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      Met hart en ziel 

Ja, wij mogen weer gaan zingen,
na zo'n anderhalf jaar,
ziende op veel zegeningen,
van wel vijf en twintig jaar.

Ondanks afstand, toch tezamen,
lof aan God brengt dichterbij.
onze stemmen smelten samen,
tot een loflied vrij en blij.

Zachtjes en wat ingetogen,
komt ons lied diep uit ons hart,
in aanbidding en bewogen,
na gemis een nieuwe start.

Allereerst mogen wij zingen,
Hem ter eer, die harten ziet
en wij tellen zegeningen,
steeds vertolkend in ons lied.

                             Aagje Lingen 
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zondag 07 november 10:00 uur Kanselruil met Pauluscentrum (Ben Piepers)
     Collecten: Oecumene PKN en Onderhoud gebouw

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

zondag 21 november 10:00 uur ds. Ellie Boot+?/Solidaridad/Oecumenisch
     Collecte: Solidaridad

zondag 28 november 10:00 uur ds.Ellie Boot/1e advent
     Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw
   17:00 uur Vesper
     Collecte: Voedselbank

zondag 05 december 10:00 uur Roel van Riezen/2e advent
     Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie
   17:00 uur Vesper
     Collecte: Voedselbank

zondag 12 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/3e advent Collecten: Eigen diaconie en Jeugd-en Jongerenwerk
   17:00 uur Vesper
     Collecte: Voedselbank

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

Agenda
maandag 08 november 10:00 uur Psalmen en kunst tot leven wekken          
     door Ben Piepers   2e ochtend
   19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Musicalteam
   
woensdag 10 november 20:00 uur College van kerkrentmeesters
   20:30 uur Repetitie cantorij

maandag 15 november 19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Dr. Klaarenbeeksingel 65  Wijkteam 6
   
dinsdag 16 november 09:30 uur Ridderspoor 12 Pastorale Raad
   19:30 uur Liturgische Vormgroep
   20:00 uur Moderamen

woensdag 17 november 13:30 uur Activiteitengroep

donderdag 18 november 19:30 uur Pauluscentrum 
     Hoe joods is een christen door Fred Kok

vrijdag 19 november   Sirkelslag kids

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



maandag 22 november 10:00 uur Psalmen en kunst tot leven wekken 
     door Ben Piepers 3e ochtend
   20:00 uur van Dedemlaan 9 Wijkteam 8
   19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Informatieavond musical Kain
   
donderdag 25 november 14:00 uur Nachtegaallaan 12 Wijkteam 1
   19:30 uur Diaconie

maandag 29 november 10:00 uur Psalmen en kunst tot leven wekken 
     door Ben Piepers 4e ochtend
   19:00 uur Basiscatechese
   
woensdag 01 december 13:30 uur Activiteitengroep
   15:30 uur Liturgische Vormgroep

donderdag 02 december 20:00 uur Kerkenraad

maandag 06 december 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 08 december 15:30 uur Liturgische Vormgroep 
    
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Leiding voor de kinderdienst gezocht

Vind je het belangrijk dat er voor kinderen een plek is in de kerk waar ze op eigen 
wijze met de Bijbelverhalen aan de slag kunnen?

Vind je het leuk om met kinderen in basisschoolleeftijd om te gaan?

Dan is het iets voor jou om leider/leidster van de kinderdienst te worden!

Tijdens de kerkdienst heb je zo’n 20 tot 30 minuten om aan het werk te zijn met de 
kinderen. Online is materiaal beschikbaar dat je kunt gebruiken. En natuurlijk mag je 
je eigen invulling bedenken. Met de voorganger wordt uitgewisseld wat de inhoud is. 

Hij of zij kan indien gewenst hierover meedenken.

Wil je een keer meelopen met iemand die ervaring heeft? Dat kan! Of doe 
je gelijk mee?

Laat het me weten!

Ellie Boot
ellie.boot@hccnet.nl; WhatsApp 06 33832849



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E4

Kerkdienst en liturgie
ADONAI

In de kerkdienst van 17 oktober klonk een minder bekende 
aanspreektitel van God: ADONAI. Iemand vroeg wat die 
toch betekent. Een dergelijke uitleg hoort niet thuis in de 
overdenking, maar wel in het kerkblad; daarom bij dezen.
In de Hebreeuwse bijbel (dat is het hele ‘oude testament’) 
wordt de naam van God aangeduid met vier letters: JHWH. 
Uit eerbied wordt die naam niet uitgesproken. Niemand weet 
ook hoe dat zou moeten. In dit woord zit de stam van het 
werkwoord ‘zijn’, HJH. Vandaar dat we de naam wel verta-
len met ‘ik ben’ of ‘ik zal er zijn’.
In onze bijbel wordt dit vierletterwoord vertaald met HEER. 
Wanneer je dit woord in hoofdletters ziet staan, weet je dus: 
hier staat in de grondtaal JHWH. Daar mag je ‘heer’ lezen, 
maar ook een andere aanduiding is goed – zoals ‘Eeuwige’, 
‘Ene’, ‘Levende’, ‘Liefdevolle’ en zo meer.
Wie de bijbel in het Hebreeuws leest, zal elke keer als hij 
JHWH tegenkomt, zeggen: ADONAI. Het betekent letterlijk 
‘mijn heer’. Maar niemand denkt dat erbij. Want ook het 
woord ADONAI is met eerbied omgeven. De naam van God 

kun je immers niet vangen in een betekenis.
Om die reden liet ik door Marco op 17 oktober ‘ADONAI’ 
lezen op de plek waar het vierletterwoord in Exodus voor-
kwam. Omdat het een raadselachtig woord is. En het is goed 
dat dat zo is. Het duidt aan dat God een mysterie is.

Kanselruil op 7 november

Over deze zondag schrijft Ben Piepers:
“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 kansel-
ruil te regelen. 
We zijn blij dat deze keer, net als vorige jaren, Ben Piepers 
de dienst in de Eshof wil leiden.
Over deze viering schrijft Ben:

IK BEN DE ENE
BRON VAN LIEFDE
LEEF UIT DIE LIEFDE  

Op de gedenkdag van Willibrord zal in het kader van oecu-
mene Ellie Boot voorgaan in het Pauluscentrum en mag 
ondergetekende te gast zijn in uw gemeenschap van de 
Eshof.  
Hopelijk in de geest van Willibrord wil ik me richten op de 
inhoud van de Schriftlezing en vandaaruit enige lijnen trek-
ken naar ons geloven en leven in de huidige samenleving. 
De teksten uit Leviticus 19,1-2.9-18 en Marcus 12,28-34 
ademen het hart van geloven: God is één, bron van liefde en 
hoopt dat jij de ENE liefhebt en je naaste als jezelf.  Dat zijn 
grote woorden met veel ruimte, die vragen om te overwegen, 
uit te diepen en dichterbij ons leven te brengen. Dat kan in 
actief horen, verstilling, meditatie, zang en gebed vorm krij-
gen. Een vertelling en het gesprekje met kinderen kan een 
extra dimensie geven aan die kern. Op hoop van zegen.
Graag tot 7 november, Ben Piepers”

Doopdienst op 28 november

Op zondag 28 november zal Denzel Molnár worden gedoopt. 
Hij is geboren op 24 januari 2020 en zal, als hij dat wil, zelf 
naar het doopvont kunnen lopen. Hij is het jongere broertje 
van Adél (7) en Dorothy (3). Hun ouders zijn Geza Molnár 
en Edit Kòtai, die sinds maart 2019 in Hoevelaken wonen. 
Ze komen uit Hongarije. De Nederlandse taal is voor beide 
ouders daarom best moeilijk. Kinderen leren een vreemde 
taal spelenderwijs, wat goed te merken is aan Adél. Ze is in 
Hongarije geboren en toen ze één jaar was met haar moeder 
naar Nederland gekomen. Geza had een woning en werk 
gevonden in Nijkerk; in maart 2019 verhuisden ze naar 
Hoevelaken. Adél zit op de Schimmelpenninck van der 
Oyeschool en spreekt nu vloeiend Nederlands en Hongaars.
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Vespers op de Adventszondagen

We kiezen er als kerkelijke gemeente voor niemand buiten te 
sluiten. Dat betekent dat we bij de ingang van de Eshof geen 
QR-code of negatieve coronatestuitslag willen zien. Het 
heeft als consequentie dat we het aantal kerkgangers nog 
steeds beperkt houden. We willen immers dat ook mensen, 
die een kwetsbare gezondheid hebben, zich veilig voelen. 
Dus houden we enige afstand van elkaar en is het altijd 
mogelijk een plek te vinden die ruim voldoende van andere 
stoelen verwijderd is.

Het betekent ook dat we nog geen oecumenische vieringen 
houden. Ook de viering van Solidaridad op 21 november zul-
len we niet samen met onze buren van de 
Paulusgemeenschap vieren. . Want als we ieder in ons eigen 
kerkgebouw kerken, kunnen er meer mensen komen.

Wat net als vorig jaar wél in oecumenisch verband georgani-
seerd kan worden, zijn de Adventsvespers. Daar komen door-
gaans tussen de 15 en 25 mensen. Iedereen die wil, mag dus 
komen! De vespers zijn in de Eshof op de vier 
Adventszondagen om 17.00 uur.

Op 3 november gaat het vesperteam over de inhoud naden-
ken. We missen onze steunpilaar Gerda van Vilsteren. Met 
haar enthousiasme en inzet in gedachten zullen we ons best 
doen er mooie en verstilde vieringen van te maken.

(Namens het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees 
Otte, Simon Drost, Ellie Boot)

Ellie Boot

Aankondiging Kerstmiddag
De diaconie van de Eshof organiseert de kerstmiddag op:

Vrijdag 17 december om 15.30 uur in de Eshof

De voorbereidingen zijn in volle gang en alle gemeenteleden 
van 75 jaaren ouder ontvangen een uitnodiging

 (mocht u deze niet hebben ontvangen
dan bent u evengoed van harte welkom)

Namens de voorbereidingscommissie 
Lien Vogel

Quirina Schipper
Liesbeth van den Heuvel 
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Beste gemeenteleden,

Hierbij stel ik mij graag aan u/jullie voor. Mijn naam is 
Marco Kruijsbergen, ik ben 23 jaar oud en woonachtig in 
Woudenberg. Ik woon er samen met mijn moeder en jongere 
broer. Misschien zegt de achternaam Kruijsbergen u nog wel 
iets? Jan en Ada Kruijsbergen waren mijn opa en oma. Zij 
waren gemeenteleden van de Eshof. Hierdoor is de Eshof 
voor mij bekend terrein. Op repetitieavonden van de Cantorij 
ging ik af en toe met oma mee. Toen mijn oma meezong met 
het koor bij de musical Esther ben ik ook aanwezig geweest. 
Voor mij enkel maar warme herinneringen aan de Eshof! Nu 
hoor ik u denken, waarom mag hij nu eigenlijk een stukje 
schrijven in het kerkblad? 

Sinds september van dit jaar volg ik de Hbo-opleiding 
Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede. Een onderdeel 
van mijn opleiding is dat ik praktijkervaring moet opdoen 
buiten mijn eigen kerkelijke gezindte. Zelf ben ik als belij-
dend lid aangesloten bij de PKN. Echter kerk ikzelf bij de 
PKN Gereformeerde Bond in Woudenberg. Ik vind het 
belangrijk om inzicht bij andere kerken te krijgen, zodat wij 
ook van elkaar kunnen leren. Daarom heb ik gevraagd aan 
ds. Ellie Boot of ik de komende twee jaar stage mag lopen 
binnen de Eshof. Zij heeft mij deze kans geboden dus u zult 
mij gedurende deze twee jaar nog wel meer zien.

Zoals eerder aangegeven woon ik nog thuis. Mijn vader, 
Hans, heb ik nog niet genoemd. Hij is in 2018 na een kort 
ziekbed overleden. Dat was een moeilijke periode voor mij, 
maar ik ben daar erg open in.  Ik houd erg van het persoon-
lijke contact met gemeenteleden. Dus schroom ook niet om 
op mij af te stappen met uw vragen: persoonlijk of school-
gerelateerd. Ik wil de gemeente graag leren kennen, maar 
zeker ook van de gemeente leren.

De gesprekken met jongeren vind ik heel erg belangrijk. Zij 
zijn de volgende generatie die de kerk levend moeten houden 
en daarom wil ik ook alle jonge mensen aanmoedigen om 
samen te blijven komen in de kerk en in gesprek te gaan. Ik 
wil de jongeren daar ook graag bij helpen. Ook ik zal niet 
altijd een antwoord hebben op je vragen, maar weet dat je 
altijd welkom bent voor een praatje of een vraag. 

Gaandeweg zal ik activiteiten, kerkdiensten, huisbezoeken en 
vergaderingen bijwonen om een goed beeld te krijgen van de 
Eshof. Op 7 oktober jl. mocht ik al mijn eerste uren draaien 
voor de gemeente. Ik mocht bij de regionale vergadering 

aanwezig zijn van de Commissie Vorming en Toerusting. Ik 
vond het interessant om mee te maken. Later zal ik ook zelf 
activiteiten begeleiden. Ik hoop hiermee een bijdrage te kun-
nen leveren aan de gemeente en tegelijkertijd ook zelf veel te 
kunnen leren. Om uiteindelijk de gemeente en God optimaal 
te kunnen dienen.

Tot slot zie ik er naar 
uit jullie allen te 
mogen ontmoeten. 
Grote kans dat wanneer 
dit blad verschijnt wij 
elkaar al ontmoet heb-
ben. Alles wat we 
mogen doen in de 
gemeente doen we 
voor God en tot 
opbouw van Zijn 
Gemeente. Ik wens u 
vanuit Woudenberg 
Gods onmisbare zegen 
toe en hopelijk tot 
gauw!

Hartelijke groet,

Marco Kruijsbergen

Een stagiair in ons midden
Vanaf dit moment tot aan de zomer van 2023 zullen we een stagiair in ons midden hebben. Hij stelt zichzelf aan ons voor:

Beste mensen van de Eshof gemeente, 
Hartelijk bedankt voor de belangstelling en attentie.

Mevr. C. Beijlsmit-Hendriks 
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Geheime engelen 2021
(door Ellie Boot en Nel Stoffelsen)

In november 2020 begon het eerste ‘geheime engelen’-pro-
ject. In een tijd waarin we elkaar weinig konden zien, gaven 
we iemand kleine blijken van aandacht. Voor die ander was 
het geheim van wie de verrassingen kwamen. En zelf ont-
ving iedere engel op haar/zijn beurt af en toe iets leuks van 
een ander.

Het was een succes. Veel engelen vlogen met hart en ziel 
rond. En veel engelen kregen op hun beurt engelachtige 
attenties. Vooral de vier weken van de Advent lijken hiervoor 

geschikt te zijn. In 
het donker kun je 
immers gemakke-
lijk ongezien een 
verrassing bij een 
voordeur droppen. 
In de 
Bijbelverhalen 
komen we onder-
weg naar Kerstmis 
een engel tegen 
(Gabriël) en een 
hele stoet zong 
‘gloria in excelsis 
Deo’ in de 
Kerstnacht. 
Bovendien zijn 
deze dagen voor 
sommige mensen 
niet de fijnste en 

niet iedereen ziet uit haar Kerstmis. Het is langer donker en 
een gevoel van eenzaamheid kan op de loer liggen. Een 
engel brengt even licht.

Zullen we daarom opnieuw gaan vliegen…?

Ieder die mee wil doen, kan zich vóór 15 november opge-
ven bij Nel Stoffelsen 
Iedereen mag meedoen: klein en groot, jong en oud, 
gemeentelid of parochiaan of anders(on)gelovig. Na 15 
november voert Nel alle namen in op de website lootjestrek-
ken.nl. Je krijgt vanzelf bericht en kunt dan zien van wie je 
een lootje hebt getrokken.

Na de trekking van de lootjes mag je online nog enkele gege-
vens invullen: hoe oud je bent, of je een man of een vrouw 
bent, en wat je huisadres is. Ook kun je hobby’s en interesses 
invullen. De enige die jouw gegevens kan zien, is degene die 
jouw lootje getrokken heeft.

Daarna kun je aan de slag! Verras in het geheim degene die 
jij getrokken hebt met kleine attenties: een lieve kaart, een 
compliment, een gedicht, iets lekkers. Je mag het helemaal 
zelf weten. Doe dit bijvoorbeeld één keer per week. Kun je 
niet zelf erop uit, stuur dan iets met de post of laat iemand 
anders iets voor jou bezorgen. En maak het financieel niet té 
bont. Het gaat om de aandacht, niet om dure spullen.

Degenen die geen e-mailadres hebben, verzamelen we in een 
aparte groep. Zij krijgen een lootje in de brievenbus bezorgd.

Vorig jaar waren er ook enkele bonusengelen. Ze lieten Nel 
weten dat ze graag engel voor iemand wilden zijn, bijvoor-
beeld iemand die om wat voor reden ook niet mee kon doen. 
En dat ze zelf geen attenties hoefden te ontvangen. Het was 
niet moeilijk om ook voor hen ontvangers te vinden.
We weten natuurlijk dat het belangrijk is niet alleen te kun-
nen geven, maar ook te kunnen ontvangen. Maar wil je toch 
liever op deze bonusengelenmanier meedoen? Geef het door!

Zo gaan we door tot aan de kerst.
Met Kerstmis en in de week tussen Kerstmis en Oudjaar mag 
je jezelf bekend maken. Voor de ontvanger is het fijn als je 
dit doet. Er kan een leuk contact uit ontstaan. Maar bekend-
making is niet verplicht.

Doe mee! 
Zo bezorgen we elkaar een beetje licht in het duister.
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Van harte aanbe-
volen door de 
diaconie:
De collectes voor 
de komende 
weken 
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! 

14 en 28 november
Eigen diaconie: Kerstpakketten en  
kerstattenties

Ieder jaar brengt uw diaconie bij een 
aantal adressen kerstpakketten. De 
kerstpakketten zijn bestemd voor 
gezinnen in Hoevelaken die het finan-
cieel niet breed hebben. De kerstpak-
ketten zijn daarom zeer welkom en 
worden door de diakenen en contactpersonen persoonlijk 
bezorgd voor de feestdagen. Ook voor mensen die dit jaar 
een moeilijke tijd hebben gehad bijvoorbeeld vanwege hun 
gezondheid of door het overlijden van een dierbare ontvan-
gen van de diaconie een kerstattentie zodat ze weten dat ook 
de Eshof aan hen denkt. Om deze mensen tijdens de feestda-
gen te steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u 
deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd!

21 november
Solidaridad: Samen solidair voor haar 
toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese 
dorpsgemeenschappen die leven 
van de kleinschalige goudmijn-
bouw. Met name vrouwen hebben 
het zwaar. Zij worden ongelijk behandeld waardoor ze te 
weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten vrezen en 
niet kunnen investeren in hun ondernemingen voor een leef-
baar inkomen. Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen 
zij met hulp van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op 
te bouwen en op te komen voor hun rechten. Zo helpen vrou-
wen zichzelf, hun gezin en hun community vooruit. Helpt 
uw gemeenschap mee?

5 december 
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 heb-
ben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om 
zo’n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan men-
sen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast 
wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op 
maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijk-
heid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De 
organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig 
afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, gas/
water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de 
bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen beta-
len. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast harte-
lijk dank!   

Ook tijdens de Vespers wordt er
 gecollecteerd voor de voedselbank.!
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Update vanuit Hoevelaken naar Georgië
 

Over 9 maanden is het al zover! Dan vliegen we naar Tbilisi. Maar eerst 
hebben we een drukke periode voor ons liggen. Met de feestdagen in het 
zicht hebben we een vol programma staan. Zo gaan we rond het sinter-
klaasfeest verkleed de deuren langs, keren we met de zalmactie terug voor 
de kerst en slaan we vervolgens de handen in elkaar met Grace Care voor 
een oliebollenverkoop. Dat mag ook wel, met 9.000 euro op de teller zitten 
we op de helft van het streefbedrag wat we dienen te behalen.
 
Wij hebben hier enorm veel zin in en zijn er ook helemaal klaar voor! 
Afgelopen zondag, 24 oktober, hebben we een geweldig leuke teambuil-
dingsdag gehad. Lorijn en Annika hadden een fantastische dag georgani-
seerd. Naast wat voorbereidingen voor bepaalde acties, zijn we o.a. gaan 
lasergamen. We streden als groep zijnde tegen een andere groep. De locatie 
was voor de meeste onbekend, waardoor we flink te grazen genomen wer-
den in het eerste spel. Echter, bij het tweede spel waren we compleet voor-
bereid, pasten we tactiek toe en gingen we echt samenwerken. Bij terug-
komst even een patatje gegeten en snel door voor het volgende spel: Ik 
houd van Holland! Zoals bekend van tv. De groep werd opgesplitst in 2 
teams en moesten onder tijdsdruk opdrachten doen. Oftewel heel veel lol 
gehad samen!

Verdere info over de acties volgt via de nieuwsbrief. 

  EVEN VOORSTELLEN!

Ik ben Juul Cozijnsen, kom uit Hoevelaken en ben 22 jaar. 
Ik heb een opleiding tot chauffeur goederenvervoer behaald. 
Ik ben werkzaam in de zonnepanelen, als monteur & chauffeur. 
Het is voor mij de eerste keer dat ik mee op reis ga. 
Als kind kwam ik met mijn moeder in de Eshof. 
Zodoende kreeg ik de uitnodiging of ik mee zou willen gaan. 
Toen heb ik er een paar keer goed over nagedacht. 
Ik ben zelf in Zuid Afrika geweest voor 3 maanden. 
Daar heb ik ontzettend veel gezien & mee mogen maken! 
Daar ben ik ook tot het besef gekomen dat niet alles 
vanzelf sprekend is, al lijkt dat vaak hier in Nederland wel zo. 
Ook vind ik dat kinderen nergens niks aan kunnen doen, 
daarom altijd een goede & veilige omgeving moeten hebben. 
Ik hoop dat ik voor wat blije gezichten kan zorgen in Georgië, 
zodat ze een aantal momenten hebben om niet te vergeten!
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  HOLA,

Ik zal mij even voorstellen:
Ik ben Lorijn Gloudemans, een 20-jarige student uit Hoevelaken (momenteel wonend in Amersfoort). Op dit moment 
zit ik in het examenjaar van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker en ga daarna verder leren in het werken met kinderen. In 
mijn werk kan je mij terug zien op een Domino’s – scooter  in 
Hoevelaken of Vathorst of als medewerker bij het FC Utrecht stadion. 
Ook sta ik graag op het hockeyveld in Leusden met een gezellig mei-
denteam. In mijn vrije tijd houd ik ervan om met vrienden af te spre-
ken, reizen te maken of er op uit te gaan naar bijvoorbeeld het strand. 
De reis naar Georgië om daar een steentje bij te kunnen dragen aan 
het bouwen van sport- en spelvoorzieningen voor de jongeren vind ik 
heel bijzonder. Het zijn dingen die wij misschien in het dagelijks 
leven vanzelfsprekend vinden, maar wat niet ieder land kan bieden. 
Dit is de eerste keer dat ik mee ga op zo’n reis en wil de jongeren 
graag helpen met het opbouwen van deze voorzieningen. Een lach van een kind is goud waard! 
Liefs, Lorijn

 
  EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Sjoerd Dirven, 23 jaar en ik woon in Leusden. Op dit moment 
zit ik in de afrondende fase van mijn studie Facility Management bij 
Saxion te Deventer. Daarnaast ben ik werkzaam bij de Jumbo en bij 
PON Logistics. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten of 
spreek ik af met vrienden. 
Het is voor mij de eerste keer dat ik mee ga op reis. Door deel te 
nemen wil ik anderen helpen die het minder hebben en zelf bewuster 
worden van alle gemakken die ik zelf als normaal beschouw in het 
leven. Een voorbeeld hiervan is sporten, iets wat voor mij altijd toe-
gankelijk is geweest. Met het project wil ik graag mijn steentje bijdra-
gen om dit toegankelijk(er) te maken voor de kinderen in Aghaiani. Ik 
kijk ernaar uit om samen met de andere deelnemers een positieve 
impact te hebben op de inwoners en met name kinderen in Aghaiani.
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Ontwikkelingen en 
geloof
Wetenschappelijke ontdekkingen hebben vaak onrust in de 
kerken gebracht als de resultaten daarvan niet overeenstem-
den met wat er in de kerk over werd gezegd. Zulke tegenstel-
lingen veroorzaakten  veelal eerst heftige discussies. De 
nieuwe vindingen werden dan gevoeld als een aanval op het 
geloof, op de Bijbel of zelfs op het bestaan van God.  Na de 
aanvankelijke onrust en weerstand volgde vaak schoorvoe-
tend acceptatie, doordat uit discussies en voortgaand onder-
zoek bleek dat de ontdekkingen juist waren. Na verloop van 
tijd verstomde dan de discussie en schoorvoetend werd de 
nieuwe ontdekking aanvaard. Zo is het bijvoorbeeld gegaan 
met het onweer. Even een terugblik hoe dat is verlopen.

Vroeger, en dan bedoel ik meer dan 200 jaren geleden, werd 
onweer ervaren als een magisch gebeuren. Dat wil zeggen 
dat de oorzaak onbekend was en dan werd zoiets gewoonlijk 
toegeschreven aan God. Hij was het dan ook die het onweer 
maakte en bestuurde, zo werd gedacht. De donder was zijn 
stem waarmee hij de mensheid schrik aanjoeg en als je zelf 
of je eigendommen door bliksem getroffen werden dan was 
dat een straf van God op kwaad dat je had gedaan. Als je zelf 
niet wist wat voor kwaad, dan wisten anderen dat wel. Zo 
werd er mee geleefd. Toch bleef iets merkwaardigs aan die 
verklaring kleven, waar vooral de kerken wat moeilijk mee 
uit de voeten konden. Het viel namelijk op dat er relatief 
veel kerken door bliksem werden getroffen en dat paste niet 
zo erg bij die redenering over dat kwaad en de straf van God. 
Maar ja, hoe kon je anders dat onweer verklaren; zo ging dat 
in die tijd.
Maar toen kwam de oplossing; onweer was helemaal niet 
magisch. Het bleek een gewoon natuurverschijnsel te zijn 
van elektrische ontladingen tussen wolken en aarde of tussen 
wolken onderling. Het was Benjamin Franklin een 
Amerikaanse geleerde die deze ontdekking deed. Maar veel 
mensen wilden dat helemaal niet geloven en bleven volhou-
den dat het God was die onweer maakte en bestuurde. Dat is 
ook wel begrijpelijk, want als je er bij opgevoed bent dat het 
onweer van God komt en dan ineens moet aannemen dat het 
een gewoon verklaarbaar natuurverschijnsel is, dan is dat 
best even moeilijk. Mensen krijgen in zo’n geval het gevoel 
alsof er een stukje macht van God is weggevallen. Maar er 
was ook een positieve kant aan de ontdekking. Het was ook 
ineens duidelijk waarom kerken zo vaak werden getroffen 
door bliksem. Het waren, althans in die tijd, de hoogste 
gebouwen van de omgeving en daardoor het dichtste bij aan-
drijvende onweerswolken. De ontlading vindt plaats via het 
hoogste punt in de directe omgeving en dat waren veelal de 
kerktorens; vooral op het platteland. Dit had dan vaak brand 
tot gevolg, omdat de ontlading dan via het gebouw verloopt.

Toen de oorzaak eenmaal bekend was, gingen technici zoe-
ken naar een mogelijkheid de branden te voorkomen. De 

elektrische lading bij onweer zou niet via de opstanden van 
gebouwen, maar op een andere manier afgeleid moeten wor-
den. Dat is gevonden door de bliksemafleider; een koperen 
leiding die vanaf de top van gebouwen naar de grond loopt 
en daar goed wordt verankerd. De elektrische lading van de 
onweerswolken wordt dan snel via deze leiding naar de 
grond afgevoerd. 
Toch, ook bij deze oplossing zagen sommige mensen bezwa-
ren, zij vonden dat God dat onweer toch in de hand had en 
als hij dan vond dat je huis/toren door bliksem getroffen zou 
worden, dan mocht je daar niet op ingrijpen. Eigenlijk was je 
dan bezig om God een beetje dwars te zitten. Maar, geleide-
lijk is ook dit weggeëbd. Vooral door het grote succes van de 
bliksemafleiders, want kerktorens met een bliksemafleider 
brandden veel minder vaak af bij onweer.
 
Zo heeft de kerk het vaak moeilijk gehad met maatschappe-
lijke ontwikkelingen en dit is daar maar een eenvoudig voor-
beeld van. Nieuwe vindingen monden vaak uit in weerstand 
of ontkenning van de feiten die er ten grondslag aan liggen. 
De tegenspraak is meestal fors zonder dat  kennis genomen 
wordt van de feiten. De echte oorzaak van de weerstand bij 
vernieuwingen ligt vaak dieper dan de twijfel aan de juist-
heid van de vindingen. Veranderingen brengen namelijk ook 
twijfel met zich over het geloof in God, omdat ze een andere 
visie geven op  geloofszaken of op uitspraken in de Bijbel. 
Dat voelt dan aan alsof voorrang gegeven wordt aan de 
wetenschap boven het geloof in God. Zo is het nogal eens 
gegaan en dat maakt ons dan onrustig. Het wordt beleefd als 
het inleveren van een stukje van Gods macht en daarmee ook 
van ons geloofsvertrouwen.
Maar bij God gaat het niet om macht zoals wij als mensen 
vaak denken. Macht bij mensen maken slechts machthebbers 
en oorlogen. Maar God heeft zoveel macht, dat hij machte-
loos deze wereld binnen is gekommen om het kwaad aan 
banden leggen en vanuit die houding roept hij ons in zijn 
dienst om met hem aan een rijk te bouwen van vrede en 
gerechtigheid. Daarom durven wij met God de toekomst aan, 
want Hij blijft er bij ook in het wisselen van de tijden.

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.

Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.
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Uit de Classicale 
Vergadering Veluwe 
12 oktober 2021

Allereerst: Er was dankbaarheid dat we na lange 
tijd weer fysiek bijeen konden komen, dit keer in de 
Goede Herderkerk te Epe. 

Enkele onderwerpen uit deze vergadering:
Presentatie over huisgemeente
Een commissie binnen de CV Veluwe heeft nagedacht over 
het onderwerp Huisgemeente. De kerkorde biedt namelijk 
sinds enige tijd de mogelijkheid om een ‘huisgemeente’ te 
vormen nadat ‘de gemeente’ is opgeheven. De commissie 
heeft een notitie opgesteld als handreiking voor de classis 
wanneer een gemeente nadenkt of vraagt om de vorming van 
een huisgemeente. In de vergadering werd deze handreiking 
nader toegelicht door de gemeentebegeleiders Vosselman en 
Hendriks. Daarbij  werd duidelijk dat wanneer een gemeente 
het niet meer zelfstandig redt fusie met een andere gemeente 
de koninklijke weg is: het is de eerste en beste optie. 
Wanneer blijkt dat fusie echt niet mogelijk is zijn er twee op-
ties bij de vorming van een huisgemeente: 1) onder een moe-
dergemeente of 2) onder de classicale vergadering. 
Aan het eind van de bespreking over dit onderwerp werd 
geconstateerd dat vorming van een huisge-meente niet een-
voudig is, er moet heel veel voor geregeld worden.

Verkiezingen
Als nieuwe afgevaardigden naar de classicale vergadering 
zijn verkozen: ouderling-kerkrentmeester Henk Kamstra 
(’t Harde, ring Harderwijk), ouderling Alie Talsma (Epe, ring 
Hattem) en ouderling Hielke Wolters (Nijkerk, ring Nijkerk). 
Ouderling-kerkelijk werker Jolanda Aantjes-Lubbersen (Hall 
en Voorstonden) en diaken Hans Kiel (Apeldoorn) werden 
verkozen tot afgevaardigden naar de generale synode. 
Ouderling Gert Wim Stoffer (Wapenveld) en diaken Bert 
Broekhuizen (Voorthuizen) zijn verkozen als plaatsvervan-
gers.

Begroting 2022
De vergadering ging akkoord met de begroting, waarin na 
enkele jaren van positieve resultaten bewust gekozen is voor 
een negatief resultaat. Er zal ingezet worden op meer activi-
teiten in de ringen en werk-gemeenschappen. De bijdrage 
van de wijkgemeenten blijft in 2022 € 35. Er is binnenkort 
overleg met de Dienstenorganisatie over een eventuele ver-
hoging van de landelijke bijdrage aan de classes.

Jaarverslag classispredikant
Ds. Wilbert van Iperen gaf in een korte toelichting bij zijn 
jaarverslag aan dat hij vooral blij is dat het reguliere bezoek-
werk aan kerkenraden – een van de kerntaken van de classis-
predikant – nu weer mogelijk is.

Afscheid afgevaardigden
Er werd met woorden van dank en een kaars afscheid geno-
men van diaken Jopie van Zuuk-Braakman (Epe, ring 
Hattem) en ouderling Jan van Drie (Putten, ring Nijkerk).

2e scriba classicale vergadering Veluwe,
    Henny Dolstra-Muggen

 

Gastpredikanten in november 
en begin december

In de maand november gaat er één gastpredikant voor.

Op 14 november zal Marian 
van Giezen uit Houten haar 
opwachting in de Eshof 
maken. 

Marian heeft theologie gestudeerd 
aan de Katholieke Theologische 
Universiteit van Utrecht. Ze is werk-
zaam geweest als pastoraal werker 
in het parochieverband van de 

Utrechtse Heuvelrug en is later overgestapt naar de 
Protestantse Kerk.
Marian behoort tot onze vaste gastvoorgangers. Zij heeft dan 
ook een verleden in Hoevelaken want van 2009 tot 2011 was 
ze als predikant verbonden aan ‘de Eshof’ en heeft in die 
periode het proces begeleid van anderhalf naar één fulltime 
predikantsplaats. Hoewel Marian maar kort ‘de Eshof’ heeft 
gediend, bewaren veel gemeenteleden goede herinneringen 
aan haar. 

Vanaf 2011 is Marian parttime verbonden aan de 
Wilhelminakerk te Utrecht. 

Daarnaast is zij werkzaam als uitvaartbegeleider. Zelf schrijft 
ze over haar werk als uitvaartbegeleider het volgende: ‘Het 
begeleiden van een afscheid vind ik zeer waardevol. Het is 
voor mij een kans om iets te betekenen voor mensen op een 
emotioneel en kwetsbaar moment in hun leven en bij die 
gelegenheid woorden te geven aan gedachten en gevoelens 
zodat het mensen verder kan helpen na het verlies van hun 
dierbare’.



D E  E S H O F 13

Op 5 december is de Rondom voor december en januari nog 
niet beschikbaar. 

Op 5 december gaat Roel van 
Riezen uit Achterveld voor. 

Hij is de partner van onze vaste gast-
voorganger Mieke Groen. Roel heeft 
een economische en juridische achter-
grond. Hij heeft in de jaren negentig 
een studie aan de HEAO afgerond en 
is vanaf 1995 tot heden werkzaam bij 

de vakbond CNV. Roel is breed georiën-
teerd; hij onderhandelt over arbeidsvoorwaarden, pensioenaf-
spraken en reorganisaties maar is ook actief in de individuele 
belangenbehartiging en het opzetten en begeleiden van 
ondernemingsraden.

Voorafgaande aan zijn HEAO studie heeft Roel theologie 
gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met als hoofdvak 
godsdienstfilosofie. Het leerde hem helder te formuleren wat 
geloven en de bijbehorende geloofsvragen voor hemzelf 
inhouden. 
Pas in een later stadium heeft hij aan de Protestantse 
Theologische Universiteit zijn opleiding tot predikant afge-
rond. Roel is thans proponent d.w.z. een beroepbare predi-
kant. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in de omge-
ving van Achterveld.

Frits Harmsen.

Solidaridad kerkencampagne 
2021

Op Solidaridad zondag 21 november zijn we
“Samen solidair voor haar toekomst!”

Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die 
leven van kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen 
hebben het zwaar. Zij worden ongelijk behandeld, verdienen 
daardoor te weinig, moeten vrezen voor seksueel geweld en 
kunnen niet investeren in hun ondernemingen voor een leef-
baar inkomen.
Om de armoede te bestrijden startte Solidaridad een bijzon-
der project. Dit betreft ondermeer een innovatief spaarfonds. 

Hieruit kunnen vrouwen geld lenen om te investeren in hun 
bedrijf. Zij beheren zelf het fonds en volgen daarbij trainin-
gen in ondernemerschap, leiderschap  en gezinsplanning. Zo 
helpen zij zichzelf, hun gezin en de gemeenschap vooruit.

Helpt u mee ?

In de kerkbladen Rondom/ Dialoogje vindt u een blanco 
envelop met een sticker van Solidaridad. Namens de 
Ghanese vrouwen vragen wij u, met een financiële bijdrage 
in het envelopje, dit project te steunen. Dit envelopje kunt u 
‘s-zondags in de Solidaridad-doos/bus in de hal van de kerk 
doen, of zelf bij een van onderstaande adressen in de brie-
venbus deponeren. Op een zichtbare plek hangt bij deze 
adressen de Solidaridad-poster met het thema van deze actie.

Heeft u geen envelopje ontvangen? Deze liggen ook in de 
hal van beide kerken. En anders vragen wij u een eigen 
envelopje hiervoor te gebruiken. Vermeld daar dan alstublieft 
het woord SOLIDARIDAD op.

Meer informatie van de actie:  
https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken
Inleveradressen:
- Willemien van Putten                Elzenlaan 40
- Marijke Kroon            Leeuwenbeklaan 7 
- Gerwin Duine                          't Viertel 1
- Toon Ossendrijver                    Stoutenburgerlaan 7
- Wim van Vliet                          L.Ph. Michonlaan 1
- Jan Vogel                                 Tabaksland 12

Donateur worden van Solidaridad
Een andere mogelijkheid om te helpen is om donateur te 
worden van Solidaridad.
Voor een bedrag van 5 euro per maand biedt u zekerheid van 
een goed bestaan aan veel arme, kleine ondernemers. Ga 
voor meer informatie en om u aan te melden naar de website 
https://www.solidaridad.nl/doneer/ 

Op zondag 21 november kan helaas geen gezamenlijke 
viering worden gehouden. 
In het Pauluscentrum begint de viering om 9.15 uur en in 
de Eshof om 10.00 uur.

In beide kerken zal ook worden gecollecteerd voor 
Solidaridad. En in de Eshof of (bij goed weer) buiten zullen 
Fair Trade producten worden verkocht met medewerking van 
de jongeren van de basiscatechese.

Namens de OCG, de ZWO en de MOV,
Jan Vogel
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Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrentmees-
ters: De 2e collectes van de 
komende weken 

Op 7 en 28 november: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen 
graag zo houden. 
De kosten worden flink in de hand gehouden door veel vrij-
willigerswerk.
(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 14 november: Vorming & Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 
'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs-gemeenschap. Dankzij uw 
bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te 
bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.

Vorming & Toerusting in 
november.

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 zater-
dag 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 
toestond. Een christelijke invulling van de speurtocht naar 
zuurdesem 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…. “

Fred Kok is pastoraal werker in de St. Lucasparochie waar 
de Paulus Geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.

Het maximaal aantal belangstellenden is nog niet bereikt dus 
u kunt zich nog aanmelden door een mail te sturen naar:
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com 

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.
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24 november om 19.30 uur zal in de recreatiezaal 
van de Kopperhof, Sportweg 25 de filmdocumen-
taire Oerijssel worden vertoond. 

Dit is de vierde poging om deze film te vertonen. Bij de eer-
ste drie pogingen gooide corona roet in het eten. De entree 
bedraagt 7 euro inclusief een kop koffie of thee. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur.

In Oerijssel verlaat Margje Fikse (programmamaker en pre-
sentator van de EO) de stad en keert terug naar haar roots, 
het platteland langs de IJssel. Ze wil weten wat de bevolking 
ten diepste gelooft, naast dat wat ze in de kerk horen. Ze ver-
diept zich in de tijd toen de toenmalige bewoners, de Saksen, 
een natuurgod aanbaden. In hoeverre zijn die oude gebruiken 
nu nog zichtbaar en merkbaar en op welke wijze heeft dat 
ons huidige geloof door de eeuwen heen beïnvloed. 

Voor deze film heeft Margje met diverse deskundigen 
gesproken zoals Henk Vreekamp, geboren en getogen in 
Hoevelaken en op 29 februari 2016 als gevolg van een onge-
luk in zijn woonplaats Epe overleden. Henk Vreekamp heeft 
zijn hele werkzame leven onderzoek gedaan naar de invloed 
van het heidendom op het huidige christendom. Margje praat 
met volkscultuurkenner Dick Kok en ze maakt een vaartocht 
over de Regge met verhalenverteller Herman Kampman. 
Wim Toorneman laat Margje de betovering van een paasvuur 
ervaren. 

Tijd: 24 november
Plaats: recreatiezaal van de Kopperhof, Sportweg 25
Entree: 7 euro inclusief een kop koffie of thee. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek in 
Hoevelaken en bij de zaal, voor zover er nog plaats is.

Namens Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen

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 dubbelnummer december/januari  is 
dinsdag 30 november 2021 
Inleverdatum voor het februarinummer is 
dinsdag 25 januari 2022

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 vragen een bijdragen van € 25,- voor de gedrukte 
Rondom (optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen 
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail 
te sturen aan digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan 
digitale.rondom@gmail.com dan verwijderen we uw adres 
uit het bezorgbestand.

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 'Corona-periode' 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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“Ik ben geen asielzoeker: 
mijn verblijfsstatus is niet 
wie ik ben”
Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft 
als Joshua 16 is. Broers en zussen heeft hij niet. 
Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwil-
lenden. Eerst mannen die hem dwingen toe te tre-
den tot een soort sekte, daarna een mensenhande-
laar die hem naar Nederland vervoert. Hij ont-
snapt. Nu is hij vader en wil hij voor zijn kinderen 
zorgen.

Hij groeit op in Bo, in Sierra Leone. Brede zandwegen van 
rode aarde, lage bebouwing, veel drukte. Zijn vader moet 
vaak naar Freetown, de hoofdstad. De kleine Joshua mag 
geregeld mee. Nadeel is wel dat hij dan school verzuimt. 
Joshua zit op een christelijke basisschool. Hij kan best goed 
leren, maar van een middelbare school en een diploma halen 
komt het in Sierra Leone niet.

Geheim genootschap
Als hij 16 is, overlijdt zijn vader. De enige familie die hij 
heeft. Vrienden van vader komen het hem vertellen. Die wil-
len hem vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Dit 
genootschap voor mannen is berucht in Sierra Leone en 
Liberia, met z’n geheime rituelen en verborgen praktijken. 
Martelen behoort daar ook toe, ondervindt Joshua als hij niet 
toe wil treden en ontvoerd wordt.

Dagenlang duurt het, voordat Joshua weet te ontsnappen. Hij 
is moe, alles doet hem zeer. Toch weet hij de bewoonde 
wereld te bereiken. Een witte man biedt hem onderdak en 
hulp aan. Hij zal zorgen dat Joshua een opleiding kan doen. 
Wat een geluk. De man vervoert hem naar Nederland; daar 
zal Joshua veilig zijn. Niets blijkt minder waar.

Joshua wordt opgesloten en moet maandenlang ‘nare, slechte 
dingen’ doen. Hij benoemt ze verder liever niet. In een letter-
lijk onbewaakt ogenblik neemt hij de benen. Hij stapt naar 
de politie. “Dat vond ik spannend, want waar ik vandaan 
kom, is de politie niet te vertrouwen.” Maar ze zijn aardig en 
sturen hem naar Ter Apel.

Wat hebben we als Pastoraal team het afgelopen jaar moe-
ten improviseren om de contacten binnen de Eshof te 
onderhouden. We kregen vaak enthousiaste reacties dat een 
telefoontje, even een gesprek of een bloemetje juist in 
coronatijd zo enorm gewaardeerd werd. Toch waren er ook 
andere geluiden: dat mensen zich eenzaam voelden of niet 
gezien.

Naar elkaar omzien, daar hoef je geen predikant, ouderling 
of contactpersoon voor te zijn, juist de verbondenheid die 
we als Eshofgemeente met elkaar hebben, maakt dat 
gemeenteleden individueel zeker naar elkaar omzien. Dat 
is dan ook echt gemeente zijn. Bezoeken worden op veler-
lei wijze gedaan.

Toch blijkt ook dat er behoefte is aan even iets delen met 
de dominee, ouderling of contactpersoon. Samen een wan-
deling maken en je gevoelens uiten, het zijn zomaar wat 
voorbeelden van hoe het in de praktijk kan werken. 
Daarom is het ook belangrijk dat er mensen opstaan die 
zeggen: ik wil wel deel gaan uitmaken van een pastoraal 
team. 

Verschillende vacatures voor ouderling zijn al jaren 
niet ingevuld, wijkteams hebben behoefte aan nieuwe 
contactpersonen. Wie komt onze gelederen versterken?

Pastoraat in de Eshof wordt breed gedragen, gewone din-
gen worden bijzonder door ze te zien, te delen en te koes-
teren. Dat is geloven in delen en met elkaar een delende 
gemeenschap willen vormen, omdat we één lichaam zijn:
lichaam van Christus.

Mooi om dit met elkaar vorm te geven. Doet u ook mee? 
Geef het aan me door, we komen er graag meer over 
vertellen!

Namens de Pastorale raad,
Nel van Rietschoten

Pastoraat binnen de Eshof.
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Het aanmeldcentrum: doodeng
Nog dezelfde dag komt hij aan in het aanmeldcentrum. 
Opnieuw heel spannend, Joshua doet die nacht geen oog 
dicht: “Ik zie dat nóg voor me. Ik zat op een kamer met jon-
gens die drugs deden. Ik dacht ‘God weet hoe gek ze daarvan 
worden’. Doodeng was het.” De dag erna mag hij gelukkig 
door naar een opvang voor minderjarige asielzoekers. Eerst in 
Zuidlaren, dan in Assen. 

Hij heeft er veel plezier, al zijn er ook veel regels. Regels, 
daar is Nederland wel goed in. Maar afijn. In die tijd leert hij 
Nederlands spreken en doet hij daarna de koksopleiding. Hij 
houdt van koken en geniet van school. Als hij 18 wordt is het 
echter ineens gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit de 
opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt zijn 
asielverzoek afgewezen. 

De IND gelooft zijn verhaal niet. Het gerenommeerde 
Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 
(IMMO) zal later oordelen dat de littekens die Joshua heeft, 
passen bij zijn asielrelaas. Maar dat helpt dan al niet meer. 
Zonder verblijfsvergunning komt Joshua terecht in een 
nachtopvang voor dakloze asielzoekers. 

Een mooie dag
Overdags zwerft hij op straat. Tot hij 
een dominee ontmoet die hem een 
aantal maanden in huis neemt. “Dat 
was zo’n mooie dag.” Het verandert 
zijn leven. Joshua probeert opnieuw 
of hij naar school mag en zowaar: dat 
lukt. Aan het Alfacollege begint hij 
met de opleiding voor timmerman. 
Hij houdt van hout, van nieuwe din-
gen maken en vooral ook van dingen 
repareren, vertelt hij gepassioneerd. 
Oude meubels een nieuw leven 
geven, bijvoorbeeld. Hij geniet ervan. 

In de tijd bij de dominee ontmoet hij 
een jonge vrouw. “De vlam sloeg 
gelijk in de pan.” Net als hij komt ze 
uit een gebroken gezin. Ze heeft al 
een zoontje en samen krijgen ze al 
snel een dochtertje. Joshua zorgt 
graag voor beide kinderen. “Ze zijn 
allebei van mij, zo voelt het.” 

“Ik weet toch dat je lief 
bent”
Een aantal jaren gaat het goed met 
het jonge gezin. Maar zoals zoveel 
relaties, gaat ook deze stuk. Toch wil 
Joshua voor zijn kinderen zorgen. De 

moeder heeft daar inmiddels andere ideeën over. Het wordt 
een vechtscheiding en ze houdt zich niet aan de omgangsrege-
ling. Zijn kleine meisje is in juli jarig, ze wordt 4. Hij ziet haar 
pas later. “Geeft niks papa”, zegt ze, “Ik weet toch dat je lief 
bent?” Hij moet ervan huilen. 

Joshua wil nu per se een verblijfsvergunning hier. “Ik moet 
wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen.” Hij is nu 8 
jaar in Nederland. “Ik heb zoveel gedaan, heel veel goede 
mensen leren kennen. Ook slechte trouwens, maar meer 
goede. Ik heb veel mensen zien lijden. Sinds ik hier ben, ben 
ik meer als getal behandeld dan als mens. Ik heb verschrik-
kelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet. Veel 
jongens en meisjes hebben dat geluk niet.” 

Het lange, gedwongen afwachten wat autoriteiten beslissen 
over jouw leven kan gevaarlijk zijn, weet Joshua. Hij is zelf 
ook depressief geweest, suïcidaal. “Wij zijn mensen, weet je. 
Ik ken er veel met zóveel talenten. Ze krijgen niet de kans 
om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.” Hij valt 
even stil, denkt na. Dan: “Ik ben geen asielzoeker. Mijn ver-
blijfsstatus in Nederland is niet wie ik ben.” 

Opgave voor pastoraal bezoek

Beste gemeenteleden van de Eshof,

Ook dit jaar willen we graag de behoefte aan pastoraal bezoek peilen. 

Omdat we een beperkt team van bezoekers hebben, vinden we het fijn als we 
van u weten of u bezoek op prijs stelt. Wij kunnen dan ons best voor u doen. 

Zou u uw wens willen doorgeven aan Nel van Rietschoten? 

U mag aangeven of u voorkeur hebt voor een specifieke bezoeker. Dat kan 
iemand zijn van het wijkteam van de wijk waarin u woont, een pastoraal mede-
werker of de predikant.

Wilt u liever het formulier invullen, dat meekomt in de (papieren) Rondom, dan 
is dat natuurlijk ook goed.

Misschien heeft u al eens eerder op deze vraag gereageerd. Zou u dat toch 
opnieuw willen doen? We vragen dat, omdat uw wens kan zijn veranderd.

Met vriendelijke groet namens de Pastorale Raad,
Nel van Rietschoten



Kerkvriend worden van een tiener?
Voor en namens onze Eshof-tieners zoeken wij circa tien kerkvrienden.

Een kerkvriend is een volwassen kerklid, die meeleeft met de ontwikkeling 
van een bepaalde tiener. Het betekent dat je een betrokken klankbord kan zijn 
bij leuke en bij moeilijke tijden, die de tiener beleeft op school, de sportclub, 
enzovoorts. 

In een gesprek met vijf tieners bleek hier veel animo voor. Omdat het fijn is 
om met iemand anders te praten over dingen die je bezighouden. Omdat het 
leuk is om een ouder iemand beter te leren kennen. Natuurlijk moet die 
oudere niet doorkletsen wat je vertelt.

De oudere geeft samen met de tiener vorm aan de kerkvriendschap, we 
kunnen elkaar daarbij wel helpen of op ideeën brengen. Ga bijvoorbeeld 
een keertje samen naar de bios en stuur een kaartje of een berichtje naar 
elkaar bij verjaardagen. Het is fijn als een kerkvriend een app heeft, 
zodat contact makkelijk is.

Het is nog maar een experiment. Maar wij zijn niet de eersten die dit 
doen. Andere gemeenten doen het al langer. Natuurlijk doen wij het 
op onze eigen manier, zodat het bij ons allemaal past. 

Wie wordt er enthousiast van en wil er mee aan de slag?
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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.

Waarom ‘n kerkvriend?
•	 Omdat de tieners dit 

een leuk idee vinden
•	 Omdat het meerwaarde heeft in 

de ontwikkeling van 
de tieners•	 Omdat het voor ouderen ook leuk én 

waardevol is•	 Omdat kerk-zijn betekent dat we om-
zien naar elkaar.

De eerste tieners voor een
kerkvriend zijn:
Thies Bouw, Jan Jelle Faber,
Zoë de Vries en mogelijk nog
meer …

Wilt u kerkvriend worden?
Reageer naar één van ons:
Ellie Boot (ellie.boot@hccnet.nl)
Ilse Heining
Sierou de Vries
Lieske Duim




