
Zondag 7 november 09.30 uur Pastor A. Bottenberg; Willibrordzondag en kanselruil met de 
Paulusparochie
tienerdienst in Blits
collecten: Kerk in Actie; OCG

19.00 uur Viering met maaltijd van de Heer; Lieske Duim en Ellie Boot
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 14 november 10.00 uur Viering voor jong en oud; ds E. Boot
collecten: Kerk in Actie; kerkblad Rondom

Zondag 21 november 09.30 uur Pauluscentrum: oecumenische viering in het kader van Solidaridad;
ds M.C. van Giezen en pastor F. Kok
collecten: Solidaridad; bouwsteen

Zondag 28 november 10.00 uur Eerste van de Advent; ds E. Boot 
collecten: eigen diaconie; ondersteuning van de Eshofgemeente

17.00 uur Eerste vesper in de Advent
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 5 december 10.00 uur Tweede van de Advent; ds M. Dijkstra (Ede)
collecten: Solidaridad; cantorij en muziekinstrumenten

17.00 uur Tweede vesper in de Advent
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 12 december 10.00 uur Derde van de Advent; viering van de maaltijd van de Heer; 
ds E.Boot
collecten: pastoraat; instandhouding van de eredienst

17.00 uur Derde vesper in de Advent
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Zondag 19 december 10.00 uur Vierde van de Advent; drs E. Idema
collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting

17.00 uur Vierde vesper in de Advent
collecte: Passantenverblijf Amersfoort

Vrijdag 24 december 19.30 uur Kerstavond voor jong en oud; leiding van de kinderdienst             
ds E. Boot
collecten: kinderen voor kinderen; jeugd- en jongerenwerk

22.00 uur Kerstnacht; ds E. Boot
collecten: Kerkinactie; vorming & toerusting

Zaterdag 25 december 10.00 uur Eerste Kerstdag; ds M.C. van Giezen
collecten: eigen diaconie; ondersteuning van de eigen gemeente

Zondag 26 december 10.00 uur Tweede Kerstdag; ds S.H. Hiemstra (Voorthuizen)
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; landelijk en
provinciaal werk van de PKN

Vrijdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavond; ds E. Boot
collecten: eindejaarscollecte; kerk

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

WEEK 45
maandag 8 november 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum

20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, de Eshof
dinsdag 9 november 20.00 uur Commissie 'bouwen aan identiteit', de Eshof

20.00 uur 'Een levensregel voor beginners' 2, de Eshof
donderdag 11 november 20.00 uur Informatieavond kloosterweekend Egmond Binnen, de Eshof

WEEK 46
maandag 15 november 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum
dinsdag 16 november 20.00 uur Instructie basiscatechese, Julianalaan 55

20.00 uur Wijkteam 5, Klaarenbeeksingel 99
woensdag 17 november 20.00 uur Studiekring 2, Grasmaat 4
donderdag 18 november20.00 uur 'Rituelen en symbolen', Marian van Giezen, Pauluscentrum

vrijdag 19 t/m zondag 21 november Kloosterweekend in de St. Adelbertabdij, Egmond Binnen

WEEK 47
maandag 22 november 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum
dinsdag 23 november 20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 5

20.00 uur Wijkteam 9, Weidelaan 10
zaterdag 27 november 19.0   uur 20-jarig jubileumconcert gospelkoor Free, de Eshof

WEEK 48
maandag 29 november 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum
dinsdag 30 november 20.00 uur 'Een levensregel voor beginners' 3, de Eshof
woensdag 1 december 20.00 uur 'In de kring' 3, Groot Middendorp 36

20.00 uur College van kerkrentmeesters, de Eshof
donderdag 2 december 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

20.00 uur Diaconie, de Eshof

WEEK 49
maandag 6 december 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum
woensdag 8 december 20.00 uur Studiekring 3, Grasmaat 4?
donderdag 9 december 20.00 uur 'Maria door de eeuwen heen', Fred Kok, Pauluscentrum

20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

WEEK 50
maandag 13 december 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof & Pauluscentrum
dinsdag 14 december 20.00 uur Commissie 'bouwen aan identiteit', de Eshof
woensdag 15 december 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 3
donderdag 16 december20.00 uur Wijkteam 8, Koninginneweg 2
vrijdag 17 december v.a. 15.30 uur Kerstmiddag voor ouderen, de Eshof
zaterdag 18 december 19.30 uur Kerstsamenzang, Intres (grote zaal)
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Uit de gemeente 

ZIEKEN
Henk van den Top (Veenlanden 6) is geopereerd aan
uitzaaiingen in zijn nek en hals van een merkelceltu-
mor. Bij slechts een op de miljoen mensen komt deze
tumor voor; een eigenschap ervan is dat hij steeds
weer op een nieuwe plek de kop op kan steken. Henk
heeft daar al zo'n drie jaar mee te maken. Hij hoopt dat
het nu een tijdje goed zal gaan en dat er geen nabehan-
deling nodig is.
Joop Mesland (Veenlanden 197) kreeg begin oktober,
net terug van vakantie, te horen dat hij een hersentu-
mor heeft waar niets tegen te beginnen valt. Hij pro-
beert nu te leven met het vooruitzicht dat zijn leven al
binnen afzienbare tijd tot een einde zal komen.
Henk en Atie, Joop en Ria, namens de Eshofgemeente
wil ik jullie van harte sterkte wensen. En veel lieve
mensen om jullie heen die met jullie meeleven.
Dat hopen we ook voor allen die hier niet zijn
genoemd, maar weten van ziekte naar lichaam of
geest.

IN MEMORIAM CORNELIA ROEST-VAN
DER HORST
Op 16 september is Cornelia Roest-van der Horst
overleden. Ze was 48 jaar oud. 
Al sinds april was ze niet in orde. Ze bleek een blaas-
ontsteking te hebben en tegelijk werd toen ontdekt dat
ze kanker had. De kwaadaardige cellen verspreidden
zich door haar hele lichaam, dat het op 16 september
opgaf. Corrie zelf was nog niet aan opgeven toe: ze
bleef knokken om er tijd van leven bij te krijgen. En
ook omdat ze niet sneu wilde zijn en tegelijk hard was
voor zichzelf. Wanneer je haar vroeg hoe het met haar
ging zei ze steevast: 'goed!' - ook in de laatste weken.
Corrie van der Horst was sinds 1983 getrouwd met
Bouke Roest. Ze woonden op Boekweitveld 15 en kre-
gen twee kinderen, Joyce en Rudi. Corrie was 'de
directrice in huis', vertelde Bouke en ze was daardoor
niet altijd gemakkelijk. Tot op het laatst hield ze de 

touwtjes in handen.
Daarbij spaarde ze zich-
zelf niet, maar hield
voortdurend rekening
met anderen. Haar zorg
was altijd in de eerste
plaats de ander. Ze was
direct, had het hart op de
tong en kon ook wel
eens wat scherp uit de
hoek komen; maar ze had het hart op de goede plek en
zette zich voor meer dan honderd procent in voor
anderen.
Corrie genoot veel van kinderen. Ze heeft als oppas-
moeder heel wat kinderen onder haar hoede gehad en
ook de kinderen uit de buurt kwamen vaak bij haar.
Corrie behandelde hun geschaafde knie altijd met zorg
en liefde. Een andere passie was voor haar de voetbal.
Ze heeft zelf gevoetbald en was later coach; ze was er
trots op dat zij Ad van der Haar zijn eerste voetballes-
sen heeft bijgebracht. Ook was ze altijd langs de lijn te
vinden als Rudi een wedstrijd speelde.
Op 21 september vond in de aula van de begraafplaats
de afscheidsbijeenkomst voor Corrie plaats. Bouke,
Joyce en Rudi, veel sterkte gewenst met de leegte die
is ontstaan nu Corrie is overleden en veel warmte van
mensen om jullie heen.

FELICIT ATIES 
Op 8 oktober waren Jan en Mineke Haverkamp-Dijk
(Dillenburg 13)  40 jaar getrouwd.
Josta en RinusVerburg-Koeleman  (Wallerstraat 82,
Nijkerk)  volgden op 29 oktober met datzelfde 
mooie aantal jaren.   Bruidsparen, van harte gelukge-
wenst namens ons allen!

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
KERKDIENSTEN DIE OM 9.30 UUR 
BEGINNEN
Ook in november zullen er kerkdiensten zijn die een
half uur vroeger beginnen. Allereerst is er de
Willibrordzondag van 7 november. Daarin gaat
Antoinette Bottenberg voor, de nieuwe pastor in het
pastorale team van het parochieverband Veluwe-Vallei.
Later in november is er de oecumenische dienst van 21
november. Naast Marian van Giezen zal pastor Fred
Kok hierin voorgaan. Beide keren moet de Rooms-
katholieke voorganger na de dienst in Hoevelaken naar
de Sint-Catharinakerk in Nijkerk om daar om 11.00
uur in een volgende dienst voor te gaan.

14 NOVEMBER: VIERING VOOR JONG
EN OUD
Wie is er nooit jaloers…?
Op 14 november gaat het over jaloers-zijn. En over
alles wat je daarbij kunt voelen en meemaken. Neem
bijvoorbeeld Hagar en Sara. Hagar was een slavin van
Sara, zij is vast wel jaloers geweest op de positie van
haar meesteres. En Sara, zij ziet groen van jaloezie als
Hagar een kind krijgt van Abraham.
Alle kleine en grote kinderen, ouders, opa's en oma's
en iedereen die met hen mee wil vieren is van harte
welkom in de viering voor jong en oud op 14 novem-
ber. In de twee weken daaraan vooraf zullen de kinde-
ren op de Spreng zich al met het thema jaloezie bezig-
houden. En in de gebeden en de uitleg van de teksten
zullen ze een rol spelen, evenals kinderen van andere
basisscholen. Niet alleen leren kinderen dingen van
volwassenen, volwassenen kunnen immers ook van
kinderen leren.

28 NOVEMBER: BEVESTIGING EN 
INTREDE VAN MARIAN VAN GIEZEN IN
UTRECHT
De gemeente van de Wilhelminakerk in Utrecht heeft
Marian van Giezen beroepen als parttime predikant
met een functieaanstelling van 50%. Marian is heel blij

met dit beroep, waardoor ze straks in combinatie met
het werk in de Eshofgemeente in totaal 80% aan het
werk zal zijn. Dat zij beroepen gaat worden als predi-
kant betekent voor ons dat ze voortaan ook in avond-
maalsvieringen zal kunnen voorgaan. Ze zal de stola's
gaan dragen en ze mag ook dopen en huwelijken zege-
nen.
De bevestiging en intrede van Marian zullen plaatsvin-
den op zondag 28 november om 15.00 uur in de
Wilhelminakerk. Het gebouw staat op de hoek van de
Paulus Potterstraat en de Hobbemastraat in Utrecht
(adres: Hobbemastraat 35). Het is een kerk uit 1930-
1931. Van bovenaf gezien lijkt het net een vlieger en
de entree lijkt op een kasteelpoort. De bouw behoort
tot de stijl van de Amsterdamse School. Vanbinnen
heeft het patroon van de zitplaatsen iets weg van een
amphitheater. In 1970 is het liturgisch centrum ingrij-
pend verbouwd.
Voorgangers in de kerkdienst zullen ds Hans Knoop uit
Utrecht (predikant van de Marcuskerk, waarmee de
Wilhelminakerk een samenwerkingsverband heeft) en
ds Geertien Morsink uit Zeist zijn. En natuurlijk zal
Marian zelf in deze dienst voorgaan.
Wie deze dienst wil bijwonen is van harte uitgenodigd.
Wel wordt het op prijs gesteld als u zich aanmeldt,
zodat men weet op hoeveel gasten men moet rekenen.
Marian, namens ons allen op deze plaats heel hartelijk
gefeliciteerd met dit beroep! We hopen dat je een
goede, inspirerende en gezegende tijd in de
Wilhelminakerk tegemoet gaat.

VESPERS IN DE ADVENT
Graag nodig ik u allen uit voor de verstilde momenten
van de vespers in de Adventstijd. Elke adventszondag
om 17.00 uur zullen ze plaatsvinden in de Eshof.
Medewerkers aan de vespers zijn Lieske Duim, Gert
de Gans, Gosse van Dijk en Cees Otte.

Ellie Boot

Van de redactie
In de vorige Rondom meldde Ellie dat in 1998 al de afspraak binnen de PKN was gemaakt om de zondag die het
dichtst bij 1 november lag als zondag voor het herdenken van onze overledenen te bestemmen. Blijkbaar was ik
een vreemdeling in Jeruzalem, opgegroeid met de laatste zondag van het kerkelijk jaar als gedenkdag voor de
gestorvenen.
De afspraak was gemaakt op verzoek van de Lutherse kerk las ik. Opmerkelijk dat daar Hervormingsdag voor is
ingeleverd terwijl dat toch een Lutherse aangelegenheid was.
Daarom deze keer wat meer aandacht aan deze kerkhervormer geschonken. En natuurlijk hebben we de muziek
van Bach nog.

Fokke Kooistra



Iedere maand in de Rondom een
foto die is ingestuurd voorde foto-
wedstrijd op startzondag.

Deze maand de winnende foto.
Marijke Bos - Van Groningen schrijft:

“Toen mijn zoon Erwin Bos in 2008 op
missie in Afghanistan ging, hoopte hij dat
daardoor de kinderen een betere en veilige
toekomst zouden krijgen, want zo zei hij;
“De Kinderen, daar doen we het voor”.

Heel ontroerend vind ik ook het rechter
jongetje dat zijn hoofd tegen de schouder
van mijn zoon legt. Vol hoop en 
vertrouwen”
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De afgelopen
drie jaren
hebben we
een project
gesteund voor
de opvang
van weeskin-
deren in
Addis Abeba
(Ethiopië)
Vanaf volgend

jaar starten we met een nieuw project. Het moet een
project worden dat breed gedragen wordt door onze
gemeente en we willen er zoveel mogelijk geledingen
binnen onze kerk bij betrekken.
Door Esther en Gerwin Duine zijn we in contact
gekomen met "Grace Home", een project in New
Delhi (India), dat kinderen die op straat leven, wil
opvangen. Esther en Gerwin hebben een aantal jaren
in New Delhi gewoond en hebben daar pastor John
ontmoet, die het initiatief voor het Grace Home geno-
men heeft.
Als ZWO zijn we door de verhalen van Esther en
Gerwin enthousiast geraakt en willen de komende
jaren dat project steunen, temeer daar we mogelijkhe-
den zien om de jeugd, maar ook volwassenen erbij te
betrekken, zodat het een project van ons allemaal
wordt.

We zijn nu, in dit vroege stadium, aan het aftasten
wat de mogelijkheden zijn.
In Rondom van december zullen we er uitgebreid op
terugkomen en vanaf dan zult u regelmatig over het
verloop kunnen lezen. 

Voor de kinderen willen we al met advent starten.
Vanaf de 1ste adventzondag 
(28 november) staat de doos van "Kinderen voor
Kinderen" elke zondag in de kerk en kunnen ze hun
collectegeld (of bonnen) in de doos doen. We zullen
er dan ook al van vertellen (ook via de Zondagsbrief),
zodat ze weten waar het geld voor bestemd is. Het is
de bedoeling dat de doos van "Kinderen voor
Kinderen" elke zondag , dus ook na de kerst, in de
kerk staat voor het project in India.

Dit was een eerste aanzet. U zult er de komende tijd
nog veel over horen.

Namens de ZWO,

Nelly Clement
Willemien van Putten

Tineke Wassink
Wim van Vliet

Jan Baas  

Van de ZWO...

Vol van hoop....



De Generale Synode van de Protestantse Kerk
behandelt in haar vergadering van november een
rapport getiteld: 'spreken over God'. De bouwstenen
voor dat rapport zijn aangereikt door de diverse clas-
sicale vergaderingen. Ook de classis Nijkerk heeft
zich met dit onderwerp beziggehouden. Tijdens de
vergadering van 29 september hebben een viertal
predikanten een inleiding gehouden over dit onder-
werp, belicht vanuit verschillende invalshoeken. De
vier inleidingen worden in dit nummer van de
Rondom onverkort weergegeven. U vindt de bijdra-
gen op de volgende pagina’s.

Frits Harmsen.

Laat ik met de deur in huis vallen: in de prediking
spreken we niet over God.

Wanneer in de reformatorische traditie over de predi-
king spreekt, steekt zij een spade dieper dan 'spreken
over God'. Onze traditie waagt het te zeggen dat we
in de preek niet over God spreken maar dat in de
preek God zelf tot spreken komt. 

Dat kan massief klinken. En we moeten er direct aan
toevoegen dat aan dit belijden door predikers geen
pretenties of machtsaanspraken zijn te ontlenen. Maar
we moeten wel zeggen dat de gereformeerde predi-
king leeft van de hoop en de verwachting dat de
preek meer is en dieper graaft dan mensenwoorden
over God. Het is eerder 180 graden omgekeerd. De
preek is een woord van God over de mens.

Dat halen gereformeerden uit de Schrift. Het woord
prediken (kerussein) in het Nieuwe Testament duidt
op zo'n wijze van (s)preken dat deze de heilsbood-
schap van God met gezag in het heden present stelt.
De kern van die heilsboodschap is dat God zich in
Christus met de wereld heeft verzoend (2 Korinte
5:18v). De prediking is de bediening van dat gehei-
menis.

En deze bediening wil zeggen dat we niet aan onszelf
zijn overgeleverd, niet aan de brokken die we veroor-
zaken noch aan de brokken die ons worden aange-
daan. In onze kracht en in onze kwetsbaarheid, in
leven en in sterven, in ziekte en gezondheid, in
armoede en in rijkdom behoren we niet aan onszelf,
maar in dat alles is ons opstandige, kwetsbare,
beschadigde, verdrietige en vijandige bestaan het
eigendom van Jezus Christus. In Jezus Christus is
God deelgenoot van onze tijd en is mijn schuldige en

kwetsbare tijd opgenomen in Gods verzoende tijd.
Mijn gefragmenteerde leven is opgenomen in Gods
helende en heilzame handelen. 

Dat is in de reformatorische traditie een hoge inzet en
een hoge waardering van de prediking.

Prediking is derhalve niet het uitleggen van die heils-
boodschap, niet het praten over of bespreken van
deze boodschap. Maar het is de gezaghebbende, de
onvoorwaardelijke en directe proclamatie van het
reddend en verzoenend handelen Gods. 

Het gaat niet over genade. 
Het is de aanzegging van genade.

Het gaat niet over bekering.  
Maar het roept op tot bekering.

In die zin gaat het in de prediking niet over God.
God zelf is aan het woord.

Uiteraard is het zo dat de voorganger tijdens de
preekvoorbereiding nadenkt over al deze dingen wan-
neer deze in een betreffende preek aan de orde zou
komen. In die zin gaat het in de theologische reflectie
wel en in de prediking niet 'over' God.

3. TAAL VAN DE PREDIKING
Deze opvatting over de prediking en het spreken
Gods heeft gevolgen voor het type taal van de predi-
king. De proclamatie van Gods heil maakt gebruik
van - wat genoemd wordt - 'eerste niveau' taal: een ik
zegt iets tegen een jij / jullie / u,  in de tegenwoordige
tijd, onvoorwaardelijk en direct. 

Onvoorwaardelijk.
De prediking zegt niet: "God zal je zonden vergeven
als je aan bepaalde condities voldoet". 
Maar deze zegt: "Uw zonden zijn u vergeven". 
In de tegenwoordige tijd:
Prediking zegt niet: "Eerdaags zul je geborgen zijn".
Maar het zegt: "Jouw leven is geborgen in God".
Direct. 
Prediking zegt niet "Moge God je genadig zijn".
Maar het zegt: "God is jou genadig.
Een ik tegen een jij / jullie / u:
Prediking zegt niet: "Paulus zegt dat de zonden van
de Galaten zijn vergeven".
Maar het zegt: "Voorwaar ik zeg u: uw zonden zijn u
vergeven."
Gezagsvol
In en door deze taal heen, klinkt deze proclamatie vol

VAN DE CLASSIS ……………
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gezag van God. Want wie kan zonden vergeven dan
God alleen. Als prediker kun je en durf je het ook
alleen te zeggen omdat God het heeft voorgezegd. En
omdat Hij jou als prediker roept en mandateert om dit
na te zeggen.

Zo verstaan functioneert taal van de prediking ana-
loog aan de taal tussen beminden. Wanneer de ene
partner aan de andere vraagt: 'Hou je van me?'dan is
duidelijk dat die ander niet kan volstaan met te zeg-
gen: 'De liefde is het mooiste wat er is'. (Dat is te
algemeen)

De ene zal dan terecht een vervolgvraag stellen: 'Dat
vind ik ook. Maar vind je mijn liefde ook het mooi-
ste?' Waarop die ander dan weer kan zeggen: "Ja
natuurlijk. Ik hou van iedereen dus ook van jou". 

En ook deze reactie is onvoldoende. Het is onper-
soonlijk, geen taal van een ik tot een jij. Die tweede
partner verwisselt taal over de liefde met de taal der
liefde zelf. 

Prediking is de taal van de liefde zelf, van Gods lief-
de. Daarom bedient prediking zich van eerste
niveau taal. En daarom daagt ze ook uit tot, nodigt uit
tot een eerste niveau antwoord van de hoorders.

In het gefingeerde gesprek tussen twee partners zijn

maar twee gepaste antwoorden op de liefdesverkla-
ring van de eerste partner. 
De eerste is: "Ik hou ook van jou".
De enige andere mogelijkheid is: "Sorry, maar ik hou
niet van jou." 
Hoe verschillend ook, beide antwoorden zijn eerste
niveau taal.
Zo is er voor hoorders van de prediking maar één
geëigende manier om op eerste niveau taal van de
prediking te reageren. En dat is eveneens met eerste
niveau taal.

Het is: “Ik vertrouw er op dat God mij genadig is".
En de enige andere reactie is: "Sorry, dat geloof ik
niet."
En omdat preken de taal der liefde Gods zelf is, daar-
om kan de hoorder na afloop niet volstaan met spre-
ken over de preek. 

De prediking spreekt de hoorder direct aan. In woor-
den en daden, in handel en wandel zal blijken wat het
directe antwoord is op de bediening van de verzoe-
ning. Als God tot spreken komt in de prediking, dan
zal vervolgens de boom aan de vruchten worden
gekend.

R.Bos

VAN DE CLASSIS ……………

SPREKEN OVER GOD IN DE CATECHESE

Het boek van Klaas Hendriks heeft veel bijval
gekregen en een storm van kritiek geoogst. Nu
lijkt me dat er veel is in het boek dat aan-
spreekt en ons te denken geeft. Ook al wijzen
wij zijn mening beslist af toch roept het boek
van Hendriks veel herkenning op. Hij gelooft
niet in het bestaan van een persoonlijk God.
Zelf komt hij dicht uit bij het ietsisme. Er is
wel iets, een gebeuren, een ervaring, vooral
een ervaring tussen mensen, maarbijna onbe-
noembaar. Mensen noemen het god, maarje
zou het ook een andere benaming kunnen
geven. 

Dit ietsisme sluit erg aan bij de hedendaagse opvatting
over geloof. Ik kom dit voor mij vage godsbeeld tegen
onder catechisanten. De meeste jongeren zullen het zo
niet benoemen, gaan in theorie uit van het bestaan van

een persoonlijke God (het woord 'vriend' is tegenwoor-
dig erg in), maar toch: leeft God echt voor hen?

Nooit vergeet ik het antwoord op een vraag die ik
vorig seizoen een keer stelde: "wanneer je je echte
vader nooit gekend hebt, zou je hem willen leren ken-
nen?" "Dat hangt ervan af of hij ons in de steek gela-
ten heeft of niet." "Goed, laten we ervan uitgaan dat
dit niet het geval is." Het antwoord was heel duidelijk:
"ik zou Hem willen leren kennen."

Toen kwam mijn volgende vraag, voor mij een heel
logische vraag: "zou je God willen leren kennen?"
"Nee", was het antwoord van één van de catechisan-
ten? "Waarom niet?" "God is iets vaags, hierboven."
De jongen had nog nooit van ietsisme gehoord, maar
hij bracht het ietsisme treffend onder woorden.

Wij leren onze jongeren de taal van bijbel en ook de
taal van de traditie. Die laatste taal kunnen we volgens



Hendrikse maar beter achter ons laten. Die taal stamt
uit de tijd van de middeleeuwen en van ver voor de
middeleeuwen, toen God nog de oplossing was voor
al onze onbegrepen vragen. Sinds de opkomst van de
wetenschap hebben we deze hulptheorie (die we god
noemden) niet langer nodig, en is ze zelfs volstrekt
overbodig geworden.

Maar de Bijbel zelf dan? Daar wordt God ook
benoemd. Hij draagt karaktereigenschappen, als
getrouwe, sterke, bevrijder. Maar die woorden ver-
wijzen tenminste nog naar een ervaring, aldus H.
Maar hij weet heel goed dat de Bijbel God wel als
een persoonlijk God ziet. Daarom zegt hij: "God
heeft niet de mens geschapen, maar de mensen heb-
ben God geschapen." Volgens H. heeft ieder zijn
eigen godsbeeld. Het tweede gebod: geen ander beeld
van God maken, geeft H. anders weer: geen andere
beelden, laat ieder het maar bij zijn eigen beeld hou-
den. 

Vraag is hoe H. denkt over een boek als van R. Otto
Het heilige, die op z'n minst duidelijk heeft gemaakt
dat er mensen zijn die ervaringen hebben opgedaan
met wat ver boven ons uitstijgt. En dat is meer dan
ervaringen van mensen onderling, die je de naam god
mag geven. 

Als de bijbel naar mijn vaste overtuiging ergens van-
uit gaat is het dit: er is een spreken van de andere
kant. Jeremia zou nooit zijn mond opengedaan heb-
ben als hij niet bijna was verleid, geschaakt. Zo sterk
drukt de profeet zich uit (Jeremia 20).

Het credo van de kerk begint met geweldige woor-
den: Ik geloof in God de Vader. En dat geloven we
omdat God ons Zich zo heeft geopenbaard, in
Christus.

Hoe spreken wij over God op de catechisatie? Vanuit
de openbaring. We maken jongeren iets bekend waar
geen mens ooit op gekomen zou zijn. 

Dat vraagt wel dat we heel goed luisteren, en door-
vragen: hoe kom jij tot zo'n vaag godsbeeld? Hier
signaleer ik een geweldig probleem: waarom leeft
God niet echt voor veel van onze jongeren? Waarom
slagen wij er niet in om ze met de woorden uit de
openbaring te bereiken?

Tegelijk zit hier voor mij de kern van de menselijke
zonde: je schept je eigen god. Voor je eigen god hoef
je niet te buigen. Die moet voor jou buigen, jouw
wensen in vervulling laten gaan. (Zelfs de God van
de Bijbel kunnen wij nog ombuigen naar onze eigen
wensen en er een afgod van maken).

Wij spreken de stem na van Hem die ons aangespro-
ken heeft. Wij bidden dat het geluid van die stem niet
tot dovemansoren klinkt, maar dat God zelf oren en
ogen en harten opent.

In tijden van opwekking was dit het kenmerkende: de
tegenwoordigheid van God werd ervaren. Die tegen-
woordigheid was bij tijden zo sterk: gelovigen en
ongelovigen merkten die op. Daar bid ik om. Dat
God zelf in Zijn heilige tegenwoordigheid onder ons
komt en opnieuw het woord neemt.

Wat ik positief aan het boek van H. vindt? Buiten de
openbaring om heeft hij volkomen gelijk. En ik zie,
of beter: ik hoor om me heen dezelfde geluiden. God
is iets vaags hierboven. Houden wij krampachtig en
eigenwijs vol wat niemand al lange tijd meer gelooft?
Nee, wij spreken omdat we niet zwijgen kunnen.
Omdat de Geest een vuur in ons hart heeft aangesto-
ken.

ds P.J. den Adminrant

VAN DE CLASSIS ……………
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Theologie betekent letterlijk spreken 
over God
Of redeneren overGod
En daar ligt meteen een probleem
Want God gaat boven ons denken en 
spreken uit
God is in de hemel
En wij zijn op aarde
Laat daarom uw woorden weinige zijn
Voegt Prediker daar aan toe

Deze tekst uit Prediker 5 heeft de theoloog Karl Barth
beschouwd als het motto voor zijn theologiseren
Hoewel hem dat niet verhinderd heeft om een  kerke-
lijk dogmatiek van meer dan 5000 bladzijden vol te
schrijven. Een bouwwerk dat na 12 delen nog niet
eens voltooid was
Hoe laat zich dat rijmen?
De weinige woorden waartoe Prediker ons oproept
En die Barth herkent heeft als een opdracht 
En de vele woorden die hij aan de dogmatiek gewijd
heeft?
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Ik denk dat het te maken heeft met de ontdekking die
Barth gedaan heeft. Namelijk dat je om over God te
kunnen spreken met God moet beginnen.
En dat is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht
lijkt.
Want wie het over de geschiedenis heeft en de geest
die daarin te ontdekken valt, heeft het nog niet over
Gods Geest. En wie de natuur onderzoekt spreekt nog
niet over schepping.
Het licht dat God op de eerste geroepen heeft is van
een andere orde dan het licht van sterren zon en maan
die wij kunnen onderzoeken
Zo is het licht van het verstand nog iets anders dan
het licht dat het geloof in ons ontsteekt
Alleen in uw licht zien wij het licht zegt de Psalmist
Het spreken over God beginnen met God lijkt logisch
Maar is een ingewikkeld proces
We moeten eigenlijk steeds van voren af aan begin-
nen
En dat is voor Barth bij Jezus Christus
In Hem heeft God zijn gezicht laten zien
In  Christus is God aan het Woord gekomen
Hij is het midden van de Schrift

We moeten volgens Barth steeds met Christus begin-
nen
Wanneer we over geloof spreken; Over verzoening
Over de kerk of het werk van de Geest
Telkens moeten we met Christus beginnen om werke-
lijk over God te kunnen spreken. Maar dat geldt dan
voor Barth ook over het spreken over God als
Schepper. Dat is niet opeens iets anders dan spreken
over Christus. Ook niet zo dat we eenvoudig zeggen
dat God de schepper dezelfde is als de Vader van
Christus. Dat is wel zo, maar dan hebben we dat
beeld van Schepper al ingevuld met onze eigen beel-
den.
Zoals bijvoorbeeld in de zeventiende/achttiende eeuw
gebeurde met God als horlogemaker. Die het mecha-
niek van de wereld kunstig in elkaar gezet had
Maar wie bij Jezus begint zal niet uitkomen bij het
beeld van een horlogemaker

Maar hoe moet je vanuit Christus dan wel over
schepping spreken
Daar is Barth bij al onderwerpen uit de dogmatiek,
telkens naar op zoek

Om de kern terug te vinden 
Dat we moeten afpellen wat onze eigen voorstelling
ideeën , gedachtes zijn. Waar wij het plaatje al klaar
hebben en dan God daarbinnen gaan invullen
God die binnen onze kaders blijft kan voor Barth
nooit de God zijn die zich openbaard in Christus In
een Naam en een gezicht. 

Barth wil verhinderen dat wij het levende Woord ver-
wisselen met onze eigen woorden
Waar wij te veel spreken over God 
En te weinig luisteren naar het Woord dat tot ons
spreekt

In die zin is dat woord uit Prediker 5 wel degelijk
richtinggevend voor Barth 
De veel mensenwoorden moeten minder worden
Om het Woord dat Christus is te laten groeien

Opvallend genoeg heeft Barth voor deze wending wel
weer heel veel woorden nodig
Dat is ook de spanning voor zijn dogmatiek
En misschien wel voor de hele theologie
Dat er veel woorden nodig zijn  om het verlossend
woord te kunnen spreken
Of beter gezegd te kunnen horen.

Stelling
Spreken over God is spreken over Christus
Daarbuiten is niets te zeggen
Dogmatiek moet steeds weer bij het begin beginnen
Dat wil zeggen bij de wending van de vele mensen-
woorden
Naar het ene Levende Woord

ds E. van Leersum

VAN DE CLASSIS ……………

Kor te inleiding voor de classis Nijkerk, 29-09-
2010 - de missionaire aspecten van het
'Spreken overGod' vanwege de synodeverga-
dering in november2010 overds. Hendrikse

Ik zal wat zeggen over de missionaire aspecten van het
'Spreken over God'. Mijn mening is dat het boekje van

ds. Hendrikse (Geloven in een God die niet bestaat) de
kerk geen goede dienst bewijst. Voor zover ik heb
begrepen wil het een handreiking zijn voor moderne
mensen die niet meer kunnen geloven in 'de man met
de baard daarboven'. Dat is voorbarig - want bijv. bij
Daniël lezen we over 'dé Oude van dagen' met 'een
kleed wit als sneeuw en het haar van Zijn hoofd als
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zuivere wol'. (Dan.7:9) Het is een (bijbelse) voorstel-
ling van een grotere waarheid dan onze waarheid of
dan wat wij voor waar kunnen houden.

Ik las bij Kierkegaard, de grote Deense wijsgeer: "Er is
er maar Eén die zichzelf helemaal kent, die in en voor
zichzelf weet wat Hij zelf is, en dat is God." Zo
gehoord, dat er maar Eén is die 'een enig en eenvoudig
geestelijk Wezen is' (de Ned. Geloofsbel. art.1), er
maar Eén is die volmaakt bestaat, dan is het maar de
vraag… of ds. Hendrikse bestaat. Dezelfde
Kierkegaard schrijft: "Een heiden in de Bijbel kan
door God zelfs niet geroepen worden, want in zeker
opzicht is er niemand(!) om geroepen te worden…"
Maar ik bedoel het ook in deze zin dat ik me serieus
afvraag of hij als dominee wel van goede wil is. In het
geval van opportunisme is er alleen maar een kwade
wil die alles wat kerks heet wil onteren. Voor zulke
mensen hebben we nog altijd het formulier voor de
ban of de afsnijding. Toch houd ik nog graag ds.
Hendrikse als een dolende herder op de kale vlakte
van de vrijzinnigheid.
Dit is wel onze huidige context en wie wil spreken
over God met een missionaire mond (met een missio-
nair hart) kan dus nu het boekje van ds. Hendrikse
gebruiken als slijpsteen voor het tweesnijdend scherp
zwaard.

1. De joodse geleerde Abraham Heschel schreef al in
1955 (overigens precies 100 jaar na de dood van
Kierkegaard): "In een wezen dat de kenmerken van
een persoonlijk bestaan mist, kunnen we uiteindelijk
geen belang stellen." In een tijd waar de belangstelling
voor religie weer opbloeit, of in ieder geval opschiet,
is er voor velen 'een stil geloof in engelen' - iedereen
gelooft wel in een soort goddelijk krachtenveld dat ons
leven continueert en stuurt, maar als we dat niet per-
soonlijk mogen opvatten, als daar geen wil in aanwe-
zig is, kom ik nooit tot vertrouwen, en ook nooit op
vertrouwde voet met het leven zelf. En juist dat lijkt
me in het spreken over God van groot belang: Eén is
er die volstrekt ons vertrouwen waard is. God als
Persoon kan dus niet gemist worden. Missionair
gezien: de globalisering en de westerse nivellering van
waarden en normen geven zoveel extra angst en onze-
kerheid.

Mensen zoeken geborgenheid, een thuiskomen - en
volgens mij heeft het Vaderhuis geen automatisch-
elektrische deur waardoor je welkom zou kunnen zijn.

2. Mijn tweede punt is: Dr. Vlaardingerbroek schrijft
in het themanummer van het tijdschrift Credo, hele-
maal gewijd aan het boekje van ds. Hendrikse, dat 'als
God niet gesproken had, dan zou het geen zin hebben
dat wij over God spraken. Wij zouden het wel doen
(de heiden spreekt ook over zijn god en zijn goden),
maar zin hebben zou het niet.' 
Of, anders gezegd: We staan in de kerk werkelijk en
letterlijk met een mond vol tanden als wij over God
moeten spreken. Hoe zouden we dat kunnen? We kun-
nen niet óver God spreken, God spreekt voor zich-
zelf… En dat unieke mogen wij de moderne mens, of
de postmoderne mens, niet onthouden. Die stem
mogen wij niet overschreeuwen met vrijzinnige
krachttermen als dat we God moeten laten 'gebeuren'.
(Overigens bieden recht-zinnige clichés ook geen soe-
laas.) 
Ook vandaag de dag worden mensen geroepen zoals
Abraham werd geroepen, uit de duisternis tot het licht,
uit je stamverband naar het beloofde land. Die stem
mogen we niet het zwijgen opleggen, die stem kunnen
we niet het zwijgen opleggen. Het is ten laatste de
stem van Jezus: 'Vader, in Uw handen.., alleen daar
ben ik veilig.'

Er is er maar Eén die weet van Zichzelf wie Hij is, en
zo bestaat Hij voor Zichzelf.

Om Gods bestaan juist te verstaan is misschien ook
een natuurlijke theologie nodig zoals de apologeet
Alister McGrath ons die geeft.
In ieder geval, de Bijbel zegt: God is volmaakt Liefde. 
Een liefde die Hij niet voor Zichzelf wil houden én die
Hij ons verklaart.
" Dus God heeft een eigen bestaan
" En Hij heeft een eigen stem.
Hij gaat persoonlijk met ons om.
En er is een unieke boodschap.
Me dunkt, zonder dit laten we mensen in de kou staan.  

Van der Sluijs
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Wat gaan we de komende weken horen?

Net als in de vorige Rondom schrijf ik hier iets over
de inhoudelijke kant van de kinderdienst op de
komende zondagen.
In de kinderdienst werken we met dezelfde
Bijbelteksten als die waarover de predikant een uitleg
heeft gemaakt. We laten kinderen zelf aan het woord
waar het om het verstaan van de teksten gaat. 'Aan
het woord' kan ook betekenen, dat ze de verhalen op
een praktische wijze verwerken. En om hen de verha-
len te vertellen zoeken we naar manieren, die dicht
bij de bedoeling van de teksten liggen. Dat valt niet
altijd mee. Vaak zijn de verhalen niet moraliserend
bedoeld, maar is het moeilijk ze ook niet moralise-
rend te bespreken. Vaak zit er humor in de verhalen,
maar is de humor van toen niet dezelfde als de humor
van nu. Vaak zijn ze voor en door volwassenen door-
verteld, hoe laat je er kinderen van meegenieten?

14 NOVEMBER - GENESIS 16,1-6AEN 21,1-
7: 
Op deze zondag is er geen kinderdienst. Alle kinde-
ren blijven in de kerkzaal. Daar zullen de woorden uit
de Schrift klinken en zullen ze een rol hebben in het
nadenken over de inhoud van de lezingen. 'Jaloezie',
is het thema. Een naar gevoel van tóen en van nu.
Zeker als Sinterklaas net in Nederland is aangekomen
en iedereen z'n schoen heeft gezet, en er bij die ander
iets in zit wat jij zo graag had willen krijgen… Wat is
jaloezie voor gevoel? Kunnen we er iets aan doen?
Bestaat er een medicijn tegen? En is het alleen maar
negatief - of zitten er ook positieve kanten aan?

21 NOVEMBER - MALEACHI 4,1-6 EN
LUKAS 21,29-36: 
Op deze laatste zondag vóór de Advent, de 'laatste
van het kerkelijk jaar', wordt afgeweken van de
lezing van het Gemeenschappelijk Leesrooster. Dat
gebeurt onder invloed van Solidaridad. Hoewel de
bisschoppen hun steun aan het werk van Solidaridad
hebben opgezegd, doen wij dat in Hoevelaken niet.
Hoe kunnen wij hardwerkende boeren in Latijns-
Amerika of waar ook ter wereld steunen? Hoe kun-

nen we kinderen helpen die niet naar school kunnen
omdat ze hard moeten werken? Hoe kunnen we soli-
dair met hen zijn? Daar gaat het om in deze viering. 

28 NOVEMBER - MICHA 2: 
Vandaag is het de eerste zondag van de Advent. In de
liturgie is dit een tijd vol afwachting en spanning. Zo
moet dat heel vroeger al geweest zijn, ver vóór het
christendom, toen mensen toeleefden naar de kortste
dag. Daarna zouden de dagen weer langer worden en
zou er weer meer licht zijn. En hoewel de winter dan
nog komen moet zijn de voorboden van lente en
nieuw leven inmiddels al zichtbaar.
Vaak gaan profetieën in de bijbel ook over iets wat
staat te gebeuren, iets waarop we kunnen wachten.
Niet omdat de profeet in de toekomst kan kijken.
Maar omdat hij (of zij) logisch nadenkt. Hij ziet hoe
mensen op een oneerlijke en verkeerde manier met
elkaar omgaan en spreekt hardop uit wat voor narig-
heid daaruit voort kan komen. Niet echt geliefde
mensen, die profeten. Ze houden een spiegel voor. En
soms wil je daar niet in kijken, want je wilt liever
niet zien waar je zelf mee bezig bent. Doen wij wel
eens onze ogen dicht voor wat we zelf doen?

5 DECEMBER - MICHA 4,1-8: 
Het boek Micha bestaat uit een verzameling van pro-
fetieën. Er zit niet echt een verhaal in, ze lijken los
van elkaar te staan. Vandaag horen we een stukje dat
wel wat lijkt op een gedicht. Nu geen sombere woor-
den, maar een droom: over vrede en rechtvaardig-
heid. Het lijkt of Micha woorden van Jesaja over-
neemt. Maar… hoe reëel is deze droom? De droom is
het vertrouwen dat 'alles goed komt'. Zelfs al kun je
je niet voorstellen hoe dat ooit zou kunnen. Het is
denk ik één van de moeilijkste dingen om in te gelo-
ven: dat het, hoe dan ook en wat er ook gebeurt, goed
zal komen. Omdat God ons vasthoudt. Naarmate je
meer meemaakt in je leven wordt dat vertrouwen er
vaak niet makkelijker op. Kinderen kunnen dan een
voorbeeld zijn. Vaak lukt het hén wel om te vertrou-
wen dat het, wat er ook gebeurt, goed komt. Met
alles.

Ellie Boot

Planning kinderdienst

Vanaf zondag 28 november zal in de kinderdienst 
worden gestart met het adventsproject. In het project
'ik zie, ik zie…' gaan de kinderen iedere week aan de
slag met een nieuw projectonderdeel. Micha staat cen-
traal in het project. Hij laat de kinderen elke week ver-
schillende dingen zien - verdrietige en slechte, maar
ook leuke en mooie. Als je wilt zien waar Micha het
over heeft, dan moet je er wel naar zoeken…

De verhalen zijn gebaseerd op de lezingen uit Micha
en vormen een doorlopend verhaal over Micha en zijn
boodschap. Na het verhaal gaan de kinderen aan de
slag met de verwerking van het verhaal door een 
knutselactiviteit of een spel. 
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte
uitgenodigd!
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Een geschiedenis van het Christendom

In Europa (14)

Voor de een oh ja! En de ander oh Ja? 

Waar waren we gebleven?
Europa is nog onder de kerk van Rome, maar er
komen scheuren in het gezag.
Geestelijke ontwikkeling zorgt ook voor kritiek en
oppositie. De15e eeuw is voorbij en de komende zal
voor een grote omslag zorgen in een Europa dat nog
steeds één godsdienst kent. 

DE REFORMATIE

De vaak gehoorde oorzaak voor de reformatie is cor-
ruptie binnen de kerk en de aflaatbrieven voor de
bouw van de St. Pieter in Rome. Al is dat niet hele-
maal onjuist; de hoofdreden moet volgens diverse
schrijvers, die ik er op nageslagen heb gezocht, wor-
den in de opkomst van het nationalisme in de steden
van Duitsland en Zwitserland. Dit ging gepaard met
individualisering door toenemen van kennis en afkeer
van opgelegde uitingen van geloof. Er was absoluut
geen sprake van nieuwe en afgeronde theologie; alles
was nog op de Roomse leest geschoeid en dat zou ook
de eerste decennia van deze nieuwe eeuw zo blijven.

Maarten Luther (1483-1546)
De God van Luther was een toornige God en
het leven van een Christen was een lange strijd
tegen Satan. Luther geloofde in heksen en bleef
bang voor God. In het eind van zijn leven zei
hij "Ik ben een vrome monnik geweest en als er
een monnik door zijn monnikenleven in de
hemel is gekomen, dan zou ik er ook komen.
Dat kunnen al mijn ordegenoten betuigen. En
toch schenkt mijn geweten mij geen zekerheid."
Luther studeerde nadat hij in Maagdenburg
lezen en schrijven had geleerd, vrije kunsten in
Eisenach. Daarna filosofie aan de universiteit
van Erfurt.

In 1503, bang voor een hevig onweer, beloofde hij
God om monnik te worden als hij het er levend af zou
brengen. Zo gezegd zo gedaan. Hij trad in Erfurt in de
kloosterorde der Augustijnen een erg strenge orde van
de Eremieten. Twee jaar later tot priester gewijd en
naar de universiteit van Wittenberg om exegese te stu-
deren. Na in 1512 doctor in de theologie te zijn gewor-
den, werd hij belast met het geven van Bijbelse theolo-
gie. 
In de volgende jaren becommentarieerde hij de
Psalmen en de brieven van de apostelen. "Dit gedach-

tegoed dat als typisch reformatorisch moet worden
gezien werd toch niet ketters, wegens de theologische
verwarring van die tijd" zegt Professor Boudens van
de universiteit van Leuven in zijn boek over de
geschiedenis van de Katholieke kerk.
In de daarop volgende jaren komt Luther ondermeer in
contact en in conflict met Johannes Tetzel de priester
die kapitalen bijeen schooit door het verkopen van
aflaatbrieven. Velen onder ons kennen de spreuk "als
het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel
springt". Of dat inderdaad van Tetzel komt laat ik in
het midden, maar het geeft wel aan wat de bedoeling
was. Luther ageert hiertegen en gaat met collega pro-
fessoren in discussier over deze en ander zaken.
Hij schrijft 95 stellingen die hij naar de bisschoppen
stuurt. Als die niet reageren, stuurt hij ze naar collega's
en tenslotte "naar academische gewoonte"spijkert hij
ze op 31 oktober 1517 op de slotkapel van Wittenberg.
Dus niet zoals we op school leerden omdat de dag
daarop de mensen ter kerke zouden gaan wegens
Allerzielen, maar om vakgenoten op te roepen tot dis-
cussie.
Ik heb die 95 stellingen geprobeerd te lezen, maar dat
viel me tegen. Het is voornamelijk een academische
stellingname tegen z.i. misstanden in de kerk. De Paus
echter dreigt hem met excommunicatie en op 3 januari

spreekt de paus de ban-
vloek over hem uit.
Tijdens de Rijksdag in
Worms krijgt hij nog
eens de gelegenheid zijn
stellingen te herroepen.
Dat weigert hij en omdat
hij voor zijn leven vreest
spreekt hij met Frederik
keurvorst van Saksen af
dat hij bij terugkeer uit
Worms door ruiters zal
worden overvallen. Dat
gebeurt en hij wordt

naar de Wartburg gebracht waar hij verblijft als Junker
Jörg. Ik vond het indrukwekkend om de Wartburg op
afstand te zien toen wij in de jaren 80 naar Freiberg
reisden.
Luther vertaalde er de Bijbel in het Duits. Zijn mede-
standers werden driester droegen al vaak de mis op in
het Duits en er was een eigen dooprite en een eigen
catechismus. In 1525 trouwde Luther met Katharine
van Bora. Een paar jaar later had hij zijn wat systema-
tischer geordende gedachten omgezet in de geloofsbe-
lijdenis van Augsburg.



In 1545 vond het concilie van Trente (de eerste sinds
100 jaar) plaats. De Moederkerk probeerde het tij te
keren maar onderlinge verdeeldheid maakte haar mach-
teloos.
Toen Luther in 1646 stierf, waren er veel Duitse vor-
sten die gebroken hadden met de bisschoppen die zich
veel wereldse macht hadden toe geëigend. De vorsten
traden op als beschermheer van het protestantisme en
dat gedijde vooral in Duitsland goed.
Dat ging niet altijd zonder (godsdienst) oorlogen.

Nog op het concilie van Trente nog in de regio's werd
een verzoenend gebaar gemaakt tussen Protestanten en
Katholieken.

Het westelijk gedeelte van het grote Roomse rijk
(Spanje en Portugal)blijft nog steeds trouw aan Rome.
Daar richtte men het oog op de nieuwe wereld.

Uw reacties zijn welkom
Fokke Kooistra
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Een geschiedenis van het Christendom

In Europa (14)

SOLIDARIDAD voor goed goud
De actie gaat dit jaar niet over eten maar over goud,
één van de meest gewilde grondstoffen ter wereld. Het
delven van goud gaat echter gepaard met grote sociale
misstanden en milieuschade.

80 % van het goud wordt gewonnen via grootschalige
mijnbouw, vaak door buitenlandse bedrijven, de lokale
bevolking verdient hier niets aan en moet gedwongen
verhuizen; bossen worden gekapt en er wordt vergif
gebruikt.

Daarnaast proberen individuele mijnbouwers zelf te
zoeken naar goud, vaak is dat de enige bron van
inkomsten. Zij werken met kwik om het erts van het
goud los te weken, dit is heel slecht voor hun gezond-
heid, het drinkwater en de dieren.

Solidaridad wil samen met partners in de goudke-
teneen duurzaam model ontwikkelen door:

1. Betere normen voor werktijden en beschermend 
materiaal voor de werknemers

2. Duidelijke voorschriften voor het herstellen 
van de milieuschade

3. Het organiseren van coöperaties 
4. Te bevorderen dat kwik op een veilige manier 

wordt gebruikt.

Uw steun is hard nodigom samen ervoor te zor-
gen dat mijnbouwers zonder gevaar voor eigen leven
een eerlijke prijs voor hun goud ontvangen.

In Hoevelaken begint de actie SOLIDARIDAD met
een gezamenlijke dienst in de Paulus Parochie op zon-
dag 21 november. De week daarop worden de envelop-
jes, die u in de Rondom en het Dialoogje vindt, opge-
haald.

Wilt u het envelopje tussen 22 en 26 november
klaar zetten?

Ellie Rikkert
Willy van de Berg

Nelly Clement



U/jij bent aan zet!
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Hoe ziet de Eshof er uit als er één fulltime predikant
beschikbaar is? Wat voor gemeente willen we dan
zijn? Een aansprekende, uitnodigende en vitale
gemeente? Tegemoetkomend? Uitdagend? Sociaal
betrokken? Welke koers willen wij dan varen, wat zijn
onze prioriteiten?  Hoe gaan we het werk verdelen?
Welk werk trouwens? 
Over al deze zaken ging het op de bezinningsdag van
de kerkenraad van de Eshof op 2 oktober jl. 

De commissie 'Bouwen aan identiteit', die deze dag
heeft voorbereid en begeleid, heeft tot taak de
Eshofgemeenschap voor te bereiden op de toekomst.
Dat gaat dan om de teruggang in predikantsformatie
naar 1 fulltimer, maar natuurlijk ook om een visie op
die toekomst. 

Nu willen we de hele Eshofgemeenschap hierbij
betrekken. Dat doen we op verschillende manieren: het
kan zijn dat u/je benaderd wordt door een ouderling of
contactpersoon met een aantal vragen over de Eshof.
We willen dan graag uw/jouw mening weten.
Maar we willen ook degenen die niet hierover door
een persoon benaderd worden, graag de gelegenheid
geven hun duit in het zakje te doen. Daarom is ons
verzoek of u/jij over onderstaande vragen eens wilt
nadenken (en evt. spreken met anderen) en ons wilt
laten weten wat u/je vindt. 

De vragen die we aan alle Eshofleden - jong en oud! -
willen stellen, zijn:
1. wat betekent de Eshof voorjou/u?
2. wat gaat goed in de Eshof, wat zijn de 

sterke punten?
3. wat gaat minder / niet goed in de Eshof, 

wat moet beter?
4. wat zou je/u willen van de Eshof wat de

Eshof nu niet biedt?
5. wat kan jij/u aan de Eshof bieden?

We zouden het heel fijn vinden om van zoveel moge-
lijk mensen antwoorden op deze vragen te krijgen. Wie
erover in gesprek wil, kan bellen met Marian van
Giezen, 06-49633289. Schriftelijk kan ook: stuur ze
dan naar Marian van Giezen, Brugakker 56-43, 3704
MR Zeist, of per mail naar marianvangiezen@oran-
ge.nl.
Tenslotte kan het ook via de website: www.pgdees-
hof.opweb.nl.

We horen/lezen graag van u en jou!

Commissie 'Bouwen aan identiteit': 
Feije Duim

Esther Duine
Marian van Giezen

Nico van Rootselaar
Kirstin Siteur 

Evert Veldhuizen

Het laatste informatieboekje van 'de Eshof' dateert van 2007.
Voldoende reden dus om een nieuwe uitgave het licht te doen
zien. In deze Rondom is het nieuwe informatieboekje bijgesloten.
In beknopte vorm is het heden en verleden van 'de Eshof'
beschreven. Tevens zijn alle gegevens en activiteiten zo volledig
mogelijk weergegeven. We realiseren ons dat, op het moment dat
het boekje wordt uitgegeven, de inhoud weer verouderd kan zijn.
Daarom zal de inhoud van dit boekje ook op de website verschij-
nen zodat de gegevens voortdurend geactualiseerd kunnen worden.
Het boekje is bestemd voor alle leden van 'de Eshof' en voor degenen die misschien overwegen om lid te worden
en iets meer willen weten over onze kerkgemeenschap. Daartoe zal een aantal exemplaren op de leestafel in de
Eshof gelegd worden.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen

Informatieboekje 2010
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WIJKTEAM 2 VAN "DE ESHOF"

" Lest best " zo luidt het gezegde. 
Na alle verhalen over de wijkteams sluiten wij de rij
en geven u een inkijke in onze wijk. Wijk 2 omvat
onder meer Akkermaalshout, Boekweitveld, Grasmaat,
Haverhoek, Huijgenserf, Koppertjesland, Tabaksland,
Veenslagenpad en Veenslagenweg.

U ziet hierboven een foto van ons wijkteam met van
links naar rechts:
(Achter) Petra van Bloemendaal, Joop Keur en Herma
Hulsebos
(Voor)   Willemien van Putten, Mariska du Crocq en
Wilma van de Kuilen. 

Wij stellen u persoonlijk aan u voor en onze "huis-
dichteres" completeert alles in een mooi gedicht.   

PETRA VAN BLOEMENDAAL
Ik ben Petra van Bloemendaal en al een hele tijd werk-
zaam in het team van wijk 2.
Ik bak van die lekkere dingen voor de wijkteamverga-
deringen en verder ziet u mij steeds in de wijk rond-
gaan.
Ik ben ook de organisator rond de verspreiding van
"Rondom" Wat ik van ons wijkteam vind?
Het is een goed samen werkend team, en staat niet
alleen klaar voor de mensen uit de wijk, maar ook
voor elkaar als team. Het sociale gebeuren in de wijk
is erg leuk, het is heel divers.
Maar het belangrijkste is dat we proberen - met elkaar
- er te zijn voor onze kerkleden in de wijk. 

MARISKA DU CROCQ
Mijn naam is Mariska du Crocq - Van den Hoorn,
geboren in 1973 en trotse moeder van twee kids, doch-
ter Naomi van 6 en zoon Milan van 3 jaar oud. 
Samen met hen bezorg ik op de Grasmaat en het
Huijgenserf de Rondom en maken we af en toe een
babbeltje met de mensen uit onze wijk. Net zoals mijn
teamgenoten vind ook ik het belangrijk om oog te heb-
ben voor elkaar en om te zien naar een ander. Of het
nu is voor een gewoon gesprekje of het bieden van een
luisterend oor in moeilijke tijden, in onze drukke
levens heb ik het gevoel dat het een zeer dankbare en
vaak zeer gewaardeerde taak is.

HERMA HULSEBOS
Wie ben ik? Nou, gewoon een mens, net als iedereen.
Mijn naam is Herma Hulsebos-Korpel en ben
getrouwd. 
We hebben 2 jongens van 13 en bijna 15 en een hele
lieve fijne hond. Als contactpersoon probeer ik het
sociale aspect van de Eshof te vertegenwoordigen en
een luisterend oor te zijn voor wie dat wil. Soms
gewoon een gezellige babbel en soms meer. Je pro-
beert als contactpersoon de schakel te zijn tussen de
mensen en de ouderlingen en/of predikanten. Je voel-
sprieten uitzetten en uitvinden welke hulp er eventueel
er extra geboden kan worden, als dat nodig is. Het is
leuk om te doen, maar soms zou je er meer tijd voor
willen hebben. Maar ja, het eigen gezin vraagt ook
aandacht en daar geniet ik ook graag van.
Wat fijn is in ons team, is dat we een echt team zijn.
Als iemand iets opmerkt, wordt dat onderling direct
doorgegeven, zodat we er meteen actie op kunnen
ondernemen. Hangen er ergens roze of blauwe ballon-
nen? Of loopt er iemand op krukken? Soms is het een
kleinigheidje, maar je merkt, dat mensen het waarde-
ren als ze niet onopgemerkt blijven. Dat is ook de
opzet van onze gemeente: er zijn voor elkaar.

WILMA VAN DE KUILEN
Ik ben Wilma van de Kuilen-Menger en 59 jaar jong.
Wat wil ik in het wijkteam en vooral wat wil ik bete-
kenen?
Gewoon, er zijn, voor iedereen. Werken in en met een
team, samen een cirkel zijn vanhelpende handen.
Samen zijn wij een team wat veel mogelijk maakt en
dit ook aan kan. Wij krijgen hulp van Boven en
natuurlijk van Joop Keur en Willemien van Putten.Als
dat geen stuurvaste leiding is!

Kijk op de wijk (wijk 2)
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Kijk op de wijk  (wijk 2)

JOOP KEUR
Mijn naam Joop Keur is bij veel "Eshof"gangers 
bekend. Ik woon op de Haverhoek 3 in Hoevelaken en
heb in september 2010 weer bijgetekend voor twee
jaar als ouderling (met pastorale taken) in wijk 2.
Met een ambtsperiode in wijk 9 en wijk 2 van ieder
vier jaar ga ik nog even door.
Waarom?
Omdat ik mag werken in een wijkteam met vier vrou-
wen die me dierbaar zijn geworden en die geweldig
veel werk verzetten. Een team die "het omzien naar
elkaar" letterlijk in woord en daad elke keer weer
waarmaken.En dan is daar natuurlijk ook "onze"wijk-
diaken Willemien van Putten. Zonder haar is dit team
incompleet.Op verzoek van de kerkleden in mijn wijk
of naar aanleiding van een seintje van het wijkteam
bezoek ik regelmatig mensen om met hen lief en leed
te delen. Omdat ik van nabij weet wat dat inhoudt, doe
ik dat met hart en ziel. 
Daarnaast neem ik ook deel aan de partorale raad en
ben ik lid van de kerkenraad. Mijn aanblijven heeft
ook te maken met het feit dat in het aankomende twee
jaar essentiele keuzes moeten gemaakt worden rond de
teruggang naar één predikantplaats. Ik hoop daarin
mijn steentje te kunnen bijdragen.

VAN: WILLEMIEN VAN PUTTEN :
WIJKTEAM 2
Als u dit hebt gelezen,
Zult u over wijk twee 
Aardig geinformeerd wezen                                           
Ouderling Joop Keur,   
Komt bij Petra Bloemendaal,
Als voorzitter, door de deur.                              
Daar vergaderen we allemaal.                                        

Geurt het hele huis naar cake,
Dan zegt de dochter al,
Wijk 2 komt van de week!.
Verder bestaat dit frisse team,
Uit Herma, Mariska, Wilma en Willemien.
Samen zijn ze enthousiast,
Er wordt met aandacht,
Liefdevol en met plezier,
Op wijk twee gepast.
Ieder kan zijn ei er leggen,
Omdat ze luisteren naar,
En praten met elkaar.                                                     
Je mag echt je zegje zeggen.
Ze zijn alert op lief en leed,
En zouden wel willen,
Dat men daar alles van weet.
Niemand mag worden vergeten,
Of per ongeluk overgeslagen,
Maar dan moet je het wel weten.                                   
De barbecue was een hoogtepunt,                                  
We hadden dit in Joop zijn tuin                                      
Alle wijk leden van harte gegund!!.                               
De eerste prijs, kreeg de dia reis,                                   
Toen Hans van de Berg ons meenam,                             
Met verhalen, over prachtige kerken, 
Dicht bij, in Amersfoort,                                                
Langs bekend en onbekende bouwwerken,  
Waar soms, nooit van was gehoord.
Het wijkteam is een zorgzaam team,
Ze wil een aanspreekpunt zijn,
Een steun wezen, naar elkaar omzien.
Het voelt goed, en is voor allen fijn.
Bij de Eshof en bij U, betrokken te zijn!                         

Vrijwillige bijdrage voor Rondom
In het zomernummer van Rondom was een acceptgiroformulier bijgevoegd met het verzoek om een vrijwillige
bijdrage voor de instandhouding van ons blad Rondom. Velen van u hebben aan dit verzoek gehoor gegeven.
Hartelijk dank hiervoor. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u b.v. vanwege de vakantie vergeten bent uw bij-
drage over te maken. Voor hen van wie we nog geen bijdrage hebben mogen ontvangen, sluiten we bij deze
Rondom een herinnering bij. Wij zijn u erkentelijk als u alsnog uw bijdrage wilt overmaken, maar blijven de
vrijwilligheid benadrukken. Met uw steun kunnen we het blad in stand houden en misschien nog wel verbeteren.

Frits Harmsen.
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Impr essie van de vergadering van de kerken-
raad van 27 oktober
De vergadering van de kerkenraad vond dit keer plaats
in het Pauluscentrum. Het is goed te constateren dat de
oecumenische samenwerking zich ook uitstrekt tot de
meer praktische aangelegenheden, zoals het uitwijken
naar elkaars accommodatie indien dat nodig is.

We ontmoeten niet zo dikwijls gasten van buiten in
onze vergadering. Dit keer was dat anders. Een verte-
genwoordiger van de commissie geldwerving als
onderdeel van het landelijk dienstencentrum van de
PKN sprak met ons over de actie kerkbalans. Gelukkig
draagt u zo ruimhartig bij dat wij geen zorgen hebben
over de nabije toekomst van onze Eshofgemeente,
maar in veel gemeenten is dat anders. Veel suggesties
van de inleider om de actie kerkbalans te laten slagen
zijn bij ons al gemeengoed.

Zo lang 'de Eshof'  bestaat worden avonddiensten
gehouden. Sinds 1994 is de frequentie teruggebracht
tot één avonddienst per maand m.u.v. de adventstijd en
de 40-dagentijd. In deze periode worden, zoals u weet,
vespers gehouden. Ook in de maanden juli en augustus
worden geen avonddiensten (meer) gehouden. De
belangstelling voor deze diensten is echter zodanig
teruggelopen dat de kerkenraad heeft besloten om met
ingang van januari 2011 te stoppen met avonddiensten.
Dat geldt uiteraard niet voor de vespers. Ook wil de
kerkenraad ruimte laten voor het af en toe organiseren
van een avonddienst met een speciaal karakter, b.v. in
de vorm van een Taizéviering of zangdienst. De ker-
kenraad realiseert zich dat de vaste bezoekers van
avonddiensten dit besluit zullen betreuren maar ver-
trouwt erop dat begrip bestaat voor de onontkoombaar-
heid ervan.

Vanwege een gebrek aan voorgangers vormt vanaf
2008 de Paulusparochie een cluster met St.
Catharinaparochie in Nijkerk. Dat betekent dat een
voorganger op zondagochtend twee diensten moet ver-
vullen; één in Nijkerk en één in Hoevelaken. Als ker-
kenraad hebben we destijds besloten voor wat betreft
de oecumenische en andere vieringen waarbij de
Paulusparochie is betrokken ons te conformeren aan de
gewijzigde aanvangstijden die de clustervorming in de
parochie met zich meebrengt. In de praktijk betekent
dat, dat de oecumenische vieringen die in de Eshof
worden gehouden om 9.30 uur beginnen. Dat geldt
tevens voor de dienst op startzondag en de kanselruil
die dit jaar op 7 november valt. De kerkenraad hecht
grote waarde aan de oecumene zodat hij unaniem

besloten heeft door te gaan met het afwijkende tijd-
schema voor vieringen waarbij de Paulusparochie
betrokken is. Hoewel er nog een enkeling is die zich
vergist in de aanvangstijd begint er ook een zekere
mate van gewenning op te treden. Heldere communi-
catie blijft echter geboden.

De kerkenraad heeft uitvoering stilgestaan bij het
onderwerp 'kunst in de Eshof'. U zult wellicht zeggen
dat er niets nieuws onder de zon is.  Sinds jaar en dag
verfraaien kunstwerken van Cees Otte de Eshof en ook
de kruiswegstaties van René Rosmolen hebben gedu-
rende de 40 dagentijd in 2008 aan de achterwand van
de kerkzaal gehangen. Maar toch heeft de kerkenraad
zich nog nooit principieel uitgesproken om kunst en
'de Eshof' dichter bij elkaar te brengen. In deze verga-
dering is het principebesluit genomen om het mogelijk
te maken kunstexposities een plaats in de Eshof te
geven. Zowel de kerkzaal als de andere ruimten lenen
zich hiervoor. Natuurlijk blijft de Eshof een kerk en
wordt het geen tentoonstellingsruimte. Ook zullen ker-
kelijke activiteiten door de week ongestoord moeten
blijven plaatsvinden. Er zullen dus randvoorwaarden
geformuleerd moeten worden waaraan exposities die-
nen te voldoen. Het college van kerkrentmeesters gaat
zich hierover buigen en via dit blad zullen we u van de
voortgang op de hoogte houden. Mocht u hierover een
mening hebben, laat het ons weten!

In de Rondom van oktober heeft u kunnen lezen over
de afsluiting van het diakonaal project in Moldavië.
Maar een vervolg staat al in de steigers. Onze gemeen-
teleden Gerwin en Esther Duine hebben twee jaar in
India gewoond. Samen met de ZWO hebben zij het
initiatief genomen voor een gemeentebreed diakonaal
project gericht op weeskinderen waar Gerwin en
Esther tijdens hun verblijf bij betrokken zijn geraakt.
In de volgende vergadering van de kerkenraad zullen
de plannen ter besluitvorming worden gepresenteerd.
De kerkenraad is enthousiast over dit initiatief en met
name over het gemeentebrede karakter ervan en wacht
de presentatie met grote belangstelling af.

Joop Keur sloot de vergadering met een indrukwek-
kend gedicht uit een bundel van Hans Bouma: 'De taal
van het troosten'.

Frits Harmsen.

Van de kerkenraad....



KERKENRAAD TEKENT VOOR LATER

Op 2 oktober, een zaterdag met nog redelijk mooi
herfstweer, kwam de kerkenraad samen om zich te
bezinnen op de toekomst van de Eshof. De commissie
'Bouwen aan identiteit' had in het Don Boscocentrum
(waar we gastvrij werden ontvangen door pater Adri
Maat) een programma voorbereid. 
Eerst bekeken we de film van het missionaire team
van de Protestantse Kerk in Nederland. Die film gaat
over de vraag hoe we als kerk verder moeten en kun-
nen in de huidige tijd, waarin we te maken
hebben met kerkverlating, afnemende inte-
resse van leden en niet-leden enz. Hoe bren-
gen we onze boodschap goed over het voet-
licht, op zo'n manier dat we mensen (weer)
aanspreken? Allerlei deskundigen lieten
daar hun licht over schijnen; in het nage-
sprek bleek dat veel van wat zij zeiden,
door kerkenraadsleden herkend werd.
Uiteindelijk gaat het om de vraag, 

waar wij als geloofsgemeenschap voor willen
staan, en hoe we dat laten zien.

De vraag die op deze dag aan de orde kwam,
was dan ook niet zozeer 'hóe gaan we verder
als Eshof?' maar de vraag die daaraan vooraf
moet gaan: 'Waarméé gaan we verder?' 
's Middags gingen we in groepjes al wandelend
in gesprek over de vijf vragen, die we ook aan
alle andere gemeenteleden willen stellen: 
1. wat betekent de Eshof voor jou?
2. wat gaat goed in de Eshof, wat zijn de sterke

punten?
3. wat gaat minder / niet goed in de Eshof, wat 

moet beter?
4. Wat zou je willen van de Eshof wat de Eshof 
nu niet biedt?
5. wat kan jij aan de Eshof bieden?

Uit deze gesprekken kwam een groot aantal antwoor-
den, die we op plakbriefjes schreven. Onder leiding
van Esther Duine werden vervolgens al die briefjes op
flap-overvellen geplakt, en intussen zó geordend, dat
zich binnen de vijf vragen weer thema's aftekenden.

De antwoorden van de kerkenraad op de vijf vra-
gen worden in de komende tijd verrijkt met de
antwoorden van u als gemeenteleden. In een
ander artikel in dit nummer leest u daar meer
over. Deze zijn voor de commissie weer de basis
om mee verder te werken. Kortom: wordt ver-
volgd!

Marian van Giezen
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Van de Kerkenraad ......
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W oorden om te bewaren

Deze woorden, aan jou opgedragen,
hier en heden, prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze 
thuis en onderweg, waar je ook bent,
als je slapen gaat en als je opstaat:
deze woorden aan jou toevertrouwd.

Bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer,
ter gedachtenis vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters;
dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël. 

Dit lied van Huub Oosterhuis komt bijna letterlijk uit
de bijbel: de zinnen in Deut. 6, 6 - 9 kun je er in terug-
vinden. 
In het boek Deuteronomium houdt Mozes eigenlijk
één grote toespraak, nu het volk Israël op de grens van
het beloofde land is aangekomen. Mozes drukt zijn
volk nog eens op het hart dat ze zich aan God moeten
houden, dat alleen dán hun een lang en goed leven
beschoren is in het beloofde land. In dit gedeelte wordt
prachtig verwoord hoe je dat doet: je aan God houden.
Het gaat niet alleen om de buitenkant: alleen het dóen
van de geboden, de levensregels is niet voldoende: ze
moeten ook binnenin je zitten, ze moeten een deel van
jezelf worden, je moet ermee vergroeid raken. 

Dat doe je o.a. door ze steeds te herhalen, er a.h.w.
over te mediteren: wanneer je dat doet, vallen je soms
steeds nét weer andere dingen op; zo blijven de oude
woorden nieuw. 
Ze worden ons toevertrouwd: dat houdt in dat we er
zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat is niet hetzelfde
als angstvallig; we moeten ze juist niet verstoppen,
maar ermee leven en werken. We moeten ze bewaren,
zoals Maria in het Kerstverhaal volgens Lukas (2, 19)
alles in haar hart bewaarde: ze dacht erover na, ze
bleef ermee bezig en zo ging het steeds opnieuw voor
haar leven. 
Als je er zorgvuldig mee omgaat, dan wordt je leven er
lang en gelukkig van, en ook dat van je kinderen. Je
zult bloeien en niet verwelken, net als de boom aan de
bron, waarover Psalm 1 zingt (vs. 3).

Het opschrijven op de deurposten wordt in het joden-
dom letterlijk uitgevoerd, in de vorm van een mezoeza
(= lett. deurpost): dat is een tekstkokertje dat volgens
traditioneel Joods gebruik op deurposten wordt aange-
bracht. Het bevat o.a. deze tekst. De mezoeza vindt
men rechts op alle deurposten die leiden naar de
woon-, werk-, en slaapkamers, het hek en de synago-
ge. Ook aan de deurposten van bedrijven kan hij
geplaatst worden. Het is gebruik om bij binnenkomst
van het vertrek waar een mezoeza is aangebracht de
mezoeza te kussen of aan te raken.
Zo wordt ook het om de hand en het voorhoofd binden
letterlijk gedaan. Dat zijn de gebedsriemen, tefilin (van
tefila = gebed). Dat zijn riemen met doosjes eraan die
bij het Joodse ochtendgebed worden gedragen. In de
doosjes zitten bijbelteksten. Het ene doosje draagt men
met behulp van een leren riem op het voorhoofd. De
andere riem wordt zeven maal om de arm gewikkeld
en dan om de hand geslagen. 
Het laatste stukje 'Hoor Israël' keert weer terug naar
het begin van de passage uit Deuteronomium (6, 4):
'Hoor, Israël, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is
Eén'. Dit stukje, dat genoemd wordt naar het eerste
hebreeuwse woord - sjema (= hoor) - is eigenlijk de
joodse geloofsbelijdenis. Deze woorden worden twee
keer per dag uitgesproken. 

Kortom: echt een tekst om tebewaren!

Marian van Giezen
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Van harte aanbevolen door de

diaconie!
De zendingscollecte van 7 november

MAAK DE DROOM WAAR
De duizenden pinksterkerken in Latijns-Amerika
groeien snel. Het geloof dat voor God niets onmogelijk
is, biedt de arme mensen perspectief. De meeste voor-
gangers en kerkelijk leiders hebben een persoonlijke
roeping, maar zijn nauwelijks theologisch onderlegd.
De laatste jaren groeit de behoefte aan wetenschappe-
lijke theologische verdieping.
In die behoefte voorziet het Seminario Sudamericano
(Semisud). Meer dan driehonderd studenten uit heel
Latijns-Amerika worden aan deze school in Ecuador
opgeleid tot predikant, evangelist of pastoraal werker.
De studenten hebben 480 dollar per maand nodig voor
studiekosten en levensonderhoud. Sommigen verdie-
nen wat bij als predikant, anderen krijgen ondersteu-
ning van hun thuisgemeente of hebben een baan naast
hun studie. Maar niet alle studenten kunnen voldoende
geld bijeenrapen om hun studie af te ronden.
Kerk in Actie moedigt deze gepassioneerde kerkelijk
leiders aan om hun droom waar te maken en de kerk in
Latijns-Amerika toekomst te geven. Namens Kerk in
Actie werken Conny Roggeband en Klaas Bom als
docenten aan het seminarie. Conny geeft les in onder-
zoeksmethodiek en sociale wetenschappen. Klaas
doceert systematische theologie en filosofie. En in
2010 steunt Kerk in Actie het werk van Semisud met €
70.000,-. 

De diaconale collecte van 14 november

LEVEN ACHTER DE SLAGBOMEN
Ook kinderen in asielzoekerscentra hebben recht op
een veilige en gezonde jeugd. Ze hebben zelfs extra
zorg nodig. Toch profiteren jonge vluchtelingen in
asielzoekerscentra lang niet altijd van de kennis die we
in Nederland hebben over traumaverwerking.
Kinderen in asielzoekerscentra hebben veel meege-
maakt en alles wat vertrouwd was achter zich gelaten.
Het eentonige leven in het asielzoekerscentrum maakt
het er niet eenvoudiger op hun trauma's te verwerken.
Achter de slagbomen van de AZC's blijft hun bestaan
onzeker. Hun vrienden verhuizen weer, hun ouders zijn
verdrietig. De kinderen spreken beter Nederlands dan
hun ouders en moeten daarom vaak helpen met grote
mensenzaken. 
De collecte op 14 november is bestemd voor organisa-
ties die ervoor zorgen dat kinderen in asielzoekerscen-
tra even onbezorgd kind kunnen zijn. Stichting De
Vrolijkheid en Stichting Vluchtelingen Werk vergeten
daarbij niet dat ook de ouders ondersteuning nodig
hebben.

Vooraankondiging 

Kerstmiddag 

De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de Paulusparochie en de 
diaconie van de Eshof worden georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 17 december om 15.30 uur in de Eshof.

De voorbereidingen zijn alweer in gang gezet en alle ouderen zullen in de tweede helft van november een 
uitnodiging ontvangen.

Namens de voorbereidingscommissie,  
Annie Hansen en José van Dasselaar



D E  E S H O F 21

Oppasrooster

INGEKOMEN:
Francois C. Weststrate Rozenlaan  8 wijk 8
Ilse den Uijl Horstweg  4 wijk 5
Thomas van Arnhem Dr. Klaarenbeeksingel  35 wijk 5
Mark Spaan Dr. Klaarenbeeksingel  71 wijk 5
Dhr.  J. Engel Meervelderf  1 wijk 9

VERHUISD:
Annemarie van Tamelen Nijkerkerstraat  32 naar van Geijnstr. 27 (A-vld) wijk 1/1
Mevr. J. Roersen van Leeuwen Meervelderf  11 naar Meerveldlaan  3 wijk 9
Dhr. B. Vogel Prof. E. 20 naar Schulpkamp 29  (N-krk) wijk 1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Thomas B. Jongma Bijenvlucht  14 naar Zwolle wijk 5
Joh. W. van Vliet Oosterdorpsstraat  34 naar Amersfoort wijk 8
Aaltje A. van Renselaar Frans Tromplaan  18 naar Nijkerk wijk 8

UITGESCHREVEN:
Judith M. van Zadelhoff Boekweitveld  19 wijk 2

OVERLEDEN:
Mevr. C. Roest van der Horst Boekweitveld  15 wijk 2

Administratie
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TWINTIG JAAR GELEDEN
Wat is jouw vroegste jeugdherinnering? Deze vraag
heb ik mijzelf ook wel eens gesteld. Het exacte ant-
woord hierop weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het
wekelijkse bezoek aan de kerk hier deel vanuit maakt.
Zeker bijzondere kerkdiensten blijven je goed bij.
Ondanks dat ik nog maar klein was, kan ik mij de
optredens van het jongerenkoor van 'de Eshof' aan het
begin van de jaren '90 nog goed voor de geest halen.
Aan het eind van de jaren '90 werd het jongerenkoor
omgedoopt tot Gospelkoor Free. Ook deze verandering
staat mij nog goed bij. Ik heb in die periode vaak
gedacht: "Als ik ouder ben zou ik graag bij Free willen
zingen!" 
Het heeft even geduurd voor ik die stap heb gemaakt,
maar sinds een paar jaar mag ik, met veel plezier, deel
uitmaken van Gospelkoor Free. 

VIEREN WIJ EEN FEESTJE
Dit jaar is een bijzonder jaar voor Free. Ik haalde al
even het ontstaan van het jongerenkoor aan, nu alweer
twintig jaar gelden. Tijd voor een feestje en wij willen
daarom iedereen van harte uitnodigen om dit jubileum
met ons te vieren! Momenteel wordt er hard gewerkt
aan een jubileumconcert. Tijdens dit concert blikken
we terug op twintig jaar Gospelkoor Free. 
Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 27 novem-
ber 2010.U bent vanaf 19:00uur van harte welkom in
'de Eshof' (De Veenslag 16 te Hoevelaken). Het 

concert start om 19.30 uur. Kaarten voor de avond
kosten €7,50 en zijn op de avond zelf te koop aan de
deur of van te voren te reserveren bij Vivianne Hegge
(vief31@hotmail.com) 
U bent van harte welkom om te komen kijken, maar
vooral ook te komen luisteren. 

LANG ZULLEN ZE LEVEN
Wij willen ook de komende twintig jaar graag door-
gaan waar wij mee bezig zijn bij Gospelkoor Free.
Samen zingen en daarmee het woord van God over-
brengen in kerkdiensten en concerten. Daarom zijn
wij dringend op zoek naareen pianist(e)!Daarnaast
zoeken wij ook altijd versterking voor het koor.
Momenteel kunnen we goed versterking gebruiken bij
de sopranen en alten. 
Dus heb je de gedachte graag bij ons te willen musice-
ren? Of loop je al langer met het idee te willen zingen
bij Free, net als ik ooit had? Twijfel niet en kom een
keer langs tijdens een repetitieavond om een keer mee
te doen. Je bent van harte welkom! Meer informatie is
te krijgen bij Christian van Hoeijen
(christian_van_hoeijen@hotmail.com of 06 - 424 89
657) of op onze website (www.gospelkoorfree.nl) 
Hopelijk tot 27 november of op een van onze repetitie-
avonden.

Namens Gospelkoor Free, 
Christian van Hoeijen (voorzitter)

De verjaardag, 

Free bestaat nu al ruim 20 jaar
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Mevrouw Labots Dillenburg 1 ziekte

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Haverkamp Dillenburg 13 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Verburg Nijkerk veertig jaar getrouwd

DE JARIGEN:
Mw Lensen, Dhr Smidt, Mw van Meerveld, Mw Venema, 
Dhr Bouman, Dhr Westerman, Dhr Braam,  Dhr Meijer,  
Mw Schimmel en  Mw Bos.

College van Kerkrentmeesters

C.J. Soetens
Collecte beheerder

KERKBALANS 2010

Onder het motto"Een kerk is van blijvende waarde" hebben wij u dit jaar benaderd en u de vraag   voorgelegd of
u bereid bent onze Protestantse Gemeente "de Eshof"dit jaar financieel te steunen.
Hiervoor hebben velen van u een toezegging gedaan. Voorzover u deze toezegging nog niet in een betaling hebt
omgezet, kunt u onze gemeente helpen door voor het einde van dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans 2010
over te maken.
U kunt uw betaling voor Kerkbalans overmaken op rekening nr 63.58.17.470 t.n.v. Protestantse Gemeente "de
Eshof"te Hoevelaken.

KERKBALANS PER 30 SEPTEMBER 2010.

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2010  is toegezegd een bedrag van EURO 122.365 hiervan is tot en met
30 september 2010 binnengekomen een bedrag van EURO 90.447 dit is 73,9% van het toegezegde bedrag. In de
maanden oktober tot en met december 2010 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 31.918.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur

De bloemen gingen naar:
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KERKENRAAD
o Voorzitter F. Harmsen (ouderling) Haverhoek 13 253 5532 fritsharmsen@kpnmail.nl 
o Scriba J. Baas (ouderling) Havikshorst 20 253 4123 j.baas8@upcmail.nl
o Notulist mw J. Berends Boekweitveld 50 298 7586 j.berends@kpnplanet.nl

Predikanten mw ds E. Boot Julianalaan 55 258 0631 ellie.boot@hccnet.nl
mw. ds. M. van Giezen Brugakker 56-43, 3704 MR Zeist 06-49633289 marianvangiezen@orange.nl

OUDERLINGEN 
o Wijk 1 dhr en mw Veldhuizen Stoutenburgerlaan 14 253 6403 hettydendaas@chello.nl
o Wijk 2 dhr J.Keur Haverhoek 3 258 2315 jh.keur@kpnmail.nl
o Wijk 3 mw. E. Th. Duim-Koolstra Irenepad 6 2538340 lieske.feije@kpnmail.nl
o Wijk 4 dhr. C.J. van Rietschoten Ridderspoor 12 2536389             keesvanrietschoten@upcmail.nl
o Wijk 5 mw A. Brasser Boersenserf 12 253 4243 anna.brasser@hetnet.nl
o Wijk 6 dhr H. van Blijderveen Mauritslaan 10 253 5847 blijderveen@wxs.nl
o Wijk 7 mw. T. Kalksma- Solinger Gravenhof 4 253 4145 johnkalksma@zonnet.nl
o Wijk 8 dhr en mw Julsing - Uiterwijk Winkel Bijenvlucht 8 253 7820 trudy_julsing@hotmail.com

herman.julsing@live.nl
o Wijk 9 dhr en mw Veldhuizen Stoutenburgerlaan 14 253 6403 e.veldhuizen3@chello.nl
o Oecumene dhr J. Vogel Tabaksland 12 258 0779 j.vogelfonken@chello.nl

JEUGDOUDERLINGEN
Arjan de Vries Meerveldlaan 4 253 4669 gjtdevries@chello.nl
Annemieke Huurdeman - van Rietschoten   De Veenslag 5 253 4154 miep58@hotmail.com
Kirstin Siteur - Reiling Uilenhoeve 31 Leusden 0633059238 kirstinsiteur@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
o Voorzitter dhr R.Burema (ouderling) Veenlanden 133 480 5229 roel.burema@gmail.com
o Secretaris dhr W.A.Floor (ouderling) Reigerlaan 44 253 4545 a_floor@zonnet.nl

mw M. v.Wageningen-v.Geer (ouderling) Oosterdorpsstraat 9 253 7049 n.wageningen2@kpnplanet.nl
dhr. M. van Deuveren (ouderling) Lindenhof 34 2534703
dhr C.J. Soetens Johan Frisohof 11 253 4543 c.soetens@chello.nl

o penningmeester dhr H.L. Nobels Penningweg 4A 253 4775 hansnobels@hetnet.nl
o administrateur dhr F. Schimmel Westerdorpsstraat 58A 253 5711 f.schimmel@hetnet.nl
o ledenadministratiedhr A. Zijlstra Van Dedemlaan 9 253 4988 adri.zijlstra@upcmail.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN
o Wijk  1 vacant
o Wijk 2 mw W. van Putten Elzenlaan 40 258 0950 willemien@vputten.com
o Wijk 3 vacant
o Wijk 4 dhr en mw K v.Dasselaar Tabaksschuur 7 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl
o Wijk 5 vacant
o Wijk 6 dhr G. van Dijk Damweg 9 Zwartebroek 0342461270 gosse-pieter@planet.nl
o Wijk 7 vacant
o Wijk 8 mw A. Hanse -den Hollander Koninginneweg 2 253 5288 anniehanse@hotmail.com 
o Wijk 9 mw. Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 2534472 quirina.schipper@kpnmail.nl

o Penningmeester mw v. Dasselaar Tabaksschuur 7 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl

CONTACTPERSONEN
o Wijk 1 mw E. Steenwijk- Hamstra Veenwal 1A 253 7171 bertsteenwijk@hotmail.com

mw R. van Ravenhorst Kastanjelaan 3 254 0042 rvanravenhorst@live.nl
mw. E. Scholing-Harmsen           Mr. Smeetslaan 15, Hooglanderveen301 1100 ellenscholing@hotmail.com
mw H. van Doorn- van Gelder Mauritslaan 16 258 1918 ron.van.doorn@hetnet.nl

o Wijk2 mw P. van Bloemendaal-van de Pol Akkermaalshout 11 253 6421 opgezondevoet@chello.nl
mw W.M van de Kuilen-Menger Grasmaat 4 253 6077 j.kuilen@upcmail.nl 
mw H.J.M. Hulsebos-Korpel Eiberlaan 39 844 3318 ewhulsebos@upcmail.nl
mw M. du Crocq Grasmaat 33 254 0046 lucienenmariska@kpnmail.nl

o Wijk 3 mw E.I. Geelhoed-Meihuizen Heribertlaan 4 253 5287 liesbeth.geelhoed@xs4all.nl 
mw W.A. Vink Van Dedemlaan 41 253 5480 annavink1@hetnet.nl
dhrJ.W. van de Rovaart Kyftenbeltlaan 30 2537335 jwvdrovaart@wxs.nl

o Wijk 4 mw. G. Oerlemans-de Gooijer Stoutenburgerlaan 4C 4946173 oerlemansjes@hetnet.nl
mw E. Hofman-de Waard Ibislaan 18 2572459 ellenhofman@kpnplanet.nl
mw A.M. Pie-de Jong Johan Frisohof 20 2535092 jongdeam@gmail.com

o Wijk 5 mw J. van de Pol-Kroon Lenard Dirkslaan 14 253 4263 famvdpol@zonnet.nl
mw R. Reiling-Luchies Oosterdorpsstraat 85a 253 8528 ria.reiling@planet.nl
mw G. Bonestroo-van den Heuvel Regentessepad 1 253 5497 greet@bonestroo.nu
mw. B. Coppoolse-IJtsma Dr.F.W.Klaarenbeeksingel 99 253 4213

o Wijk 6 mw V.Lubbers- Thomas Nassaulaan 20 253 5503 lubbersthomas@planet.nl
mw C. Toom Julianalaan 43 253 7723 t.toom@chello.nl
mw. A.A. van Hoeijen-Sikkema Clauslaan 16 2537182

o Wijk 7 mw Rakhorst-vanTiel De Heerd 5 432 0624 gea.rakhorst@gmail.com
mw I. Beitler-Boshuizen De Heerd 19 253 5965 ernstinabeitler@versatel.nl
dhr W. Schuijt Smalle Streek 12 253 5380 w.schuijt@chello.nl


