
KERKDIENST OVER ROHINGYA IN DE ESHOF
Na de vele tegenslagen die de Rohingya al hebben meege-
maakt, is het meer dan ooit belangrijk om stil te staan bij de 
situatie waarin zij verkeren. Zoals al eerder beschreven, is dit 

een vergeten crisis geworden. De ZWO wil juist daarom 
aandacht vragen voor de Rohingya en hebben samen met 
Ellie het plan opgevat om Martha Zonneveld van Tear te vra-
gen een overweging in de kerkdienst te houden in februari. 

Gedicht ‘Noem mij geen vreemdeling’ 
ingebracht door Hanneke van den Brink

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,

maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.
 

Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil

diep in mijn hart.
 

Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop wij lopen is dezelfde,

maar niet het ‘beloofde land’
dat ik had verwacht.

 
Noem mij geen vreemdeling:

grenzen zijn mensenwerk,
scheidingsmuren bouwen wij zelf

en isoleren ook jou.
 

Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht

in naam van God,
zo is er maar één….

 

Uit de Filipijnen.
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DIACONALE PROJECT

Hoevelaken naar Georgië
U zult wellicht nog niet veel hebben waargenomen van het 
nieuwe diaconale project ‘Hoevelaken naar Georgië’. Echter, 
zijn we op de achtergrond zeer actief aan het werk. Het 
beleid en de maatregelen tegen de verspreiding van corona, 
vraagt om een andere aanpak dan de voorgaande jaren. Na 
met de groep gesproken te hebben, is er vanuit het begelei-
dersteam besloten om de reis van de zomer 2021 te verplaat-
sen naar de zomer van 2022. Zodoende hebben we meer tijd 
om het benodigde bedrag in te zamelen. Ook is het weer 
mogelijk om je nog aan te melden voor het project!
We hebben een 
nieuwe deadline 
ingesteld van 
10 januari 2021. 
Ben jij in de zomer 
van 2022 minimaal 
15 jaar oud en heb je 
interesse om deel te 
nemen? Houd dan 
onze social media-
kanalen goed in de gaten of neem contact op met één van 
onderstaande begeleiders.
Na 10 januari zullen we de groep dan ook aan u voorstellen. 
Ondertussen zijn we al wel gestart met verschillende acties. 
Deze kun je onder andere terugvinden op onze social media 
maar ook in volgende nieuwsbrieven. 

Groetjes,
Projectteam ‘Hoevelaken naar Georgië’

Sandra van Valkengoed   
Laura Stitselaar   
Demi Beitler   
Annika van Oosterom  
Kevin van den Broek  

ACTIVITEITEN MET KERST

STERRENJACHT 
In samenwerking met de kinderdienst is het plan opgevat om 
een sterrenjacht te organiseren voor de kinderen. Aan de 
hand van een plattegrond kunnen de kinderen op zoek gaan 
naar de sterren. Deze kunnen afgetekend worden op de bin-
gokaart en ingeleverd. Verdere communicatie volgt via de 
nieuwsbrief!

KERSTCHALLENGE 
Verder staat er voor de jongeren tussen 10 en 16 jaar een 
leuke escaperoom op het programma. Hier wordt nog hard 
aan gewerkt. Help jij mee de code te kraken? Houd dan de 
nieuwsbrief in de gaten voor verdere info. 

COLLECTE 24 DECEMBER
KINDERKERSTTOCHT
Op 24 december willen we graag collecteren voor de vluch-
telingen in Griekenland. Een schrijnende kwestie die maar 
voortduurt. Hiermee ondersteunen we het project van de 
PKN en maken met alle kerken in Nederland een verschil 
voor de situatie van deze mensen. U kunt uw bijdrage over-
maken op de rekening van de ZWO; NL49 RABO 
0302263977.

GEEF LICHT AAN VLUCHTELINGENKINDEREN 
IN GRIEKENLAND

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo 
wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelin-
genkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren 
noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die weg-
waaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwe-
lijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chroni-
sche zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is 
er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevol-
kingsgroepen. 
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krij-
gen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krij-
gen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvra-
gen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige 
plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen 
geholpen naar een betere plek. 
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: De 
collectes voor 
de komende 
weken 
6 , 13, 20 en 25 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 wel-
kom en worden door de diakenen en 
contactpersonen persoonlijk bezorgd 
voor de feestdagen. Ook voor men-
sen 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 bij-
drage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

6, 13 en 20 december, Vespers om 17:00 uur    
Leger des Heils

Het Leger des Heils biedt hulp aan men-
sen 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 opvangvoor-
zieningen maar ook hulp in de vorm van 
crisisopvang voor mensen die ineens 
geen dak meer boven hun hoofd hebben. 
Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage van harte wel-
kom!

24 december kerstnacht 
Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een regio-
nale 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 bij-
drage is zeer welkom

27 december
Passantenverblijf Amersfoort

Iedereen van 16 jaar of ouder die 
(langdurig) dak- of thuisloos is, kan 
‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de 
Arnhemseweg in Amersfoort. Daar krijgt hij of zij een bed, 
een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen door 
onze bijdrage ervoor zorgen dat deze mensen, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, toch het gevoel geven ergens wel-
kom te zijn. Uw bijdrage is van harte welkom. 

31 december
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 opvangvoorzie-
ningen maar ook hulp in de vorm 
van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer 
boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is 
uw bijdrage van harte welkom!

3 januari
Nijkerks Diaconaal Beraad

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

10 en 31 januari
Eigen diaconie

Naast de vele diaconale organisaties 
die wij steunen en waarvoor vaak 
een collecte bestemd is heeft de dia-
conie van de Eshof ook uw steun 
hard nodig. Met uw steun kunnen 
wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van 
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deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het 
mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen 
te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die 
deze steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd!

17 januari 
Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een regiona-
le functie  maar ook mensen van “bui-
ten” 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.

24 januari
Voedselbank

Armoede. Het is niet alleen iets van 
ver weg. Ook in Nijkerk wordt al 
vanaf 2006 voedsel en kleding ter 
beschikking gesteld aan degene die 
dit het hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag 
klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen 
aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. 
Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is 
er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een moge-
lijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. 
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volle-
dig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, 
gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor 
de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast 
hartelijk dank!   

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 februarinummer is
dinsdag 26 januari 2021
Inleverdatum voor het maartnummer is 
dinsdag 23 februari 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.

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 '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  

€ 22,50Herinnering bij-
drage Rondom  2020

NL03 RABO 
0373 7353 75 alléén digitaal€ 7,50



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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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 :  ' Stilleven '

o    Stilleven, als de oorspronkelijke betekenis;
o    Stil-l-even, als uitnodiging om even stil te zijn;
o    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




