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zondag 10 oktober 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
     Collecten: Voedselbank en Eredienst

zondag 17 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 24 oktober 10:00 uur mw. Thea Kloek, Nijkerk
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Muziek en Liturgie

zondag 31 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 07 november 10:00 uur Kanselruil met Pauluscentrum
     Collecten: Oecumene PKN en Onderhoud gebouw

zondag 14 november 10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten
     Collecten: Eigen diaconie en Solidaridad      

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

Agenda
zondag 10 oktober 10:30 uur Basiscatechese
     excursie Xaveriuskerk

maandag 11 oktober 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 13 oktober 20:30 uur Repetitie cantorij

donderdag 14 oktober 20:00 uur Moderamen

woensdag 20 oktober 20:30 uur Repetitie cantorij

donderdag 21 oktober 19:30 uur Diaconie

maandag 25 oktober 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 27 oktober 20:30 uur Repetitie cantorij

donderdag 28 oktober 20:00 uur Kerkenraad

maandag 01 november 19:00 uur Basiscatechese

maandag 08 november 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 10 november 20:00 uur Repetitie cantorij

donderdag 11 november 20:00 uur Moderamen         
        * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie
Zondag 31 oktober: Allerheiligen en gedachtenisdienst

Op zondag 31 oktober zullen we de namen noemen van de mensen uit ons midden die we verloren aan de dood. We doen dat 
in vertrouwen op wat lied 731 zingt: ‘Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan tot U, want in uw heden bewaart Gij hun 
bestaan.’ We zullen de namen noemen van:

Tineke Ploeg-van den Heuvel – 21 april 1945 – 26 oktober 2020
Jacoba Margaretha Verschuur-Kroes – 19 juli 1953 – 4 december 2020
Judith Smidt-Brouwer – 12 mei 1937 – 11 december 2020
Hendrik van den Top – 29 september 1942 – 3 januari 2021
Jan van Leijenhorst – 25 december 1940 – 8 januari 2021
Mannes van Deuveren – 30 juni 1933 – 16 januari 2021
Willemijn Kwint-van de Bunt – 16 augustus 1931 – 19 januari 2021
Geertruida Louis-Roele – 28 november 1938 – 28 januari 2021
Annie Vreekamp-van Duinkerken – 24 augustus 1939 – 2 februari 2021
Johanna Maria Elizabeth Maaskant-Breugem – 5 april 1931 – 18 februari 2021
Jan Willem den Hartog – 8 februari 1948 – 11 maart 2021
Cornelis van Duijn – 1 april 1942 – 28 maart 2021
Gerard Verhoeff – 23 september 1943 – 31 maart 2021
Martus Bartus Geelhoed – 25 juli 1940 – 8 juli 2021
Petronella Johanna Clement-Bos – 28 juni 1937 – 20 juli 2021
Cornelis Both – 11 december 1942 – 8 september 2021
Egbert Berends – 5 januari 1944 – 25 september 2021

Vorig jaar konden we met de naaste familieleden niet bij elkaar komen. Dit jaar zal dat naar verwachting wel mogelijk zijn. 
We delen dan met elkaar voor wie allemaal we op zondag 31 oktober een gedachteniskaars zullen branden. Die kaars kan 
door een familielid worden aangestoken. De steen, met daarop de naam van de overledene, gaat op dat moment mee naar 
huis.
Naaste familieleden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst, die op donderdagavond 21 oktober om 
19.30 uur in de Eshof zal plaatsvinden.

ALLERZIELEN, MAANDAG 2 NOVEMBER: GEDENKEN OP DE BEGRAAFPLAATS

Het ziet er op dit moment naar uit dat we op 2 november net als andere jaren kaarsjes naar de graven op de Algemene 
Begraafplaats zullen kunnen brengen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats. Vanaf 
19.45 uur kunt u naar binnen.
We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de namen zullen worden voorgelezen van mensen die overleden zijn 
en aan wie we willen denken. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. Jantine Dijkstra zal enkele 
gedichten voordragen, door haarzelf geschreven, en we luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar 
de graven. Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld neerzetten. Of op een andere 
plek die je mooi vindt.
Na afloop zal er koffie en thee zijn in het uitvaartcentrum.

KANSELRUIL OP 7 NOVEMBER

7 november is de gedenkdag van Willibrord, ‘zendeling van de Lage Landen’. Zolang ik me kan herinneren hebben we op 
die zondag een vorm van samenwerking met onze rooms-katholieke buren. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te 
regelen. Een van de rooms-katholieke pastores gaat dan voor in de Eshof en ik ga naar het Pauluscentrum.
We zijn blij dat deze keer, net als vorige jaren, Ben Piepers de dienst in de Eshof wil leiden.

Ellie Boot
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Afgelopen maand heeft de ZWO zich flink ingezet met activiteiten. Zo heeft 
Nacht van de Vluchteling op 12 september plaatsgevonden. Er heeft zich een 
leuke diverse groep aangemeld om een wandeling door Hoevelaken te maken. 
Een mooie activiteit om een ander beter te leren kennen. Een week later was 
het tijd voor Nacht zonder Dak. Hieronder een sfeerimpressie van beide acti-
viteiten en het voorstellen van één van de deelnemers van Hoevelaken naar 
Georgië.

NACHT VAN DE VLUCHTELING

  
   

 

 

NACHT ZONDER DAK 2021
Op 18 en 19 september heeft de Nacht Zonder Dak plaatsgevonden naast De Eshof in Hoevelaken. Nacht Zonder Dak 
is een actie waarin een groep tieners één nacht in een zelfgemaakt krot doorbrengt van hout en karton. Dit is vergelijk-
baar met de situatie van een hoop jongeren in de wereld. Tijdens deze actie werden de tieners gestimuleerd om samen 
te werken aan het krot. 

       



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E6

Na het bouwen van de krotten op de eerste dag zijn ze gezamenlijk gaan lopen naar de sportvelden van SC Hoevelaken. 
Daar hebben ze onder begeleiding sport en spel activiteiten ondernomen. Nadat dit klaar was, zijn ze weer teruggegaan 
naar de krotten waar iedereen avondeten kreeg. Vervolgens is er een presentatie gegeven over het leven van vluchtelingen, 
in het bijzonder jonge vluchtelingen. Hierop is een speurtocht door Hoevelaken opgezet die ze in groepjes moesten vol-
tooien. De speurtocht bevatte vragen over de presentatie die ze eerder hebben gedaan. De groep gaf ook al aan dat ze veel 
hebben opgestoken van de leefsituatie van anderen. Na de speurtocht hebben ze met zijn allen gezellig aan het kampvuur 
gezeten en broodjes op een stok gebakken. Zo kwam de avond alweer ten einde.      
Er deden 22 kinderen tussen de 9 en 14 jaar mee aan de actie die allemaal individueel geld hebben ingezameld voor het 
project Hoevelaken naar Georgië. Dit hebben ze zo enorm goed gedaan dat er in totaal 2.100 euro euro is opgehaald. Daar 
zijn wij van het project allemaal hartstikke trots op.

       Jesse Kok – Deelnemer van Hoevelaken naar Georgië

Julia Westers schrijft het volgende naar aanleiding van haar deelname: “Op 18 september ging een groep van 22 kinderen 
zelf meemaken hoe het is om niet in een huis of comfortabele tent te slapen. 
In de week daarvoor hadden we het allemaal druk met geld inzamelen voor Georgië en dat is goed gelukt; we hebben in 
totaal 2.100 euro opgehaald.
We bouwden onze eigen hutjes van kartonnen dozen. Na de bouw gingen we spelletjes doen op de voetbalvelden. En we 
kregen vers gemaakt vegetarisch eten, heel lekker. In de avond deden we een speurtocht en na 23.00 uur moesten we stil 
zijn voor de nacht. De leiding hield de hele nacht de wacht, dat was een prettig gevoel. De volgende ochtend stonden we 
al vroeg op om alles goed op te ruimen en weer naar huis te gaan. 
We vonden het leerzaam en gezellig tegelijk en willen dit volgend jaar nog wel een keer doen.”

Één mooi moment voor de organisatoren van 
Nacht Zonder Dak was in de ochtend bij een 
afsluitende activiteit die heet ‘Over de streep’. 
Bij de vraag of de jeugd over de streep wilde 
stappen als ze dit weekend meer te weten 
waren gekomen of meer begrip hadden gekre-
gen voor dakloze jongeren of vluchtelingen, 
stapten iedereen massaal zonder aarzelen 
direct over de streep. Dit gold voor zowel de 
kinderen als ook de leiding. En zo kijken we 
terug op een mooie en zeker ook geslaagde 
eerste Nacht Zonder Dak Hoevelaken.
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Erik gaat regelmatig voor in kerkdiensten in de omgeving en 
als oud lid van ‘de Eshof’ ook bij ons.

Op 24 oktober stond Rolinka Klein Kranenburg op het roos-
ter. Rolinka was echter, zeer tot haar spijt, plotseling verhin-
derd de dienst op deze zondag te leiden.

Gelukkig was Thea Kloek uit Nijkerk bereid Rolinka te 
vervangen. 

Thea is theoloog en geestelijk 
verzorger. Ze heeft na jarenlange 
ervaring als verpleegkundige, 
gemeentepredikant en geestelijk 
verzorger een eigen praktijk voor 
mensen met levens- en zinge-
vingsvragen. Daarnaast gaat ze 
regelmatig voor in kerkdiensten.

Frits Harmsen

       
     DEELNEMER PROJECT HOEVELAKEN NAAR GEORGIË

EVEN VOORSTELLEN… 

Ik ben Jesse, 22 jaar oud en woon in Woudenberg. Ik studeer Communicatie en 
Multimedia design in Arnhem op de HAN. In mijn vrije tijd ben ik graag met 
vrienden en luister ik veel muziek. Ik ga daarom ook graag naar festivals toe. 
Ik doe mee met het project om een keer wat terug te kunnen geven aan mensen 
die het minder goed hebben dan ik. Dit project trok mijn aandacht omdat het 
vooral gefocust is op kinderen. Ik vind dat elk kind recht heeft op sport en 
beweging en dit op een veilige plek moet kunnen beoefenen. Ik ben erg trots 
op het team met wat we tot nu toe bereikt hebben. Vooral met het Coronavirus 
hebben we alsnog veel kunnen doen en op creatieve manieren ervoor gezorgd 
dat we geld hebben opgehaald. Ik kijk erg uit naar het komende jaar, de activi-
teiten nu alles weer langzaam op gang begint te komen en natuurlijk de 2 
weken in Georgië zelf.

Gastvoorgangers in oktober

Op 3 oktober gaat Bernadette van Dijk uit Amersfoort 
voor. In de Rondom van september is wat over haar geschre-
ven.

Op 10 oktober gaat er wederom een bekende gastvoorganger 
voor in de persoon van Erik Idema uit Nijkerkerveen. Ook 
op 14 februari van dit jaar was Erik als voorganger aanwe-
zig. We bevonden ons toen middenin de lockdown periode. 
Erik stond voor een nagenoeg lege kerk. Zijn gehoor zat 
thuis op de bank. 
Gelukkig is de situatie aanmerkelijk verbeterd en houden we 
weer ‘gewone’ kerkdiensten zij het dat het aantal bezoekers 
nog steeds beperkt moet blijven.

Erik is een buitengewoon creatief mens en een ras verteller. 
In zijn dagelijks werk is hij 
hoofdredacteur / uitgever bij 
educatieve uitgeverij 
Kwintessens in Amersfoort en 
schrijver 
van verhalen, liedteksten en 
scenario's. 
Daarnaast is Erik zeer muzi-
kaal en heeft hij een prachtige 
zangstem. ‘Als ik niet meer 
kan zingen, leef ik niet meer’ 
is een bekende uitspraak van 
hem. Jaren geleden heeft Erik 

als lid van de redactie meegewerkt aan de tot stand koming 
van het nieuwe liedboek. In het liedboek zijn enkele liedtek-
sten (lied 269, 290 en 359) en gedichten (blz. 75, 1292 en 
1293) van zijn hand opgenomen. 
Ook heeft Erik meegeschreven aan de musical Ruth die in 
2014 met veel succes in de Eshof is opgevoerd.  

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. 
Op dit moment 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  
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Van harte aanbevolen door het 
college van kerkrentmeesters: 
De 2e collectes van de komende 
weken 

Op 3 en 31 oktober: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, 
jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predikant. 
In samenwerking met diakenen 
en contactpersonen vervult  men 
de pastorale zorg voor de gehele 
gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale 
team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning 
geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.

Op 10 oktober: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 
in navolging van Christus, God en elkaar 
lief te hebben. Daarvoor hebben we 
elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen 
gaven. Dit komt voor een deel tot uit-
drukking in de erediensten. Met uw steun 
aan de collecte kunnen we samen de kos-
ten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, 
vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade 
na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische ere-
diensten georganiseerd.

Op 17 oktober: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehou-
den door veel vrijwilligerswerk. (Groot) 
onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat 
we nog veel komende jaren een mooi 
en veilig Gods huis hebben waar we 
elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard 
kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. 
Fijn dat u de collecte steunt!

Op 24 oktober: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begelei-
ding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van 
de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg 
houdt de kwaliteit en de continuïteit 
van een zorgvuldige liturgie in stand. 
Het overleg is gericht op de korte ter-
mijn i.v.m. de voorbereiding van dien-
sten maar richt zich ook op het volgen 
van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie 
en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer 
welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.

José van Dasselaar

Impressie Generale Synode – 
zaterdag 11 september

Opnieuw kwam de synode samen in 
Lunteren. Dit keer zonder mondkap-
jes, maar nog steeds wel keurig op 
1,5 meter. De liturgische opening 
werd gedaan door ds. Smedema, 
krijgsmachtpredikant. Hij memo-
reerde zijn eigen verblijf in Afghanistan en verbond hieraan 
onder andere de opdracht van de kerk en haar voorgangers 
om om te zien naar veteranen. 

Na de benoemingen werd overgegaan naar de reguliere agen-
da. 
Deze begon met een nieuw stuk: ‘Speelruime gezocht’, 
Protestantse visie op kerkgebouwen. 
Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep, nam ons 
mee door het rapport. Hij gebruikte hiervoor een aantal stel-
lingen. Een daarvan luidde: ‘Ik vind dat onze buurt/wijk mee 
mag praten over de toekomst van ons kerkgebouw.’ Deze en 
de andere stellingen riepen genoeg gesprek op. Van het 
gebruik van kerken als priklocatie tot de soms tegenstrijdige 
belangen van Monumentenzorg en de gemeente waardoor er 
ineens een kerkbank in het geding kan komen. Het rapport is 
een opmaat voor verder gesprek. Een gesprek dat ook van 
belang zal zijn in onze classis. Wat doen we met onze kerk-
gebouwen? Hoe onderhouden we deze, welke functie vervul-
len ze in het dorp of wijk en wat gebeurt er met die gebou-
wen die om verdrietige redenen niet meer als kerk kunnen 
functioneren? 

Na de pauze kwam de nieuwe kerngemeente Spangen 
(Rotterdam) aan het woord. Ds. Nico van Splunter nam ons 
mee in de ontstaansgeschiedenis. Enkele gemeenteleden ver-
telden over hun betrokkenheid. Hun verhalen waren inspire-
rend en getuigden van de kracht van het geloof. Deze ‘blik in 
het land’ gaf hernieuwde energie aan de vergadering. Hier 
doen we het voor! 

De middag werd vervolgd met het bespreken van het vervolg 
rapport over de ambtsvisie. De synode gaf aan dat er in de 
afgelopen tijd goed geluisterd is naar de verschillende sug-
gesties en bezwaren vanuit de leden. Duidelijk werd in elk 
geval dat zorgvuldigheid geboden is als het gaat om een 
goede ambtsvisie. Zo’n visie is bepalend voor de toekomst 
en moet tegelijk aanvoelen wat er nu al gaande is in onze 
kerk. Naast een goede visie, moeten er ook concrete dingen 
gebeuren. Een deel van de kerkelijk werkers heeft te maken 
met onduidelijke regelingen rondom bevoegdheden. Dat kan 
en moet echt beter. Daar was iedereen het van harte mee 
eens. 

We besloten de dag met de kerkorde-aanpassingen rondom 
de toevoeging van geestelijke verzorgers aan de synode en de 
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regeling rond het opheffen van gemeenten. De onderlinge 
sfeer, ook al was het wat op afstand, bleef goed. Er heerste 
een gevoel van ‘er samen uitkomen’ en niet van tegenstrijdi-
ge belangen. Natuurlijk werden er kritische opmerkingen 
gemaakt, maar daar is de synode ook de juiste plek voor. Het 
was dan ook in die sfeer dat afgevaardigde ouderling 
Thomas Kool van onze classis afsloot met zijn korte overwe-
ging. Aan de hand van het ‘Onze Vader’ sprak hij over onze 
lijn richting het Koninkrijk der hemelen. Het perspectief op 
dat Koninkrijk sluit aan bij mijn opmerking rondom de nieu-
we kerngemeente. Hier doen we het voor, op weg naar Gods 
toekomst voor ons. 

Ds. Marrit Bassa
Voorst, 13 september 

Van harte aanbe-
volen door de 
diaconie: De col-
lectes voor de 
komende weken 

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

17 oktober
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waar-
voor vaak een collecte bestemd is 
heeft de diaconie van de Eshof 
ook uw steun hard nodig. Met uw 
steun kunnen wij gezinnen in 
Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. 
Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg 
wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functione-
ren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. 

In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig heb-
ben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

24 oktober
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is 
een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is 
ontstaan uit een initiatief van kerkelijke 
en maatschappelijke instanties. Zij biedt 
hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een han-
dicap, leeftijd of andere omstandigheden 
geen beroep doen op bestaande hulpin-
stanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

31 oktober 
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 
functie  maar ook mensen van “buiten” 
zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat 
uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er spra-
ke is van een terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

7 november 
Oecumene PKN: Vrouwen in Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben 
dagelijks te maken met discriminatie 
en zelfs huiselijk geweld. Een vrou-
wencentrum voor pastorale studies 
waar Kerk in Actie mee samenwerkt, 
vindt dat dit moet stoppen en strijdt 
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrou-
wen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kun-
nen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfver-
trouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook 
als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk 
geweld. We bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
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Uit de kerkenraad

Op 9 september vergaderde de 
kerkenraad voor het eerst weer 
na de zomervakantie. We verwel-
komden Frits Harmsen ‘weer’ in 
ons midden, nu officieel bevestigd 
als ambtsdrager. 

Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we de 
agenda anders ingedeeld. We beginnen met korte 
actiepunten en mededelingen en hebben daarna 
uitgebreid de tijd voor het bespreken van inhoude-
lijke onderwerpen. 

In het eerste deel van de vergadering bespraken we de vol-
gende punten, die ik hier graag wil delen:

• Jaargesprek met ds. Ellie Boot
Voorzitter Sienke Wolters en scriba Eunice van Zomeren gaan 
dit jaar het gesprek voeren. We spreken af dat we vanaf vol-
gend jaar steeds 1 persoon van het duo wisselen. Zo hebben 
we een mooie balans tussen continuïteit en een nieuw geluid. 

• Begroting
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Henry 
Westein licht toe dat de aanvragen voor de begroting binnen 
zijn. Het college stelt nu de begroting op. 

• Beeld en Geluid
Jan Vogel geeft ons een update van de stand van zaken van 
beeld en geluid. De kerkenraad spreekt haar waardering uit 
voor de enorme hoeveelheid werk die door Jan en de andere 
leden van de geluidsgroep is verzet.

In het inhoudelijke deel hebben we gesproken over de vie-
ring van de maaltijd van de Heer en van gedachten gewisseld 
over ‘Het verhaal uit de zaal’. 

• Maaltijd van de Heer
Al sinds het begin van de coronapandemie hebben we in de 
Eshof niet meer samen de maaltijd van de Heer gevierd. De 
diaconie presenteerde een voorstel aan de kerkenraad over hoe 
we de maaltijd van de Heer weer samen kunnen vieren op een 
manier die tegemoetkomt aan de huidige kijk op hygiëne. We 
voerden het gesprek over hoe we praktische en hygiënische 
wensen en eisen zo kunnen invoeren dat het de essentie van 
het samen vieren van de maaltijd niet aantast. De diaconie 
werkt het voorstel verder uit.

• Verhaal uit de Zaal
Bij het introduceren van het ‘verhaal uit de zaal’ hebben we 
afgesproken dat we kijken hoe het bevalt. We hebben nu twee 
‘verhalen uit de zaal’ gehad. Vanuit deze ervaringen hebben 

we aan de hand van stellingen met elkaar uitgewisseld wat we 
belangrijk vinden in het verhaal, in de persoon en vanuit de 
achtergrond waaruit hij/zij dit vertelt. De kerkenraad heeft 
Ellie gevraagd om op basis van het gesprek een voorstel te 
doen voor een nieuwe persoon voor het houden van het ‘ver-
haal uit de zaal’.

Bezinningsdag 18 september
Zaterdag 18 september was de bezinningsdag van de kerken-
raad van de Eshof. Met z’n tienen hebben we een mooie dag 

gehad rondom een hooiberg 
tussen Achterveld en De 
Glind.

Met het hoofd in de 
wolken
De ochtend startte met 
prachtige nevels over de vel-
den. Na dat we een eerste kopje koffie met overheerlijke zelf-
gebakken cake en muffins van Nel hadden verorberd, begon-
nen we deze dag met het prachtige morgenlied ‘dit is een 
morgen’ (lied 216). De zinnen: dauw op de aarde, zonlicht van 
boven, vochtige gaarde, geurig als toen’, ze leken geschreven 
voor deze septemberochtend. 

Bezinning
We begonnen met 
een bezinnings-
moment dat aan-
sloot bij het thema 
van de vredes-
week ‘Wat doe jij 
in vredesnaam?’ 
Het ging over 
vrede dichtbij, 

over dat vrede begint 
bij vrede in jezelf. We 
onderzochten onze 
meningen: waar komen 
ze vandaan en waarom 
weten we zo zeker dat 
ze waar zijn? en gingen 
daarover met elkaar in 
gesprek.

Waar willen we 
mee aan de slag?
Voor en na de lunch 
spraken we over de 
thema’s waar we de 
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komende tijd als kerkenraad mee aan de slag willen. We had-
den begin 2020 al eens met elkaar geïnventariseerd welke 
onderwerpen we in de kerkenraad zouden willen bespreken. 
Corona gooide hier roet in het eten en we hadden onze aan-
dacht nodig voor andere dingen. In de kerkenraad van mei 
2021 hebben we ze opnieuw geïnventariseerd. 
De thema’s die genoemd zijn, zijn in drie groepen te verde-
len:

1. Hoe werken we samen 
(hoe houden we het ker-
kenwerk leuk, hoe vullen 
we vergaderingen in, hoe 
zorgen we voor goede pro-
cessen en communicatie)

2. Wie zijn we (hoe willen 
we kerkgemeenschap zijn)

3. Wat doen we (pastoraat, 
diaconaat, communicatie, 
activiteiten door de week, 
kerkdiensten, jeugd en de kerk)
We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over hoe we 
hier mee aan de slag kunnen, hoe ieder zijn rol hierin ziet, 
waar eenieder energie van krijgt. En afgesproken dat we in 
de kerkenraad een voorstel doen over hoe we hier mee ver-
der gaan.

Elkaar beter leren kennen 
We sloten de middag af met een 
wandeling in tweetallen. Al 
wandelend kwamen we vragen 
tegen die we aan elkaar mochten 
stellen en ook beantwoorden. 
Vragen die soms hilarisch waren 
en soms diepgaand. Het leverde 
een mooie mix van serieuze en 
lachwekkende verhalen op.

We sloten de dag af met het lied: Nu wij uiteengaan vragen 
wij God: Ga met uw licht voor ons uit.
 

Sienke Wolters

Dromen van een nieuwe
musical
Nog amper bijgekomen van het succes van musical 
Jozef - de dromenkoning, zaten we ineens in een 
serieuze lockdown. We durfden toen niet te dromen 
dat we nog een keer een musical zouden kunnen 
maken. We zijn blij dat de maatregelen dusdanig 
versoepeld zijn, dat we - met vertrouwen richting 
de toekomst - het toch weer aandurven: 

Er komt weer een musical! 

Het musical-team
Drijvende kracht achter de vorige musicals, Nel Stoffelsen, 
heeft de stoute schoenen aangetrokken om weer een musical 
op de planken te brengen. Het productieteam van Musical 
Jozef is ook dit keer weer bereid om deze uitdaging aan te 
gaan. De leiding is in handen van Simonet Schoon (regie) en 
Lodewijk de Vries (muziek), daarin bijgestaan door 
Annemieke Huurdeman, David Roelofs en Kirstin Siteur. 
Nel Stoffelsen is producent. Jan Roos verzorgt het lichtplan. 

Van meesterwerk tot kinderbijbel
Na Ester, Maria, Ruth, Anatevka en Jozef staat nu Kaïn - 
zwerver in de oerverhalen- op de rol. 
Samen met Kaïn zwerven we langs mis-
schien wel de bekendste verhalen uit het 
oude testament. De schepping, Adam en 
Eva in het paradijs, de toren van Babel, 
de ark van Noach... Verhalen die vrijwel 
zeker beelden bij je oproepen. Misschien 
denk je aan beroemde meesterwerken uit 
kunstmusea of juist aan de kleurrijke 
plaatjes uit de kinderbijbel. Door de 
musical Kaïn komen deze verhalen 
ineens op een heel andere manier tot leven. Ze broeien en 
bruisen. 

Oerknal
De musical begint met een knal. Een oerknal. De toren van 
Babel stort in. Kaïn staat op uit de puinhopen. De puinhopen 
van zijn leven. Sinds zijn broer Abel is gestorven, is Kaïn 
zwervend. Niet in staat om zichzelf onder ogen te komen. 
Doordat Kaïn wegkijkt, kunnen wij dat juist niet. We moeten 
blijven kijken en ons best doen het te snappen. Wat vertellen 
deze verhalen ons? Een zoektocht. Een zwerftocht. Is er 
goed én kwaad in God? Mag goed en kwaad naast elkaar 
bestaan? Ook in ons? Mogen we instorten en ook weer 
opstaan?  

Meedoen?
Kom naar de informatieavond op 22 november om 20.00 uur 
in De Eshof in Hoevelaken (inloop vanaf 19.30 uur)! De 
wekelijkse repetities beginnen op 7 februari 2022 (maandag-
avonden). Het uitvoerings- weekend is van 10 t/m 12 februa-
ri 2023 (!). Minimum leeftijd is 15 jaar. Je hoeft geen lid te 
zijn van een kerk om mee te mogen doen. Voor het koor 
worden geen audities gehouden. Voor de toneelrollen zullen 
auditierondes worden gehouden op 10 en 17 januari 2022. Er 
zijn veel rollen te verdelen, dus kom auditie doen! 

Opgeven voor deelname aan de musical kan na deze avond 
bij Nel Stoffelsen,
nel.stoffelsen@kpnmail.nl of via de aanmeldpagina op www.
musical-hoevelaken.nl.

Kirstin Siteur (namens Musicalteam Kaïn'
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Fred Kok is pastoraal werker in de St. Lucasparochie waar 
de Paulus Geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te 
sturen naar vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com of 
telefonisch bij Wim Eggenkamp of Frits Harmsen  

Tijd: 18 november van 19.30 uur tot 21,30 uur.
Locatie: Pauluscentrum
Leiding: Fred Kok
Toegang: vrije toegang. 

Zowel in de Eshof als in het Pauluscentrum wordt geen 
gebruik gemaakt van de corona toegangscontrole. Wij gaan 
er van uit dat een ieder de onderlinge afstand zal respecteren. 
In het Pauluscentrum is plaats voor 50 personen. 

Aanpassingen van de corona maatregelen zullen bekend 
gemaakt worden in de wekelijkse nieuwsbrief.

Bij de uitgang zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Een tweede activiteit van Vorming & Toerusting betreft een 
cursus van 4 dagdelen (ochtenden) met als onderwerp: 
Psalmen en kunst tot leven wekken.

Op de ochtenden van 1 en 8 november en 
22 en 29 november van 10.00 uur tot 
12.00 uur neemt Ben Piepers de aan- 
wezigen mee om psalmen en kunst tot 
leven te wekken.

Ben Piepers schrijft hierover het volgende:

“Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met 
elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en 
geschiedenis. 
Dat geldt ook voor een kunstwerk. Het leeft pas voor jou 
als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen 
heeft.
Zo hoop ik dat psalmen al lezend, mediterend en bevragend 
in onderling gesprek tot leven worden gewekt.
Vooraf beginnen we met kijken naar kunst, om haar eigen 
zeggingskracht.
Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en 
gezamenlijk op zo’n manier dat je de oude tekst als het 
ware zelf meemaakt en nieuw beleeft…
We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst.
Om de psalm op andere wijze te proeven, luisteren we tel-
kens naar een muzikale of poëtische vertolking”.

De 4 ochtenden worden gehouden in de ontmoetingsruimte 
van de Eshof. Er kunnen maximaal 15 belangstellenden deel-
nemen. Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 10. 

Vorming & 
toerusting
De activiteiten van 
Vorming & Toerusting 
hebben om de bekende 
redenen vrijwel geheel stil gelegen. Vrijwel, want 
gelukkig konden er wel enkele activiteiten door-
gang vinden zoals het online adventsconcert van 
Rudi Coppoolse en de expositie van Jeltje 
Hoogenkamp tussen Pasen en Pinksteren van dit 
jaar die we samen met de Liturgische Vormgroep 
hebben georganiseerd.

Uiteraard hebben we nagedacht over activiteiten als de coro-
na maatregelen worden verruimd. Gelukkig is de situatie 
zoveel verbeterd dat we het verantwoord vinden in het najaar 
weer een paar interessante bijeenkomsten te organiseren. 

Op 18 november zal Fred Kok in het Pauluscentrum 
spreken over joodse tradities in het christendom vandaag 
de dag of te wel “hoe joods is een christen”. 

Over zijn presentatie schrijft Fred het volgende:

“In een wereld waarin antisemitisme nog steeds, en ook 
helaas weer steeds vaker de kop op steekt, waarin de politiek 
joods-christelijke wortels worden gekaapt, gegijzeld en mis-
bruikt om eigen denkbeelden uit te dragen, is het misschien 
niet zo gek om ons af te vragen: Hoe Joods is een 
Christen?"

Een prikkelende vraag misschien. Maar hoeveel van de jood-
se tradities en het joodse geloof vinden we terug in ons gelo-
vig christelijk leven, en in het leven van alledag? Natuurlijk 
zult u zeggen: het oude/eerste testament is het heilige boek 
van het Jodendom, en ook het christelijke heilige boek, zij 
het geactualiseerd in het nieuwe/tweede testament. Maar wat 
leeft er van de joodse tradities voort in ons dagelijks en ker-
kelijk leven?

Bij ons (Fred Kok) thuis werd er op zaterdag gekookt voor 
de zondag (om mijn moeder zondagsrust te geven?) en op 
zaterdag werd er niet warm gegeten. Sabbatsheiliging? Voor 
Pasen moest de grote schoonmaak klaar zijn. Dat betekende 
op goede vrijdag de bedden naar buiten, als het weer het toe-
stond. Een christelijke invulling van de speurtocht naar zuur-
desem voorafgaand aan Pesach? 

Kortom, meer dan we ons bewust zijn, stammen we uit een 
JOODS-christelijke traditie en is onze cultuur bepaald door 
de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Een avond over deze en nog meer joodse elementen in ons 
leven als christen, of als doorsnee Nederlander…“
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Voor de 4 ochtenden wordt een bijdrage gevraagd van 25 
euro per persoon.
Met 15 aanwezigen kan de onderlinge afstand op een goede 
manier worden gerespecteerd.

De 4 ochtenden vormen geen doorlopend geheel. Het missen 
van een ochtend hoeft geen belemmering te zijn. Mocht u 
een ochtend missen, dan vindt er geen restitutie plaats van de 
inschrijfprijs.

Anny Smink is gastvrouw. Voor vragen kunt u bij haar 
terecht. Anny is bereikbaar via e-mail anny.schmink@
pgdeeshof.nl

Deelnemers kunnen zich opgeven via e-mail 
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com of telefonisch 
bij Anny Smink. Voor haar nummer: zie vorige alinea. Gelijk 
met de opgave verzoeken we om 25 euro over te maken op 
IBAN NL25RABO0373735367 t.n.v. Prot. Gemeente ‘de 
Eshof’ o.v.v. Psalmen en kunst. 

Contante betaling op de eerste cursusochtend is ook moge-
lijk.
De volgorde van opgave is uiteraard bepalend voor de deel-
name.

Tijd: 1 november, 8 november, 22 november en 29 
november van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inloop vanaf 9.45 
uur zodat om 10.00 uur begonnen kan worden.
Locatie: de Eshof
Leiding: Ben Piepers
Deelname: 25 euro

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.

Stil-l-even…
het thema voor de ‘Dag van Stilte’ op 31 december 2021.

Op het moment, dat de plannen voor de ‘Dag van Stilte’ op 31 december 2020 waren gesmeed, het draaiboek volledig gevuld 
was en de kunstenaars hun werk voltooid hadden viel alles, voortijdig, letterlijk en figuurlijk stil.

Nu het tij gekeerd is, is de Liturgische Vormgroep met haar projectleden weer zover om alle mooie,  rode draden uit die 
periode weer op te pakken en met elkaar te verbinden voor de Stiltedag op 31 december 2021. Vanaf oktober a.s. werken we 
dan ook enthousiast en vol zin toe naar deze dag.

In de loop der jaren is de Stiltedag in de Eshof een begrip geworden en uitgegroeid tot een unieke gelegenheid om op de 
laatste dag van het jaar even stil te staan. 

Aan de hand van het thema ‘Stil-l-even’ inspireerde de Werkgroep amateur -kunstenaars, rondom de Eshof en Paulusparochie, 
eigen werk te maken, dat ons inspireert om stil van te worden. Een hele kunst voor de maker en de bezoeker.

We zijn blij, dat we iedereen weer kunnen uitnodigen om op 31 december tussen beeldende kunst, gedichten en muziek, in 
een natuurlijke omgeving de kracht van verstilde beelden te komen ervaren.

Van harte! welkom, 
Bea de Rijke, 

namens de Liturgische Vorm-en Werkgroep Stiltedag

Alle diensten vanuit de Eshof kunt u rechtstreeks of op een 
later tijdstip bekijken of beluisteren via:

www.kerkdienstgemist.nl
U kunt daar zoeken op provincie Gelderland en vervolgens 
naar Hoevelaken. Ook is het mogelijk rechtstreeks op "Eshof" 
te zoeken.
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Oecumenische reis naar 
Toscane in 2022

In 2019 hebben we een oecumenische reis voor 2020 
naar Toscane aangekondigd met een verblijf in de 
Casa Valdese ‘Casa Cares’ in Reggello. Een infor-
matiereis naar de streek leverde een mooi en afwis-
selend programma op.
Helaas gooide Covid-19 veel roet in het eten. In 
2020 en ook dit jaar kon de reis om die reden helaas 
geen doorgang vinden. De situatie is nu zoveel ver-
beterd dat we in 2022 de reis naar verwachting wel 
kunnen laten doorgaan. Onze contactpersonen van 
de Casa zullen ons graag verwelkomen. We hebben 
dan ook logiesaccommodatie vastgelegd van 3 tot en 
met 10 mei 2022.

Er is echter wel wat veranderd in ons denken over het reizen 
per vliegtuig. Door de versnelde opwarming van de aarde en 
de daarmee gepaard gaande veranderingen van het klimaat 
met alle gevolgen van dien, twijfelen we of het nog wel ver-
antwoord is om voor een relatief korte afstand gebruik te 
maken van vervoer per vliegtuig. Ook hebben we overwogen 
dat reizen per vliegtuig door mensen van een kerkelijke 
gemeenschap niet strookt met het predicaat ‘groene kerk’ 
van ‘de Eshof’ en de zorg voor de schepping die regelmatig 
tijdens kerkdiensten vanuit ‘de Eshof’ en het Pauluscentrum 
te horen is.

Deze overwegingen hebben geleid tot het besluit om voor 
het vervoer naar en van Toscane gebruik te maken van een 
touringcar. Wij realiseren ons dat dit besluit voor sommigen 
een teleurstelling zal zijn en voor anderen een opluchting. 
We hebben dit besluit echter met overtuiging genomen 
omdat de zorg voor het milieu ons allen aangaat.

Reizen per touringcar heeft wel enige consequenties. We zul-
len een dag eerder vertrekken (2 mei) en een dag later terug-
keren (11 mei), waardoor we twee extra overnachtingen heb-
ben. De gevolgen voor de reissom hebben we nog niet pre-
cies in beeld, maar we gaan er vanuit dat de prijs van deze 
reis van 2 tot en met 11 mei ongeveer 1150 euro zal bedra-
gen. Een prettige bijkomstigheid is wel dat eigen vervoer ons 
wat flexibeler maakt in de uitvoering van het programma.

Voor alle belangstellenden die zich al hadden aangemeld en 
voor allen die op grond van dit stukje alsnog belangstelling 
hebben voor de reis nodigen wij uit voor een informatiebij-
eenkomst op maandag 1 november om 19.30 uur in het 
Pauluscentrum. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader 
ingaan op het vervoer en het programma en is er uiteraard 
ruimte om vragen te stellen en met elkaar kennis te maken, 
voor zover dat nodig is.

Voor deze bijeenkomst moeten we rekening houden met nog 
geldende corona-maatregelen. Op basis van de huidige situa-
tie is iedereen welkom, waarbij wij ervan uitgaan dat we 
allemaal de onderlinge afstand respecteren. Wanneer de 
regelgeving aangepast wordt zullen we jullie informeren via 
de nieuwsbrief van ‘de Eshof’ en via de mededelingen in het 
Pauluscentrum. 
Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, vra-
gen we jullie om je aanwezigheid bij één van ons drieën ken-
baar te maken.

We hopen alle belangstellenden op 1 november te ontmoe-
ten!

De reiscommissie, bestaande uit 
Ellie Boot (e-mail: ellie.boot@hccnet.nl)  
\
Frits Harmsen (e-mail: fritsharmsen@pgdeeshof.nl)  

Hetty Veldhuizen (e-mail: hetty.veldhuizen@pgdeeshof.nl)  

Frits Harmsen 
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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; tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com  

Inleverdata
Inleverdatum voor het novembernummer is
dinsdag 26 oktober 2021 

Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari is 
dinsdag 30 november 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 ont-
vangen. 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 redac-
tie 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 ech-
ter de privacygevoelige delen weggelaten.




