
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 en
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

Zondag 2 januari 10.00 uur ds M.C. van Giezen
collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken;  jeugd- en jongeren
werk
aansluitend nieuwjaarsontmoeting

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

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
collecten: Werelddiaconaat/Kerk in Actie; landelijk en
provinciaal werk van de PKN

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

WEEK 49
maandag 6 december 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof
dinsdag 7 december 20.00 uur Wijkteam 6, Julianalaan 47
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
vrijdag 10 december 19.00 uur Audities musical voor de jeugd, 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)

WEEK 51
dinsdag 21 december 20.00 uur Commissie 'bouwen aan identiteit', de Eshof

WEEK 1
maandag 3 januari 20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof
dinsdag 4 januari 20.00 uur Instructie basiscatechese, Julianalaan 55
woensdag 5 januari 20.00 uur Studiekring 4, Grasmaat 4?
donderdag 6 januari 20.00 uur Diaconie, de Eshof

20.00 uur LWO, Boekweitveld 60
WEEK 2
zondag 9 januari ca. 11.30 uur Gemeenteberaad, de Eshof
maandag 10 januari 20.00 uur 'In de kring' 4, plaats nog onbekend
dinsdag 11 januari 20.00 uur Commissie 'Welkom', Nassaulaan 63
donderdag 13 januari 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, de Eshof

20.00 uur Repetitie musical Maria, de Eshof
dinsdag 18 januari 20.00 uur Wijkteam 9, Huijgenserf 52
donderdag 20 januari 20.00 uur Désiré Brokerhof, 'Geloven met pubers', de Eshof

Van de redactie
In het decembernummer van vorig jaar schreven we: "Vrede op aarde zou kunnen beginnen op het moment dat
de wapensmeden stoppen met produceren". Juist deze week (eind November) melden de media dat Nederland
een van de betrouwbaarste  wapenleveranciers ter wereld is. Met een zesde plaats op de wereldranglijst verkoch-
ten we voor bijna anderhalf miljard aan wapentuig. 

De redactie wenst u niettemin een kerstfeest van vreugde en licht. 



D E  E S H O F

5
3

Uit de gemeente 

KERSTGEDACHTE
Ik kwam een mooie kersttekst tegen van Andrea
Schwarz, vertaald door Roel Bosch:

Als het zwakke
in mij mag leven
als ik toegeef
dat ik heimwee heb
als ik het donker
kan uithouden
als mijn zacht geluid
in de stilte te horen is
als in mij
iets nieuws gaat groeien
en zich een plaats op de wereld verovert

dan heb ik nodig
de solidariteit van deze God,
die kind wordt

misschien is
Kerst
al geweest

Ik hoor hierin iets wat ik herken: dat ik best klein wil
zijn, mijn kleinheid en kwetsbaarheid wil aanvaarden
en mijzelf niet meer overschreeuwen; dat ik wil ver-
trouwen op de groeikracht van het kleine, dat maar net
begint te groeien - maar dat het niet meevalt. Ik kan
het niet alleen, zegt de dichteres. Daar heb ik God bij
nodig die solidair is met mijn klein-zijn. Die zelf een
kwetsbaar kind wordt. Maar misschien is dat al een
feit…? Misschien is Kerst al geweest…
Aan u allen een zalig Kerstfeest gewenst.

ZIEKEN
Ab Broekhuis was op 29 oktober opgenomen in de
Lichtenberg. Een ontsteking van de luchtwegen
gecombineerd met nierproblemen als gevolg van anti-
biotica waren de oorzaak. Gelukkig kregen de artsen
hem weer op de been.
Met Joop Mesland (Veenlanden 197) gaat het langza-
merhand verder achteruit. Goede zorg wordt hem
gegeven voor zijn partner Ria en de beide zoons, bij-
gestaan door andere familieleden en de thuiszorg.
Gelukkig heeft hij geen pijn. Hij slaapt veel.
Gerrit Welvaart (Meidoornlaan 16) kreeg op 23
november een lichte hartaanval. In het ziekenhuis wer-
den er direct twee stents geplaatst. Sindsdien gaat het
uitstekend met hem; na een paar dagen kon hij het zie-

kenhuis weer verlaten.
De kleine Stijn (Boekweitveld 56) is op 1 december
geopereerd aan zijn amandelen. Hij is twee jaar en de
zoon van Alianne en Ronnie Hermans-Pul. Gelukkig is
de operatie goed verlopen en mocht Stijn dezelfde dag
weer naar huis. 
Aan ieder die deze decembermaand met moeite tege-
moet ziet van harte toegewenst dat er licht zal zijn in
het duister.

IN MEMORIAM JOOP FONTEIN
Op donderdag 28 oktober overleed Joop Fontein,
geheel onverwacht. Hij was 47 jaar oud. Plotselinge
hartproblemen maakten een einde aan zijn leven. Het
is een verbijsterende waarheid die voor allen om hem
heen moeilijk te bevatten is.
Joop was 27 jaar de partner van Ariënne Beitler.
Samen kregen ze twee kinderen, Koen (12) en Eva (8).
Zijn hele leven werkte Joop met veel plezier met bloe-
men en planten. In Leusden staat de Bloemtiek, een
eigen bedrijf dat Ariënne en Joop met veel energie en
toewijding runden. Hij was iemand die nooit stil zat;
een harde werker die alles tot in de puntjes verzorgde.
Een mens die voor anderen klaar stond, altijd bereid te
helpen. Hij leefde het leven waar hij gelukkig in was,
met zijn gezin en zijn bedrijf, zijn hobby's en de vrien-
den en familieleden van wie hij hield.
We namen afscheid van hem op donderdag 4 novem-
ber in een kerkelijke viering in de Eshof. Die was
vormgegeven op de manier die bij Joop paste: nuchter,
met de nadruk op alles wat goed is geweest. Foto's van
Joop en zijn gezin, van vroeger en van nu, vertelden
het verhaal van zijn leven.
We leven mee met ieder die Joop mist. Aan Ariënne en
Koen en Eva van harte alle kracht gewenst, vanaf de
aarde en vanuit de hemel, die nu nodig is om verder te
kunnen.

IN MEMORIAM TEUNIS JAGER
Op zondag 28 november is Teunis Jager overleden; hij
is 59 jaar oud geworden. Hij woonde in de polder bij
Nijkerk, maar logeerde in de laatste vier weken van
zijn leven bij zijn broer Henk en schoonzus Lidy aan
Hogebrinkerweg 42. Hij was toen te ziek om nog lan-
ger op zichzelf te kunnen wonen.
Teus was een bijzonder vriendelijke en goedmoedige
man; een vrij gesloten mens die niet te koop liep met
wat hij deed of dacht; iemand die nooit kwaad werd,
die eerder soms een beminnelijke tussenpersoon was.
Vanaf zijn vijftiende werkte hij bij een bedrijf dat auto-
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Uit de gemeente

banden vervaardigde, totdat dat verhuisde en hij vijf
jaar geleden met de VUT ging. Hij was in het bedrijf
de motor achter de personeelsvereniging; ook in fami-
lie- en vriendenverband hield hij ervan om dingen te
organiseren. Hij genoot van gezelligheid.

Teus is nooit getrouwd
geweest. Hij woonde
met zijn tweelingbroer
Jaap en hun jongere
broer Gert in het huis
van hun ouders. Vijf
jaar geleden overleden
Jaap en Gert kort na
elkaar en bleef Teus
alleen achter.
Hij was een tevreden

mens, die de kunst verstond genoegen te nemen met
wat hem toeviel. Toen hij ziek werd bleek hij zijn lot
te aanvaarden zoals het kwam.
Op vrijdag 3 december hebben we afscheid van hem
genomen vanuit de aula van de EABN in Nijkerk. Aan

zus Maartje en broers Henk en Cor en aan de partners
Gert, Lidy en Janny, en aan ieder die Teus mist, van
harte sterkte gewenst in de leegte die nu ontstaan is.

FELICIT ATIES
Henk en Tini Goedhart-Kramer (Kantemarsweg 24)
waren op 9 november vijfenvijftig jaar getrouwd. Op
11 november volgden Joke en Aart Dekker-van den
Hazel (Lindenhof 12) met een vijfenveertigjarig huwe-
lijksjubileum. Vijf jaar later op diezelfde dag zijn Kees
en Nel van Rietschoten-Stehouwer (Ridderspoor 12) in
het huwelijk getreden; zij vierden dit jaar dus hun
veertigjarig huwelijksfeest. Op 12 november 1965
trouwden Joke en Rien Stellingwerf-Kortland
(Remvardplaats 3), die dit jaar daardoor hun vijfen-
veertigjarig jubileum konden vieren. Bruidsparen, van
harte gefeliciteerd namens de Eshofgemeente. Veel
liefde en goede gezondheid gewenst voor de komende
jaren!

Ellie Boot

Vorming en Toerusting

Maria door de eeuwen heen
Maria, Dienstmaagd des Heren, Moeder Gods,
Koningin van de hemel, of heel nabij Troosteres van
de bedroefden, Zoete Lieve Vrouw. Wie is ze toch,
die moeder van Jezus, die zoveel mensen zoveel
steun biedt?
Maria speelt een rol in het geloof van veel katholie-
ken. En ook van protestantse en zelfs buitenkerkelij-
ke zijde mag zij zich in toenemende belangstelling
verheugen. Maar wie was zij, en welke rol heeft zij
vervuld in de loop van de kerkgeschiedenis. In vogel-
vlucht gaan we door de eeuwen, beginnend bij de
Bijbelse vindplaatsen, via de kerkelijke kalender en
de bedevaarten naar Maria in de hedendaagse bele-
ving.
In december 2009 hebben we een begin gemaakt met
deze ontdekkingstocht, nu gaan we verder, met wat
meer aandacht voor de diverse 'soorten' Maria's, de
specifieke rol die zij in de geloofsbeleving van (m.n.)
katholieken speelt.

Eerste bijeenkomst gemist? Geen nood, we beginnen
met een korte samenvatting van het voorafgaande.

Datum::Donderdag 9 december 2010;
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Pauluscentrum
Inleider:Fred Kok
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Kerkdienst en liturgie

VESPERS IN DE ADVENT
Graag nodig ik u allen uit voor de verstilde momen-
ten van de vespers in de Adventstijd. Elke advents-
zondag 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.

GASTPREDIKANTEN
We hebben in de maand december verschillende gast-
predikanten in ons midden. Allereerst op de tweede
zondag van de Advent, die al achter de rug is als dit
kerkblad verschijnt: dr Meindert Dijkstra . Hij is

predikant en ook emeritus
universitair docent Oude
Testament van de
Rijksuniversiteit Utrecht en
de levenspartner van Yolanda
Voorhaar. Samen wonen ze in
Ede. 

Op de vierde zondag van de
Advent gaat drs Erik Idema
voor. Met Marieke en hun
twee dochters Esther en
Judith wonen ze in Vathorst,
maar zijn lid van de
Eshofgemeente gebleven.
Erik werkt in het dagelijkse
leven als hoofdredacteur voor

het blad Kind op Zondag, dat onder meer de project-
verbeelding rond de verhalen van de profeet Micha
heeft gemaakt. We werken hier iedere adventszondag
mee.

Op zondag 26 december is ds
Siebe Hiemstraonze voor-
ganger. Hij is getrouw met
Monica Schwarz; samen wer-
ken ze als predikant in de
Ichthuskerk in Voorthuizen. In
2008 maakte hij te voet een
pelgrimstocht naar Assisi in
Italië; drie maanden heeft hij

erover gelopen. Al eerder fietste hij naar Jeruzalem
en liep hij naar Taizé. "Wanneer je in de natuur loopt,
word je daar één mee. Het geeft de gelegenheid over
dingen na te denken. Denken over de zin van je
leven. Hoe is het tot nu toe gelopen en wat wil ik met
de tijd die mij nog rest? Lopen maakt open. Ook voor
nieuwe ervaringen met God."

KERSTDIENSTEN
Op kerstavond 24 december zal er om 19.30 uur weer
een viering zijn 'voor jong en oud'. Kinderen zijn al
enkele weken aan het oefenen om de liederen te kun-
nen zingen en om zelf de gebeden uit te spreken. We
zullen het kerstverhaal horen, waarbij met een
beamer beelden op de muur zullen worden geprojec-
teerd. En met de kinderen samen zullen we op zoek
gaan naar de betekenis van Kerstmis.
De kerstnachtdienst begint om 22.00 uur. De cantorij
zal hieraan meewerken en we zullen oude en nieuwe
kerstliederen zingen. De profeet Micha zal ons ook in
deze nacht de weg wijzen, zoals hij de weg wees op
de zondagen naar Kerst toe.
De kerstviering wordt voortgezet op Eerste Kerstdag
in een viering waarin Marian van Giezen voor zal
gaan.

NIEUWJAARSONTMOETING
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zaterdag, op 2
januari is het zondag. Het kan haast niet mooier. Het
nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we kunnen
als gemeente elkaar al goeds toewensen. Ik hoop u te
zien bij de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, om
dat ook persoonlijk te kunnen doen!

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. 

Elie Boot



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

De middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 17 decemberom 15.30 uurin de Eshof.

Na het welkom zal in de grote kerkzaal de Kerstviering plaatsvinden, waarna de
middag afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en alle ouderen hebben inmiddels een per-
soonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u toch geen uitnodiging hebben ontvangen,
dan kunt u zich alsnog opgeven bij één van de hieronder genoemde diakenen.

Namens de voorbereidingscommissie,  

Annie Hansen, tel.nr.2535288
José van Dasselaar, tel.nr.4700634
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Het elan van de oecumenische beweging is
verdwenen. Maar er is het nodige bereikt:
velen vinden oecumene vanzelfsprekend,
voor hen is christen zijn belangrijker dan
protestant of katholiek. Erzijn goed functio-
nerende contacten en inspirerende vieringen.
Jongeren zien nauwelijks verschil . Bij
gemengde huwelijken is ergeen kramp,
maar interesse en betrokkenheid of helaas
onverschilligheid. 

Kerkgangers  vergrijzen. Het gaat niet om goed of
slecht, maar in de kerken zie je zeer verschillende
stromingen. De  behoudende groep vindt inspiratie in
devoties en vasthouden aan traditie en kerkelijke leer.
Anderen zoeken aansluiting bij moderniteit, verlan-
gen naar geloofsverdieping in leerhuis en eigentijdse
liturgie.  Weer anderen laten de kerk achter zich, ze
herkennen zich niet meer in de taal of het beleid. Ze
zoeken eigen wegen voor hun ziel en zaligheid. Deze
ontwikkelingen zijn  verbonden met mondigheid en
individualiteit en de eigen zoektocht naar zingeving.
Oecumene speelt daarin nauwelijks nog een rol.
Bovendien heeft de kerkelijke leiding - aan katholie-
ke zijde - meer aandacht voor identiteit dan voor dia-
loog. 

In dit diverse landschap luidt het motto van de
gebedsweek  voor de eenheid: 'trouw en toegewijd'.
Deze titel is ontleend aan de Handelingen van de
Apostelen (2,42):  'ze bleven trouw aan het onderricht
van de apostelen, vormden met elkaar  een gemeen-
schap, braken het brood en wijdden zich aan het
gebed.' In de achterliggende jaren sloot dit ideaal-
beeld aan bij de bevlogenheid van mensen, die de

oecumene  hebben gedragen.  Nu kan 'trouw en toe-
gewijd' schrijnend of zelfs hypocriet klinken in het
bidden om eenheid, tenzij je de situatie reëel onder
ogen ziet. De oecumenische beweging van toen heeft
zijn dienst bewezen. Het is, zoals het is. 

Wat kan die oude tekst van de jonge kerk nu beteke-
nen? Ze kan dienen bij de spirituele zoektocht in elke
groep: hoe zijn wij trouw aan de levensweg van Jezus
Christus en de bezieling  van de eerste leerlingen?
Met wie vormen wij kort of langdurig gemeenschap?
Hoe gastvrij zijn wij? Zijn we zorgzaam voor elkaar
en de vreemde?  Met wie delen wij het dagelijks
brood? Hoe verlangen we het heilig brood te delen,
waarin we de Heer ontmoeten?  Hoe voeden we ons
met geestelijke waarden als stilte, gebed en verwon-
dering? 

Met hun spirituele vondsten kunnen kerkelijke groe-
pen elkaar bevruchten in open en hartelijke omgang.
Hopelijk groeit er ook aandacht voor nieuwe oecume-
ne in het gesprek met joden en moslims, door interes-
se in hun geloven en waarden. Uiteindelijk heeft
oecumene  alles van doen met het bewoonbaar maken
van de aarde. Dat betekent binnen- en buitenkerkelijk
over grenzen kijken en omzien naar elkaar.

Wanneer we in de verscheidenheid van onze cultuur
zoeken naar ruimte,  perspectief en inspiratie, is dat
een wijze van trouw en toegewijd christen zijn. Ik
vertrouw dat we onderweg nieuwe sporen of zelfs
stations voor oecumene ontdekken, en in ontmoeting
met andere mensen sporen vinden van Gods wijsheid,
liefde en geestkracht.

Oecumenische dienst
Op zondag  16 januari vieren de protestante gemeente
en de Paulusgemeenschap samen in de Eshof de litur-
gie van de gebedsweek voor de eenheid. We begin-
nen om 9.30 uur. 
Voorgangers zijn ds. Ellie Boot en pastor Ben
Piepers. Het thema: trouw en toegewijd.

Ben Piepers

Oecumene: 

een gepasseerd station?



GEMEENTEBERAAD 9 JANUARI

De commissie 'Bouwen aan identiteit', die zich buigt
over de toekomst van de Eshof, is inmiddels in de
afrondende fase van haar werk terechtgekomen. Er
zijn vele gesprekken gevoerd: met de meeste taak-
groepen en raden van de Eshof, met wijkteams, met
een groot aantal individuele gemeenteleden en met
enkele specifieke doelgroepen. Daarnaast hebben ook
enkelen van u zelf contact gezocht met de commissie
om uw eigen mening kenbaar te maken, waarvoor
hartelijk dank!
Al deze gesprekken hebben geresulteerd in een eind-
verslag met een aantal aanbevelingen, die wij graag
aan de hele gemeente willen voorleggen, alvorens het
te bespreken in de kerkenraad. U kunt dus nog veel
invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst, en daar-

mee op de toekomst van de Eshof!
De kerkenraad schrijft hiertoe een gemeenteberaad
uit, na afloop van de dienst op zondag 9 januari.
Tijdens die bijeenkomst zal de commissie verslag uit-
brengen en kunt u daarop reageren. En zoals gezegd:
de uitkomsten van dit gemeenteberaad worden nog
meegenomen in het eindverslag aan de kerkenraad. 
De komende zondagen zult u via de Zondagsbrief zo
nodig verder geïnformeerd worden. Noteer in elk
geval de datum en kom in groten getale, als de Eshof
u/je ter harte gaat! 
Namens de commissie en de kerkenraad,

Marian van Giezen

Gemeenteberaad
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Hulpdienst Hoevelaken zoekt U!
Wij komen handen te kort.
Als er hulp wordt gevraagd
Wilt u vast niet dat we zeggen,
We doen ons best,
Maar grote kans, dat het niks wordt.
Wordt vrijwilliger.. en doe dat nu!!
Meldt u s v p dus aan,
Anders moeten wij mensen,
Die ons zo nodig hebben,
In de kou laten staan. 
En waar denken we dan aan;

Aan rijden naar arts of ziekenhuis,
Of naar elders brengen of halen
Waarbij ze onkosten gewoon betalen
Kleine klusjes bij mensen thuis,
Boodschappen, of oppassen.
Noem het maar op
Het hoeft echte niet elke dag.
U kunt dat zelf bepalen
U zou ons verrassen,
Als de Hulpdienst U bellen mag!!!
033 2537800 of 2580950

Help ons helpen
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Van harte aanbevolen doorde diaconie:  
de collectes van december

5 december:  Solidaridad: Solidaridad traint boeren
in nieuwe landbouwtechnie-
ken, helpt coöperaties opzet-
ten en zorgt voor een eerlij-
ke prijs voor producten.
Solidaridad richt (fairtrade)
keurmerken op zodat hande-
laren, bedrijfsleven en con-
sumenten die eerlijke/duur-
zame producten kunnen

kopen. Solidaridad werkt in de hele keten: van produ-
cent tot consument  en van grondstof tot eindproduct.
Doel is dat eerlijke en duurzame handel vanzelfspre-
kend wordt en producten op mens- en milieuvriende-
lijke wijze gemaakt worden.

Kerstavond:Kerk in Actie. Kinderen voorkinde-
ren.
Kerst is een moment in het jaar dat we stilstaan bij de
vrede in de wereld. Vrede die in sommige landen ver
te zoeken is. De Colombiaanse Jainer heeft dat aan
den lijve ondervonden. Hij werd bedreigd en ver-
minkt door gewelddadige, gewapende jeugdbendes.
Colombia lijdt al jaren onder aanhoudend geweld. De
mensenrechten worden ernstig geschonden. Tien pro-
cent van de bevolking is in eigen land op de vlucht
voor het conflict tussen de linkse guerrilla (o.a. de
FARC), de rechtse paramilitairen en de overheid.
Geweld, moorden en ontvoeringen horen er bij het
dagelijks leven. Kinderen groeien op met geweld.
Eenderde van de vluchtelingen zijn Colombianen van
Afrikaanse afkomst. Er wordt geaasd op hun land,

omdat ze in een vruchtbaar gebied wonen. Ze worden
gediscrimineerd. Kinderen lopen groot risico te wor-
den ontvoerd door de bendes, die hen willen inzetten
in de strijd, vooral jongens tussen de twaalf en vijf-
tien jaar.
Jainer M. is een van de Afro-Colombiaanse jongeren
op wie de bende het hadden gemunt. Hij weigerde
zich echter bij hen aan te sluiten. Dat Jainer zich niet
liet intimideren, kwam hem duur te staan. Op een
avond werd hij van straat geplukt en meegenomen.
Toen Jainer weer wakker werd in het ziekenhuis,
miste hij zijn rechterhand. Dat was het antwoord van
de paramilitairen op zijn weigering. Na deze ingrij-
pende gebeurtenis vluchtte Jainer samen met zijn
oom naar de sloppenwijken van Bogotá. Daar kon hij
terecht bij organisatie Afrodes, waar Jainer geborgen-
heid vond en weer leerde om mensen te vertrouwen.
Jainer vond dankzij Afrodes geborgenheid en een toe-
komstperspectief. Met hulp van Afrodes kon hij zijn
school afmaken. Inmiddels heeft hij zijn eigen winkel
en kan hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien.
Afrodes biedt hoop voor Afro-Colombiaanse kinde-
ren in de knel.

Bij de vespers:Passantenverblijf in Amersfoort:
Vooral in de wintermaanden erg belangrijk. Als
iemand (langdurig) dak- of thuisloos is en 16 jaar of
ouder is, kan hij/zij 's nachts terecht in het
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort.
Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme
maaltijd en ontbijt.

Van harte aanbevolen 

Autodienst

Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kunnen,
is er een autodienst beschikbaar.

Informatie en/of aanmelden bij:
Lien Vogel, Tabaksland 12, tel.nr. 2580779
of per e-mail: j.vogelfonken@chello.nl



Vol van hoop
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Daar geef je voor
VOL VAN  HOOP

Op de drempel van het nieuwe jaar is het weer tijd om
aan de financiering van ons kerkelijk werk te denken. 
De actie kerkbalans is daarvoor door de gezamenlijke
kerken in het leven geroepen en wordt in 2011 gehou-
den van 16 tot 30 januari a.s.
Het is weliswaar een gezamenlijke actie, maar het gaat
wel gewoon over de kosten van 'de Eshof' en het geld
dat we daar voor nodig hebben.
De folders zijn gedrukt en de vrijwilligers staan klaar
om de enveloppen weg te brengen en later de toezeg-
ging voor 2011 weer bij u op te halen.
Als leden van de kerkenraad roepen we u op om 'ruim-
hartig' aan de actie deel te nemen.

Op de startzondag begonnen we het nieuwe kerkelijk
seizoen met het thema 'vol van hoop'. 
Ook de nieuwe folder voor de actie Kerkbalans begint
hiermee omdat het erg sprekend is voor wie we als
Eshof gemeente willen zijn. Sommige mensen zien

hoop als iets voor de toekomst. In de Bijbel heeft hoop
alles te maken met Gods liefde, die in en door mede-
mensen tot uiting komt.
Of zoals iemand het verwoordde: 'God heeft geen
andere handen dan die van mensen'.
Met onze activiteiten willen we voor elkaar zorg dra-
gen en elkaar inspireren zo ook in het leven te staan.

Vol van hoop is niet alleen een pastoraal thema.
Met elkaar zijn we 'de Eshof' en daar staan we voor.
Daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat het
ook financieel goed komt.
Wij roepen u op om uw eigen financiële mogelijkhe-
den op waarde te schatten en waardevast te maken,
dan komt het zeker goed.
Wij rekenen op u.

Namens de kerkenraad,
Roel Burema

'DE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE'
ACTIE KERKBALANS 16 JANUARI TOT 30 JANUARI 2011

Egoïstisch?
"Ik vind het zo egoïstisch. Lekker binnen je kloostermuren zitten bidden. Veilig buiten de
wereld. Je wordt verzorgd, hoeft nooit de deuruit voor de boodschappen. Je hoeft je van nie-

mand iets aan te trekken."

In het weekend van 19 tot 21 november logeerden we met een groep
mensen uit de Paulusparochie en de Eshofgemeente in de Sint-
Adelbertabdij. Van tevoren ontmoetten we elkaar en spraken we onze
verwachtingen uit. Eén van ons stelde de vraag naar dat egoïsme. Ze
hoopte in het klooster te ontdekken of haar veronderstelling klopte. Hoe
egoïstisch is het kloosterleven?
Geen gekke vraag, bedacht ik. En als je verder denkt, kun je dezelfde
vraag ook voor de kerk stellen: "Hoe egoïstisch is de kerk?" Lekker je
terug trekken onder elkaar; muren om je heen die de boze buitenwereld
ver weg houden; alleen maar hoeven luisteren en zingen, alle ruimte
voor jezelf…
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Gastenpater Adri (37) nam alle tijd voor ons. Hij nam
ons mee op zijn persoonlijke levensweg, langs de
keuzes die hij tot dat moment had gemaakt. En hij
vertelde heel open over alle perikelen die het kloos-
terleven kent. Is het lekker, is het makkelijk, is het
veilig en comfortabel?
Het leven als monnik blijkt vooral veel discipline te
vragen. Zes keer per dag moet je jezelf ertoe brengen
alles uit je handen te laten vallen en je naar de kerk te
spoeden. Daarnaast verplicht iedere broeder zich tot
een aantal vaste taken. Voor Adri zijn dat onder meer
de liturgie, de gasten en de koorleiding. Tussen ont-
bijt en eucharistie is er anderhalf uur voor persoonlijk
gebed en studie - maar door de vele taken die er zijn
schieten die er vaak bij in. De broeders kijken geen
tv, maar lezen wel kranten. En regelmatig doet er
onverwacht iemand een beroep op één van hen voor
een gesprek, een rondleiding, een uitleg. Is het kloos-
terleven rus-
tig en eento-
nig? Broeder
Adri heeft
een heel
andere erva-
ring: "er is
geen dag het-
zelfde als een
andere." Er
gebeuren voortdurend onverwachte dingen. Een orga-
nist die regelmatig in de eucharistie speelt, riep bij
één van de vele wijzigingen een keer boos uit: "Er is
hier ook altijd wel wat!" Rustig? Het is eerder een
klus om elke keer weer, bij alle zes de dagelijkse
gebedsgetijden, jezelf te dwingen de haast en hectiek
los te laten en tot rust te komen.

Jezelf die discipline opleggen en jezelf ertoe brengen
aandachtig bij de gebedsgetijden te zijn, blijken
essentiële onderdelen van het kloosterleven. "Een
monnik is een God-zoeker," zegt broeder Adri. Je
zoekt God niet door maar wat aan te rommelen. Je
zoekt God door jezelf voor hem vrij te maken - 'Deo
vacare', zoals soms boven de poort van een klooster
staat. Alleen zo kom je erachter waartoe hij je roept.
En het samenleven met de andere broeders? Dat
blijkt altijd weer een hele inspanning, vertelt Adri. Je
hebt elkaar niet uitgekozen. Je bent niet eens aan
elkaar verwant. Toch ben je op elkaar aangewezen als
leden van een groot gezin, in de Sint-Adelbertabdij
veertien man sterk. Dat vraagt om voortdurende inzet
en communicatie. En natuurlijk zijn er wrijvingen en

ergernissen, net als in ieder goed huwelijk. Het is de
kunst om elkaar dan toch niet uit het oog te verliezen.

Het is net als in de
kerk, dacht ik. Ook
daar moet je je
steeds opnieuw zien
te verstaan met alle
anderen die erbij
horen, die je niet
hebt uitgekozen en
die geen familie zijn
maar die allemaal op elkaar zijn aangewezen.
Waarom? Omdat we iets willen met dat 'Deo vacare',
met dat onszelf vrij maken voor God - om er achter
te komen waartoe hij ons roept. Een verschil met het
kloosterleven is wel dat het dáár wat intensiever
gebeurt, als het ware als aardappels in een snelkook-
pan, terwijl wij op een sudderplaatje staan als draad-
jesvlees. Maar veel van wat er in een klooster belang-
rijk is, geldt ook voor ons. Willen wij 'iets' met ons
geloof, dan vraagt dat van ons ook discipline. Zoals
tijd nemen voor stilte, voor bezinning. Naar een
gesprekskring gaan. Aandachtig naar elkaar luisteren.
Zondag een kerkdienst bijwonen.

Egoïstisch? Of toch eerder noodzaak, als wij het seri-
eus menen met onze hoop op een betere wereld?
Dat laatste natuurlijk. Daarom is het van groot belang
dat de kloosters blijven bestaan. Ze helpen ons na te
denken over de vraag waar het in het leven werkelijk
om gaat. En daarom is het van even groot belang dat
de kerk blijft bestaan. Zelfs al sudderen we nog zo
langzaam..

Ellie Boot

Egoïstisch?
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Een geschiedenis van het Christendom

In Europa (15)

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

Waar waren we gebleven?
Luther heeft een wig geslagen in de meer dan duizend
jaar oude kerk van Rome. In de Duitstalige landen en
Scandinavië ontwikkelt de nieuwe leer zich snel. 

Johannes Calvijn (1509-1564)
In Frankrijk regeerde in deze tijd koning Frans 1.
Hij stond aanvankelijk vrij neutraal tegen over de nieu-
we leer die van uit Duitsland binnenkwam.
Het waren eigenlijk talrijke en uit een lopende hervor-
mingsgezinde ideeën. Degene die daar uiteindelijk een
ordening in aan bracht, was de in 1509 geboren Jean
Cauvin uit Noyon; bij ons bekend onder de verlatijnste
naam  Johannes Calvijn.

Sinds 1533(geboortejaar
van Willem van Oranje)
verkondigde Calvijn de
nieuwe ideeën in Frankrijk.
Toen de koning merkte dat
de 'hervormden", de een-
heid in het land bedreigden
en tegen hem wilde optre-
den, vluchtte hij naar Bazel.
Daar werkte hij aan zijn

bekend geworden en door Luther geprezen
"Onderwijzing in de Christelijke leer".
Door de oorlog tussen keizer Karel V en koning Frans
1 werd ook Bazel onveilig voor Calvijn. Zijn vriend en
geloofsgenoot Willem Farel nodigde hem uit om naar
Genève te komen. Het klimaat was hem daar bijzonder
gunstig. Hij ontwikkelde er met zijn medestanders een
volledig nieuwe liturgie  die er zo is ingehamerd dat
die de daarop volgende 500 jaar overeind bleef in de
protestantse kerken. Ook de meesten van ons is deze
vorm ons met de paplepel ingegeven. In de Eshof
gebruiken we een afgeleide van deze liturgie, elkaar
wijsmakend dat er ooit een tijd was dat men het ook zo
vierde. De eucharistie werd vervangen door de dienst
van het woord en er werden psalmen gezongen. De
kerkgebouwen waar men vat op kreeg werden gestript
en om gevormd tot sobere gebedshuizen. Verder vorm-
de hij kerkenraden door pastores, doctores, diakenen
en ouderlingen aan te wijzen. Dit alles met zo'n inzet
en fanatisme dat hij er niet voor terugschrok om tegen-
standers letterlijk uit te schakelen. Tussen 1541 en
1553 was er sprake van een ware repressie waarin
Calvijn 58 ter dood veroordelingen goedkeurde. Onder
hen een eerdere vriend van hem Michel Servet, die een
afwijkende opvatting over de drie-eenheid ook met de

dood moest bekopen. In 1564 stierf Calvijn, een gestu-
deerd man van de Sorbonne, die op zijn sterfbed zei
nooit mensen uit haat te hebben laten executeren, maar
voor de eer van God.

Het Calvinisme
Net als Luther, was de bijbel de hoogste prioriteit voor
Calvijn. Hij wist veel meer dan Luther invloed uit te
oefenen door zijn gedachten helder te formuleren. De
volgelingen van Luther stelden dat de consequentie
van hun leer tot een vorm van voorbestemming moest
leiden waarbij de vrije wil werd uitgeschakeld. Die
stap durfden ze niet te nemen. Calvijn wel. Zijn God
was ook een strenge en veeleisende God. Van uit dat
gedachtengoed ontstond de de sombere leer van de
predestinatie.
Alles was voorbestemd, sommigen gingen naar de
hemel anderen naar de hel. De troosttheorie van Luther
dat door goede werken nog wel wat was te bereiken,
verwierp Calvijn. Een schijnoplossing noemde hij het.
De bijbel sprak immers van verdoemden?  "Een God
van willekeur en oorsprong van het kwaad" noemde de
Katholieke kerk deze leer.
De sombere kijk van Calvijn bleek goed te bevallen in
delen van Frankrijk, de lage landen, Engeland en
Denemarken. Tot ver in de negentiende eeuw werd de
leer van Calvijn onverkort omarmd, met alle uiterlijk-
heid daarbij. De door Calvijn geordende levensleer van
hard werken, zuinig zijn en je niet overgeven aan aards
vermaak heeft op onze cultuur grote invloed gehad. Al
gaat men al lang niet meer naar de kerk, de levenswij-
ze van Calvijn of een afgeleide daarvan is nog volop
aanwezig in onze streken. Het niet op zondag werken
of inspanning verrichten, geen TV, geen mannenkleren
voor vrouwen, het zijn allemaal voorbeelden van dicht
bij die Calvijn op bijbels gronden voorschreef en er
voor zorgde dat er goed op werd toegezien. De heilige
tucht.
Doordat in de decennia na Calvijn de Nederlanden en
Engeland zeevarende naties werden, namen de zeelie-
den deze levenswijze mee naar de Verenigde Staten en
Zuid Afrika.

Het Anglicisme
Eigenlijk bij toeval en niet
zo zeer door theologie ont-
stond in Engeland een
Godsdienstvorm die het mid-
den hield tussen
Protestantisme en
Katholicisme.



Koning Hendrik VIII koning van Engeland was
getrouwd met Katharina van Aragon de weduwe van
zijn jong overleden broer Arthur. Omdat uit dit huwe-
lijk alleen een dochter (Mary Tudor) werd geboren en
in leven bleef terwijl de jongens stierven, wilde
Hendrik scheiden van zijn vrouw om bij een andere
vrouw een manlijke nakomeling te krijgen. Hij wist dat
de Paus dat niet zou toestaan. Daarom vroeg hij Rome
om op grond van Leviticus 20:21 het huwelijk ongel-
dig te verklaren.
Na veel geruzie tussen de Katholieke kerk en Hendrik
eiste de laatste tenslotte dat iedereen hem erkende als
opperste  heer en hoofd van de kerk van Engeland.
Bisschop Fisher van Rochester wist er nog aan toe te
voegen "voor zover dit niet in tegenspraak is met de
wet van God". Vanaf 1534 ontstond er een ware terreur
in Engeland. Op straffe van de dood moets de hele cle-
rus zich aan Hendrik onderwerpen. Hendrik werd daar-

bij geholpen door zijn kanselier Oliver Cromwell die
eiste dat iedereen zich door
een eed van trouw aan de
koning onderwierp aan de
kerk van Engeland.  Dit kost-
te tenslotte ook het leven van
Bisschop Fisher en Hendriks
raadsheer Thomas More
(vriend van Erasmus), die
weigerden deze eed af te leg-
gen.

Na Hendriks dood konden de hervormingsgezinde
ideeën zich  ook in Engeland verder ontwikkelen.
Europa kent nu halverwege de zestiende eeuw twee
Christelijke godsdienstvormen.

Uw reacties zijn welkom
Fokke Kooistra
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Een geschiedenis van het Christendom

In Europa (15)

Vol van hoop....

Iedere maand in de Rondom een foto die is
ingestuurd voor de fotowedstrijd op
Star tzondag.

Deze maand de foto van Wouda Bakker.. Een hoopvolle foto uit mijn verzameling over Haiti.
In dit land ziet het leven er voor kinderen
en jomge mensen niet goed uit.
Veel armoede, honger en ellende.
Toch zijn er ook mooie dingen. Je kunt hier
in Robin gratis naar school ( dankzij hulp
uit Nederland). 
Deze kinderen pakken die kans, al moeten
ze uren lopen. Zij kunnen straks lezen en
rekenen.Deze kans hadden hun ouders ,
groot-en voorouders  niet. Die zijn allemaal
analfabeet. 
De jongen vooraan is al 17 jaar. Hij kon
pas later beginnen met “ naar school gaan
“. 
Hopend op een betere toekomst!! 
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kleurplaat
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Wil jij schitter en in een musical? 
En ben je tussen de 12 en 17 jaar?

Dan is dit je kans!

De jeugdraad van De Eshof organiseert in 2011 de
jeugdmusical  'Het kind en de soldaat'. We zijn op
zoek naar jongeren die het leuk vinden om te acteren
en/of te zingen. Is dit iets voor jou? 

AUDITIES
Op vrijdag 10 december 2010 houden we een 
auditieavond voor toneel en zang in De Eshof.
Tijd: 19.00 - 21.30 uur

REPETITIES
Vanaf 8 januari 2011 elke vrijdagavond in De Eshof. 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

UITV OERING
29 april 2011 en 01 mei 2011 (Let op: dit is het begin

van de meivakantie!)

Ben je enthousiast en wil je een hoop gezelligheid en
lol maken in het nieuwe jaar? Geef je dan snel op en
kom naar de auditieavond op 10 december. Neem
gerust een vriend of vriendin mee.

Opgeven kan via: kindendesoldaat@gmail.com. 

Kun je 10 december niet komen, maar heb je wel inte-
resse? Laat het ons even weten.

Tot de 10e!

Daniël van Hoeijen, Annemieke Huurdeman, 
Henrike Coppoolse en Renske Duim (06-51808978)

Het kind en de soldaat

De bloemen gingen naar:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Goedhart Kantemarsweg 24 vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Dekker Lindenhof 12 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Rietschoten Ridderspoor 12 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Stellingwerf Remvardplaats 3 vijfenveertig jaar getrouwd

Rudy Coppoolse Dr F.W.Klaarenbeeks 99 attentie
Marian van Giezen Brugakker 56-43 Zeist attentie

DE JARIGEN:
Dhr Kiers, Mw Krijkamp, Mw Schipper, Mw Hartman, Dhr Bakker, Mw van der Burg, Mw van de Rovaart,  
Mw van de Kuilen, Dhr Soetens, Mw Louis en Mw Petter.
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KERSTSAMENZANG ZATERDAG 18 DECEMBER 2010

In het gebouw van Intres aan de Koninginneweg te Hoevelaken zal op zaterdag 18 december a.s. weer de
jaarlijkse Kerstsamenzang worden georganiseerd.
Wij nodigen U van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.
Het programma bestaat uit samenzang van kerstliederen, afgewisseld met enkele lezingen.

GROOT KOOR.
Een gelegenheidskoor zal gevormd worden bestaande uit een aantal leden van De Lofstem , het
Pauluskoor, het Midweekkoor, de Eshof-cantorij.

ORKEST.
Een gelegenheidsorkest omlijst de avond muzikaal.. 
Het orkest staat, evenals het koor, onder leiding van Henk Boswijk. 

FREE.
Gospelgroep Free zal met een eigen programma meewerken aan deze kerstsamenzang.

KINDERKOOR.
Ook zal er weer een kinderkoor deelnemen onder leiding van Annahes Boezeman en 
Dicky van der Veer..

De toegang tot de samenzang is gratis. Tijdens het programma wordt een collecte gehouden waarvan de
opbrengst bestemd is voor Woord en daad: Zambia project.

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Kinderkerstdienst
Hoi allemaal,

De voorbereidingen voor de kinderkerstdienst van 24 december a.s. zijn al weer in volle gang, maar zoals ieder
jaar hebben wij ook nu weer de hulp nodig van heel veel kinderen!

Dus lijkt het jou leuk om mee te doen, kom dan gezellig oefenen in de Eshof, na afloop van de kerkdienst, op
zondag 12 en 19 december, van 11.00 uur tot 12.00 uur. De generale repetitie zal plaatsvinden op donderdag 23

december, het tijdstip hiervan volgt nog.

Kom gezellig meedoen, dan maken we er samen iets moois van!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

Kerstsamenzang 2010
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Wat gaan we de komende weken horen?

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 verhalen 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 moraliserend 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 doorverteld,
hoe laat je er kinderen van meegenieten?
Net als in de vorige Rondom schrijf ik hier iets over de
inhoudelijke kant van de kinderdienst op de komende
zondagen.

12 DECEMBER - MICHA 6,1-8; 
MATTEÜS 11,2-15:
Er zit geen verhaallijn in het profetenboek Micha. Het
is een aaneenschakeling van losse stukken. Sommige
zijn poëtisch, andere hebben de vorm van discussies.
Vandaag horen we een profetie die net zo 'rijmt' als de
psalmen: steeds zijn er twee regels waarin ongeveer
hetzelfde op een andere manier wordt gezegd. Zoals
in:
"Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld?" (6,3)
Wie wel eens op Goede Vrijdag in de kerk is geweest,
herkent hierin het 'Beklag Gods'. Dat citeert precies dit
vers van de profeet Micha. God vraagt of we vergeten
zijn hoe hij trouw is en hoe hij recht doet. De mensen
stellen een tegenvraag: "Hoe kunnen wij God gunstig
stemmen?" Moeten we daarvoor allemaal moeilijke en
speciale dingen doen? "Nee," zegt God. En dat weet je
zelf eigenlijk ook wel. Ik vraag alleen maar van je dat
je mens onder de mensen bent. Niet groot, niet speci-
aal, niet machtig, maar heel gewoon: een mens die
luistert naar een ander. En die er voor de ander is,
wanneer dat nodig is.

19 DECEMBER - MICHA 7,1-7.18-20;
MATTEÜS 1,18-25:
Het zijn droevige woorden van de profeet Micha, zo
vlak voor Kerst. Eén grote klaagzang. Tegelijk past die
juist nu wel bij het donker om ons heen. Bijna hebben
we de kortste dag bereikt. Micha klaagt: er is niets te
eten. De mensen die goed zijn, zijn verdwenen. Wie

overbleven denken alleen aan zichzelf. Zelfs vrienden
en familieleden zijn niet te vertrouwen. Zou Jozef zich
zo ook hebben gevoeld, toen hij ontdekte dat zijn ver-
loofde zwanger was van een ander?
Kennen wij de diepe ellende die Micha beschrijft? En
als we die nog nooit meegemaakt hebben, kunnen we
ons die dan voorstellen?
Moeilijk te begrijpen dat Micha dan tóch de moed
weet te bewaren: "Maar ik, ik blijf uitzien naar de
Levende, ik blijf hopen op de God die mij redding zal
brengen. Hij zal mij horen, mijn God." Hij ziet het
piepkleine lichtje, dat zelfs de diepste duisternis door-
breken kan.

25 DECEMBER - MICHA 5,1-4A; 
JOHANNES 1,1-14:
Veel mensen kennen Micha 5,1: "Uit jou, Betlehem in
Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit
jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal
heersen." Hier zie je nou, zei men, wat een profeet is!
Dat is iemand die voorspellingen doet en vooral
iemand die de gebeurtenissen van het evangelie heeft
voorzien en voorzegd…
Maar welnee, een profeet doet helemaal geen voor-
spellingen. Een profeet kan goed zien. En een profeet
durft te zeggen wat hij of zij ziet. En dat is: dat bij
God niet de machthebbers in tel zijn, maar de mensen
die we nauwelijks zien staan. Dat God solidair is met
de kleinsten. Dat hij zélf in de kleinsten onder ons aan-
wezig is.
"Het nieuwe testament", zei iemand, "is niet iets
nieuws. Maar het helpt ons het oude te verstaan." In de
verhalen over de geboorte Jezus zien wij wat Micha
bedoelt: hoe God in de kleinste aanwezig is.

26 DECEMBER - LUKAS 2,21 
OF MATTEÜS 23,34-39?
Het gebeurt niet vaak, maar vandaag wijkt Kind op
Zondag af van het leesrooster. Het kiest voor Lukas
2,21: de dag waarop Jezus zijn naam krijgt. De dag
waarop ook zijn besnijdenis plaatsvindt. Het is de
achtste dag van zijn leven: de dag waarop zijn leven
werkelijk begint. Vandaar dat de achtste dag na Kerst
voor ons op 1 januari valt: het begin van het nieuwe
jaar. Om Lukas 2,21 op 26 december te lezen vind ik
dan ook niet bepaald passen. 
In het leesrooster staat Matteüs 23,34-39 aangegeven
voor deze zondag: een op het eerste gezicht bloederige
en boze tekst. De lezing hoort bij deze dag (26 decem-
ber) omdat dit de gedenkdag van de heilige Stefanus
is, de eerste martelaar. Wie meer over hem wil weten,

Planning kinderdienst



kan Handelingen 6 en 7 lezen. Matteüs 23,34-39, vlak
na Kerst?! En toch: zo vreemd is het niet. Met Kerst
gaat het niet zomaar om licht. Het gaat om licht dat
geboren wordt in de nacht. Met Kerst draait het niet
alleen om het kwetsbare nieuwe leven dat hier ver-
schijnt, maar om alle leven dat weerloos is in de
wereld.
Op eerste kerstdag hoorden we dat God mens is
geworden. Op tweede kerstdag begrijpen we wat het
ons kan kosten wanneer ook wij trachten mens te zijn
voor elkaar.
Ik ben benieuwd voor welke lezing de leiding van de
kinderdienst gaat kiezen…

2 JANUARI - MA TTEÜS 2,1-12; 1
KORINTIËRS 1,4-9:
Het mooie verhaal van de drie wijzen uit het oosten
staat vandaag op het rooster. Het verhaal waarin de
profeet Micha weer even te horen is. De godgeleerden
aan het hof van koning Herodes citeren Micha 5,1
wanneer ze aan Herodes vertellen waar de 'pasgeboren
koning van de Joden' te vinden zou kunnen zijn: in 

Betlehem. 
Vanaf vandaag beginnen we ook een doorgaande
lezing in één van de brieven: we lezen delen uit de eer-
ste brief van Paulus aan de christenen in Korinte.
Paulus verwacht dat nog tijdens zijn leven de eindtijd
zal komen: het uiteindelijke oordeel, waarmee Gods
koninkrijk gevestigd zal worden. Hij prijst de
christenen in Korinte dat ze zo vol verwachting
uitzien naar de komst van de Messias. Zo zien
ook de wijzen uit het oosten uit naar de geboorde
van de koning.

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 even-
wicht 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 dopelingen
in ons midden te hebben. Dan moeten we onze eigen
doop maar gedenken. Daar is een goede gelegenheid
voor vandaag: we kunnen na afloop van de kerkdienst
meedenken over de toekomst van de Eshofgemeente.
En dat samen nadenken over de toekomst 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 wegwijzer, wanneer we naden-
ken over de toekomst van onze gemeente.

Ellie Boot
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Excursie Basiscatechisatie St.

Franciscus kerk
Op zondag 14 november zijn de basiscatechisanten op
excursie gegaan naar een katholieke kerk in
Amersfoort, de St. Franciscus Xaverius Kerk. Aan de
buitenkant maakt de kerk niet zo´n indruk op je. Dit
komt omdat het vroeger een geheime kerk was, toen
het verboden was om katholiek te zijn. 

Maar binnenin is het zo prachtig. De kinderen vonden
het ook erg mooi. Tijdens de dienst keken ze hun ogen
uit. Ze vonden dat onze kerk dat wel mist, iets om naar
te kijken, want dan heb je tenminste iets te doen tij-
dens de kerkdienst! Ook waren ze erg onder de indruk
van de grote pilaren in de kerk. Dat bleken later reus-
achtige boomstammen te zijn met een laagje steen er
omheen. Dat was moeilijk voor te stellen. Alles leek te
zijn gemaakt van steen, maar in werkelijkheid was er
een hoop gemaakt van hout. Het was een goedkopere
oplossing, maar ziet er net zo prachtig uit.

We voelden ons erg welkom. Steven, een van onze
groep, mocht zelfs meteen meelopen aan het begin van
de dienst met de priester, Thanh Ta. Hij mocht het licht
dragen.

De kinderen hebben de kindernevendienst meegemaakt
in deze kerk, maar dat is bij ons weer leuker!
Het katholieke avondmaal was voor veel van de kinde-

ren een totaal nieuwe ervaring. Ze mochten wel deel-
nemen en dat deden ze dan ook allemaal keurig, zoals
het hoort in de katholieke kerk. 

De priester besteedde ook
nog even aandacht aan de
kinderen. Hij riep alle
kinderen aan het einde
van de dienst naar voren,
ging met ze in een kring
staan om de tafel, hand in
hand, en zong met hen
een lied. 

Na de dienst kregen we
nog een uitgebreide rond-
leiding van een heel

enthousiaste dame. Ze heeft veel verteld over de beel-
den, de tekeningen en natuurlijk over Franciscus
Xaverius. De kinderen waren erg geïnteresseerd en
hadden veel vragen. Zoveel, dat we bijna een uur later
dan verwacht weer terug waren in Hoevelaken. Al met
al, een geslaagde excursie!

Namens alle catecheten en catechisanten,
Mendi Stitselaar 

Zolang iemand de weg naareen andervindt

Zal hoop geboren worden

Verassend,onvoorspelbaarals een kind.

Laat het voldoende zijn dat een sterje nacht verlicht

Dat één verlangen wordt vervuld:

Een handvol vrede van mens tot mens

Die vrede wensen wij eenieder, nu, in advent, met Kerst,

Maar ook voor heel het nieuwe jaar.

De Diaconie
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Vooraankondiging Lourdesreis

Zo vlak voor de feestdagen wil ik u alvast laten weten
dat het Lourdescomité weer een bedevaartreis heeft
georganiseerd naar Lourdes. Net als het afgelopen jaar
kunt u met de bus of het vliegtuig. 

Reisduur   9 dagen Reisduur   6 dagen
Vervoer     Bus      Vervoer     Vliegtuig
Vertrek      24-08-2011    Vertrek     26-08-2011
Terugreis   01-09-2011 Terugreis  31-08-2011

Wilt u als pelgrim meer van Frankrijk zien, dan is een
busreis net iets voor u. Alleen pelgrims met een licha-
melijke beperking kunnen beter voor het vliegtuig kie-
zen omdat er in de bus geen medische begeleiding
aanwezig is. Het verblijf en het progamma in Lourdes
is gelijk aan elkaar, met uitzondering van het aantal
dagen. 

Pastor Fred Kok reist mee met de bus maar in Lourdes
is hij er voor u allen. Pastores die de bedevaart bege-
leiden gaan voor in eigen Nederlandstalige
Eucharistievieringen. Naast een opening en een slot-

viering is er tijdens de bedevaart een boeteviering en
een handoplegging. U kunt ook deelnemen aan diverse
plechtigheden zoals de sacramentsprocessie en de
lichtprocessie. Voor de internationale hoogmis in de
ondergrondse Kerk, de Basiliek van Sint-Pius X wordt
voor u een plaats gereserveerd.

Tijdens uw reis bezoekt u dagelijks het Heiligdom en
wat voor velen toch wel het allermooiste is, is de
Nederlandse Heilige Mis bij Maria aan de Grot. 
U kunt zich al aanmelden bij de comitéleden binnen u
eigen Parochie. Wij wensen u alvast hele mooie
Kerstdagen toe en zien u graag volgend jaar bij een
van onze reizen.  

Hartelijke groet,

Willie van de Brug, 
namens het Lourdescomité Veluwe-Vallei

033-4951720    06.21410286
willievankooij@hotmail.com
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Oppasrooster

INGEKOMEN:
Berndine van Ramshorst Roggeakker  1 wijk 9
Cherry A. Steenwijk Beekboog  17 Barneveld Wijk 1
Johanna van den Born-Veerman Oosterdorpsstraat 37 wijk 8

VERHUISD:
H. van Altena Laantje v. Hilhorst 9 naar Oosterdorpsstraat 40 wijk 1/8

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Fam. Couperus Nassaulaan  38 naar Valkenswaard wijk 6
Gijsbert  J. v/d  Pol Kantemarsweg  26-a wijk 9
Fam.  van de  Pol Meervelderf  5 wijk 9
Elizabeth  H.  Floor Nachtegaallaan  8naar Leusden wijk 1

OVERLEDEN:
Johannes Fontein Pluviersingel  2 wijk 4

CORRECTIE VORIGE RONDOM:
Mevr. J. Roersen van Leeuwen Meerveldlerf  3  i.p.v.  Meerveldlaan 3

Administratie
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De Pastorale Raad binnen de Eshof (die
bestaat uit de wijkouderlingen, jeugdouder-
lingen en predikanten) komt een aantal
keren bij per jaar bij elkaar. Begin november
was dat ook het geval. Bij deze vergadering
waren ook de wijkcontactpersonen en leden
van de bloemendienst aanwezig. Deze twee
groepen waren uitgenodigd, speciaal omdat
er nog een groep aanwezig was, nl. de leden
van de diaconie. Waarom dit alles? 

Binnen de Eshof bestaan verschillende groepen, die
ieder voor zich, op hun manier, een deel van het
gemeente-zijn en de taken van de kerk gestalte
geven. De kracht en de effectiviteit van het werk van
de verschillende groepen kan enorm groeien als die
groepen op een goede manier samenwerken.
Samenwerken gebeurt niet vanzelf, daar moet je wat
voor doen. Dat begint met het van elkaar weten wat
de verschillende groepen eigenlijk doen. En van daar-
uit kan je zoeken naar manieren waarop je elkaar in
het werk van dienst kan zijn. 

In dat kader heeft de diaconie zich gepresenteerd aan
de andere hiervoor genoemde groepen. Op een heel
originele manier (op rijm) brachten de diakenen naar
voren waar zij voor staan. Dertig verschillende taken
somden zij op, allemaal minder of meer in het teken
van het uitgangspunt van de diaconie: 'gerechtigheid
en barmhartigheid doen, dichtbij en veraf'. Sommige
taken zijn heel herkenbaar en te verwachten (zoals
het verzorgen van het brood etc. van het avondmaal

en het verzorgen van kerstattenties), andere taken zijn
minder zichtbaar en minder bekend (zoals contacten
met de dorpskerk en regelen van taxidiensten voor
kerkgangers met vervoersproblemen). Het was goed
om alles eens overzichtelijk op een rij te hebben. 

Daarna is gesproken over mogelijke versterking van
de samenwerking. Daarbij kwam naar voren dat die
samenwerking vooral zal bestaan uit het oppikken en
doorgeven van signalen uit de gemeente. Het is de
ervaring van de diaconie dat gemeenteleden niet snel
zelf aankloppen bij de diaconie als ze problemen heb-
ben. Dat is wel te begrijpen, maar ook wel jammer en
niet nodig. Om er voor te zorgen dat problemen niet
onnodig blijven bestaan is het in dergelijke gevallen
goed dat bijvoorbeeld een wijkcontactpersoon als
'verbindingsofficier' kan dienen tussen die persoon en
de diaconie. De wijkouderlingen en contactpersonen
hebben veel en vaak contact met gemeenteleden. Ze
hebben vaak vertrouwen van gemeenteleden. Ze vor-
men 'de ogen en oren van de kerk', wordt vaak
gezegd. En daar moet optimaal gebruik van worden
gemaakt.

Met de kennis van de taken en mogelijkheden van de
diaconie vers in het hoofd, en de afspraak om alert te
zijn op signalen van gemeenteleden, dragen wijkou-
derlingen, de bloemendienst en de contactpersonen
hun steentje bij aan het invullen van de diaconale
taken binnen de gemeente (en ook daarbuiten).

Evert Veldhuizen

Uit de Pastorale Raad

Nieuwjaarsbijeenkomst

zondag 2 januari 2011
Zoals iederjaar, wil de Pastorale Raad dit jaarweereen gezellig 

samenzijn organiseren
Aansluitend aan de kerkdienst.

Na de koffie zullen we onderhet genot van een glas wijn, klinken op ons allerwelzijn.

We hopen u allen te mogen begroeten!
Namens de Pastorale,

Trix Kalksma
Anna Brasser
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C.J.Soetens
Collecte beheerder

College van kerkrentmeesters

ACTIE 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 de Protestantse Kerk "de
Eshof"dit jaar financieel te steunen. Hiervoor hebben
velen van u een toezegging gedaan. Voor zover u deze
toezegging nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt
u onze gemeente helpen door voor einde van dit jaar
uw toezegging voor Kerkbalans 2010 over te maken.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente
voor 2011 in de kerkenraad behandeld en daar vervol-
gens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2011 met
de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met
uw hulp het doel voor 2010 bereiken. Dat betekent dus
dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in
begin van dit jaar gedane toezegging in een daadwer-
kelijke betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?.

Bij voorbaat dank hiervoor.

DE STAND PER 31 OKTOBER 2010

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2010 is toege-
zegd een bedrag van EURO 122.365 hiervan is tot en
met 31 oktober 2010 binnengekomen een bedrag van
EURO 96.759 dit  is 79,1 % van het toegezegde
bedrag. In de maanden november en december 2010
moet dus nog een bedrag binnen komen van EURO
25.606.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur


