
Zondag 9 januari 10.00 uur ds E. Boot
collecten: eigen diaconie; instandhouding van de eredienst
aansluitend gemeenteberaad: 'de toekomst van de Eshofgemeente'

Zondag 16 januari 9.30 uur Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de Week van gebed 
voor de eenheid van alle christenen; pastor B. Piepers en ds E. Boot
collecten: oecumene; vorming & toerusting

Zondag 23 januari 10.00 uur ds S.H. Hiemstra (Voorthuizen)
collecten: catechese en educatie (JOP); onderhoud en 
exploitatie van het kerkgebouw

Zondag 30 januari 10.00 uur ds E. Boot; bevestiging van ambtsdragers
collecten: eigen diaconie; kerkblad Rondom de Eshof

Zondag 6 februari 10.00 uur ds E. Boot
tienerdienst in Blits
collecten: Werelddiaconaat/Kerk in Actie; 
landelijk en provinciaal werk van de PKN

Zondag 13 februari 10.00 uur ds M.C. van Giezen
collecten: eredienst & kerkmuziek PKN; 
ondersteuning van de eigen gemeente

Zondag 20 februari 10.00 uur ds E. Boot
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
cantorij & muziekinstrumenten

Zondag 27 februari 10.00 uur ds E. Boot; viering van de maaltijd van de Heer
collecten: missionair werk van de PKN; jeugd- en jongerenwerk

Zondag 6 maart 10.00 uur ds D. Soeteman
tienerdienst in Blits
collecten: zending/Kerk in Actie; instandhouding van de eredienst

Zondag 13 maart 10.00 uur Eerste van de Veertig Dagen; ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie;vorming & toerusting

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 20 maart 10.00 uur Tweede van de Veertig Dagen; ds E. Boot
collecten: Kerk in Actie; onderhoud en exploitatie van 
het kerkgebouw

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 27 maart 10.00 uur mw W. Heij
collecten: Kerk in Actie; kerkblad Rondom de Eshof

18.30 uur Maaltijd met Passie
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda

WEEK 2
zondag 9 januari ca. 11.30 uur Gemeenteberaad, de Eshof: 'de toekomst van de Eshofgemeente'
maandag 10 januari 13.30 uur Wijkteam 4, Ibislaan 18

20.00 uur 'In de kring' 4, Frans Tromplaan 69
dinsdag 11 januari 20.00 uur Commissie 'Welkom', Nassaulaan 63
donderdag 13 januari 13.30 uur Moderamen, de Eshof

20.00 uur 'Een levensregel voor beginners' 4, de Eshof
vrijdag 14 t/m zondag 16 januari Skiweekend, Duitsland

WEEK 3
maandag 17 januari 20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, Groot Middendorp 36

20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof
dinsdag 18 januari 20.00 uur Wijkteam 9, Huijgenserf 52

20.00 uur Wijkteam 7, Smalle Streek 12
donderdag 20 januari 20.00 uur Désiré Brokerhof, 'Geloven met pubers', de Eshof

WEEK 4
maandag 24 januari 20.00 uur Musical Maria, de Eshof
dinsdag 25 januari 20.00 uur Wijkteam 5, Reigerlaan 44
woensdag 26 januari 19.30 uur Classicale Vergadering (elders)

20.00 uur College van kerkrentmeesters
donderdag 27 januari 19.00 uur Wijkteam 1, Stoutenburgerlaan 14

20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

WEEK 5
maandag 31 januari 20.00 uur Musical Maria, de Eshof
dinsdag 1 februari 20.00 uur Wijkteam 6, Mauritslaan 10
woensdag 2 februari 20.00 uur Commissie vorming & toerusting, Lindenhof 18
donderdag 3 februari 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

20.00 uur Diaconie

WEEK 6
dinsdag 8 februari 20.00 uur 'In de kring' 5, plaats nog onbekend
woensdag 9 februari 20.00 uur Studiekring 5, Grasmaat 4?
donderdag 10 februari 20.00 uur dr P.J. Verhagen, 'Geloven is gezond!' 1, de Eshof

20.00 uur Wijkteam 8, Koninginneweg 2

WEEK 7
woensdag 16 februari 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 3

WEEK 8
donderdag 24 februari 20.00 uur dr P.J. Verhagen, 'Geloven is gezond!' 2, de Eshof

WEEK 9
maandag 28 februari 20.00 uur Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
dinsdag 1 maart 20.00 uur Instructie basiscatechese, Julianalaan 55
woensdag 2 maart 20.00 uur Studiekring 6, Grasmaat 4?
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Uit de gemeente 
ZIEKEN
Neil Merrick (Wilhelminalaan 43) moest in december
met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis in
Utrecht vanwege een aneurysma in de aorta. Gelukkig
is hij nu buiten levensgevaar. Met medicijnen moet hij
genezen.
Joke Brons-Goverse (Wilhelminalaan 45) kampt met
veel pijn en ontstekingsproblemen aan een pols, waar-
tegen tot nu toe geen medicijn heeft geholpen. Ze was
bijzonder blij met de groet van zoveel mensen op de
kaart, die ze op eerste Kerstdag uit de gemeente ont-
ving.
Een kinderkaart, speciaal door Wim Schuijt ontwor-
pen, ging de afgelopen maand naar Roméno van den
Hoorn van vier (Veenlanden 24) die in december bij
een val zijn elleboog op een vervelende manier brak.
Gelukkig groeit alles weer goed aan.
Sindy Eikens (Ridderspoor 7) moest tweemaal aan
haar been worden geopereerd, waar door een ongeluk
een wond was ontstaan en waar ze een huidbacterie bij
had gekregen. Hopelijk komt alles na de recente huid-
transplantatie weer goed.
Corrie Veldhuizen-Sok (Klaprooslaan 30) tobt al een
hele tijd met diverse buikklachten. Er moest een
inwendig netje geplaatst worden om de organen op
hun plaats te houden. Daarnaast was er de angst dat ze
opnieuw (darm)kanker had. Dat laatste was gelukkig
niet het geval, maar de plaatsing van het netje, die in
december heeft plaatsgevonden, was zwaar en het
opknappen verloopt moeizaam. Bovendien heeft ze bij
een val van de trap een botje in haar voet gebroken,
waardoor het lopen lastig is. Ze heeft na de buikopera-
tie veel pijn en kan moeilijk eten en slapen.
Joke Stellingwerf-Kortland (Remvardplaats 3) werd
opnieuw geconfronteerd met borstkanker. De operatie
is goed verlopen en ze ziet de behandeling met bestra-
lingen met vertrouwen tegemoet.
Date Reitsema (Koolmeeslaan 16) werd vlak voor de
Kerst plotseling in het ziekenhuis opgenomen, na al
een paar weken toenemend benauwd te zijn geweest.
Achteraf bleek dat hij een hartinfarct had, maar dat zag
er vanwege zijn diabetes anders uit en was daardoor
niet als zodanig herkend. Na katheterisaties en de
plaatsing van stents lijkt het nu - op het moment van
schrijven -  weer de goede kant op te gaan.
We bidden allen die met ziekte en alles wat daarbij
komt te maken heeft van harte sterkte toe. Dat wensen
we ook allen die niet hier genoemd zijn. Dat het nieu-
we jaar nieuwe hoop en goed uitzicht voor ieder mag
brengen.

Marian van Giezen en Ellie Boot

IN MEMORIAM DIRK JOHAN MESLAND
Op 14 december is Joop Mesland overleden in de leef-
tijd van 71 jaar. Ruim een jaar na het overlijden van
zijn partner Joan van Wettum kreeg hij met kanker te
maken. In oktober dit jaar bleken er uitzaaiingen naar
zijn hersens te zijn en kreeg hij te horen dat er niets
aan te doen was.

Velen in Hoevelaken kenden hem. Hij was jarenlang
tandarts in het dorp. Hij was er trots op dat hij dat
bereikt had. Joop en zijn beide broers bleven als wezen
achter toen Joop elf jaar was, nadat hun ouders kort na
elkaar gestorven waren. Een ouderlijk thuis had hij
toen niet meer. Joop was echter vastbesloten iets van
zijn leven te maken. Na de HBS ging hij naar de
Zeevaartschool en heeft daarna een aantal jaren geva-
ren. Tijdens zijn militaire dienstperiode bij de marine
greep hij de kans aan om verder te leren en pakte de
studie tandheelkunde op.
Met zijn eerste vrouw kreeg Joop twee zoons, Geert en
Henkes. In 1981 voegden hij en Joan hun beide gezin-
nen samen en zorgden gezamenlijk voor de zes kinde-
ren.  Na het overlijden van Joan genoot hij nog krap
twee jaar van de opbloeiende relatie met Ria de Groot
en van de kinderen en kleinkinderen.
Joop was taai en had een groot doorzettingsvermogen.
Zijn positieve levenshouding hielp hem daarbij. Hij
bleef zoeken naar het veilige thuis dat hij als kind
kwijt was geraakt en heeft dat gevonden. Hij leefde
graag. Het einde kwam naar zijn zin veel te vroeg.
Op zaterdag 18 december hebben we in de Eshof
afscheid van hem genomen. Joop is begraven op de
Algemene Begraafplaats op een dag waarop de zon de
sneeuw deed schitteren.
Aan Ria, Geert en Henkes en aan allen die Joop mis-
sen de liefde van de Levende toegewenst om een weg
te vinden met de leegte die achterblijft.
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Uit de gemeente
IN MEMORIAM HENDRIKA ALBERTHA
LABOTS-BOKKERS

Hettie Labots-Bokkers overleed op dinsdag 21 decem-
ber, 55 jaar oud. Sinds februari dit jaar wist ze dat ze
uitzaaiingen had van melanoomkanker. Steeds verder
ondermijnde de ziekte haar krachten. Hettie bleef ech-
ter dapper het gevecht aangaan. Tot op het laatst streed
ze door, biddend om genezing, in de wens en hoop
Gert en Machteld en Maarten niet alleen te hoeven
laten.
Hettie was een volhouder en in haar werk als leer-
kracht op basisschool de Vuurvogel in Amersfoort
nauwgezet en betrokken. Ze zette zich in voor wie
weinig kansen had. Rechtvaardigheid en gelijke behan-
deling waren kernwoorden in haar leven; als iemand
werd buitengesloten, om wat voor reden ook, sprong
Hettie in de bres.
Ze was ook in haar gezin gericht op het belang van de
anderen. Ze zette zichzelf op de laatste plaats, soms
wel eens teveel naar de zin van haar echtgenoot en
kinderen. Ze genoot wanneer zij genoten en deed over-
al aan mee. Ze was het baken in alle stormen, het vaste
ijkpunt, een wijze en warme echtgenote en moeder.
Hettie Bokkers kwam uit een Rooms-Katholiek gezin
en groeide op in Nijkerk. Toen ze 27 was trouwde ze
met Gert Labots die op weg was om predikant te wor-
den en ging in 1984 met hem mee de pastorie in. Ze
genoot van het werk achter de schermen dat ze als pre-
dikantsvrouw deed en was daarnaast ook zichtbaar
actief in de vier gemeenten waar Gert werkte. Haar
geloof in God was voor haar daarin een belangrijke
basis. Sinds 2003 woonden beiden met hun kinderen in
Hoevelaken, waar ze de rollen hebben omgedraaid: 

Gert zorgde nu voor het reilen en zeilen in huis in
combinatie met werkzaamheden in de kerk op freelan-
ce basis, Hettie werkte full time als leerkracht.
Op woensdag 29 december namen we afscheid van
Hettie in een kerkdienst in de Goede Herderkerk in
Nijkerk, waar ze in 1983 met Gert getrouwd is. Daarna
hebben we haar naar haar graf op de Algemene
Begraafplaats aan de Frieswijkstraat gebracht.
Onze gedachten zijn bij Gert, Machteld en Maarten.
Van harte wensen we hen alle kracht en Gods nabij-
heid om een weg te vinden in het leven, nu Hettie er
niet meer is.

OVERLIJDEN THEODORA VAN DER LOO-
RASCHE
Op maandag 27 december overleed Thea van der Loo
(Twaalfmorgenland 5). Thea is 72 jaar oud geworden.
Ze leed aan longkanker, die haar krachten binnen een
half jaar tijd steeds verder deed afnemen.
Ze was geen lid van de Eshofgemeente en ook zijn
Marian of ik niet bij de uitvaart betrokken, maar ik wil
haar hier graag gedenken. Ze was een wijze, milde en
bewust levende vrouw. Thea heeft aan verschillende
gesprekskringen in het programma van Vorming &
Toerusting meegedaan en droeg de Eshofgemeente en
de Paulusparochie een warm hart toe. Met haar echtge-
noot Bertil ondersteunde ze met liefde diaconale pro-
jecten en andere diaconale activiteiten die vanuit de
Eshof en de Paulusparochie werden georganiseerd.
Op maandag 3 januari 2011 was er een afscheidsbij-
eenkomst in crematorium Den en Rust in Bilthoven.
We wensen Bertil en de kinderen en kleinkinderen van
harte toe dat de goede en warme herinneringen aan
Thea hen zullen steunen in de leegte die is ontstaan.

FELICIT ATIES
Twee sneeuwkinderen zijn er dit jaar geboren. Op 20
december kregen Krista en Arno Kempers
(Vlinderlaan 39, Nijkerk) een zoon. Hij heet Thijmen
Daniël. En Kristiaan en Heidi van Rootselaar
(Nassaulaan 46) kregen op 21 december een dochter
toevertrouwd: Milou, heet ze. Ouders, van harte gefeli-
citeerd namens de Eshofgemeente!
Op 15 december waren Piet en Truus Braam-Dasler
(Kastanjelaan 7) vijfenveertig jaar getrouwd.
Bruidspaar, van harte geluk gewenst en veel goede
jaren samen in de toekomst.

Ellie Boot
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GEMEENTEBERAAD OP 9 JANUARI
Meestal is er op de tweede zondag in het nieuwe jaar
een doopdienst; we lezen dan altijd van de doop van
Jezus, wat een mooie link geeft met de doop van
nieuwe gemeenteleden. Zo ver ik weet zijn er nu ech-
ter geen dopelingen. Zondag 9 januari zal daarom een
gewone viering zijn.
Daarna bent u uitgenodigd om nog een tijdje te blij-
ven en mee te denken over de toekomst van de
Eshofgemeente. Elders in dit kerkblad kunt u hier
meer over lezen. De Eshofgemeente, dat zijn we alle-
maal samen; ik hoop dat u kunt blijven om mee te
denken en te praten.

OECUMENISCHE DIENST OP 16 JANUARI:
9.30 UUR
De oecumenische dienst van 16 januari zal weer op
een afwijkend tijdstip beginnen: om 9.30 uur, zodat
pastor Ben Piepers na afloop van de viering naar
Nijkerk kan om daar voor te gaan in een tweede
kerkdienst.
In het vorige kerkblad schreef Ben Piepers een mooi
stuk over de oecumene in deze tijd. Hij vertelt daarin
ook wat het thema van deze viering zal zijn: 'trouw
en toegewijd'. Christenen in Israël hebben dit jaar de
centrale bijbeltekst gekozen die we op 16 januari zul-
len lezen: Handelingen 2,42-47.

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS OP
30 JANUARI
De laatste zondag van januari is, zoals ook in de
afgelopen jaren, de zondag waarop we nieuwe ambts-
dragers in het ambt bevestigen. Dit jaar staat er iets
bijzonders te gebeuren: met deze bevestiging is de
kerkenraad voltallig! Dat is al jaren niet meer
gebeurd. Op een andere plaats in dit kerkblad vindt u
meer over de ambtsdragers die (her-)bevestigd zullen
gaan worden.

MAAL TIJDEN MET PASSIE: VANAF ZON-
DAG 13 MAART
Vanaf de eerste zondag in de Veertigdagentijd bent u
van harte uitgenodigd bij een liturgische maaltijd. We
eten om 18.30 uur met elkaar in de Eshof en zullen
tijdens het eten op een nieuwe manier de vesperlitur-
gie vieren. Wilt u meehelpen met koken? Graag! We
willen steeds in kleine groepjes de maaltijd voorbe-
reiden en zullen voor de recepten putten uit het kook-
boek van kok/theoloog Han Wilmink, 'Koken met
Passie'. In dat boek heeft hij veertig recepten verza-
meld voor de veertigdagentijd; sobere recepten met
vaak bijzondere wetenswaardigheden. Voor het koken
en voor het eten kunt u zich bij mij opgeven. Ook
kunt u zich een week van tevoren na afloop van de
morgendienst in Pauluscentrum en Eshof inschrijven
voor het eten.

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie

Opbrengst SOLIDARIDAD
In de laatste week van november werd de actie Solidaridad gehouden. Het begon met een Oecumenische dienst
in het Paulus centrum op zondag 21 november.
In de week daarna werden, door een zestigtal vrijwilligers van de beide kerken, envelopjes opgehaald. Het tellen
van de inhoud is altijd een gezellige spannende bezigheid.
De opbrengst was geweldig: € 2474,64, u ziet het is eenrecord!
In 2009 € 2399,79
In 2008 € 2442,03
In 2007 € 2415,78
In 2006 € 2331,97
Alle collectanten en gevers, hartelijk bedankt!

Willy van de Berg
Ellie Rikkert

Nelly Clement
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EEN LEVENSREGEL VOOR BEGINNERS
De vierde bijeenkomst rond vragen als "Hoe breng ik
meer kwaliteit in mijn leven? Kan ik leren om minder
te jagen en te jachten en om de minder 'druk' te heb-
ben?" vindt plaats op 12 januari 2011. Op basis van
het boek van Wil Derkse 'Een levensregel voor begin-
ners' zoeken we naar versterking van de kwaliteit van
ons leven. Het boek is uitgegeven bij Lannoo, ISBN
9789020941845.
Data: Woensdag 12 januari 2011
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: 'de Eshof'
Leiding: Ellie Boot

WORKSHOP ZINGEN EN VIEREN MET DE
KLEINSTEN
Vanaf het moment dat jouw kind geboren wordt, wil
je op jouw manier jouw kind iets meegeven. Je grijpt
terug op de tradities waarmee je zelf bent opgegroeid.
Maar soms zou je daar meer variatie in willen aan-
brengen en/of er je eigen draai aan willen geven. In
deze workshop gaan we liedjes instuderen die je kunt
zingen met de kleinsten (0-4 jaar) bij het opstaan,
eten en slapengaan. Ook gaan we in op de betekenis
van bidden en zingen in het gezin en hoe we dat zelf
doen en beleven. De laatste workshop gaat over de
grote christelijke feesten en hoe je die in je eigen
gezin een plek kunt geven. Hoe doe je iets thuis,
zodat kinderen van 0-4 jaar symbolen herkennen en
er betekenis aan kunnen geven? 
Data en tijd: Dinsdag 18 januari, 25 januari en 

1 februari 2011; 20.00-22.00 uur
Plaats: 'de Eshof' 
Leiding: Esther Duine m.m.v. o.a. Ellie Boot

en Greet Brokerhof

GELOVEN MET PUBERS
De puberteit is een periode van afzetten en je eigen
weg zoeken. Verzet tegen wat je ouders denken en
doen, hoort erbij. Ook wat het geloof betreft.
Daardoor is het soms een lastige vraag wat je als
ouders het beste kunt doen om je pubers toch iets
mee te geven op het vlak van geloof en levensvisie.
Op deze avond zal Désiré Brokerhof eerst dieper
ingaan op de kansen en valkuilen die geloven met
pubers met zich meebrengt. Daarna gaan we verder
aan de hand van vragen van deelnemers, zowel prak-
tisch als principieel. Misschien kunnen we ook elkaar
wel verder helpen.
Désiré Brokerhof is godsdienstpedagoog en lid van
'de Eshof'. Hij heeft een eigen uitgeverij op het
gebied van bezinning en zingeving, vooral gericht op
het voortgezet onderwijs, maar ook op het gebied van
het persoonlijke geloof.
Datum en tijd: Donderdag 20 januari 2011; 

20.00 - 22.00 uur
Plaats: 'de Eshof''
Inleiding: Désiré Brokerhof

Vorming & Toerusting
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Van de redactie
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Met onze inzet financieel en of door inzet en medewerking, kunnen we er
weer een goed jaar  van maken met dat wat ons bindt; Protestantse Gemeente de Eshof.
Wij als redactie zullen er ons steentje aan bijdragen om Rondom lezenswaardig te houden.
Wij wensen u allen een gezond en tevreden nieuwjaar.

Fokke Kooistra
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Van de kerkenraad...............

IMPRESSIE VAN DE VERGADERING VAN
DE KERKENRAAD VAN 9 DECEMBER

Alweer de laatste vergadering van het jaar. De tijd
vliegt. En ook in deze vergadering kwamen enkele
belangrijke zaken aan de orde zoals de begroting 2011,
de benoeming van ambtsdragers, het project Grace
Home en zoals in elke vergadering van de kerkenraad
was er ook tijd voor bezinning. In deze impressie een
korte weergave van deze punten.

BEGROTING 2011
De penningmeester en de administrateur hadden weer
voor een overzichtelijke en van een toelichting voor-
ziene begroting gezorgd. En zoals het een goed pen-
ningmeester betaamt, was er terughoudend begroot.
Maar ondanks deze voorzichtige benadering wordt
voor volgend jaar een  klein overschot voorzien. 
Enige discussie riep de verhoging  met 50% op van de
solidariteitskas, zeg maar onze financiële solidariteit
met noodlijdende gemeenten. De heffing gaat omhoog
van 5 euro naar 7,50 per belijdend lid. Enkele leden
waren kritisch vanwege deze verhoging omdat elke
onderbouwing vanuit het dienstencentrum van de PKN
ontbrak. Kennelijk heeft de PKN dat ook ingezien
want inmiddels is duidelijk dat de heffingsgrondslag
ook voor 2011 gehandhaafd blijft op 5 euro per belij-
dend lid.
De kerkenraad heeft de begroting goedgekeurd. In
deze of in één van de volgende Rondoms zal de begro-
ting worden afgedrukt zodat u er zelf ook kennis van
kunt nemen.

BENOEMING AMBTSDRAGERS
De kerkenraad is buitengewoon verheugd dat de diaco-
nie met twee gemeenteleden versterkt zal worden. Op
zondag 30 januari zullen Max de Vries en Wilma van
der Kuilen als diaken worden bevestigd.
Ook de laatste vacature in het pastorale ouderlingen-
team wordt opgevuld. Joke van der Klok wordt ouder-
ling in wijk 9 en zal ook op 30 januari bevestigd wor-
den.
Met de herbevestiging van Gosse van Dijk en Klaas en
José van Dasselaar als (duo)diaken en ondergetekende
als ouderling is de kerkenraad voor het eerst sinds
lange tijd weer compleet. Het is zeer verheugend dat er
altijd weer mensen bereid zijn om voor een periode
verantwoordelijkheid voor 'de Eshof' te dragen.
Elders in dit blad kunt u meer lezen over de nieuw en
her te bevestigen ambtsdragers.

PROJECT GRACE HOME.
We hebben inmiddels drie zeer succesvolle diaconale
jongerenprojecten achter de rug. Zoals in de vorige
kerkenraad al is aangekondigd en u heeft kunnen lezen
gaat de ZWO een nieuw gemeentebreed diaconaal pro-
ject organiseren gericht op weeskinderen in India.
Gerwin en Esther Duine zijn tijdens hun verblijf in
India in contact gekomen met pastor John die zich het
lot van de vele weeskinderen heeft aangetrokken. In
deze kerkenraad heeft Gerwin een presentatie gegeven
over de activiteiten van pastor John in India en de
wijze waarop wij daar als Eshofgemeente bij betrok-
ken kunnen worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling
dat het een wederkerig project wordt. Wij brengen niet
alleen geld en kennis maar willen ook wat terugzien in
de vorm van ontmoetingen met de mensen uit India.
Het doel van  het project is om te helpen de stichting
van pastor John zelfvoorzienend te laten zijn, dus niet
meer afhankelijk van gaven en giften. Dit kunnen
financiële donaties zijn maar het kan ook bestaan uit
ondersteuning ter plekke in de vorm van het opknap-
pen van onderkomens voor enkele honderden weeskin-
deren van 3 tot 18 jaar of andere activiteiten. De
Indiase overheid laat zich niet veel gelegen liggen aan
weeskinderen zodat dit particuliere initiatief volledig
afhankelijk is van hulp van buiten. Deze hulp willen
wij bieden en de kerkenraad staat dan ook unaniem
achter het project. 

Het gemeentebrede karakter houdt in, dat taakgroepen
in 'de Eshof' hierbij betrokken zullen worden, accent-
diensten aan het project zullen worden gewijd en in de
komende jaren zowel een jongeren als volwassenenreis
naar India zullen worden georganiseerd. Ook willen
we instanties buiten 'de Eshof' voor dit project interes-
seren. Zo kunnen we kerk zijn met een open venster
naar de maatschappij. In Rondom zult u regelmatig
geïnformeerd worden over activiteiten en initiatieven.
De kerkenraad hoopt op de participatie van velen
zowel in als buiten 'de Eshof'.

BEZINNING
In elke vergadering van de kerkenraad proberen we
ook met niet zakelijke dingen bezig te zijn. Dit keer
hebben we nagedacht over het begin van kerkdiensten.
In 'de Eshof' is het al jarenlang de gewoonte dat de
voorganger en de ambtsdragers op 'de drempel' blijven
staan en de ouderling van dienst de aanwezigen wel-
kom heet. Na een periode van stilte doen voorganger



Van de kerkenraad.............
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Elke zondagmorgen en tijdens diensten op hoogtijda-
gen is er oppas voor de allerkleinsten zodat de ouders
in de kerk kunnen zijn. De oppasdienst is dus onlos-
makelijk verbonden met de kerkdienst. Je zou bijna
kunnen zeggen: 'zonder oppasdienst geen kerkdienst
en omgekeerd'. Gelukkig zijn er voldoende vrijwilli-
gers die volgens rooster in koppels van twee dienst
doen. 
Jarenlang heeft Petra Floor de coördinatie voor haar
rekening genomen. Dat wil zeggen,  Petra  zorgde
ervoor dat het rooster werd samengesteld en dat dege-
nen die dienst hebben er nog even aan herinnerd wer-
den zodat niet de situatie ontstaat dat er wel kinderen
zijn op zondag maar geen oppas. Ook zorgde Petra
voor de werving van nieuwe oppassers, wanneer oude
besloten om ermee te stoppen. En eenmaal per jaar
riep ze iedereen bij elkaar om de gang van zaken te
bespreken.

Petra heeft aangegeven dat de tijd gekomen is om het
stokje aan een ander over te dragen. Echter haar
pogingen om een opvolg(st)er te vinden zijn tot op
heden op niets uitgelopen. Dus misschien wilt u eens
nadenken of dit wat voor u is. Het is niet noodzake-
lijk dat u zelf kinderen hebt die de oppas bezoeken.
Het is ook geen tijdrovende klus maar het is wel
belangrijk dat de functie wordt ingevuld en dat er een
aanspreekpunt is. En misschien vindt u het als coördi-
nator wel leuk om met enkele anderen eens na te den-
ken over een inhoudelijker invulling van de oppas.
Zo zouden ook de allerkleinsten iets mee kunnen krij-
gen van het samen vieren.

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op
met Petra Floor, Reigerlaan 44 telefoon: 2534545.

Frits Harmsen.

en ambtsdragers intrede en geeft de ouderling van
dienst de voorganger een hand. 
Is het welkom zoals wij dat doen wel goed, zo vroegen
we ons af. We gaan zondags naar de kerk om ons los
te maken van onze beslommeringen en als het ware
even boven het alledaagse uitgetild te worden om in
het huis van God op adem te komen. Het is dus de
Eeuwige die ons welkom heet in Zijn huis. Is het dan
wel passend dat een ouderling die rol overneemt? 
We hebben drie vormen nagespeeld; één volgens de
huidige praktijk; één zonder welkom maar waarbij
voor de binnenkomst van voorganger en ambtsdragers
door de diaken van dienst de tafelkaarsen worden aan-
gestoken. Tenslotte werd een vorm gespeeld waarbij
tijdens de binnenkomst een omweg gemaakt werd
langs de achterwand naar het liturgisch centrum. Allen

zingen tijdens de binnenkomst het drempelgebed en
het eerste lied waarna de voorganger plaats neemt ach-
ter da tafel. De varianten twee en drie voorzien dus
niet in een gesproken welkom door een ouderling.

Er ontstond een levendige discussie n.a.v. deze prak-
tijkoefeningen. Moeten we wel wat veranderen waar
iedereen aan gewend is en als we wat willen verande-
ren, gaat dan de voorkeur uit naar variant twee of drie.
Er is geen besluit genomen want daar leent een bezin-
ning zich niet voor, maar we gaan er wel over naden-
ken en komen er ongetwijfeld op terug.

Frits Harmsen.

EEN DRINGENDE OPROEP ……..

Wist u dat............................

De Rondom tegenwoordig ook digitaal te vinden is op
www.pgdeeshof.opweb.nl?
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Even weerloos als wij mensen...

Soms kan een tekst van een gedicht of een lied
heel dicht raken aan een bepaald gelovig
levensgevoel, bv. een gevoel dat hoort bij de
tijd van het jaar. Zo'n tekst vind ik het lied
'Uit uw hemel zonder grenzen' van Huub
Oosterhuis (Gezang 161 in het Liedboek).

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het
licht
met een naam en een gezicht, even weerloos als wij
mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die
verblindt,
onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de
bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij
ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij ver-
dwenen.

Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woe-
stijn,
zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hierop
aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop
en vrees,
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van
leven.

De tekst past prachtig in deze tijd tussen Kerstmis en
de Veertigdagentijd. Hij vormt een soort verhaal: een
levensloop. Het leven van Jezus, verweven met ons
eigen leven. Beginnend bij Kerstmis: Jezus als Zoon
van God, uit de hemel, en tegelijk kind van mensen,

met een naam en een gezicht. Zo ook gewoon de zoon
van een timmerman, heel herkenbaar, 'even weerloos
als wij mensen'. 
Maar wat is nu 'een schaduw die verblindt'? Dan gaat
het om iets dat niet zomaar te herkennen is, maar ver-
borgen krachten in zich bergt en zich slechts vermoe-
den laat. Een geheim. Zo is Jezus ook: onnaspeurbaar
als de wind.

Alle ingewikkelde theologie ten spijt bezingt dit lied
op een simpele manier hoe Jezus in ons leven aanwe-
zig wil zijn: als een vuur en als een lichtende ster die
ons voorgaat. Maar zijn spoor wijst ook in den vreem-
de, in de dood: als kerk-mensen zijn wij geroepen om
te doen wat Hij heeft voorgeleefd; dus ook om te gaan
waar misschien geen wegen gaan. Jezus is troost en
uitdaging tegelijk. Hij bracht de troost van Gods naam:
Ik zal er zijn, Immanuel, God-met-ons. 

De laatste twee strofen bezingen Jezus' dood en begra-
fenis. Als christenen samenkomen, is dat altijd 'ter
gedachtenis': aan Jezus, die voor ons heeft geleefd,
gestorven en begraven is, maar ook verrezen.
Begraven, maar zoals een bron: verborgen en tegelijk
levengevend aanwezig. Bij alle dodelijke krachten die
ons omringen - zal er ooit nog vrede zijn in onze
nacht? - blijft Hij onze hoop, onze levensbron. Een
pijn - die bij het leven hoort - maar dan wel een pijn
die ons geneest en zo een nieuw begin van leven
vormt. Wie echt door pijn heengegaan is, weet wat dat
betekent. In dit lied zingen we ons verlangen uit dat
Jezus meer en meer aan het licht mag komen in men-
sen. 
Voor het nog nieuwe jaar 2011 wens ik u dat van harte
toe!

Marian van Giezen 

Taxi

De Diaconie wil u vertellen,
Dat u voor kerkbezoek,

Vooral nu, met dit slechte weer,
Gewoon een taxi kan bellen.

De chauffeurs staan er voor klaar,
Blijf niet thuis en bel ze maar

Bel nummer 2580779
En meer afspraken,

Kunt u zo met ze maken.
Doe het, wees niet verlegen!!!!



Gemeenteberaad 9 januari; 

u bent aan het woord!
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Op zondag 9 januari wordt, aansluitend aan
de dienst, een gemeenteberaad gehouden.
Hiervoor bent u van harte - dringend zelfs! -
uitgenodigd. 

De Commissie 'Bouwen aan identiteit' presenteert dan
mondeling haar eindverslag. De schriftelijke versie is
vervolgens verkrijgbaar, zodat wie dat wil, alles kan
nalezen.
De commissie heeft zich gebogen over de toekomst
van de Eshof, zowel rekening houdend met de situatie
waarin er nog maar één fulltime predikant aan de
Eshof verbonden zal zijn (met ingang van 1 dec. 2011)
als kijkend naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen.
Daarvoor zijn vele gesprekken gevoerd, met groepen
binnen de Eshof en met individuele personen. Tevens
heeft iedereen de gelegenheid gekregen op eigen ini-

tiatief te reageren op vijf vragen die de commissie
heeft voorgelegd (Zie Rondom november 2010).
Tijdens het gemeenteberaad krijgt u ook de gelegen-
heid te reageren op het verslag en de aanbevelingen
van de commissie. Deze reacties worden dan als bijla-
ge in het eindverslag opgenomen en mede besproken
in de kerkenraadsvergadering van 27 januari 2011. We
proberen oppas te regelen voor de kinderen, zodat
iedereen in de gelegenheid is om erbij te zijn. 
Kom dus allemaal op 9 januari en laat je horen over de
toekomst van de Eshof! 

Namens de commissie 'Bouwen aan identiteit' en de
kerkenraad,

Marian van Giezen

Vanaf 1 januari 2011 is de St.
Paulusparochieopgehouden te bestaan
als zelfstandige parochie. Vanaf genoem-
de datum maakt ze deel uit van de St.
Lucasparochie. In de St. Lucasparochie
zijn alle zeven parochies van het West
Veluwe verband gefuseerd. De 
St. Paulusparochie zal verderdoor het
leven gaan als de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap. 

Voor de St. Paulusgeloofsgemeenschap verandert
er niet veel. Natuurlijk, het is geen zelfstandige
parochie meer, maar als geloofsgemeenschap
blijft men wel in hoge mate autonoom. Het
bestuurlijk aanspreekpunt is een locatieraad die
zal bestaan uit  José Ursem, Jan van Wegen,
Wim de Ridder en Ben Kroon. Fred Kok zal als
adviseur optreden. Daarnaast blijft de pastoraats-
groep actief. Deze groep bestaat uit Lies Traa,
Gerda Kammeijer, Betty Obdeijn en Leny van
Hofwegen. 

De oecumenische samenwerking zal door deze
structuurwijziging niet veranderen.
Oecumenische vieringen en open diensten zullen
op dezelfde wijze plaatsvinden. De OCG blijft
functioneren zoals ze nu functioneert. Kortom,
de oecumenische samenwerking wordt gelukkig
niet aangetast door bestuurlijke wijzigingen bij
onze buren.

Voorlopig zal de nieuwe parochie het moeten
doen met één priester (Ben Sturkenboom). Het is
zeer de vraag of het vertrek van pastor Thanh Ta
opgevangen wordt door een priester.
Waarschijnlijk zal een nieuwe pastoraal
werk(st)er aan het bestaande team worden toege-
voegd.

Namens de Eshof gemeenschap wensen wij de
St. Paulusgeloofsgemeenschap veel voorspoed
voor de komende jaren, vertrouwend op een
doorgaande oecumenische samenwerking met
respect voor elkaars tradities. 

Frits Harmsen.

St. Paulusparochie gaat op in

St. Lucasparochie
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Wat gaan we de komende weken horen?

In de kinderdienst werken we meestal met
dezelfde Bijbelteksten als die waarover de
predikant een uitleg heeft gemaakt. We laten
kinderen zelf aan het woord waarhet om het
verstaan van de teksten gaat. 'Aan het
woord' kan ook betekenen, dat ze de verha-
len op een praktische wijze verwerken. En
om hen de verhalen te vertellen zoeken we
naar manieren, die dicht bij de bedoeling van
de teksten liggen.
Net als in de vorige kerkbladen schrijf ik
hier iets overde lezingen op de komende zon-
dagen.

9 JANUARI - MA TTEÜS 3,13-17; 1
KORINTIËRS 1,10-17:
In beide lezingen gaat het over dopen. Doop, die in
de bijbel een teken is van het voornemen in een goed
evenwicht te gaan leven: een goed evenwicht tussen
'ik', 'de ander' en 'God'. Johannes roept de mensen toe
dat ze dit kunnen: "kom op, draai je om, je kunt het!"
Paulus doet in iets andere woorden in feite hetzelfde.
Een goed evenwicht tussen 'ik', 'de ander' en 'God':
weten de kinderen hoe je dit bereikt?
Wel vreemd om juist op deze zondag geen dopelin-
gen in ons midden te hebben. Dan moeten we onze
eigen doop maar gedenken. Daar is een goede gele-
genheid voor vandaag: we kunnen na afloop van de
kerkdienst meedenken over de toekomst van de
Eshofgemeente. En dat samen nadenken over de toe-
komst heeft alles te maken met de betekenis van de
doop: dat wij allemaal samen één zijn met Christus
en één zijn 'in' Christus. Zijn levensweg is onze weg-
wijzer, wanneer we nadenken over de toekomst van
onze gemeente.

16 JANUARI - HANDELINGEN 2,42-47;
JOHANNES 2,1-11:
De lezing uit de Handelingen is gekozen door christe-
nen in Israël. In vers 42 staat: 'Ze bleven trouw aan
het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar
een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich
aan het gebed'. Een mooie tekst om de 'Week van
gebed voor de eenheid van alle christenen' mee in te
gaan.
In Kana zijn alle feestgangers gelijk. Daar is het brui-
loftsfeest een voorproefje van het feest dat we kun-
nen vieren, als we elkaar niet meer argwanend obser-
veren wanneer we ons niet in elkaars geloofsbeleving
herkennen. Als we niet meer bang zijn voor verande-

ringen die een ander, die er onbekende ideeën op na
houdt, wil doorvoeren. Dat is heel moeilijk. We hech-
ten allemaal aan het oude vertrouwde.
Kinderen doen dat ook. Maar ze staan meer open dan
volwassenen voor alles wat nieuw is. Ze zijn meestal
bereid iets nieuws uit te proberen - nou ja, als het
maar niet om eten gaat…

23 JANUARI - 1 KORINTIËRS 1,26 - 2,5;
MATTEÜS 4,12-22:
In Jeruzalem zeggen ze: "Galilea, Zebulon, Naftali:
achtergebleven gebieden." Ontwikkelingsgebied.
Streken waar de Torah niet zuiver wordt geleerd en
waar allerlei geloofsrichtingen door elkaar lopen.
Multicultureel, met alle problemen van dien.
In onze tijd zou het precies andersom kunnen zijn:
vanuit het landelijke Hoevelaken zouden we kunnen
wijzen naar multiculti-steden als Amersfoort en
Amsterdam. "Achtergebleven gebieden!" Zoveel
multiculturele problematiek, daar moet je niet zijn.
Jezus kiest juist deze streken uit om er te gaan
wonen. En om er zijn leerlingen te vinden. De God
van Israël is er niet voor eigen volk eerst. Hij staat
voor 'wereldwijd'. En voor 'universeel'.

30 JANUARI - 1 KORINTIËRS 2,6-16;
MATTEÜS 4,24 - 5,12:
Waar word je gelukkig van? Wat hoort bij gelukkig
zijn?
We horen vandaag een stukje van de eerste van vijf
toespraken, die Jezus in het evangelie volgens
Matteüs houdt. In de Nieuwe BijbelVertaling is het
woord 'zalig' vervangen door het woord 'gelukkig'.
Maar wordt het daar niet te plat van? Want bij 'geluk-
kig' denk je misschien aan jouw persoonlijke streven
naar geluk. Maar daar gaat het Matteüs niet om. Het
gaat niet om een punt dat je bereikt als je hard je best
doet en als alles mee zit. Het gaat om de vraag of het
je gelukt je weg met God te gaan. Het doel is dus niet
een eindpunt, maar het doel is de weg zélf. Het gaat
je goed, wanneer je die weg gaat. Ook als je op die
weg niet enkel leuke en mooie dingen ervaart.

6 FEBRUARI - 1 KORINTIËRS 3,9A-17;
MATTEÜS 5,13-16:
Denk je dat je niet zoveel voorstelt? Dat er van jou
niet veel verwacht kan worden, als het gaat om het

Planning kinderdienst
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Planning kinderdienst

realiseren van Gods rijk op aarde?
Matteüs laat vandaag een ander geluid horen. Jij, ook
al ben je (nog) klein, bent licht. Niet zomaar licht: het
licht in de wereld! Jij, je bent het zout van de aarde. Je
mag daar best trots op zijn en zeker van zijn. Denk
niet te gering over jezelf, op jou komt het aan! "Je bent
een tempel van God," zegt Paulus. Hij zegt dan eigen-
lijk hetzelfde, maar met andere woorden.

13 FEBRUARI - 1 KORINTIËRS 3,18 - 4,5;
MATTEÜS 5,17-26:
Matteüs schreef voor een gemeenschap van Joodse
christenen. Zij kenden de Schrift: de Torah, de
Profeten en de Geschriften. En ze vroegen zich af:
staat Jezus in deze lijn - of slaat hij een nieuwe rich-
ting in? In zijn evangelie maakt Matteüs duidelijk dat
Jezus in alles in de eerste plaats Jood is. Dat hij de lijn
van de profeten voortzet. En dat alles wat bij zijn tra-
ditie hoort, nu niet passé is maar blijvend. De God van
het Eerste Testament is een God die opstaat tegen
onrecht en kwaad. En die het belangrijk vindt dat men-
sen op een goede, eerlijke en open manier met elkaar
omgaan. Zó, zegt Jezus, moeten wij leven, als we ons
geloof in deze God serieus nemen. En goed maken wat
fout zit; en recht maken wat krom is.

20 FEBRUARI - 1 KORINTIËRS 4,6-16;
MATTEUS 5,33-48:
Matteüs schrijft veel lesmateriaal. Want hij hoopt de
mensen van zijn gemeente, die mogelijk de christelijke
gemeente van Antiochië was, duidelijk te maken wat
volgens rabbi Jezus belangrijk is in het leven. En hoe
ze zich als christenen moeten gedragen, willen ze hem

navolgen. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn heel
belangrijke eigenschappen. Maar dat geldt feitelijk
altijd en dat weet iedereen. Je moet als christen eigen-
lijk nét iets verder gaan. En bidden voor iemand, die je
niet mag of met wie je ruzie hebt. Meer doen dan het
gewone, daar gaat het om.

27 FEBRUARI - MATTEÜS 6,24-34:
"Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last." Wijze
woorden horen we van Jezus. Woorden die in veel filo-
sofische en religieuze stromingen klinken. Zoals in het
populaire 'Mindfulness', wat weer een combinatie is
van onder andere oude boeddhistische en christelijke
waarden. "Leef in dit moment", zegt Jezus (en zegt
onder andere ook Mindfulness). Maak je niet op dit
moment zorgen over morgen. Geniet van wat er nu is.
Neem de tijd om daarbij stil te staan. Voed je ziel door
eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken,
dan zal het goed met je gaan.

6 MAART - MATTEÜS 7,15-27:
Precies op de laatste zondag vóór de Veertigdagentijd
begint, lezen we het laatste stukje uit de Bergrede van
Matteüs. Net als Mozes ging Jezus er een berg voor
op. Mozes gaf de Torah, Jezus geeft de 'nieuwe' Torah:
hetzelfde in nieuwe woorden. Mozes zegt aan het
einde van zijn redevoering dat het aankomt op je
daden. En Jezus doet dat ook. Wanneer er mensen om
je heen zijn die je iets willen leren, kijk dan ook naar
hun daden. Aan wat ze doen kun je zien of ze een
'echte profeet' zijn.

Ellie Boot

"Het kinderkerstfeest was een drukbezoch-
te dienst. De kinderen speelden het kerst-
verhaal over Jozef en Maria. Jong en oud
hoorden de blijde boodschap van het pas-
geboren koningskind: het maakt niet uit
wie of wat je bent. Jij mag er zijn om wie
je bent!"
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Informatieavond over autisme, geloof 

en kerk
ACTIVITEIT AFDELING OOSTELIJK
UTRECHT.
Op dinsdag 1 februari 2011 organiseert de commissie
Vorming en Toerusting Nijkerk de informatieavond:
"Ik doe ertoe en ik doe mee!". Balans afdeling
Oostelijk Utrecht is hierbij aanwezig met een informa-
tiestand.
Tijdens deze bijeenkomst verzorgt dr. Hanneke
Schaap-Jonker uit Zwolle, psycholoog en theoloog,
een inleiding  over autisme, geloof en kerk.
Autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS zijn
complexe stoornissen die het denken, voelen en doen
beïnvloeden. Ze hebben ook invloed op geloven.
Welke moeilijkheden ervaren deze kinderen, jongeren
en volwassenen bij geloof en kerk? En hoe kunnen
ouders, jeugdwerkers en ambtsdragers hen tegemoet
komen? Deze lezing wil herkenning en praktische
handreikingen bieden.
Hanneke Schaap werkt als universitair docent gods-
dienstpsychologie aan de Protestantse Theologische
Universiteit te Kampen. Daarnaast is zij coördinator
van het Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing
in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg bij Dimence
te Zwolle. Zij heeft onderzoek gedaan naar de geloofs-

beleving van volwassenen met een autisme spectrum
stoornis en schreef samen met anderen het boekje
Veilig bij God - over autisme, geloof en kerk.
Organisator commissie Vorming en Toerusting Nijkerk
gaat uit van de plaatselijke rooms-katholieke kerk, de
hervormde Vredeskerk en de gereformeerde kerk.
De regionale afdeling Oostelijk Utrecht, van
Landelijke Oudervereniging Balans is bij deze infor-
matieavond aanwezig met een stand met informatie-
materiaal en met ervaringsdeskundige ouders die u te
woord kunnen staan.
Datum: 1 februari 2011
Locatie: Parochiehuis St. Jan (naast de St. 

Catharinakerk), 
Holkerstraat 36 te Nijkerk 3861 CE

Tijdstip: Aanvang: 20.00 uur
Kosten: Entree: € 3,- per persoon.

Meer informatie 
Als u deze avond wilt bijwonen kunt u zich per e-mail
aanmelden bij ghvandenberg@hetnet.nl

Diaconie presentatie

Als wij als diaconie rondvragen, "wat weet u van
ons en wat denkt u dat we doen"? 
Dan is meestal het antwoord;
Nou collecteren en iets met geld, of avondmaal

verzorgen of de predikant helpen.

Wat de taken zijn die uw diaconie zoal uitvoert, kunt u in
deze lijst zien.
Later zullen we de punten een voor een aan u laten lezen,
zoals ze door ons zijn gepresenteerd  in de brede Pastorale
raad

1. Oecumenisch overleg  
2. Collecteren en bestemming
3. Vergaderingen
4. Eshof kaart
5. Wijken
6. Avondmaal verzorgen
7. Avondmaal uitvoeren
8. Diaconaal overleg
9. Moderamen

10. kerkenraad
11. Regionaal overleg
12. ZWO
13. Boekhouding ZWO
14. Pinkster enveloppe
15. Bezinningsdag
16. Dorpskerk
17. Kerkbalans
18. Startzondag organiseren
19. Startzondag uitvoeren.
20. Schoonmaakploeg
21. Paasgroeten
22. Paaskaarsen
23. Kerst organiseren
24. Kerst uitvoeren
25. Kerstpakketten
26. Kerst attentie
27. Jeugdwerk
28. Rondom
29. Taxi aanbod
30. Schoonmaak rooster
31. Zo werken we graag

13



Nieuw en her te bevestigen

ambtsdragers
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Dat 'de Eshof'  een vitale kerkgemeenschap is
blijkt o.a. uit het feit dat er steeds weerleden
bereid gevonden worden om een tijdlang ver-
antwoordelijkheid te dragen of deze verant-
woordelijkheid met enige jaren te verlengen. 

Destijds hebben we afgesproken dat er in principe
twee zondagen in het jaar gemarkeerd worden waarop
ambtsdragers bevestigd resp. herbevestigd worden. Die
twee zondagen zijn: 'startzondag', zijnde de eerste of
tweede zondag in september en de laatste zondag van
januari. Deze zondag valt op 30 januari en op die dag
zullen de volgende ambtsdragers bevestigd worden:
Wilma van der Kuilen, Grasmaat 4 te Hoevelaken
(diaken)
Max de Vries,  Grasmaat 45 te Hoevelaken (diaken)
Joke van der Klok, Hemelricplaats 8 te Hoevelaken
(ouderling met pastorale taken).

De volgende ambtsdragers worden herbevestigd:
Klaas en José van Dasselaar, De Tabaksschuur 7 in
Amersfoort gaan nog een volle termijn van 4 jaar door
als duo diaken.
Gosse van Dijk, Damweg 9 te Zwartebroek (diaken)
en Frits Harmsen, Haverhoek 13 te Hoevelaken
(ouderling en voorzitter van de kerkenraad) zullen nog
twee jaar als ambtsdrager werkzaam zijn.

Met de (her)bevestiging van deze ambtsdragers is de
kerkenraad voltallig. Een feit om dankbaar voor te
zijn. Hieronder geeft elk van bovenvermelden weer
wat zijn of haar motivatie is om ambtsdrager te wor-
den of te blijven.

FRITS HARMSEN
Is acht jaar voorzitter te zijn
geweest van de kerkenraad
niet genoeg, vroeg ik me af.
Eigenlijk wel. 'Je moet ophou-
den als je het nog leuk vindt'
heb ik nogal eens tegen ande-
ren gezegd. Want dan blijf je
met een goed gevoel terugkij-
ken op je ambtsperiode. En

voor mij zou dat ook moeten gelden, want ik vind het
nog steeds leuk. Maar 'de Eshof' staat voor een belang-
rijke periode uit haar bestaan. Voor het eerst in de
geschiedenis zullen we het na 1 januari 2012 moeten
doen met één full time predikant. De commissie
'Bouwen aan Identiteit' presenteert in januari haar rap-

port waarin de kerkenraad geadviseerd zal worden op
welke wijze we ons op de periode na 2011 moeten
voorbereiden. Er zullen keuzes gemaakt moeten wor-
den wat we belangrijk en wat we minder belangrijk
vinden. We zullen ons uit moeten spreken op welke
wijze we de komende jaren kerk willen zijn in het licht
van de hedendaagse ontwikkelingen. Om dit proces
samen met een gemotiveerde club kerkenraadsleden en
hopelijk vele anderen te begeleiden, wil ik met volle
overtuiging nog twee jaar aan mijn voorzitterschap
vastknopen.

JOSÉ EN KLAAS VAN DASSELAAR.
Wij zijn Klaas en José van Dasselaar, diakenen voor

wijkteam 4. De afgelopen 4
jaar zijn we ons steeds beter
thuis gaan voelen bij 'de
Eshof' en met name bij de dia-
conie. We hebben steeds meer
mensen leren kennen en ook
steeds meer plezier en routine
gekregen bij alle taken die de

diaconie met zich mee brengt. Omdat we het idee heb-
ben dat we nu pas eigenlijk
"goed ingewerkt zijn" en het
gemeentewerk alleen maar leu-
ker zijn gaan vinden, leek het
ons een vanzelfsprekende keus
om nog 4 jaar door te gaan als
diaken. Als de komende 4 jaar
net zo snel voorbij zullen gaan
als de afgelopen 4 jaar lijken te

zijn gegaan (want zo leuk is het inderdaad) dan moet
dan geen enkel probleem geven. We kijken er weer
naar uit!!!

GOSSE VAN DIJK
Al weer vier jaar als diaken. Dat betekent vier jaar
mogen meewerken in ons "kerkbedrijf" De Eshof.
Toch zijn deze vier jaren eigenlijk ook best kort, aan-
gezien ik het gevoel heb dat ik nu na vier jaren eigen-
lijk (enigszins) weet wat er binnen de kerk zoals gaan-
de is. Dat is ook de reden dat ik heb besloten nog twee
jaar te willen doorgaan. Ook is een reden dat ik mij
"thuis" voel in ons kerkelijk samenzijn. Niet alles gaat
uiteraard zo je het zou wensen, maar daar zijn wij met
z'n allen mens voor. Met name binnen het team van
diaken draait het uitstekend.  Recentelijk hebben wij
alles weer eens nagedacht wat diaconie inhoudt. U
kunt hiervan lezen in de recente Rondom's . Om dit nu
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op dit moment vaarwel te zeggen leek mij niet verstan-
dig.
Ik heb we eens het gevoel dat
veel mensen eigenlijk geen
weet hebben wat er in een kerk
"gaande" is. Ik zou dan ook aan
een ieder het advies willen
geven, draai eens mee voor een
periode, of dat nu diaken is of
ouderling of anders. Geef je talenten eens aan de kerk.
Velen kunnen dat volgens mij.
Ik hoop de volgende twee jaar met net zo veel plezier
alles mee te mogen (be)leven.

WILMA V.D. KUILEN-MENGER
Graag wil ik mij aan U voorstellen.
Ik ben Wilma v.d. Kuilen- Menger. Woon al 42 jaar in
Hoevelaken en heb 10 jaar bij Intres (toen nog
Topkring) gewerkt.
Op 30 januari hoop ik als diaken bevestigd te worden.
Mijn doel is om wat voor de
gemeente en haar leden te
mogen betekenen. Zoals bij-
voorbeeld bij de laatste kerst-
middagviering. Het was druk,
dat wel, maar een ontzettend
leuke ervaring.
Ook hoop ik de moeilijke kan-
ten van het leven bespreekbaar te maken maar ook de
mooie kanten te mogen aanwijzen. Er zijn voor de
mensen.
Mensen het vertrouwen in hun leven en geloof (terug)
te geven.
Maar ook te helpen bij de zondagsdiensten en de bij-
zondere vieringen.
Verder zijn mijn hobby's wandelen, fietsen, liefst in de
natuur, lezen maar ook tekenen en          kaarten
maken. En ja, mijn hobby is ook met mensen omgaan.
Ik werk ook als contactpersoon
In wijk 2.   Mijn laatstgenoemde hobby is toch wel de
handigste denk ik .
Ik hoop dat ik zo als diaken mijn steentje kan bijdra-
gen.

MAX DE VRIES
59 jaar
Wonende op de grasmaat 45, getrouwd met Ina en wij
hebben 2 kinderen (Marten en Marije) en een 
prachtige kleinzoon Joey.
Ik ben al meer dan 35 jaar lid van de Eshof en beide
kinderen zijn er ook gedoopt.

Mijn beroep is docent bij het ROC Midden Nederland,
ik verzorg daar de sportlessen voor de mbo studenten.
Naast mijn opleiding in de sport ben ik nog afgestuurd 
als HBO informatiespecialist.
Thans studeer ik de Tsjechische taal. Ik kom regelma-
tig in Praag en het Reuzengebergte om van de omge-
ving te genieten.
Mijn hobby's zijn: fietsen in
de natuur. Ik speel in zeer
bescheiden vorm saxofoon.
De beweegredenen om als
diaken aan de slag te gaan
is dat ik me thuis voel bij
de Esfhof, en daar ook iets
wil betekenen. De sociale
aspecten en dienstverlening
zitten in mijn genen.
Ik hoop een waardevolle
bijdrage te leveren.

JOKE VAN DER KLOK
De vraag: wil je jezelf voorstellen?
Oke dan: ik ben Joke van der Klok, al 34 jaar
getrouwd met Harry en we zijn in het kostbare bezit
van 3 kinderen, 3 schoonkinderen en zelfs al 3 klein-
kinderen. Ik werk bij de gemeente en pas 1,5 dag in de
week op op onze jongste kleinzoon, en dit met alle
liefde. Trouwens die andere 2 lopen ook regelmatig
binnen.

Waarom heb je "ja" gezegd op
de vraag om, opnieuw, ouder-
ling te worden? Opnieuw? Ja,
voor een aantal jaren terug ben
ik ook al jeugdouderling
geweest. En ik heb ook al de
kerkbode gemaakt, heb al
opgepast, ben al leiding
geweest van de kinderdienst
en dus ook al ouderling. En dan toch weer? Ja! Ik
denk dat ik weer aan de beurt was en ik denk/hoop dat
dit op dit moment van mijn leven verdieping kan/zal
geven. Er zijn mensen die vertrouwen in me hebben
dus en er is me gegarandeerd dat ik een geweldig
wijkteam heb.
Dan gaan we er toch weer voor. Ik hoop op een pretti-
ge samenwerking met alle geledingen en probeer zeker
mijn tijd te bewaken, want anders ga ik hier weer op
stuklopen.

Nieuw en her te bevestigen

ambtsdragers



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E16

De Eshof rijdt rond in Malawi!
Als de rommelmarkt van 'De Eshof"
er in mei weer aankomt, komt de
organisatie rond maart weer bij
elkaar om te bespreken hoe we de
rommelmarkt tot een nog groter suc-
ces kunnen maken. En we zoeken de
goede doelen uit die we met de
opbrengst willen steunen. 

Aangezien mijn zwager, Peter Meijer, in
Malawi een bedrijf is begonnen om  fietskar-
ren te maken die ervoor  zorgen dat mensen
veel sneller in het ziekenhuis kunnen komen
om behandeld te worden, was één van de
doelen van de rommelmarkt in 2010 snel
gevonden. Als rommelmarktorganisatie heb-
ben we besloten om, als de opbrengst van de
rommelmarkt hoog genoeg was, we als kerk
2 van deze fietsambulances (inclusief fiets)
wilden doneren. De kosten van de Carecar
zijn rond de 300 euro per stuk. De opbrengst
van de rommelmarkt was inderdaad voldoen-
de en al snel werden de karren gedoneerd.
De fietsambulances zijn voorzien van de
naam van onze gemeente. De Eshof karren
zijn terecht gekomen bij de stichting van de
vrouw van de president van Malawi.
Afgelopen december ben ik samen met mijn
man bij Peter op bezoek geweest en hebben
we met eigen ogen gezien hoe belangrijk
het is dat de mensen in de dorpen gebruik
kunnen maken van deze manier van zieken-
vervoer. Sommige dorpen liggen op meer
dan 10 km van de dichtstbijzijnde kliniekjes
die vaak uitsluitend bereikbaar zijn via veel-
al smalle weggetjes die niet altijd even mak-

kelijk te berijden zijn. Als je moet bevallen
en er zijn complicaties of iemand is heel erg
ziek als gevolg van malaria of longontste-
king, is het erg fijn dat je zo snel mogelijk
medische zorg kunt krijgen.
We zijn samen met Peter en zijn vrouw Elise
aanwezig geweest in een dorpje waar een
fietskar werd gedoneerd.

Het hele dorp liep uit en
de dorpsoudsten spra-
ken alle inwoners toe
hoe de fietsambulances
gebruikt moeten worden
en dat de kar op slot
moet worden gezet
maar dat voor gebruik
van de kar de sleutel bij
hem opgehaald kon
worden. Dit om te voor-
komen dat de fiets
gebruikt zou gaan wor-
den voor andere doel-
einden. Het dorp heeft
wel besloten dat als
mensen uit andere dor-

pen de CareCar nodig hebben en hij is niet in
gebruik,  iedereen van deze mooie voorzie-
ning gebruik kan maken. Op bijgaande foto's
is te zien hoe goed uw geld besteed wordt!
Voor meer informatie wat Peter Meijer en
zijn bedrijf in Malawi nog meer doen kunt u
kijken op: www.sakaramenta.com

Met vriendelijke groet, Maaike Meijer

PS: De volgende rommelmarkt wordt gehou-
den op 14 mei 2011. Als u ook een goed doel
heeft waar de opbrengst deels voor gebruikt
zou kunnen worden, laat het ons dan weten!
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BEGROTING 2011.

Leden van de Protestantse Gemeente "de Eshof",

Onderstaand vindt u de begroting voor 2011 van de Protestantse Gemeente "de Eshof"te Hoevelaken. Deze
begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 9 december 2010. 
Deze begroting is gebaseerd op één fulltime predikant en één parttime predikant .
De begroting is in verkorte vorm weergegeven , de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester
H.L.Nobels, Peningweg 4a en bij de administrateur F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a.

Begroting Begroting
2011      2010

Uitgaven:
Predikantsplaatsen en gastpredikanten 97.325 100.900
Exploitatie kerkcentrum, groot onderhoud 36.130 35.635
Quotum landelijke organen 5.750                  5.000
Solidariteitskas, generale collecten 3.700 2.500
Jeugdwerk, OCG, Kerkblad, Vorming en Toerusting 10.500 11.100
Kosten eredienst inclusief musici 9.100 9.600
Kerkelijke administratie, informatie, contributies     12.050 12.400

--------- ---------
174.555 177.135

Inkomsten:
Collecten en giften 8.100 8.100
Verhuur en buffetinkomsten 24.000 27.000
Solidariteitskas, bijdrage leden 5.000 4.500
Kerkblad rondom, bijdrage leden 7.000 6.500
Bloemenfonds 3.200 3.000
Bijdrage BAK 6.000 6.500
Renten 4.800 6.450
Vrijwillige bijdragen 117.500 115.000

------------ ------------
175.600 177.050
------------ ------------

Over / Tekort 1.045 -  85
======= =======

Namens college van Kerkrentmeesters
H.L.Nobels, penningmeester
F.Schimmel, administrateur

College van Kerkrentmeesters

C.J. Soetens
collectebeheerder



PARTNERSCHAP TUSSEN 'ESHOF' EN
'GRACE CARE' IN INDIA

Eind 2010 heeft de ZWO samen met ons
(Gerwin en EstherDuine) verkend of erkan-
sen zijn voor 'de Eshof' om zich in te zetten
voor kansloze kinderen in India. Gedurende
ons verblijf in India zijn wij in contact geko-
men met 'Grace Care', een organisatie die
zich inzet voor de toekomst van onbevoor-
rechte kinderen in India (zie kader). De recht-
streekse contacten scheppen mogelijkheden
voor meer betrokkenheid van 'de Eshof'
gemeenschap bij een ontwikkelingsproject.
Wij gingen de week voorkerst op projectbe-
zoek om de mogelijkheden voorsamenwer-
king aan Indiase zijde te onderzoeken. 

We gingen niet met lege handen! In december zijn we
met vertegenwoordigers van alle 'Eshof' taakgroepen
bij elkaar gekomen om te inventariseren wat wij met
zo'n project zouden willen. Die kruisbestuiving leverde
een hoop enthousiasme, ideeën en ook uitgangspunten
op (zie kader). Die zijn in de kerkenraad van december
goed ontvangen. Met een rugzak vol denkwerk konden
wij naar India. In onze handtas zaten de brieven, van
kinderen en tieners van de basiscatechese en tiener-
dienst van 'de Eshof', aan Indiase kinderen van 'Grace
Home'. In India wachtte al een e-mail van Ellie Boot
aan de initiatiefnemer, pastor John, in zijn mailbox!
Wij gingen als vertegenwoordigers van 'de Eshof'
gemeenschap (zie kader) en zijn ook zo ontvangen. De
blijdschap, die het team en de kinderen in India erva-
ren, bij de wetenschap dat ergens in een klein landje
op deze wereld, een christelijke gemeenschap buiten
zijn eigen deuren omkijkt en naar hen omzien, was op
zijn zachts gezegd ontroerend. Als christelijke minder-

heid in een overwegend hindoeïstisch India is die ver-
binding met andere christenen voor hen extra beteke-
nisvol. De belofte van kerst gaf aan die verbinding een
extra gouden randje.  

FAMILIE
De langdurige samenwerking die wij met 'Grace Care'
willen aangaan, geeft ons als buitenstaander meteen
een andere positie. Wij zijn even hartelijk ontvangen

als altijd, maar hebben de organisatie nu meer van bin-
nenuit meegemaakt. Zij zien ons, 'de Eshof', nu als
deel van hun familie. Dat is heel speciaal, maar zorgt
er ook voor dat het moeilijker is om op afstand te blij-
ven. Ook de romantiek gaat er van af. Ineens sta je oog
in oog met de realiteit van ontwikkelingssamenwer-
king. Die blijkt complexer dan wij vaak denken. En
juist dat vinden wij ook de uitdaging die wij als 'Eshof'
met dit project aangaan. We gaan als mensen andere
mensen ontmoeten en dat maakt ons kwetsbaarder dan
dat wij alleen als rijken aan de armen geven. Wij zijn
heel benieuwd wat dit project met ons allemaal gaat
doen.

Alhoewel wij al een groot vertrouwen hadden in
'Grace Care' wilden wij dat nu opnieuw ervaren.
Voorheen waren wij toch meer voorbijgangers en van-
uit de rol van deelnemer kijk je toch met andere ogen.
Dat vonden we best spannend. Met zoveel 'Eshof'-
mensen achter ons hoopten we dat we al het enthou-
siasme zouden kunnen omzetten in een mooi project.
Wij zijn met een tevreden gevoel weer naar huis
gereisd. Wij hebben vertrouwen in de organisatie in
Delhi gekregen en zijn onder de indruk van wat pastor
John en zijn team de afgelopen jaren al hebben bereikt.
Hoe dan ook moet er nog veel gebeuren. Maar het
blijft wonderbaarlijk hoe iemand die met niks begint
acht jaar later 115 kinderen een veilig thuis heeft kun-
nen geven; ze opvoedt, onderwijst en liefheeft. Dat
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Voorbereiding ZWO-project in

India

Pastor John met zijn vrouw Annie en kinderen
Benson en Danny

Tanuja maakt een zwaan van papier, een waar 
kunstwerk!
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Voorbereiding ZWO-project in

India
ontroert en dwingt respect af. Wij hopen altijd maar
dat als wij in die positie verkeerd hadden, een ander
ook naar ons de hand had uitgestoken. Zo'n bewogen
mens als pastor John en zijn team kunnen het, net als
moeder Theresa vroeger, niet alleen af. Ook zij zijn
mens en afhankelijk van de steun van anderen. Wij
kunnen als 'Eshof' met onze bijdrage 'Grace Care' hel-
pen zijn missie in Delhi te volbrengen en moed te hou-
den.

ONDERWIJS
Ook over de inhoud van het project werden we het al
gauw eens. De pastor was erg enthousiast over onze
ideeën, die naadloos bleken aan te sluiten op zijn wen-
sen. 'Grace Home' bestaat nu uit drie locaties waar
samen 115 kinderen worden opgevangen. Eén van de
locaties is nu een terrein waarop de organisatie haar
eerste opvanghuis heeft gebouwd. Tachtig kinderen
worden hier nu opgevangen. Dagelijks komen ook de
kinderen van de andere locaties naar deze plek om
onderwezen te worden. Dat gebeurt nu op de plekken
waar de kinderen
ook eten, slapen en
spelen. Het is pastor
John zijn droom om
op deze locatie een
schoolgebouw te
realiseren. Een
eigen onderwijs-
voorziening is
nodig, omdat het
naar school laten
gaan van kinderen
op scholen in de
buurt simpelweg te
duur is. 
Naast dat dit
gebouw meer com-
fort biedt aan de kin-
deren brengt het nog
meer kansen met
zich mee. 
Met een eigen schoolgebouw kan 'Grace Home' een
'erkende school' worden. Nu moeten de kinderen jaar-
lijks examen doen bij een overheidsinstantie om hun
leerresultaten erkend te krijgen. 
Een schoolgebouw biedt ook ruimte aan meer kinde-
ren. Pastor John is met een andere gemeenschap in
overleg om op een ander terrein een tweede opvang-
huis te realiseren. Daarmee wordt zijn opvangcapaci-
teit aanzienlijk groter en wordt de noodzaak van een

eigen schoolgebouw groter.
Voor een deel van de kinderen is vervolgonderwijs niet

weggelegd. Zij heb-
ben meer baat bij een
vakopleiding. De
organisatie laat kin-
deren nu zowel bin-
nen als buiten de
organisatie allerlei
(technische) vaardig-
heden ontwikkelen,
maar een eigen oplei-
dingsruimte met
goede faciliteiten
biedt natuurlijk meer
mogelijkheden.
Prettige bijkomstig-
heid is dat de produc-
tie die in de lesomge-
ving gemaakt wordt,

verkocht kan worden. Dat past bij de ambitie van
'Grace Care' om in de toekomst meer en meer een
organisatie te worden, die ook in zijn eigen inkomen
kan voorzien.
Met een eigen schoolgebouw komt ook de samenwer-
king met een andere partnerorganisatie, 'Compassion'
dichterbij, die vanuit deze locatie onderwijsvoorzienin-
gen wil bieden aan kinderen in de nabije omgeving.
Geen overbodige luxe aangezien meer dan vijftig pro-
cent van de kinderen in het dorp, waar het opvanghuis
gevestigd is, niet naar school gaan. 
In januari gaan we deze plannen omzetten in concrete
afspraken. Maar de basis voor het partnerschap is
gelegd!

VERRASSEN
Over de wijze waarop gemeenteleden in het project
kunnen gaan participeren, zullen we u meer vertellen
in volgende uitgaven van de Rondom. Wij willen in
elk geval iedereen de kans geven om op zijn of haar
manier betrokken te raken. In de communicatie over
het project houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte
over de voortgang. Wij zullen u steeds weer opnieuw
proberen een zo compleet mogelijk beeld te geven van
het project. 

Namens projectteam ZWO in India,
Gerwin & Esther Duine

Sangeeta heeft net met de 
andere meisjes in kerstoutfit

kersliedjes gezongen voor een
vereniging

De pastor troost als 
een vader, één van de meisjes.
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Grace Care Movement

Organisatie: 'Grace Care Movement'
Pastor John P. Kalathil zet zich in voor de toekomst
van de onbevoorrechte kinderen in India. Het is zijn
droom om in elke hoofdstad van India opvang en
onderwijs te realiseren voor zo veel mogelijk kinderen.
Zonder enige vorm van financiële middelen, maar met
vertrouwen in God's leiding, is hij in 2003 in Delhi
begonnen met de verwezenlijking van zijn missie:
'Grace Care Movement'. Inmiddels hebben 115 kinde-
ren een veilig thuis gevonden in 'Grace Home'. Alles is
erop gericht om van deze kinderen onafhankelijke vol-
wassenen te maken die hun eigen plek in de maat-
schappij kunnen vinden. Inmiddels wonen de eerste
drie jongeren op zichzelf. Sleutel tot succes is de lief-
devolle opvang, maar vooral ook de aandacht voor
algemene ontwikkeling en onderwijs ('Grace Care
Academy) van deze kinderen door 'Grace Care'.

Organisatie: Partnerschap 'de Eshof' en
'Grace Care'
Het project is een initiatief van de ZWO. Het project-
team is belast met de uitvoering en legt verantwoor-
ding af aan de ZWO. Die rapporteert op zijn beurt
weer aan de kerkenraad. Het projectteam bestaat nu uit
Gerwin en Esther Duine. Zij zijn nog op zoek naar
versterking. Verder zullen alle taakgroepen in hun
werkveld waar mogelijk bijdragen aan het project.

Uitgangspunten
De ZWO, taakgroepen en kerkenraad hebben de vol-
gende uitgangspunten met elkaar vastgesteld:
" 'Eshof' en 'Grace Care' gaan een partnerschap
aan voor 3 jaar, die de organisatie van 'Grace Care' in
India helpt op eigen benen te gaan staan. De basis van
het project is onderlinge gelijkwaardigheid, waarbij de
ontmoeting tussen mensen centraal staat.
" We willen dat onze financiële hulp ingezet
wordt op de prioriteiten die door 'Grace Care' gesteld
worden. Initiatieven die leiden tot concrete resultaten
en bijdragen aan een zelfvoorzienende organisatie heb-
ben onze voorkeur.
" We zetten ons in voor de weeskinderen van
'Grace Home', zowel de jongens als de meisjes. 
" We informeren mensen frequent via de regu-
liere communicatiekanalen van 'de Eshof' en presente-
ren ons ook in lokale media en op Hoevelakense eve-
nementen. We zetten in op participatie van een zo
breed mogelijke groep bij de te organiseren activitei-
ten. Daarbij werken we ook samen met andere
Hoevelakense partijen. Ook denken we aan uitwisse-
lingsinitiatieven tussen Hoevelaken en Delhi.
" We organiseren twee projecten: een jongeren-
project (start september 2011-reis kerst 2012) en een
volwassenenreis (2013). In het voorjaar van 2011 staat
een verkennend projectbezoek op stapel voor een aan-
tal betrokken gemeenteleden.

Het team dat 'Grace Care' elke dag met veel liefde
draaiend houdt.

Groepsfoto van de kinderen voor het opvanghuis
'Grace Home'.
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Een geschiedenis van het

Christendom in Europa (16)
Voor de een oh ja! En de ander oh Ja? 

WAAR WAREN WE GEBLEVEN?
Onder aanvoering van Calvijn krijgt de kerk
van Rome een formeel alternatief doorhet
ontstaan van een jonge loot die laterhet pro-
testantisme heet.

NIETS KOMT VANZELF
Een in de steigers gezette reformatie ontwikkelt zich
evenmin automatisch als de gedachte Bagdad te vero-
veren en te menen dat er Westerse democratie is in
Irak.
Terwijl aan de ene kant de verkenning van de wereld
met grote sprongen vooruit gaat, wordt Europa aan de
andere kant geteisterd  door onderlinge onenigheid die
we nu kennen als de Godsdienstoorlogen.
Beide feiten moeten we benoemen om het beeld helder
te houden wat onze afkomst is.

DE MISSIE EN LATER OOK ZENDING
Al snel nadat de eerste zeevaarders de nieuwe werel-
den ontdekten, meende de kerk van Rome Gode wel-
gevallig werk te doen door de `vreemde` volken te
leren denken en te geloven als wij.
Vooral de manier waarop is achteraf bekeken bescha-
mend. Doordat Spanje en Portugal de problemen niet
kenden door de komst van het protestantisme en ze
een sterke missiedrang hadden, vonden ze de pausen
aan hun kant om de nieuwe wereld voor zich te win-
nen. Dat naast verkondiging ook koloniaal belang een
rol speelde moge duidelijk zijn. De Spaanse en
Portugese vorsten kregen van Rome het "patronaats-
recht" over de nieuwe wereld. Dit hield in dat er een
aantal rechten en plichten werd geformuleerd die op
zijn zachtst gezegd niet nadelig waren voor de inves-
teerders van de expedities. Slavernij en later ook de
handel in slaven ontstond zonder scrupules bij de
gevestigde orde. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
er steeds individuele geestelijken waren die het
"beleid" ter discussie stelden. De Portugese Pater
Antonio de Montessinos hekelde in 1511 al vanaf de
kansel het gedrag van de Spaanse conquistadores in
Zuid Amerika. De indianen werden op straffe des
doods gedoopt en er moesten soms omheiningen om
de nederzettingen worden geplaatst om de gekersten-
den te beschermen tegen hun ongedoopte volksgeno-
ten. Kenden we dit niet ook al uit eerder afleveringen
bij de kerstening van Europa? In de literatuur is vol-

doende te vinden om er meer over te lezen.  
Door een westers ingekleed Christendom overzee te
brengen om daar mee invulling aan het zendings-bevel
te geven is niet altijd de gelukkigste methode geble-
ken.
Toen ook later de Nederlandse zeevaarders wegen naar
verre landen vonden, gingen ook daar de protestantse
blijde boodschap en gewin hand in hand. Een zwartte
periode is wel de slavenhandel geweest, waarin de
Nederlanden op een bepaald moment zelfs het mono-
polie hadden.

DE GODSDIENSTOORLOGEN.
Europa kende in de zestiende eeuw eigenlijk twee
gezichten. Intern was het chaos terwijl de winsten van-
uit de externe wereld jaarlijks groeiden.
En er woedde een hevige strijd tussen katholieke en
protestantse vorsten. Dat het niet alleen om de gods-
dienst ging maar ook om de landkaart van Europa
moge duidelijk zijn, maar de gevolgen voor de bevol-
king waren er niet minder om.
De oorlogen dan hier in het klein dan daar wat groter
heeft zoveel mensenlevens gekost dat de bevolkings-
groei een tijd zowat stil stond.

DE HUGENOTENOORLOG
In Frankrijk ontwikkelde de reformatie zich zo snel dat
deze bewegingen steeds meer invloed kregen. Met
name het "christelijke humanisme" was een sterke
stroming die zich vooral tegen de roomse" kooplui" te
weer stelden. De massa bleef echter rooms.
In totaal vonden er vijf Hugenoten oorlogen plaats tus-
sen 1562 (terugdraaien van eerder toegekende privile-
ges) en 1593 (Hendrik van Navarra zweert het
Calvinisme af omdat Parijs hem wel een mis waard is).
In 1572 vond de Bartholomeüsnacht plaats waarbij de
poorten van Parijs werden gesloten en talloze
Hugenoten werden gedood.
Onder hen veel leidinggevende edelen zoals Gaspard
de Coligny de grootvader van Prins Maurits. Gaspard
kende de werken van Luther en correspondeerde met
Calvijn. 
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DE DERTIGJARIGE OORLOG

De 30-jarige oorlog (1618-1648) begon als een gods-
dienstoorlog tussen protestanten en katholieken in de
Duitse gebieden. Andere staten gingen zich bemoeien
met de strijd waaronder Frankrijk en Zweden. 
Vooral in de Nederlanden werd de inzet van de
Zweedse koning Gustaaf Adolf als hoeder van het
Protestantisme hoog gewaardeerd. De ouderen onder
ons zullen zich dat bij het vak kerkgeschiedenis nog
herinneren. De oorlog kwam ten einde in 1648 toen de
Vrede van Westfalen werd getekend. Dit had tot
gevolg dat het Heilige Roomse Rijk uiteen viel in heel
veel kleine staatjes waarin elke vorst zelf uitmaakte
welke godsdienst hier getolereerd werd. Verhuizen van
een Protestantse staat naar een  Katholieke betekende
ook verandering van Godsdienst. De oorlog had enor-
me demografische en economische gevolgen voor een
Europa waarin staten als Engeland, Frankrijk en de
Nederlandse Republiek konden domineren .

DE HEKSENVERVOLGING
Niet onvermeld mag blijven hoe in de chaotische tijd
van de middeleeuwen en daarna het kwaad onder de
bevolking werd bestreden door bepaalde personen er
verantwoordelijk voor te houden.
Ziekten en hongersnood waren altijd het gevolg van
individuen die volgens de kerk met Satan dweepten.
Naar schatting 60.000 personen waarvan plm. 80%
vrouwen vonden op vaak gruwelijke wijze de dood.

Alleen omdat ze in bepaald opzicht anders waren dan
de gemiddelde burger, werden ze vervolgd.
"Heksenjacht" is een gevleugelde uitdrukking
geworden wanneer we bedoelen dat men het op
onschuldige mensen heeft gemunt.
Opmerkelijk is dat de heksenvervolging meer in
de periode van de renaissance plaats vond dan in
de eeuwen daarvoor. Kinderen, mannen, vrou-
wen geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders,
na heksenprocessen stierven ze op de brandsta-
pel.
Rond 1660 kwam het tot een grote mentaliteits-
verandering bij de elite. Rechters begonnen hek-
senprocessen tegen te werken en de wetgeving

werd zodanig aangepast dat heksenprocessen steeds
minder tot een veroordeling leidden. Toen ook de
geestelijken (katholiek en protestant) inzagen dat dit
niet (meer) kon was het snel afgelopen.
Rond 1720 waren er in Europa haast nergens meer
heksenprocessen.
Uw reacties zijn welkom

Fokke Kooistra

Een geschiedenis van het

Christendom In Europa (16)
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0ppasdienst

Het is koud en glad,
U moet boodschappen,
En durft niet op pad.

Of u loopt te glibberen,
Het lopen met de hond,
Doet u nu al bibberen.
Als het niet meer kan,
Bel de Hulpdienst dan.

U moet naar arts of pedicure,
Maar hoe kom je er,

Fietsen ga je niet verduren.

Bel dan 2537800

Dat is de Hulpdienst telefoon,
En die vinden al die vragen,

Heel normaal en doodgewoon.

Maar u die hulp kan geven,
Bel dat nummer ook,

Zonder voldoende mensen,
Kunnen wij die hulp niet geven

Vraag de Hulpdienst

Wist u dat.....................
Het nieuwe informatieboekje van ‘de Eshof’ te vinden is op; 
www.pgdeeshof.opweb.nl?


