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         2021 een nieuw jaar

Het valt niet mee het duister in te lopen
als het licht van hoop zo zachtjes schijnt.
Ja, je wilt geloven en ook hopen
maar hoe te gaan als 't licht verdwijnt? 

Het valt niet mee om zich alleen te voelen
als ook onzekerheid je pad omgeeft.
Als de berichten in je blijven woelen
en weinig licht je flauw omgeeft.

Maar dan de stem die ons blijft zeggen:
'Vergeet het niet, Ik blijf je trouw.
Je mag je handen in de mijne leggen
en met mijn licht beschijn ik jou.'

Ik mag die woorden niet vergeten.
Ook als het licht maar zachtjes schijnt.
Bij elke stap mag ik nog weten
dat deze lichtbron nooit verdwijnt.

Dan bid ik zacht: 'Heer neem mijn hand
en wees mijn licht in 't donkere land.'

Diny Beijersbergen - Groot
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zondag 07 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
 
zondag 14 februari 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
     Collecten: Stichting Voorkom en Muziek en Liturgie 

zondag 21 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/40-I
     Collecten: Kerk in Actie enEredienst

zondag 28 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot/40-II
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting
 
zondag 07 maart  10:00 uur ds. Marleen Kool, Baarn/40-III
     Collecten: Kerk in Actie en Onderhoud Gebouw
 
zondag 14 maart  10:00 uur ds. Ellie Boot/40-IV
     Collecten: Kerk in Actie en Jeugd- en Jongerenwerk 

zondag 21 maart  10:00 uur ds. Pieter Terpstra, Heemstede/40-V
     Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
 
zondag 28 maart  10:00 uur ds. Ellie Boot/Palmzondag
     Collecten: Stichting Moederzorg en het Pastoraat 
   19:00 uur Vesperteam
     Collecte: Leger des Heils 

Agenda
woensdag 24 februari 20:00 uur College van kerkrentmeesters

dinsdag 02 maart  09:30 uur Pastorale raad

donderdag 04 maart 20:00 uur Diaconie

donderdag 11 maart 19:30 uur Pauluscentrum Hoe joods is een christen
     door Fred Kok
 
woensdag 24 maart 19:30 uur de Kopperhof Film Oerijssel
     Vragen over de tijd voor de kerstening
     In hoeverre zijn oude gebruiken nog zichtbaar?
 
donderdag 25 maart 20:00 uur Moderamen

     

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Update van de ZWO
De afgelopen periode kenmerkt zich door inper-
king van vrijheden en wordt de maatschappij 
beheerst door de omgang met het 
coronavirus. De ZWO en andere 
taakgroepen van de kerk hadden 
een mooi programma rondom 
Kerst willen maken, gelukkig zijn 
diverse acties en activiteiten door-
gegaan, sommigen helaas niet. 
Desondanks gaan we het nieuwe 
jaar in met het onder de aandacht brengen van de 
situatie van vluchtelingen wereldwijd. Zij hebben 
niet alleen de zorgen om het virus, hun ‘inperkin-
gen’ gaan vele malen verder dan wij ons kunnen 
voorstellen.  We gaan hiermee door met het doen 
van diverse activiteiten en door andere organisa-
ties te ondersteunen die directe en concrete steun 
kunnen bieden. Hieronder ook aandacht voor de 
diverse donaties die we als gemeente hebben 
gedaan in de Kerstperiode.

SUPPORT AAN ONS NETWERK…
Rondom de kerst hebben we enkele projecten financieel 
ondersteund met een bijdrage. In eerste plaats hebben we 
een donatie gedaan aan de Rohingya’s in Bangladesh. We 
ondersteunen dit project in 2020 en gaan hier nog even mee 
door in 2021. Op 21 februari komt Martha Zonneveld hier 
iets over vertellen in de zondagse dienst. 
We hebben eveneens een donatie gedaan aan het project 
van Pastor Samuel in Uganda. Toen we in november 2019 
op bezoek waren bij Queen of Peace, heeft hij ons hartelijk 
ontvangen in zijn gemeenschap en hebben we op zondag 
een kerkdienst bijgewoond.  Met onze bijdrage wordt een 
waterput geplaatst en kunnen de mensen gebruik maken 
van schoon drinkwater in plaats van een open bron in het 
veld. Pastor Samuel is De Eshof zeer erkentelijk voor de 
bijdrage.

Een andere donatie is gedaan aan Grace Care Nederland. 
We houden de contacten met Grace Home warm middels 
diverse contacten vanuit onze gemeente. De noodzaak om 
de keuken te renoveren hebben we gezien als een mooi 
moment om een donatie te doen en samen met de oliebol-
lenactie van Grace Care Nederland een omvangrijke deel 
van de kosten van de renovatie te kunnen doneren.         

 De opbrengst van de doos ‘kinderen voor kinderen’ hebben 
we gedoneerd aan de Kerstactie 
van Kerk in Actie. Het is besteed 
aan de kinderen in de vluchtelin-
genkampen in Griekenland. We 
hebben deze opbrengst extra aan-
gevuld met een donatie vanuit de 
ZWO.
De support die de ZWO kan bie-
den aan het bekende netwerk van 
onze Eshof gemeenschap en de 
hulp die we ook bieden aan onbe-
kende mensen in nood willen we graag blijven doen. We 
willen als gemeente omzien naar elkaar en er zijn als 
iemand een steuntje in de rug nodig heeft. We willen daar-
mee iedereen bedanken die zijn bijdrage geeft aan de ZWO 
en hopen dat u dat komend jaar ook weer doet, dan kunnen 
we dit belangrijke werk blijven doen!

DE ROHINGYA’S BESTAAN! 
 ZONDAG 21 FEBRUARI IN DE ESHOF

De ZWO heeft vorig jaar ruime aandacht besteed aan de 
situatie van de Rohingya in Bangladesh. We hebben als 
gemeenschap via de ZWO 7500,- euro gedoneerd aan de 
noodzakelijk hulp die Tearfund biedt. We hebben Martha 
Zonneveld van Tearfund gevraagd of zij samen met Ellie 
Boot een dienst in de Eshof wil vormgeven en zo nog eens 
extra aandacht te vragen voor de situatie van de Rohingya. 
De opbrengst van de collecte zal ook bestemd zijn voor dit 
doel. Hieronder staat het werk dat Tearfund doet met de 
Rohingya vluchtelingen nog eens op een rij gezet. 

NOODHULP ROHINGYA DOOR TEARFUND      
Sinds de start van de Rohingya crisis in augustus 2017 ver-
leent Tearfund noodhulp in de overvolle kampen in Cox’s 
Bazar, in het zuiden van Bangladesh. In de kampen wordt 
de hulp aan meer dan 1 miljoen mensen gecoördineerd 
door het kampmanagement en de UN, waardoor er geen 
overlap aan hulp ontstaat en iedere hulpverlenende organi-
satie datgene doet wat het meest nodig is. De Bengaalse 
overheid bepaalt wat er wordt gedaan, omdat ze uitgaat van 
tijdelijke opvang en geen hulp wil toestaan die permanente 
huisvesting faciliteert. Tearfund biedt met uw hulp noodp 
in 3 van de 32 kampen in Cox’s Bazar.

====>
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        KINDVRIENDELIJKE RUIMTES
In speciale kindvriendelijke ruimtes kunnen Rohingya-
kinderen een moment ontsnappen aan de spanning en onze-
kerheid van het leven in het kamp. Hier tekenen, schrijven, 
spelen en zingen ze. Ook praten ze met getrainde therapeu-

ten over hun trauma’s. Zowel kinderen als ouders geven aan 
dat deze bezigheid voor de kinderen een uitkomst is en bij-
draagt aan hun herstel.

VERLICHTING
Tearfund zorgt voor verlichting. Voor zowel in huis als op 
straat zijn solarlampen verstrekt, zodat mensen na het donker 
ook veilig over straat kunnen of in huis nog iets kunnen 
doen. Het is al deprimerend om in het kamp te leven, maar 
als je vanaf 6 uur ’s avonds in het donker moet zitten dan 
maakt dat het leven nog ondragelijker. 

WATER EN SANITAIR
Tearfund neemt ook de aanleg, het onderhoud, de reparatie, 
het schoonmaken en legen van toiletunits voor haar rekening. 
Een noodzakelijke faciliteit in het kamp om hygiëne te waar-
borgen en uitbraak van ziektes als cholera en diarree tegen te 
gaan. In de coronacrisis van extra meerwaarde om versprei-
ding van het virus tegen te gaan. Dit is de laatste maanden 
uitgebreid met het uitdelen van pamfletten met coronamaat-
regelen zoals ook wij die kennen.

TRAUMAZORG
Vrijwel 100% van de mensen in het kamp lijdt aan de trau-
ma’s die opgelopen zijn tijdens de brute verdrijving uit 
Myanmar. Het is niet te bevatten hoe gruwelijk dit geweest 
is. In gesprek met Rohingya mensen is dit te zien aan de 
donkere ogen, de manier van praten, de tranen, de stiltes. 
Tearfund biedt traumazorg aan kinderen en volwassenen en 

faciliteert ook het groepsgesprek over wat er gebeurd is, 
zodat mensen kunnen beginnen met hun herstel, voor zover 
dat mogelijk is.

KLEINSCHALIGE WERKGELEGENHEID
Omdat de Rohingya niet mogen werken in Bangladesh slaat 
zinloosheid toe. Dit zorgt voor meer spanningen in de gezin-
nen en in het kamp. Tearfund faciliteert kleinschalige werk-
gelegenheid zoals het houden van geiten, zodat mensen toch 
een inkomen kunnen genereren en hierdoor meer zin kunnen 
geven aan hun bestaan. Niet alleen de Rohingya zijn deel 
van dit programma. Ook de oorspronkelijke Bengaalse 
gemeenschap die de vluchtelingen met open armen heeft 
ontvangen maar nu ook afhankelijk is van noodhulp wordt 
geholpen aan kleine vormen van werkgelegenheid. Het legen 
van de toiletunits in de kampen is hier een voorbeeld van. 

KOOKTOESTELLEN
Ontbossing werd een groot probleem. Omdat mensen hout 
nodig hadden voor vuur om eten op te koken, verdween in 
korte tijd een groot deel van de bomen in het heuvelachtige 
gebied. Dit is zeer onwenselijk omdat dit tijdens het regen-
seizoen landverschuivingen veroorzaakt. Tearfund heeft gas-
fornuisjes gedistribueerd en daarbij een training gegeven 
over het gebruik en veiligheid. Ook krijgen mensen afhanke-
lijk van de gezinsgrootte ongeveer maandelijks een navulling 
van de gasfles.

CORONA
Er zijn grote zorgen over de verspreiding van corona in de 
kampen. Mensen leven hutje mutje op elkaar en maken met 
tientallen gezinnen gebruik van de waterpunten en toilet-
voorzieningen. Daarnaast is er grote terughoudendheid om 
naar gezondheidsposten te gaan omdat men bang is het virus 
daar op te lopen. Mede hierdoor, maar ook door beperkte 
testcapaciteit, wordt er zeer weinig getest op het virus. Op 
dit moment zijn slechts weinig gevallen bekend, maar de 
aanname is dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, waarbij 
gevreesd wordt voor een grote uitbraak. Uit angst voor het 
virus houden veel gezinnen hun kinderen al maanden binnen
. 

FINANCIERING
We zijn met de Rohingya dankbaar voor de donaties die tot 
nu toe ontvangen zijn. Omdat deze crisis echter richting de 
status van ‘vergeten crisis’ gaat en nauwelijks media aan-
dacht krijgt, is het moeilijk om geld te werven voor de nood-
hulp die ook na dit jaar van levensbelang is. De crisis zit 
muurvast, politieke beweging is er niet en deze mensen kun-
nen nergens heen. Geen van de Rohingya heeft een identi-
teitsbewijs, Myanmar erkent ze niet als burgers en 
Bangladesh kan deze mensen ook niet opnemen. Nieuwe 
gelden zijn noodzakelijk om noodhulp te kunnen blijven ver-
lenen aan deze mensen, voor zolang dat nodig is. 

Laura Stitselaar
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: De 
collectes voor de 
komende weken 

31 januari en 7 februari
Eigen Diaconie
Ook in Hoevelaken en directe omge-
ving zijn er mensen die moeten rond-
komen met een minimaal inkomen. Dit 
kan komen doordat ze hun werk heb-
ben verloren of onverwacht voor (te 
grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan het einde van 
de maand hun vaste lasten niet kunnen betalen en niet meer 
weten hoe ze aan het einde van de maand kunnen rondko-
men. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en helpt ze. 
Niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook om 
ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die gebo-
den kan worden door verschillende organisaties

14 februari
Stichting Voorkom
Voorkom! geeft preventieve voorlich-
ting over verslavende middelen, met 
name op scholen. Ook het geven van 
weerbaarheidstrainingen en voorzien in de behoefte aan 
informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning 
van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onder-
linge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen hoort bij 
de doelstellingen van stichting Voorkom. Stichting Voorkom 
beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw 
gift voor dit goede doel is van harte welkom.

21 februari
ZWO; Tearfund
De Rohingya ’s zijn gevlucht voor het 
geweld in Myanmar en zijn in grote 
getalen woonachtig in Cox’s Bazar in 
Bangladesh. In Bangladesh zijn de 
Rohingya’s niet veilig om meerdere redenen. Het is een cri-
sis die door blijft gaan en nog geen einde in zicht heeft. De 
Rohingya’s verdienen menselijke aandacht en zijn meer dan 
‘een probleem’, zij willen ook een leven met een toekomst 
voor zichzelf en hun kinderen. 
Op 21 februari zal Martha Zonneveld van de organisatie 
Tearfund een bijdrage leveren in de dienst door te vertellen 
over het werk dat Tearfund doet om de Rohingya’s te onder-
steunen. In deze dienst zal de opbrengst van de collecte voor 
dit project zijn. Uw bijdrage hieraan is zeer welkom.

28 februari 
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is 
een samenwerking tussen de verschillende 
diaconieën van gemeente Nijkerk met als 

doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld men-
sen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een 
aantal keren dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in 
Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantie-
project waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie 
mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspak-
ketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om 
deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

7 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie; Theologisch onderwijs voor 
Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon 
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien 
veel christenen. Christelijke instellingen in 
Libanon hebben vaak nog een functie, zo ook Near East 
School of Theology (NEST). Dit instituut in Beiroet leidt 
predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/
Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse pre-
dikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. 
Zo verspreidt Gods woord zich door het hele Midden-
Oosten! Helpt u mee? Geef studenten de kans Gods woord 
in hun eigen land en gemeente te verspreiden.

William Bouw

"Ik wil graag iets zinvols doen"

Goede voornemens voor 2021 kunnen uitko-
men! Wil je nieuwe ervaringen of boeiende 
ontmoetingen? Bekijk eens of vrijwilliger 
bij VluchtelingenWerk iets voor je is op  
www.vluchtelingenwerk.nl. Het aantal uren 
tijdsbesteding kun je zelf bepalen. 

Het komend jaar zullen binnen onze Gemeente 
Nijkerk 25-40 nieuwe statushouders zich gaan vesti-
gen; alleenstaanden en gezinnen. Ze moeten worden 
geholpen met inburgeren. Alles wat voor ons van-
zelfsprekend is, is dat niet voor hen.

Binnen het huidige vrijwilligersbestand (plm 17) 
werken enthousiaste mensen met elkaar samen in 
'maatschappelijke begeleiding'. 

Informeer eens voor een vrijblijvend gesprek met 
Melissa de Jonge, koördinator
Simon Drost, vrijwilliger
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Uit de kerkenraad

Donderdag 28 januari vergadert de kerkenraad    
voor de eerste keer in 2021. 
We doen dit digitaal, ik zou 
bijna zeggen vanzelfsprekend. 
Maar de copy voor de Rondom 
moet 26 januari binnen zijn, 
dus ik kan u nog niet vertellen 
wat we in de vergadering van 
28 januari hebben besproken.

De laatste vergadering van 2020 was op 26 november. We 
vergaderden via Zoom en keurden in deze vergadering de 
begrotingen van het CvK en van de Diaconie en ZWO goed. 
Zo hebben we weer een goede financiële basis voor ons 
werk dit jaar. 

Op 26 november spraken we nog over het aantal ambtsdra-
gers in een kerkdienst. Twee is toch wel handig, zeker bij 
gastvoorgangers of een doopdienst, concludeerden we op 
basis van de ervaringen van de weken ervoor. En nu ik dit 
stukje schrijf leven we weer in een andere tijd en lijkt het 
gesprek van 26 november al heel lang geleden. We zijn 
gestopt met zingen in de dienst, we vieren met elkaar een 
online morgengebed en zijn in de Eshof met een minimaal 
aantal mensen. We gaan nu zelfs een avondklok tegemoet. 
De actualiteit heeft mijn schrijven uit de laatste kerkenraads-
vergadering behoorlijk ingehaald. 

We merken dat het digitaal vergaderen inmiddels best goed 
gaat, maar dat toch wel anders is dan met elkaar spreken in 
elkaars nabijheid. We delen hoe het met ons gaat, we spreken 
over wat we zien, horen, merken in de gemeente en welke 
initiatieven we kunnen opstarten en wat er nodig is. Over 
onze vergadering van de 28ste leest u in de volgende 
Rondom!

Sienke Wolters,
Voorzitter kerkenraad

Gastpredikanten in februari
De vieringen zijn noodgedwongen weer tot het 
absolute minimum teruggebracht. Het is helaas niet 
anders en het is goed dat de kerkenraad hiertoe 
besloten heeft en niet gekozen heeft om de randen 
van wat (wettelijk) mogelijk is op te zoeken. Op 
deze wijze wordt getoond dat ‘de Eshof’ onderdeel 
is van de maatschappij en zich mede verantwoorde-
lijk voelt om de verspreiding van het coronavirus 
binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk tegen te 
gaan. 

Anders dan tijdens de eerste lockdown gaan ook gastvoor-
gangers voor in deze aangepaste kerkdiensten in de vorm van 
ochtendgebeden. Gelukkig zijn allen bereid om ook in een 
lege kerk voor te gaan en hun toehoorders thuis op de bank 
te weten met een kop koffie. De meesten zijn in hun eigen 
gemeente niet anders gewend.

Op 14 februari gaat Erik Idema 
voor. Erik komt graag twee keer 
per jaar naar de Eshof. De laatste 
keer was nog maar kort geleden op 
20 december. In het vorige dubbel-
nummer van Rondom is hij gepre-
senteerd, dus dat laat ik nu maar 
achterwege. 

Op 7 maart gaat Marleen Kool uit Baarn voor. Het maart-
nummer van Rondom verschijnt in dat weekend vandaar dat 
haar introductie in deze Rondom een plekje krijgt.
In het  verleden is Marleen ook al een keer in de Eshof voor-
gegaan maar dat zullen velen zich niet meer herinneren.

Marleen is sinds 2006 predikant van de Paaskerk in Baarn. 
Het is haar eerste gemeente.  Ze is afkomstig uit Putten en 
heeft na haar middelbare schoolopleiding theologie gestu-
deerd aan de Vrije Universiteit.  Na een tijdje als project 
coördinator werkzaam te zijn geweest aan de universiteit is 
ze in dienst getreden bij de PKN voordat ze in 2006 haar 
predikantschap begon. 
Marleen is getrouwd met Friso Mout, theoloog en werkzaam 
bij de jeugdorganisatie van de Protestantse kerk. Samen heb-
ben ze twee kinderen.

Frits Harmsen.
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Vluchtelingen helpen
Hoe kun je vluchtelingen helpen als je niet in de 
politiek zit of überhaupt snapt hoe de problematiek 
in elkaar zit? Die vraag spookte door mijn hoofd 
toen ik in september de beelden zag van een afge-
brand vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Ik besloot me aan te sluiten bij Because We Carry (BWC), 
een prachtige organisatie die heel hands-on op Lesbos helpt 
waar het nodig is, met focus op zwangere vrouwen en moe-
ders met kinderen. BWC werkt met weekteams. Ik kwam in 
“Team 266” en net als ieder weekteam committeerden we 
ons om minimaal €8000,- op te halen.

 In een eerdere Rondom stond daarom een oproepje en er is 
veel gedoneerd. Dank voor al jullie gulle giften! Ik kan ver-
tellen dat ze echt goed terecht zijn gekomen.
Samen met mijn maatjes van Team 266 hebben we inmiddels 
meer dan €16.000,- opgehaald en bovendien een enorme 
awareness gecreëerd bij iedereen om ons heen.

 

Op 15 november, na een negatieve Covid-test en samen met 
een hele Engels-Griekse papierhandel (testuitslag, verklarin-
gen wat ik ga doen etc.) moest het lukken om een land in 
heftige lockdown binnen te komen. Was ik er klaar voor? 
Nee. Volgens mij kun je niet klaar zijn voor zoiets. Ik 
besloot: “Ik ga het met een open mind tegemoet en ga het 
ontdekken.” 

Op het vliegveld in Athene een tweede Covid-test, daarna op 
Lesbos in quarantaine tot de uitslag bekend was. Toen kwam 
de domper: ondanks alle testen mochten we niet het kamp 
op. En zelfs als we het kamp op hadden gemogen, dan alleen 
om ontbijt uit te delen, want het kamp is ook in lockdown. 
Iedereen moet zo veel mogelijk in zijn tent blijven. Denk 
daar nog eens over na: je niet eens vrij mogen bewegen bin-
nen een tentenkamp.

Het noodkamp heeft plek voor 7000 mensen. Er staan tenten 
die niet winterproof zijn, terwijl de temperatuur inmiddels 

naar 5 graden daalt iedere nacht. De UNHCR zorgt voor 1x 
per dag eten en verder is er niets te doen. In je tent blijven 
waar je op een pallet slaapt, met hopelijk 2 of 3 slaapzakken 
en dat is het. Er zijn alleen Dixies en géén douches. Dat is 
erger dan de slechtste festival-camping. Nog erger: de meer-
derheid heeft inmiddels schurft.

Een van mijn vragen was: is een organisatie als BWC nood-
zakelijk? De EU zorgt toch voor deze mensen? Mijn enige 
conclusie is: het is écht nodig. De pallets en extra slaapzak-
ken komen van BWC. Ook heeft iedereen van hen een 
WakaWaka-oplader gekregen, zodat kunnen ze bellen met 
hun advocaten. En als het weer mag doet BWC spelletjes 
met de kinderen. Kortom: alle “extra” organisaties zijn kei-
hard nodig om het leven draaglijk te maken in de kampen.  

Dus wat ging Team 266 doen? Dat was niet moeilijk: in de 
weken na de brand hadden de BWC medewerkers alles in de 
opslag tevoorschijn getrokken. De vluchtelingen sliepen op 
straat, wachtend op een nieuw kamp en BWC was het zat 
om te wachten op de bureaucratie. Ze waren “gewoon” iede-
re dag met een auto stapvoets over straat gaan rijden en 
water, dadels, luiers en slaapzakken gaan uitdelen. Ze waren 
een van de eersten en vroegen simpelweg: wat heb je nodig? 

Het resultaat was 2 magazijnen die volledig overhoop lagen. 
Pakken luiers waren opengetrokken (want makkelijker om 
uit te delen), er lagen half gevulde tassen met maandverband 
en andere mama-essentials. Er moest er simpelweg opge-
ruimd worden. We hebben pallets met ontbijtkoek opnieuw 
gestapeld, slaapzakken geteld en 2,6 miljoen wet-wipes ver-
plaatst. 

Het gaf voldoening om dit uit handen te kunnen nemen. We 
schrobden WC’s, maakten een kapstok en tilden héél véél 
dozen. We vonden een voorraad warm water kruiken, die 
direct uitgedeeld werd in het kamp en ook de gevonden win-
tersokken werden ingezet. 

Op Facebook schreef ik: “Vandaag zijn we gaan bikkelen in 
de warehouses van BWC. Na de brand hebben de meiden 
hier zo snel moeten schakelen dat ze uit alle hoeken spullen 
hebben getrokken, dus tijd voor een grote opruimactie. 

Team 266: toppers!

Blije koppies als er bananen bij het ontbijt worden uitgedeeld
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Zaterdag komen er vrachtwagens met winterjassen, dus één 
loods leegmaken is ook nog een klus. Ook meteen een maga-
zijn plattegrond gemaakt (Marieke in d'r element).
Je merkt wel dat de spanningen hier oplopen. De graffiti op 
gebouwen is duidelijk en vandaag reden we ook tegen een 
protest aan van lokale bewoners. Gelukkig wordt er in team 
266 ook veel en hard gelachen. We laten soms expres de 
rokers net iets te lang buiten staan voor een extra “vluchte-
lingen-experience”. 

Op 20 november schreef ik: “Het is vandaag veel kouder 
dan de afgelopen dagen en ik kan alleen maar denken hoe 
ontzettend koud het in een tent zonder bodem moet zijn. 
Inmiddels slaapt het merendeel op pallets, maar dan nog. We 
waren bang dat het ging regenen vandaag, maar gelukkig 
niet. Iedereen is bang voor de volgende regenbui, want sinds 
de eerste stortbui heeft het niet meer geregend, maar dat 
betekent ook dat niemand weet hoe waterbestendig Moria 
2.0 nu is.
En ken je die Nijntje-palen op het strand? BWC probeert het 
leven wat leuker en makkelijker te maken door palen met 
dierenplaatjes neer te zetten. Dan kunnen de kinderen hun 
tent makkelijker terug vinden.”

Op 20 november schreef ik: “We zijn naar het afgebrande 
Moria geweest vandaag. Het is moeilijk voor te stellen dat 
hier 20.000 mensen hutje mutje op elkaar hebben gezeten. 
Er zijn heel veel hekken met prikkeldraad en afgebrande 
olijfbomen. Oud ijzer boertjes en gipsy’s scharrelen er nu 
rond om de resten bruikbare materialen weg te halen. Er 
hangt een nare sfeer. En toch voelt deze plek (in een vallei) 
beschutter dan het nieuwe Moria. Hier waren douches en 
wc's, in het nieuwe kamp zijn nog steeds alleen Dixies. En 
nog iets: wat geeft ons het recht om deze mensen überhaupt 
op te sluiten?

22 november: “De 7000 winterjassen zijn aangekomen! 
Super fijn dat iedereen in Moria 2.0 nu een warme jas krijgt. 
Vandaag zijn we op pad geweest naar de life jackets grave-
yard. Een enorme berg met rubber boten en veel te veel kin-
der-zwemvestjes.

Thuis lekker gyros gegeten en welkomstpakketjes gemaakt 
met bord, bestek en stukje zeep (nee, ik heb die combi ook 
niet bedacht ;-)”

25 november: “En nu is het weer voorbij... Gisteren nog 
carry bags gemaakt vol met lieve en nuttige zaken voor net 
bevallen vrouwen. Het is enorm dankbaar om deze bags (met 
kraamverband, luiers, een babypakket met rompertjes en een 
knuffeltje etc.) te vullen, want ieder babypakket en huispak 
dat erin gaat is door zoveel andere moeders in Nederland bij 
elkaar gebracht. Overal zitten mooie lintjes om en kaartjes 
aan en ik kan me alleen maar voorstellen hoe ontzettend fijn 
het moet zijn om dit van BWC te ontvangen als je heel wei-
nig hebt. Rosa, die iedere week zo'n 30-40 carry bags (!) uit-
deelt in het ziekenhuis neemt ook altijd wat zeep mee voor op 
de toiletten in het ziekenhuis en dadels en abrikozen. Zulke 
simpele dingen brengen net dat beetje menselijkheid, maken 
het iets humaner. En dat is denk ik het mooiste wat ik gezien 
heb en waarom BWC zo belangrijk is als aanvulling op grote 
bureaucratische organisaties. Want wie denkt aan Fatima die 
9 maanden zwanger is, als een kamp 30.000 dekens nodig 
heeft?  ”

Een oplossing voor het vluchtelingen-probleem is er niet 
zomaar. Er spelen veel (inter)nationale belangen die ik 
inmiddels iets beter begrijp. Voor mij ligt de grens bij men-
selijkheid. Als ik buikpijn krijg bij het idee dat er een mama 
met baby op een pallet in een tentje bij 5 graden moet liggen 
zonder douche en mét schurft, dan is een grens bereikt. 

Warme groet, Marieke Jonker 

Doneren kan nog steeds: 

M. Jonker  NL21 INGB 0007 6657 46 

o.v.v. “Because We Carry team 266”

Donaties van € 250,- of meer mogen ook rechtstreeks aan BWC 

o.v.v. Team 266. BWC kan een afschrift opstellen zodat je

donatie belasting aftrekbaar is: 

Stichting Because We Carry - IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96 

Op de “zwemvesten-begraafplaats” op Lesbos.

Overal op Lesbos vind je graffiti over het vluchtelingenprobleem. 

Op de achtergrond de iso-boxen van het kamp Kara Tepe. Hier 

zijn de voorzieningen beter, maar de lokale tegenstanders hebben 

ervoor gezorgd dat dit kamp binnenkort moet sluiten.
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Engelen
(door Nel Stoffelsen en Ellie Boot)

In de Adventstijd van 2020 waren er zo’n 50 engelen actief. 
In het geheim bezorgden ze kleine attenties en kaartjes bij 
een ander. Zo hielpen ze elkaar door een tijd van kou, donker 
en lockdown heen. En zo sloten we ons als gemeente aan bij 
het thema van de Kersttijd: het goede leven delen.
De meeste engelen kijken met plezier terug. Ze hebben 
genoten van het verzinnen van leuke dingen voor hun ont-
vanger. En ze hebben genoten van wat ze zelf ontvingen van 
hun geheime engel. Diana Kneppers-Doornekamp schreef er 
een mooie impressie over in de eerste nieuwsbrief van dit 
jaar.

Intussen is de lockdown verder 
aangescherpt in de hoop dat we 
kunnen voorkomen dat de 
Engelse variant van het corona-
virus teveel om zich heen grijpt. 
Als kerkelijke gemeente doen 
we daar vanzelfsprekend aan 
mee: hoe voorzichtiger we nu 
zijn, hoe eerder we weer nor-
maal met elkaar om zullen kun-
nen gaan. Het ziet ernaar uit dat we dit nog wel een tijdje zo 
vol moeten houden, al gloort er licht aan de horizon dankzij 
de inentingen tegen het virus.

We vroegen ons af: hoe kunnen 
we die engelen-aandacht voor 
elkaar vasthouden? Hoe voorko-
men we dat we de tijd passief 
uitzitten en vergeten wie het in 
deze maanden het meest moei-
lijk hebben? Hoe  blijven we 
naar elkaar omzien?
We willen graag een nieuw 
engelenproject met jullie opstar-

ten voor de Veertigdagentijd. Met enkele nieuwe spelregels. 
Deze keer zullen we niet via lootjestrekken.nl mensen aan 
elkaar koppelen, maar willen we dat handmatig doen. Ieder 
die engel zou willen zijn voor een ander, kan zich daarvoor 
opgeven. Wie iemand weet die wel wat aandacht kan gebrui-
ken, kan hem of haar opgeven als ontvanger. Wie zélf toe is 
aan lieve gebaren en attenties, kan zichzelf als ontvanger 
opgeven.

Iedereen kan ontvanger zijn. 
Ontvanger kan iemand zijn 
die alleen is. Of een kind dat 
met de ziel onder de arm 
loopt. Een ouder die met 
moeite en stress werk en zorg 
en onderwijs thuis combi-
neert. Iemand die verdriet 

heeft of ziek is (geweest). 
Zomaar iemand van wie je denkt 
dat hij of zij een steuntje in de 
rug kan gebruiken.
Wie zich opgeeft om engel te 
zijn, kan verschillende dingen 
doen. Hij of zij kan in het 
geheim de ontvanger blijken van 
aandacht schenken. Of gaat een 
keer langs. Of nodigt de ander 

uit voor een kop thee of koffie. We denken dat het goed is als 
ieder er haar of zijn eigen weg in kiest, je weet zelf het beste 
hoever je wilt gaan in het leggen van contact binnen de 
mogelijkheden die daar in deze tijd voor zijn.
Het gaat ook nu niet om grote cadeaus, in tegendeel: het zijn 
de kleine blijken van aandacht die het hem doen.
Het kan natuurlijk zijn dat je allebei wordt: engel én ontvan-
ger. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je jezelf als 
engel hebt opgegeven en door iemand anders als ontvanger 
bent genomineerd.

Samengevat:
   • Wil je engel zijn voor iemand anders?
   • Weet je iemand die ontvanger zou kunnen zijn?
   • Heb je zelf behoefte aan wat aandacht?

Geef dit dan vóór 14 februari door aan Nel Stoffelsen: 
Wanneer je je opgeeft als engel, hoor je op of kort na 14 
februari meer. Op 17 februari, Aswoensdag, begint de 
Veertigdagentijd en kunnen de engelen van start gaan.
Wanneer je in de weken die volgen jezelf geheim houdt als 
engel is het leuk als je ergens na Pasen (4 april) jezelf aan je 
ontvanger bekend maakt. Dat is aan jou.

We hopen dat je (weer) meedoet!
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Geloof en Wetenschap
Door veel gelovigen binnen de kerken worden 
geloof en wetenschap beleefd als een soort tegenpo-
len. Bij de eerste ontwikkelingen van de moderne 
wetenschap in de zeventiende eeuw is dat gevoel 
ontstaan en dat is altijd zo gebleven. 

De oorzaak daarvan waren de wetenschappelijke ontdekkin-
gen die niet altijd in overeenstemming waren met wat er in 
de Bijbel stond. Daarom werden ze vaak ervaren als een 
rechtstreekse aanval op het christelijke geloof. 

Zo overkwam het Copernicus in de 17e eeuw toen hij zijn 
ontdekking bekend maakte dat de aarde om de zon draaide 
en niet de zon om de aarde, zoals toen algemeen nog gedacht 
werd. Maar volgens de kerkelijke leiders van die dagen kon 
dat niet, want Jozua had bij de verovering van het land 
Kanaän toch gezegd dat de zon stil moest gaan staan en niet 
dat de aarde dat moest doen. De discussie werd gesloten en 
Copernicus kon kiezen: herroepen of als ketter veroordeeld 
worden, met een grote kans dat hij dan op de brandstapel 
terecht zou komen. Hij koos toch maar voor het leven en zal 
gedacht hebben: “dan moet in het Vaticaan de zon nog maar 
even om de aarde draaien”.

Zo kunnen we doorgaan met de evolutie leer van Darwin, 
rond het midden van de 18e eeuw. Ook daar waren de kerken 
het niet mee eens. Maar in die tijd was de macht van de ker-
ken niet meer zo groot dat ze mensen kon terechtstellen. 
Maar veel kerken, ook protestantse, waren er helemaal niet 
aan toe om aan te nemen dat het ontstaan van de aarde met 
alles wat er op leefde een periode van miljarden jaren 
besloeg. Soms wordt nog wel gepoogd in deze zaak een brug 
te slaan tussen geloof en wetenschap door te stellen dat God 
het ontwerp gemaakt heeft of de ontwikkeling heeft 
gestuurd. Maar daarvoor zijn nog geen aanwijzingen gevon-
den. 

Zo gaat de kerk iedere keer na veel wikken en wegen schoor-
voetend mee in de ontdekkingen van de wetenschap, vaak 
omdat het niet anders kan. De tegenzin die daarbij ontstaat is 
vooral te herleiden tot het gevoel dat dergelijke ontdekkingen 
een aanslag op het geloof beogen en dat brengt onzekerheid 
met zich. Maar dat is helemaal niet nodig.

Daarom zouden we best iets blijer om kunnen gaan met de 
resultaten van de wetenschap, zeker als we denken aan de 
vorderingen op andere wetenschapsgebieden; bijvoorbeeld 
aan de opbouw van de gezondheidszorg. Het terugdringen 
van ziekten waaraan vroeger veel mensen, vooral kinderen, 
overleden. Het voorkomen van epidemieën waaraan bevol-
kingen van vooral steden in korte tijd voor een groot deel 
stierven. Inentingsprogramma ’s en goede voorlichting over 
hygiëne hebben daarin een grote rol gespeeld. Ook op het 
gebied van landbouw zijn grote vorderingen gemaakt door 

verbetering van gewassen en teelttechnieken. De honger in 
de wereld is daardoor sterk teruggedrongen. Het is nu zelfs 
zo dat er geen honger meer behoeft te zijn, omdat voldoende 
voedsel geproduceerd kan worden. Als dat toch voorkomt 
dan is dat niet meer door gebrek aan voedsel, maar omdat 
het niet op de juiste plaatsen gebracht kan worden. Vaak 
hangt dit dan samen met oorlogshandelingen of transport 
problemen.

Het is daarom merkwaardig dat vooral de laatste decennia 
ook deze takken van wetenschap met argusogen worden 
gevolgd en vaak zelfs in een negatief daglicht worden 
geplaatst. Natuurlijk, ook in wetenschap worden wel eens 
fouten gemaakt, maar dat is inherent aan werken. Alleen wie 
niet werkt maakt geen fouten. Wetenschappelijke fraude 
wordt vrijwel altijd ontdekt en wordt zwaar bestraft en 
helaas kunnen sommige ziekten nog niet worden behandeld. 

Ervaringen die negatief  de aandacht trekken zijn bijvoor-
beeld de soms zeer hoge prijzen van medicijnen in de 
gezondheidszorg en de grootschalige ontwikkeling in de 
landbouw. Maar dit hangt samen met economische en techni-
sche zaken die niet aan de wetenschap zelf toegeschreven 
kunnen worden. Een zwak punt is wel de bijdrage van de 
industrie zelf aan de kosten van het onderzoek. Dit zet de 
onafhankelijkheid er van onder druk.

Dus, er is niet zo erg veel reden wantrouwend te staan tegen-
over wetenschappelijke ontwikkelingen. Het heeft veel goeds 
gebracht; niet alleen op het gebied van gezondheidszorg en 
voedselvoorziening, zoals toegelicht in voorgaande voorbeel-
den, maar ook op heel veel andere gebieden. Jammer genoeg 
worden ontdekkingen soms ook verkeerd gebruikt; denk 
maar aan wapens bij oorlogshandelingen. Maar dat hangt 
samen met oneigenlijk gebruik.

De ontdekkingen van de wetenschap over het ontstaan van 
de aarde en de kosmos spelen mogelijk wel een rol bij dat 
gevoel van onbehagen over wetenschap, omdat het in con-
flict staat met gegevens daarover in de Bijbel. Het lijkt dan 
al gauw of die kennis gebruikt wordt om het bestaan van 
God te ontkennen. Dat is ook wel gebeurd in het verleden. 
Maar al neem je kennis van de feiten dat wereld en kosmos 
op een andere manier zijn ontstaan dan vroeger werd 
gedacht, dan kun je nog wel in God blijven geloven. 
In kerkelijke kringen wordt daarover verschillend gedacht en 
wordt een gesprek daarover vaak negatief beleefd. Het is 
beter het positief te benaderen door er met elkaar over te dis-
cussiëren. U bent daarvoor van harte welkom.

Cees Sonneveld.

Cees Sonneveld is lid van de PKN 

Kruiskerk Nijkerk en schrijft met 

regelmaat artikelen in het Kompas, het 

wekelijkse kerkblad van de Kruiskerk.



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

HOE EEN AMSTERDAMS MEISJE 
STAATLOOS WERD

“Op negen december negentienhonderd drieënzeventig om 
23 uur, 24 minuten, is in de gemeente Amsterdam geboren: 
Selina”, zo staat het op het geboortecertificaat. Een 
Amsterdams meisje. Ware het niet dat haar ouders er niet 
vandaan komen en ook niet van plan zijn er te blijven. Ze 
zijn Roma. 

Vader Menowin en moeder Raluca komen uit Joegoslavië - 
dat bestond toen nog. Ze zijn geboren in een dorpje in de 
autonome provincie Vojvodina. Ze doen wat Roma doen: ze 
trekken rond. Voor Menowin en Raluca lonkt de 
Amerikaanse droom. Ze willen verhuizen naar de VS. Koko 
Petalo, de legendarische voorman van Roma en Sinti in 
Nederland, helpt hen te emigreren. In 1974 vertrekt het gezin 
naar Chicago. De kleine Selina is nog maar drie maanden 
oud. 

Ze groeit op als een Amerikaans meisje. Naar school, naar 
sport, spelen met vriendinnetjes. Na de highschool gaat ze 
werken in de ouderenzorg: bejaarden helpen met het huis-
houden en met koken. Huis fris & opgeruimd houden, lekke-
re maaltijden maken, mensen een beetje vertroetelen. Haar 
ogen lichten op als ze het erover heeft. 

Vader Menowin heeft ondertussen een tapijtwinkel. Het gaat 
het gezin goed. Tot Selina voor de verkeerde man valt; lid 
van een gang en gewelddadig. Ze komt bij zinnen en maakt 
het uit, maar hij dreigt haar en haar ouders te vermoorden. 
Het gezin vlucht halsoverkop naar Nederland. Weg 
Amerikaanse droom. Het is 1998.

“Achteraf denk je: waarom zijn we niet binnen de States ver-
kast? We hadden naar een andere staat kunnen gaan. Maar 
dat is achteraf. Op dat moment wilden we zo ver mogelijk 
van die man vandaan. Een oceaan ertussen voelde een stuk 
veiliger.” Blinde paniek dus. Eenmaal terug in Nederland 
blijkt het niet eenvoudig om een verblijfsvergunning te krij-
gen. 

Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders 
in 2012 ter uitzetting vastgezet in de Vrijheidsbeperkende 

Locatie in Ter Apel.
12 weken zouden ze er 
maximaal mogen zit-
ten, wordt Selina ver-
teld. Het worden 3,5 
jaar. Uitzetten blijkt 
niet binnen een paar 
maanden te regelen. 

De Nederlandse autori-
teiten moeten zaken 
doen met de Servische; 
Joegoslavië bestaat niet 
meer en de provincie 
waar de ouders zijn geboren is ingelijfd door Servië. Het 
ministerie in Belgrado zegt in 2013 dat de ouders toegelaten 
zullen worden; hun geboorteakten kloppen. Voor een laissez-
passer kan Nederland zich wenden tot de ambassade in Den 
Haag. In maart 2015 worden de ouders daadwerkelijk uitge-
zet. 

Selina kan echter niet mee met haar ouders; zij wordt níét 
toegelaten. De Serviërs vinden dat Selina niets met hun land 
van doen heeft. Terug naar de VS zit er ook niet in; ze is 
nooit Amerikaans staatsburger geworden. Een paar weken na 
de uitzetting van haar ouders wordt Selina op straat gezet. 

Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA terecht. Vanaf dat 
moment proberen de juristen van INLIA samen met de advo-
caat een doorbraak te bewerkstelligen. Ze gaan met Selina 
naar de ambassade, corresponderen met de Servische autori-
teiten, sturen geboorteaktes en toelatingspapieren van de 
ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf; zo’n twee jaar 
lang trekken ze alles uit de kast, maar niets helpt. 

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om het Servische 
staatsburgerschap aan te vragen, schrijven de Serviërs: ze is 
daar niet geboren en haar ouders hadden ten tijde van haar 
geboorte niet de Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit 
destijds niet bestond, doet er niet toe. Selina blijft staatloos. 
“Ik mag niet blijven en ik kan niet weg.” Het is de zomer 
van 2018. 

De opvang van INLIA is dan net onderdeel geworden van de 

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u rechtstreeks 
of op een later  tijdstip via internet beluisteren en op 
verschillende manieren opzoeken: 
Ga naar de website van ‘De Eshof’: www.pgdeeshof.nl  
kijk bij “diensten en internet” (linker kolom) of het tabblad 
“liturgie”. 
U kunt ook naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar 
provincie Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.



D E  E S H O F 17

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer is
dinsdag 23 februari 2021
Inleverdatum voor het aprilnummer is dinsdag 30 maart 2021

Uw keuze: Rondom gedrukt en/of digitaal?
Normaal ontvangt u de gedrukte Rondom in grijstinten. U 
kunt er echter ook voor kiezen de Rondom digitaal in kleur te 
ontvangen. Zowel op papier als digitaal mag ook.
Stelt u geen prijs op de Rondom, dan verwijderen we uw 
adres uit het bezorgbestand.

U kunt uw keuze doorgeven of wijzigen door dit aan de 
redactie kenbaar te maken of een mail te sturen aan 
digitale.rondom@gmail.com

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
        t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij stellen een bijdrage van € 7,50 voor als u alléén de 
digitale Rondom ontvangt. Ontvangt u de gedrukte Rondom 
dan stellen wij een bijdrage van € 22,50 voor.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl, is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshofberichten per mail?
In enkele gevallen (2 tot 4 keer per jaar) zou 'de Eshof' u 
graag per mail willen benaderen. Veel mensen hebben hun 
mailadres al doorgegeven. 
In deze 'Coronaperiode' worden deze adressen ook gebruikt 
voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u ook Eshofberichten per mail ontvangen en hebt u uw 
mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt u daarvoor een 
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl  

Landelijke Vreemdelingen Voorziening; een pilot waarin ook 
de Dienst Terugkeer&Vertrek een van de samenwerkings-
partners is. De LVV is opgezet om oplossingen te creëren 
voor vreemdelingen in een anders uitzichtloze situatie. 
Precies voor gevallen als Selina dus.

INLIA en de advocaat vragen de DT&V om te bemiddelen 
met de Serviërs. De dienst doet in januari 2019 een poging. 
Maar ruim een jaar later is het nog steeds stil. Als de advo-
caat de DT&V in het voorjaar van 2020 weer vraagt naar de 
vorderingen, luidt het antwoord: als Selina nu eens een 
terugnameverzoek doet met haar geboorteakte en die van 
haar ouders? 

Selina weet niet wat ze hoort. Anderhalf jaar gewacht op 
bemiddeling, om te horen te krijgen dat ze moet doen wat ze 
allang heeft gedaan. Ze wordt er moedeloos van. De jurist 
van INLIA wijst er nog maar eens op dat aantoonbaar gedo-
cumenteerd is gevraagd om terugname en dat de ambassade 
weigert. Wat kan Selina verder nog doen? Is er inmiddels 
eigenlijk geen sprake van een zogeheten ‘buiten schuld’-situ-
atie op grond waarvan Selina een verblijfsvergunning zou 
kunnen krijgen? Ze heeft immers alles geprobeerd om te ver-
trekken en is daar buiten haar schuld niet in geslaagd.

De DT&V vindt dat Selina nog niet álles heeft geprobeerd. 
Ze moet haar moeder vragen de Servische nationaliteit aan te 
vragen en in Servië te gaan wonen. Misschien zou dát hel-
pen. Selina’s ouders zijn echter allang doorgereisd naar 
Zweden en wonen daar. Haar moeder is erg ziek en krijgt in 
Zweden behandeling. “En dan moet je je bejaarde moeder 
deze vraag voorleggen”, zegt Selina hoofdschuddend, 
“Pijnlijk.”

Selina’s moeder laat weten geen enkele behoefte te hebben 
om terug te gaan naar Servië of de Servische nationaliteit te 
verkrijgen. In juni 2020 vraagt de jurist de DT&V nogmaals: 
welke stap kan Selina nu nog zetten? Het is sindsdien ander-
maal stil gebleven.

Maar er is een ontwikkeling die hoop biedt: de Nederlandse 
regering heeft eind december, na jaren van voorbereiding, 
een wetsvoorstel tot vaststelling van staatloosheid ingediend. 
Dat is voor Selina mogelijk een stap naar een verblijfsver-
gunning.  

De Raad van State en de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken adviseren namelijk om het wetsvoorstel 
aan te passen; bij de vaststelling van staatsloosheid zou ook 
verblijfsrecht moeten horen. Ook het 
VN-mensenrechtencomité heeft daar onlangs over geoor-
deeld. Als de Tweede Kamer het advies overneemt, is Selina 
na een lange weg eindelijk weer ergens thuis. Kan ze mis-
schien weer in de ouderenzorg gaan werken. Ze durft het 
eigenlijk niet te dromen.



Als Bloeidaalgroep ontmoeten we elkaar sinds het koud is niet meer in Bloeidaal. Een paar keer konden we te gast zijn 
bij Jan Scheijgrond en Eunice van Zomeren in Barneveld. Nu de lockdown is aangescherpt, zien we elkaar tijdelijk via 
Google Meet. Het is een beetje behelpen, maar beter dan niets!

Met groet!
Ellie
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De Eshoftuin ontwaakt uit de winterslaap
We zijn weer van start gegaan. Terwijl iedereen uitkijkt naar de lente, steken wij met veel plezier weer 
de handen uit de mouwen, zodat het voorjaar zijn vruchten af kan werpen. 

Eind januari troffen we een enorme berg mest aan, die we met z’n allen over het land verspreidden. Met kruiwagens 
reden we af en aan naar het extra stuk grond dat we er sinds 
begin dit jaar bij huren. 
De komende weken staan in het teken van spitten. Jan, Janny 
en Janiet (echt waar) beginnen binnen met het voorzaaien. Laat 
de warmte nu ook maar buiten komen! 

Fiets gezellig een keertje langs, er is nu nog geen oogst, maar 
gewoon voor een gezellig bezoekje, of om een keertje mee te 
helpen. Je bent van harte welkom. 

In de wekelijkse nieuwsbrief staat eventuele actuele infomatie. 
Zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur zijn  wij in win-
termaanden aanwezig.

Namens de ‘Eshoftuinierders’ 
Nelleke Kraaikamp




