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zondag 05 december 10:00 uur Roel van Riezen/2e advent
     Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie
   16:00 uur Vesper Collecte: Voedselbank

zondag 12 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/3e advent
     Collecten: Eigen diaconie en Jeugd-en Jongerenwerk
   16:00 uur Vesper Collecte: Voedselbank

zondag 19 december 10:00 uur ds. Alke Liebich, Leusden/4e advent
     Collecten: Voedselbank en Vorming en Toerusting
   16:00 uur Vesper Collecte: Voedselbank

vrijdag 24 december 19:00 uur ds. Ellie Boot/kerstavond voor jong en oud
     Collecten: Kerkinactie/ZWO en Jeugd- en Jongerenwerk
   22:00 uur ds. Ellie Boot/kerstnacht
     Collecten: Leger des Heils en Eredienst

zaterdag 25 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Kerstmorgen
     Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij

zondag 26 december 10:00 uur TOP2000-dienst
     Collecten: JOP Jeugdwerk en Jeugd- en Jongerenwerk

vrijdag 31 december 19:00 uur ds. Ellie Boot/Oudejaarsavond
     Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 02 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot/Nieuwjaarsbegroeting
     Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst

zondag 09 januari 10:00 uur ds. Rene Rosmolen, Hoogland
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeug- en Jongerenwerk

zondag 16 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: St. Moederzorg en Cantorij

zondag 23 januari 10:00 uur ds. Gert Landman, De Bilt
     Collecten: Hospice Nijkerk en Onderhoud Gebouw

zondag 30 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Voedselbank en Pastoraat

zondag 06 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



Agenda
maandag 13 december 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 15 december 13:30 uur Activiteitengroep
   20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 16 december 13:30 uur Liturgische Vormgroep

vrijdag 17 december 14.00-16.00 uur Kerstmiddag ouderen

maandag 20 december 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 22 december 14:30 uur Liturgische Vormgroep

vrijdag 31 december 10:30 uur De Dag van Stilte  door de Vormgroep
     Thema: Stil-l-even

donderdag 06 januari 19:30 uur Diaconie

maandag 10 januari 20:00 uur Huygenserf 52 Wijkteam 9

woensdag 12 januari 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 13 januari 20:00 uur Moderamen

dinsdag 25 januari 09:30 uur Julianalaan 55 Pastorale Raad

donderdag 27 januari 20:00 uur Kerkenraad

dinsdag 03 februari 10:00 uur Oosterdorpsstraat 10 Wijkteam 5

maandag 07 februari 09:30 uur Ridderspoor 12 Wijkteam 2

    
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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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.
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keertje. Zo leren ze ons de liederen aan. En kunnen we ze 
zelf in het vervolg ook beter zingen.
Ten diepste is dat de taak van een cantorij: wekelijks de 
gemeentezang ondersteunen. Het zou natuurlijk mooi zijn als 
de cantorij iedere zondag kon zingen. Maar onder andere 
door het beperkte aantal toegestane aanwezigen gaat dat niet.

Sinds de laatste persconferentie van vrijdag 26 november 
geldt er een 
avondsluiting en 
komt er een 
kink in de kabel: 
oefenen op de 
woensdagavond 
kan niet meer. 
Gelukkig wist 
Annahes hier 
met haar creatie-
ve geest een 
mouw aan te passen: op zondag gaan de moedige zangers nu 
nog wat vroeger uit de veren. Ze starten om 8.45 met oefe-
nen!

Graag voeg ik hier ook nog een persoonlijke noot aan toe. 
Wanneer ik een kerkdienst voorbereid, raak ik vaak geïnspi-
reerd door de liederen. De mooie teksten en muziek kleuren 
voor mij de Schriftlezing, die meer zeggingskracht krijgt 
door de liederen. Dikwijls vertolken de liederen de bood-
schap in een taal die dichterbij ons staat dan die van de 
Bijbel. Maar soms voelt het wat ongelukkig als ik dan die 
mooie liederen zomaar ‘drop’ op de gemeente die zondag 
bijeen is. Niet altijd zijn de melodieën bekend. Ze komen 
daardoor soms amper uit de verf. En wie heel erg op de 
muziek moet letten, kan niet ook nog de woorden tot zich 
door laten dringen. Nu er zangers zijn die de liederen van 
tevoren instuderen, en die er onder leiding van Annahes iets 
moois van maken, komt de muziek beter tot zijn recht. En 
heb ik niet meer het gevoel dat ik liederen drop op de zon-
dagse aanwezigen. Het is nu meer een gezamenlijke inspan-
ning; met elkaar maken we er een mooie, zorgvuldig vorm-
gegeven eredienst van – als voorganger, als musicus, als can-
tor en zangers en als gemeenteleden.

Wie zijn deze zangers?
Enkele leden van de cantorij doen mee. Daarnaast een aantal 
leden van het koor FREE! Ook enkele ‘losse’ gemeenteleden 
hebben de stoute schoenen aangetrokken en zich bij Annahes 
aangemeld voor deze ondersteuning van de gemeentezang. 
Sommigen van hen doen nu dit al bijna twee jaar! En nog 
altijd met veel inzet en enthousiasme.
Lijkt het je wat om ook af en toe mee te helpen de gemeen-
tezang te dragen? Meld je aan! Dat kan bij mij of bij 
Annahes: annahes@hotmail.com.

Ellie Boot

Zangers in de kerkdiensten
Misschien hebben we in het begin van de pandemie twee of 
drie zondagen zonder zang gehad. Daarna begon Coralien 
Toom met het organiseren van kleine groepjes zangers. Want 
een kerkdienst zonder zang… dat bestaat eigenlijk niet. Een 
belangrijk doel van de kerkdienst is immers om de lofzang 
gaande te houden. Tegen alle verdrukking in, tegen het don-
ker, tegen de klippen op. Zonder hoop is er geen leven.

Inmiddels hebben we al ruim 20 maanden elke zondag een 
groepje moedige zangers in ons midden. Ik schrijf ‘moedig’, 
want er is wel wat moed voor nodig om voor een microfoon 
te gaan zingen. Je stem wordt behoorlijk ‘uitvergroot’ en elk 
oneffenheidje is hoorbaar. Het gaat echter niet om perfecte 
zang. Het gaat om zorgvuldigheid en inzet. En hoe meer je 
oefent, hoe beter je stem wordt. 

Een tijdje lang 
konden we met 
zo’n 65 mensen 
in de Eshof 
terecht op de 
zondagmorgen. 
Nu is dat aantal 
echter weer 

teruggebracht naar maximaal 45 (inclusief alle medewer-
kers). Met 65 kerkgangers en zeker ook met 45 is ondersteu-
ning door de zangers bijzonder welkom; zeker omdat kerk-
gangers nog steeds slechts op spreekniveau mogen zingen. 
Daar komt bij dat dankzij de zangers er regelmatig in beurt-
zang gezongen kan worden. Dat is gunstig, want het vermin-
dert het aantal minuten dat we samen zingen – en daarmee 
het gevaar op besmetting.
Ook voor wie thuis meeviert is het fijn dat de zangers er zijn. 
Ze hebben onder leiding van Annahes de muziek al een keer 
doorgenomen en zingen ook op zondagmorgen alles nog een 
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Kerkdienst en liturgie

ENGELEN

Over de engelen die in de Adventstijd vliegen is al veel 
gezegd in de vorige Rondom en in de nieuwsbrief. Zo nu en 
dan lees of hoor ik er iets over. Ze vliegen! En brengen in 
het geheim lichtpuntjes rond. Alle engelen een goede vlucht 
gewenst, en alle ontvangers mooie verrassende momenten!

VESPERS OP DE ADVENTSZONDAGEN: 
OM 16.00 UUR

We kiezen er als kerkelijke gemeente voor niemand buiten te 
sluiten. Dat betekent dat we bij de ingang van de Eshof geen 
QR-code willen zien. Het heeft als consequentie dat we het 
aantal kerkgangers beperkt houden. We willen immers dat 
ook mensen, die een kwetsbare gezondheid hebben, zich vol-
doende veilig voelen. Dus creëren we ruimte en is het altijd 
mogelijk een plek te vinden op flinke afstand van andere 
stoelen.

Voor de ochtenddiensten werken we daarom met uitnodigin-
gen. Lieske Duim en Marijke Hildering nodigen u al maan-
denlang uit – tenminste, als ze van u weten dat u het fijn 
vindt uitgenodigd te worden. Ook kunt u zelf aangeven of u 
uitgenodigd wilt worden, zomaar eens een keer of regelma-
tig. Daarvoor is het e-mailadres uitnodigingeshof@gmail.
com in het leven geroepen.

Voor de oecumenische vespers kunnen we u echter zonder 
beperkingen breed uitnodigen! Dat komt doordat daar door-
gaans tussen de 15 en 25 mensen aanwezig zijn. Iedereen die 
wil, mag dus komen. De vespers vinden in de Eshof plaats 
op elk van de vier Adventszondagen. Vanwege de avondslui-
ting beginnen ze om 16.00 uur.

De PKN heeft voor dit jaar het thema gekozen ‘Van U is de 
toekomst’. Scriba René de Reuver schrijft daarover: “Dit 
thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we 
onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat 
de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen 
andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, 
maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migra-
tie.”

“‘Van U is de toekomst’, want ons voortbestaan, als individu, 
als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. 
Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het 
ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om 
ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, 
de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veran-
deren én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Als vespergroep kiezen we voor een kleine variatie op dit 
thema: ‘Van (n)u is de toekomst?’  ‘Nu’ – omdat wij zelf een 
keuze hebben in wat we nu doen, laten en denken. En een 
vraagteken – omdat daarbij ook de vraag is wat we zelf kun-
nen sturen en wat niet. Wat voor impact heeft deze tijd op 
onszelf? Op anderen?
Wat zijn de juiste prioriteiten? Wat voor keuzes hebben wij?
Hoe kunnen we doen waar het in de Adventstijd om gaat: 
toegroeien naar het licht?
Als dit kerkblad verschijnt, hebben we nog twee vespervie-
ringen te goed. Van harte welkom!

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

KERSTMIDDAG VOOR GENODIGDEN: 
17 DECEMBER

Op vrijdag 17 december staat de kerstmiddag voor genodig-
den gepland. Ook dit jaar zal die helaas niet in oecumenisch 
verband plaatsvinden; we kunnen nog niet met veel mensen 
bij elkaar komen. Vorig jaar werd deze kerstmiddag uiteinde-
lijk een kerstviering die alleen online meebeleefd kon wor-
den. Hopelijk kan het dit jaar beide: zowel in de kerkzaal 
van de Eshof, als online. 
Normaal gesproken zou de aanvangstijd 16.00 uur zijn. 
Vanwege de avondsluiting hebben we die vervroegd naar 
14.00 uur. Tijdens de viering zal ieder op de eigen plek blij-
ven zitten, ook tijdens de versnaperingen na afloop. Om 
16.00 uur is de middag ten einde en hebben de medewerkers 
nog voldoende tijd om voor 17.00 uur alles op te ruimen.

EEN ALTERNATIEVE KERSTSAMENZANG

Op zaterdag 18 december zou de jaarlijkse interkerkelijke 
Kerstsamenzang plaatsvinden. Helaas gaat die ook dit jaar 
niet door. Het is heel spijtig, want het comité van de 
Kerstsamenzang had een prachtig plan. Toen duidelijk was 
dat we beter niet met een grote groep mensen bij elkaar zou-
den kunnen komen, werd gekozen voor een groot kinderkoor 
dat in de Eshof kerstliederen zou zingen. De uitvoering zou 
tweemaal plaatsvinden, zodat ouders en grootouders hierbij 
zouden kunnen zijn. Alle overige inwoners van Hoevelaken 
zouden de kinderen via kerkdienstgemist.nl online kunnen 
horen en zien.
Vooraf aan het kinderkoorconcert zou er een korte kerstfilm 
vertoond worden. De titel van de film: ‘samen op weg’. 
Edwin Schimscheimer schreef daarvoor de liedjes en de 
muziek, en samen met Anne van Wilgenburg werkte hij het 
script uit. Onder andere David Roelofs, Mena Nieuwveld en 
Anne zelf spelen er een rol in, naast de eigenaars van ver-
schillende bedrijven in ons dorp.
Na de verscherpte coronamaatregelen van 26 november 
besloot het comité met verdriet dat de kerstsamenzang beter 
niet door kon gaan. Gelukkig hebben we creatieve mensen in 
ons midden. Anne van Wilgenburg en Ely Hackman nemen 



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

nu het complete kinderconcert op. Het geheel zal, samen met 
de kerstfilm, op 18 december vanaf 20.00 uur te zien en te 
beluisteren zijn via kerkdienstgemist.nl en ook op https://nij-
kerk.nieuws.nl/evenementen/samen-op-weg/.
Voor wie nieuwsgierig is, is er alvast een inkijkje in de kerst-
film geregeld. Op Nijkerk Nieuws is een prachtige trailer te 
zien: https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/161408/alternatief-
voor-kerstsamenzang-niet-live-wel-op-youtube/

KERSTVIERINGEN

Hoe zullen we in de Eshof dit jaar Kerstmis vieren?
Vorig jaar waren er kerstvieringen, maar zonder kerkgangers. 
De aanwezige zangers deden namens de gemeente mee aan 
elke beurtspraak. Via Facebook en later YouTube kon ieder-
een thuis meevieren. Maar niet in levenden lijve in de kerk-
zaal.
Dit jaar zijn we met allerlei mooie plannen bezig. Dat geldt 
voor de kerstavond: we denken aan een kinderkersttocht 
langs de verschillende scènes van het kerstverhaal. En voor 
de kerstnachtdienst: FREE onder leiding van Lodewijk de 
Vries zal daaraan meewerken. In de kerstmorgendienst zal de 
cantorij zingen onder leiding van Annahes Odink en speelt 
Annemieke Huurdeman fluit.

Maar we weten nog niet hoe het dit jaar zal zijn. Beide koren 
houden rekening met verschillende scenario’s: zingen we 
met de hele groep? Of slechts met een deel? Zingen we de 
liederen in beurtzang met de aanwezige kerkgangers? Of 
zingen we alle liederen als koor/cantorij en zijn er geen kerk-
gangers aanwezig?
We weten ook nog niet of de avondsluiting op 24 december 
nog zal gelden. En of we de kinderkersttocht en de kerst-
nachtdienst dan op een andere manier op kunnen lossen – of 
niet.

Ook voor de ochtenddienst op zondag 26 december, tweede 
Kerstdag, hebben we een mooi plan. Dat wordt een 
TOP2000-dienst. Niet precies met popsongs uit de top 2000, 
maar wel met moderne muziek – alles rond vluchtelingen. 
Het thema van de viering is: ‘de kracht van de vluchteling’. 
Elf zangers en zangeressen werken hieraan mee, de meesten 
van hen uit het koor FREE, aangevuld met enkele andere 
gemeenteleden. Edwin Schimscheimer zal de liederen met de 

zangers en zangeressen oefenen en hen in de dienst begelei-
den. Enkele ‘nieuwe Hoevelakers’ zullen vertellen waar zij 
hun kracht vandaan halen.
We hopen natuurlijk dat er bij deze viering tenminste 30 
kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

Zou je graag voor één van deze vieringen uitgenodigd willen 
worden? Geef dat dan in elk geval door via uitnodiginge-
shof@gmail.com. Laten we hopen op mooie kerstvieringen 
samen. En gaat het niet zoals we hopen – laten we dan de 
moed erin houden en daar elkaar bij helpen. En blijven kij-
ken naar wat er wél is en wél kan.

STILTE ROND DE STILTEDAG

Vanwege alle besmettingen en maatregelen van het moment 
heeft de liturgische vormgroep besloten om de stiltedag van 
31 december niet door te laten gaan. Met veel pijn in het 
hart. Wat was het mooi geweest om nu het plan, dat al in het 
najaar van 2020 in de stijgers werd gezet, te kunnen uitvoe-
ren.
Helemaal niets doen voelt echter niet goed. Daarom denkt de 
groep na over een alternatief. Via de nieuwsbrief zullen we 
daar verdere details over horen. En op zondag 12 december 
zal Bea de Rijke in de kerkdienst hier meer over vertellen.

VERHAAL UIT DE ZAAL: 
ZONDAG 30 JANUARI 2022

Op zondag 30 januari hebben we in de Eshof weer een ‘ver-
haal uit de zaal’.
De naam ‘verhaal uit de zaal’ is afgeleid van ‘preek van de 
leek’. Dit is een landelijk initiatief, waarbij aan BN-ers 
wordt gevraagd een preek te houden. Wij kozen voor de 
naam ‘verhaal uit de zaal’, omdat wij mensen vragen die 
geen BN-er zijn. Dit hoeven niet mensen uit onze gemeente 
te zijn.
We hebben nu twee ‘verhalen uit de zaal’ gehad. In 2019 
hield tekstschrijver Ben de Graaf als eerste een persoonlijk 
verhaal. In 2020 was het jurist Hans Dammingh. Ze knoop-
ten aan bij een Bijbelgedeelte en deelden met de gemeente 
hun gedachten en gevoelens hierbij.

In 2022 zal een vrouw dit verhaal doen. Ze heet Matin Vaez 
Tehrani. Ze woont nu een paar jaar in Hoevelaken en komt 
vanaf september regelmatig in de Eshof. Matin is zes jaar 
geleden vanuit Iran naar Nederland gekomen en is statushou-
der. Ze hoopt dat haar echtgenoot Mohammad toestemming 
van de IND zal krijgen zich bij haar te voegen. Ze is in 
afwachting van een overplaatsing naar de gemeente Berg en 
Dal, waar haar een huis zal worden toegewezen. Tot dat 
moment woont ze in Hoevelaken. En ze is bereid met ons te 
delen wat voor haar van wezenlijk belang is in het leven. 
Haar verhaal zal ze insteken bij Matteüs 7,7-11.

Team kerstfilm
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KINDERKOFFIECONCERT OP ZONDAG 6 
FEBRUARI 2022

6 februari, dat is op dit moment nog heel ver in het verschiet. 
Maar deze Rondom loopt door tot eind januari, en daarom is 
dit een goed moment om ook hier al iets over te vertellen.
Erik van Veelen, één van onze vaste organisten, kwam met 
het plannetje om eens een koffieconcertje te doen met kinde-
ren. Hij zal daarvoor een aantal muziekinstrumenten meene-
men. Na de dienst zal hij dan samen met die kinderen vrolij-
ke muziek maken. Het concert zal een minuut of 20 duren. 
Alle ouders en grootouders en allen die erbij willen zijn, zijn 
van harte uitgenodigd te komen luisteren.

Zal dit mooie plan door kunnen gaan? Op dit moment valt 
daar nog niets over te zeggen. Houd in elk geval deze zondag 
vrij. Voor de kerkdienst zullen in elk geval onder andere 
ouders met kinderen uitgenodigd worden. 

Ellie Boot

Indien er geen sprake was van Corona, zou het zeker moge-
lijk zijn om de organisatie van de reis op ons te nemen. We 
kregen teruggekoppeld vanuit de organisatie dat we de juiste 
kritische vragen stelden en goed bewust zijn van wat er bij 
de begeleiding van zo’n reis komt kijken. Ook hebben we 
genoeg kennis in huis met de ZWO die achter ons staat. 
Echter, de meest belangrijke voorwaarde voor ons is een ver-
kenningsreis naar het project. Livingstone voerde deze voor-
heen altijd zo’n 4 maanden voor de eerste reis uit en liep alle 
belangrijke veiligheidsvoorwaarden na. De huidige 
Coronasituatie in zowel Nederland als Georgië maakt het 
nog zeer onzeker of we in de zomer op reis kunnen, laat 
staan hiervoor nog een verkenningsreis plaats te laten vin-
den. Daar komt bij kijken dat we de allereerste groep zouden 
zijn die naar het project afreist en we zodoende niet kunnen 
terugvallen op de ervaringen van anderen. 

Hoe nu verder?

Het opgebrachte geld is niet verloren gegaan en we willen 
dit nog altijd met een groep aan het project schenken. We 
hebben daarom in overleg met de ZWO besloten het geld te 
reserveren. Zodra het reizen wel weer mogelijk is, checken 
we weer in met degene die dit nog altijd graag willen. 
We zouden een hele drukke periode aan acties tegemoet 
gaan, maar ook deze komen te vervallen. Echter, geven we 
niet volledig op en hebben we besloten nog altijd door te zet-
ten met de sinterklaas- en oliebollenactie. Na de drukke 
feestmaand komen we weer met de groep bij elkaar. Jullie 
medeleven heeft ons ook zeer geraakt en we willen jullie 
allemaal bedanken voor de steun en betrokkenheid. 

Update Hoevelaken 
naar Georgië
Tijdens de dienst van 21 november hebben we onze mede-
deling gedaan met betrekking tot de reis naar Georgië. Tot 
ons spijt hebben we de stekker eruit moeten trekken. Een 
besluit welke we weloverwogen genomen hebben, maar 
één die ook zwaar valt. Anderhalf jaar lang hebben we 
gezocht naar mogelijkheden. We hebben de reis met één 
jaar uitgesteld en acties in een ander jasje gestoken in ver-
band met de maatregelen. We kijken dan ook zeker met 
trots terug op wat we onder moeilijkere omstandigheden 
hebben bereikt. 

Rond 27 oktober heeft onze ver-
trouwde reisorganisatie, Livingstone, 
moeten besluiten te stoppen met de 
organisatie van werkvakanties. Als 
begeleidersteam zijn we veelal bij 
elkaar gekomen om nogmaals naar 
mogelijkheden te zoeken. Hierbij 
hebben we veel steun aangeboden 
gekregen vanuit ouders en de ZWO. 

Het deed ons heel goed om te horen hoeveel vertrouwen 
er in de groep is. Hoewel we er niet alleen voor stonden, 
voelden we wel een zware last die op onze schouders erbij 
kwam. Onze contactpersoon van Livingstone heeft ons 
ook zeer intensief begeleid door middel van een over-
dracht. 

Lieve mensen van de Eshof-gemeente,

Toen wij binnen 24 uur na de vulkaanuitbarsting plotse-
ling ons thuis en 'oplaadpunt' op La Palma voorgoed 
onder de gloeiende lava zagen verdwijnen, waren we 
verbijsterd. Nooit hadden we dit verwacht, zeker niet op 
de plek waar wij zaten. De meelevende kaart die we van 
jullie kregen deed ons veel goed. Erg bedankt voor jullie 
warme woorden! Gelukkig is ook onze jongste dochter 
die er met haar gezinnetje was, na wat omzwervingen 
weer veilig thuisgekomen. Als we kijken naar de steeds 
groter wordende ramp op het eiland, kunnen we alleen 
maar dankbaar zijn dat wij hier nog een dak boven ons 
hoofd hebben…

Met een hartelijke groet voor jullie allen,
Greet en Désiré Brokerhof
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OLIJFOLIE MET EEN MISSIE
Van werken in een vluchtelingenkamp op Lesbos naar duurzame hulp door samen te werken met olijf-
boeren op Lesbos om vluchtelingen te helpen. Oprichter Chanella kwam door haar vrijwilligerswerk in 
de vluchtelingenkampen in contact met olijfboeren. Samen is het idee voor Olijfhelden ontstaan om de 
lokale economie te steunen en vluchtelingen te helpen.

DE OLIJFHELDEN VAN LESBOS
Ken je de beelden nog uit 2015 van rubberen boten met vaders, moeders en 
kleine kinderen die de gevaarlijke oversteek maakten van Turkije naar Lesbos? 
Duizenden vluchtelingen kwamen in korte tijd aan op Lesbos. De olijfboeren op 
Lesbos twijfelden geen moment en gingen samen eten uitdelen om de mensen 
in nood te helpen. Deze olijfboeren zijn Olijfhelden.
In 2020 wachten er meer dan 20.000 vluchtelingen op Lesbos. Ondanks alle 
gevaren van de zee zijn er nog steeds wekelijks families die met een rubberen 
boot naar Lesbos proberen te komen. Turkije biedt voor hen geen veilige toe-
komst.

MET ELKE OLIJFOLIE EN VOEDZAME MAALTIJD
Geïnspireerd door de olijfboeren wordt met elke verkochte olijfolie een voedzame maaltijd 
gegeven aan een vluchteling. Zo kunnen we niet alleen in Nederland genieten van heerlijke 
olijfolie, maar geven we ook een toekomst aan de bewoners van Lesbos.
Met elke verkochte olijfolie steunen ze erkende hulporganisaties. Het hele jaar door steunen 
zij Home For All door met de opbrengst van elke verkochte olijfolie een maaltijd aan een 
vluchteling te geven. 
De coöperatie heeft als missie de werkgelegenheid op het eiland vergroten en het behouden 
van een goed ecosysteem op het eiland voor de olijfbomen, kruidenplanten en dieren.

HERKOMST VAN OLIJFOLIE
De olijfolie komt rechtstreeks van de boeren van de sociale coöperatie Modousa op Lesbos. Deze boeren maken op hun 
biologische olijfgaarden premium extra vierge olijfolie van de Kolovi-olijf. Het heuvelachtige landschap staat vol met olijf-
bomen, in een natuurlijke omgeving met veel kruidenplanten en bloemen. Dit proef je terug in de milde en volle smaak van 
de olijfolie.

HOE WERKT DE ACTIE IN DE ESHOF
De ZWO van de Eshof vindt Olijfhelden een aansprekende manier om hulp te bieden aan vluchtelingen en willen deze actie 
steunen door het binnen de Eshof en de Paulus gemeenschap onder de aandacht te brengen. Het is ook mogelijk om bij ons 
uw bestelling te plaatsen. 

Elke fles krijgt een kaartje om de flessenhals waarop de herkomst, serveertips en het goede doel vermeld staan. Lekker voor 
jezelf en leuk om cadeau te geven.
Door flessen van 250 ml en 500 ml biologische extra vierge olijfolie à 12,95 euro resp. 19,95 euro via ZWO te bestellen, 
kunnen we dit goede doel ondersteunen en met elkaar de verzendkosten laag houden.
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We hebben drie momenten bepaald waarop we de olijfolie collectief kunnen bestellen:
1. Bestel en betaal tussen 21 en 30 november(voor 12.00 uur), dan verwachten wij op zondag 5 december uw bestelling 

in de kerk te kunnen geven.
2. Bestelt en betaalt u tussen 1 en 15 december, dan verwachten wij uw bestelling op 19 december in de kerk te hebben.
3. De laatste kans is tussen 16 en 27 december, dan is uw olijfolie naar verwachting op 2 januari in de Eshof. 

 
Dit alles afhankelijk van de levertijd.

Plaats uw bestelling bij Hanneke van den Brink. Zij laat u dan via mail de verdere afhandeling weten. Voor meer informatie 
kijk ook op www.olijfhelden.nl.

En Maria zong
tot haar ongeboren zoon: 
mijn ziel verheft de Heer
ik juich tot God mijn redder
ik: een onbetekenende vrouw…

En Maria kon nauwelijks lezen
en Maria kon nauwelijks schrijven
en Maria mocht niet zingen
noch spreken
in het gebedshuis van de joden
waar de mannen
hun man-god dienen…
En daarom zong zij
tot haar oudste zoon
en daarom zong zij tot haar dochters
en andere zonen
over de grote genade
haar getoond,
over de heilige omkeer
van de dingen…

Later veel later
blikte Maria
radeloos neer van de altaren
waarop zij vastgezet was
het moest toch wel
een vergissing zijn

dat zij als heilige maagd
vereerd werd
door mensen die niet omkeken
naar haar kinderen in nood…
En het diepste griefde haar
de godschennende knieval
van potentaten en beulen
tegen wie ze toch ooit
had gezongen vol hoop
dat ze hongerigen zouden voeden
zwakken zouden beschermen.
waren ze dat allemaal vergeten…

En Maria kwam 
uit haar schilderijen vandaan
ze kwam van haar altaren af
en herleefde in vrouwen
die onrecht niet langer dulden
zij werd de ziel van het protest
van kleine en grote vrouwen
naam van alle machtelozen
en zij was en zij is
veelvormig, veelstemmig
de opstandige hoop
van hun gezang.

Kurt Marti

En Maria Zong

Een bijdrage van Simon Drost
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Musical Kaïn
De informatieavond op 22 november is ondanks de 
strengere coronamaatregelen gelukkig goed 
bezocht. Jan de Vries heeft ons meegenomen in het 
verhaal van de musical. Jan maakte het aardig 
spannend door vanaf een huishoudtrapje van tante 
Nel zijn verhaal te doen. Het klinkt eenvoudig, vier 
oerverhalen, maar de verhalen lopen aardig door 
elkaar heen, en Kaïn zwerft daar nog eens tussen-
door. Kaïn, de zoon van de mens, zoon van Adam 
(en Eva), nodigt ons uit mee te zwerven. Door het 
verhaal van de bouw van de Toren van Babel, de 
ark van Noach en de zondvloed, door het verhaal 
van de schepping. Centraal staat Kaïns eigen ver-
haal met -en natuurlijk ook zonder- zijn broer Abel. 
Wie is Kaïn? Wie is hij als hij ontkent dat hij een 
broer heeft om voor te zorgen? 

In de musical gaan we op zoek naar de betekenis van deze 
oerverhalen. Al deze oerverhalen gaan over zingeving, ver-
antwoordelijkheid en keuzes maken tussen het goede en het 
slechte. We hebben beide kanten in ons. Wie ben je? Wie wil 
je zijn? En… hoe houden we het vol? 

Best uitdagend. Gelukkig zijn de musicalschrijvers  ook de 
humor niet vergeten. Hilarische taferelen zijn er bijvoorbeeld 
bij de bouw van de ark. Ook dat gaan we terugzien in het 
verhaal. Dus een verhaal met een lach en een traan! 

Mocht je de infoavond hebben gemist, dan is er nog de 
mogelijkheid om de bijeenkomst terug te kijken via kerk-
dienstgemist.nl.  En denk je dat dit echt iets voor jou is, 

meld je dan aan via de website 
https://www.musicalhoevelaken.nl/musicals/kain 
Aanmelden graag voor 15 december. 

Namens de musicalgroep
Nel Stoffelsen
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Uit de kerkenraad
Op 28 oktober vergaderde de ker-
kenraad. In deze vergadering 
mochten we twee gasten verwel-
komen. Onze stagiair Marco 
Kruisbergen en onze classispredi-
kant Wilbert van Iperen. 

Vertrek voorzitter
Aan het begin van de vergadering heb ik aangegeven dat ik 
aan het einde van dit jaar stop als ambtsdrager en voorzitter 
van de kerkenraad. Ik heb gemerkt dat het voorzitterschap 
me steeds meer energie kost en dat ik er steeds minder ener-
gie van krijg en minder plezier in heb. Naar aanleiding van 
vragen van andere kerkenraadsleden hebben we hier over 
gesproken.

Gesprek met de classispredikant
De classispredikant bezoekt alle kerkenraden die tot zijn 
classis horen. Het doel van dit bezoek is om elkaar te ont-
moeten en een gesprek te hebben over het werk in de kerk. 
We hebben met elkaar gesproken over hoe we ons werk in de 
Eshof ervaren, waar we blij mee zijn en waar we tegenaan 
lopen. 

Aanpassing structuur kerkenraad
Naar aanleiding van onze gesprekken op de bezinning dag 
hebben we een voorstel uitgewerkt voor een aanpassing van 
de structuur van de kerkenraad. We kijken naar een kleinere 
bezetting en een meer inhoudelijke invulling. We spraken 
samen met onze classispredikant over het voorstel. Hij heeft 
ons een aantal adviezen gegeven voor de verdere uitwerking. 
De kerkenraad komt (als het kan) in december nog een keer 
bij elkaar om het voorstel nog uitgebreider door te spreken.

Begrotingen
De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters, de 
Diaconie en de ZWO stonden op de agenda. Deze zijn na de 
vergadering beschikbaar gesteld aan de gemeente om hier 
een reactie op te geven. In de kerkenraad van 2 december 
worden de begrotingen vastgesteld.

Musical
Nel Stoffelsen heeft een voorstel geschreven voor het uitvoe-
ren van een nieuwe musical. De kerkenraad is blij dat er in 
deze tijd, ondanks onzekerheden, weer een musical in de 
steigers wordt gezet. Omdat niemand weet hoe het met de 
coronapandemie verder gaat en of de musical daar hinder 
van ondervindt, heeft Nel de kerkenraad om een financiële 
garantie gevraagd. De kerkenraad heeft deze garantie toege-
zegd.

Sienke Wolters 

“Meehelpen aan echte 
oplossingen”

Van diaken tot vicevoorzitter van de Raad van Ker-
ken in Nederland: iedereen springt bij om INLIA’s 
nieuwe Gasthuis in te richten. 270 dakloze asiel-
zoekers komen er straks in de Groninger opvang, 
waar met hen gewerkt zal worden aan een nieuwe 
toekomst.

Een bonte stoet mensen, van jong tot oud, steekt 
deze weken de handen uit de mouwen. Iedere dag 
weer. Ze komen uit alle hoeken en gaten, consta-
teert INLIA’s bestuursvoorzitter Jan Eggink. “Het 
bestuur is daar zeer dankbaar voor.”

In het eerste weekend staat de vicevoorzitter van 
de Raad van Kerken in Nederland, Kees Nieu-
werth, de gangen te bezemen. Hij herinnert zich 
het allereerste tentenkamp van INLIA. “Zo begon 
het. En nu sta ik hier in de nieuwbouw van het 
INLIA Gasthuis Groningen. Mooi.”

Groninger gemeenteraadslid Koosje van Doesen 
is hier omdat “je in het Stadhuis ver afstaat van 
de werkelijkheid”. Wethouder Pepijn Vemer van 
Tynaarlo - die tafels staat te monteren - vindt het 
zijn taak als wethouder om hier te zijn. Daar draait 
het om in het openbaar bestuur, zegt hij: “Helpen 
oplossingen tot stand te brengen waar de samenle-
ving beter van wordt.”

Geen woorden maar daden, hier. Van mensen uit 
kerken, het Internationale Rode Kruis, Stichting 
Present, genootschap de Odd Fellows; noem maar 
op. Ze krijgen eerst uitleg voor wie de opvang is 
en hoe hier met de gasten gewerkt wordt. “Zo weet 
je waarvoor je het doet”, zegt een vrijwilliger die 
INLIA-directeur John van Tilborg bedankt voor de 
dag.

Van Tilborg is geroerd door alle warme reacties 
en de opkomst. Wat hem het meest raakt: “Dat we 
gedragen worden door de gemeenschap. Iedere 
dag weer staat hier een grote ploeg mensen klaar. 
Uit alle lagen van de samenleving. Dat stimuleert 
ongelooflijk.”
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Rondom de jaarwisseling is de 
Kerkbalans een belangrijk 
onderwerp. Zowel voor het 
lopende als voor het nieuwe 
jaar. 

Voor wat betreft het lopende jaar 2021 gaat het erom of alles 
wat aan vrijwillige bijdragen is toegezegd ook daadwerkelijk 
is ontvangen. Dat is belangrijk, want zonder deze inkomsten 
kan onze gemeente niet draaiende worden gehouden.

Voor het nieuwe jaar 2022 staat de actie Kerkbalans 2022 
voor de deur. In januari a.s. ontvangt u via uw contactper-
soon van het wijkteam weer een brochure van de actie met 
een envelop voor de opgave van uw bijdrage voor 2022, deze 
zal later weer bij u worden opgehaald. 
In de begroting gaan we uit van in totaal € 118.000, een 
kleine daling van ongeveer 1 % ten opzichte van de begro-
ting van 2021. Dit lijkt ons redelijk in verband met de corona 
situatie. Desondanks laat de totale begroting van 2022 nog 
een tekort zien van € 7.250. 
Reden hiervoor is  een verhoging van de afdracht aan de 
PKN en in beperkte mate de licenties voor beeld en geluid.

Lid zijn van een gemeente als De Eshof vraagt betrokken-
heid en inzet. We zijn heel blij met de vele vrijwilligers. Met 
gebruik van eigen talenten en zowel binnen als buiten de 
Eshof gemeente verzetten ze op bezielde wijze werk. Onze 
gemeente en ook onze samenleving hebben veel aan hen te 
danken.
Daarnaast kan De Eshof niet zonder financiële bijdragen. 
Uiteraard wel naar draagkracht. Om een beeld te geven: er 
zijn in de gemeente 560 huishoudens met 1 of meer perso-
nen van wie een bijdrage verwacht mag worden. Op een 
begroting van € 118.000 betekent dat gemiddeld € 210 per 
jaar, per maand € 17,50. Met eventuele belastingaftrek wordt 
het nog een stuk minder.
Graag verwijzen wij naar de brochure van de actie 
Kerkbalans 2022 met als thema “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. 

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belas-
tingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en 
tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het 
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen 
aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar 
vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft 
niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hier-
voor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. 
Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst kunt u opvra-
gen bij penningmeester Wim Hospes.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Henry Westein, voorzitter

Wim Hospes, penningmeester 

Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrentmees-
ters: De 2e collectes in 
december en januari 

Op 5 december en op oudejaarsavond: 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 termijn 
i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op 
het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmu-
ziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. 
Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voort-
gaan.

Op 12 december, op kerstavond, 2e kerstdag en 
op 9 januari: 
Jeugd- en Jongerenwerk;

Met uw bijdrage kan de leiding van de 
kinderdienst zorg dragen voor de zon-
dagse kinderdiensten met leuke materi-
alen die dit ondersteunen. Ook de 
basiscatechisatie wordt uit het jeugd- 
en jongerenwerk bekostigd; materiaal 
en (zo gauw het weer kan) excursies. 

De coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op 
projectbasis.

Op 19 december; 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.
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Kerstnacht en 2 januari: Eredienst

De Bijbelse boodschap leert ons dat 
wij de opdracht hebben, in navol-
ging 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 uitdrukking in de erediensten. 
Met uw steun aan de collecte kun-

nen we samen de kosten 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 erediensten georganiseerd.

Eerste kerstdag en 16 januari: Cantorij

De Eshofcantorij repeteert elke week en werkt gemiddeld 
eens in de maand mee aan de kerkdienst. 

Ook is er samenwerking 
met het Pauluskoor. Met uw 
bijdrage kunnen we blijven 
genieten van door hen 
prachtig gezongen en 
gespeelde liederen.

Op 23 januari: 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 
vrijwilligerswerk. (Groot) onder-
houd 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 duur-
zame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

Op 30 januari: 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 cur-
sussen kan volgen.

Heb jij een al dan niet professionele ervaring op het gebied 
van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast 
van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? 
Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse 
Kerk in Gelderland? Dan kom je als geroepen!
 
Centraal staat de kerkordelijke taak van toezicht, maar daar-
naast is het belangrijk om mee te werken aan de blijvend 
goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 250 diaconie-
en en gemeenten. Het is een mooie uitdaging om gemeenten 
te ondersteunen in het bevorderen van vitaliteit.

Ben je geïnteresseerd in de vacature,
lees op de volgende pagina de volledige vacaturetekst.

Eunice van Zomeren 

Lieve mensen,

Wat is het toch superfijn om te merken dat we in 
Hoevelaken nog niet vergeten zijn, getuige de kaarten 
en berichtjes die we nog wekelijks krijgen. 
Heel, heel hartelijk dank voor de kaart van de Eshof 
en de lieve woorden die mensen daarop schrijven.
Ondanks het feit dat we eigenlijk hadden gedacht dat 
we inmiddels al aan het bouwen zouden zijn aan ons 
nieuwe huis en de garage, staat er nog geen paal in 
de grond (en dat blijkt wel te moeten) en zitten we 
heerlijk in ons chalet. Een fijne plek, vlakbij Ommen, 
nog steeds een vakantiegevoel.
Thijmen is veel bezig met alle voorbereidingen voor 
de bouw en dat is meteen een mooie afleiding, nu ik 
in een traject zit van chemokuren.
Sinds we hier wonen, gaan we wekelijks naar de 
PKN in Ommen, voor zover dat nu lukt. In coronatijd 
moesten we ons hiervoor uiteraard opgeven, wat we 
dan ook gedaan hebben. Na de dienst gezellig koffie 
drinken (met 4 personen aan een tafel), waardoor we 
direct kennis konden maken met mensen. 
Thijmen is met de motorgroep van de kerk, o.l.v. een 
van de predikanten, een dag op stap geweest, waar-
door je ook weer meer mensen leert kennen.
Al met al…we vinden hier zeker wel onze weg en 
hopen ook de contacten met Hoevelaken niet te ver-
liezen.
Een lieve groet, ook namens Thijmen natuurlijk, 

                                                       Coralien Toom
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Gezocht: leden voor het Classicale College voor 
de Behandeling van Beheerszaken Gelderland 
(CCBB)

Heb jij een al dan niet professionele ervaring op het gebied 
van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast 
van (complexe) financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? 
Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse 
Kerk in Gelderland? Dan kom je als geroepen!

Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig. 
Soms is het moeilijk en uitdagend. Centraal staat de zorg 
voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden bij plaatselij-
ke gemeenten en diaconieën. Het CCBB is er naast hun 
kerkordelijke taak van toezicht, ook om mee te kijken, mee 
te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg 
voor de ‘materiële zaken’ van ruim 250 gemeenten en diaco-
nieën in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd 
van vaak krimpende middelen en beschikbaarheid van men-
sen.

Wat verwachten wij van jou?

Het meest van belang is ervaring met bestuurlijke taken (met 
name op diaconaal- en/of kerkrentmeesterlijk gebied) en 
betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland via 
lidmaatschap bij één van de gemeenten uit Gelderland. In 
verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten 
zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor 
een lid van het CCBB:

●* Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale 
achtergrond of je hebt anderszins kennis en ervaring in het 
kerkenwerk.

●* Bij voorkeur is door studie en/of ervaring expertise opge-
daan in één of meerdere van de volgende expertises: · jurist; 
· notaris; · accountant; · fiscalist; · bouwkundige · financieel 
specialist; · specialist op het gebied van bestuur, manage-
ment, organisatie en beleid.

●* Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief 
vaardig en in staat met conflictsituaties om te gaan.

●* Je bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang) en tegelij-
kertijd ook teamspeler.

●* Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en 
je daarop voor te bereiden.

●* Een gemiddelde beschikbaarheid van een paar uur per 
week (onderdeel daarvan is ongeveer 1x per 2 maanden een 
CCBB-vergadering).

●* Een benoeming geldt initieel voor een periode van vier 
jaar.

Wat mag jij van ons verwachten?

Je komt te werken in een team van enthousiaste vrijwilligers 
die ervaring en expertise hebben met het beoordelen van 
begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën 
in het werkgebied Gelderland. Indien nodig gaan leden van 
het CCBB daarover in overleg met de betreffende gemeente 
of diaconie. Ook zijn er specialisten in het team die op speci-
fieke onderdelen collega’s ondersteunen en/of advies uitbren-
gen. Dit werk wordt vanuit huis gedaan, maar fysiek overleg 
is natuurlijk mogelijk. Ook is er vanuit de 
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteuning beschikbaar.

De variatie in het werk maakt het tot een uitdagende rol 
waarin veel mogelijk is. Je krijgt de kans om echt bij te dra-
gen in belangrijke, complexe financiële en/of bestuurlijke 
vraagstukken.

In overleg worden gemaakte kosten voor vergaderingen ver-
goed.
 
Wat is het CCBB verder?

Het Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB) heeft volgens de kerkorde van de 
Protestantse Kerk in Nederland het toezien op de zorg voor 
de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, 
de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied als ver-
antwoordelijkheid.

Het CCBB bemiddelt wanneer een kerkenraad/college van 
kerkrentmeesters/college van diakenen geen overeenstem-
ming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting 
of jaarrekening.

Het CCBB doet een uitspraak wanneer een kerkenraad, een 
college van kerkrentmeesters of een college van diakenen 
bezwaar inbrengt tegen een besluit van een van de beide 
andere lichamen met betrekking tot de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie.

Het CCBB brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden 
uit aan de classicale vergadering. Het rechtsgebied van het 
CCBB is het gebied van de classicale vergadering.

Interesse?

Mocht je overwegen om lid te worden van CCBB-
Gelderland en/of meer informatie willen, neem dan contact 
met ons op. Cees Hovius (voorzitter van CCBB-Gelderland) 
vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per mail:
c.hovius@protestantsekerk.nl 
of per telefoon: 06-51723017

Wij horen graag van je!
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Impressie generale synode 
Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) 11 en 12 november 
2021 

Op 11 en 12 november 2021 
was er een vergadering van 
de generale synode in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Het 
waren inspirerende, hart-
verwarmende en boeiende 
dagen. Niet zo zeer over 

allerlei besluiten die genomen moesten worden. Dat 
kan wel effectiever, maar juist om de ruimte om met 
elkaar van hart tot hart ervaringen te delen. Samen 
met luthersen, gereformeerden en hervormden. 
Niet opgesloten zitten in je eigen bubbel. Omdat het 
weer mogelijk was om twee dagen bij elkaar te 
komen, was er ook voldoende ruimte voor inhoude-
lijke zaken. 

Lezing Theo Boer “Eind goed, een protestantse 
kijk op euthanasie”
Op de eerste dag was er een lezing van Theo Boer over “Eind 
goed, een protestantse kijk op euthanasie”.  Theo Boer, als 
deskundige van de praktijk van de euthanasie, is hoogleraar 
ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse 
Theologische Universiteit. In zijn lezing kwam naar voren hoe 
belangrijk het is om na te denken over ons levenseinde en een 
verbinding te maken met de tijd en cultuur waarin we leven. 
Het zesde gebod “Gij zult niet doodslaan” geldt niet alleen 
voor christenen, maar ook voor niet-religieus. Maar wat doen 
we als het lijden niet meer draaglijk is? De vraag is dan weer, 
wanneer is lijden niet meer draaglijk? Eigenlijk is dat niet zo 
zeer een vraag voor de kerk, maar voor eenieder persoonlijk. 

Zeker in morele kwesties moet de kerk voorzichtig zijn met 
bindende uitspraken. Probeer te luisteren naar Gods stem. 
Probeer naast elkaar te staan wanneer verdriet (naderen van 
het levenseinde) in je leven komt. En niet tegenover elkaar 
met een koud hart. Toon liefde naar de ander. Liefde die God 
ons wil schenken. Al met al een boeiende en inspirerende 
lezing. De lezing is ook te vinden op de website van de PKN 
(zoekwoord: generale synode-lezing Theo Boer)

Jaarverslag GCBB
GCBB staat voor het Generaal College Behandeling 
Beheerszaken. Het GCBB heeft een verslag opgesteld over 
haar bevindingen in verband met het financieel beheer van 
diaconieën en gemeenten (kerkrentmeesters). Binnen en bui-
ten de kerk zijn er steeds ontwikkelingen die vragen om een 
goed financieel beheer. Voor een goed financieel beheer zijn 
heldere richtlijnen en goede informatiesystemen noodzake-
lijk. We kennen sinds enkele jaren Fris (Financieel rapportage 

en informatiesysteem) als systeem om jaarrekeningen, begro-
tingen en meerjarenramingen op te stellen. 
Fris is nog in ontwikkeling en kan in de toekomst ook ken-
getallen bieden die een hulpmiddel zijn voor toekomstgericht 
beleid. Beleid wat aansluit bij de (missionaire) opdracht van 
de kerk en een  context van een krimpende kerk als gevolg 
van secularisatie. Mede om niet in een situatie van kramp te 
komen is het noodzakelijk dat er regelmatig nagedacht wordt 
over de toekomst van het kerk-zijn. Niet alleen landelijk, 
maar ook plaatselijk en misschien wat meer regionaal. Hoe 
kan een rijke gemeente een “arme” (buur)gemeente helpen? 
Vragen die de komende tijd meer gaan spelen. 

Naast het GCBB zijn er ook Classicale Colleges 
Behandeling Beheerszaken (CCBB’s). De classis Veluwe en 
de classis Gelderland Zuid en Oost vormen samen het CCBB 
Gelderland. Het CCBB heeft vooral een rol bij de beoordeling 
van jaarrekeningen, begrotingen en aanvragen voor een solva-
biliteitsverklaring. Een solvabiliteitsverklaring van het CCBB 
is noodzakelijk wanneer gemeenten een predikant beroepen. 
In de kerk gaat het in de eerste plaats om de viering, woord-
verkondiging en de bediening van de sacramenten, maar het is 
ook een opdracht om de financiële huishouding en organisatie 
goed op orde te hebben.  

Liturgische overdenkingen
Er waren meerdere liturgische overdenkingen. Een liturgische 
overdenking die in het teken stond van Romeinen 12 vers 3-11 
(NBV21) ”3 Met een beroep op de genade die mij geschonken 
is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan 
u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, 
in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder 
van u geschonken heeft. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen 
heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo 
zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, 
elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de 
gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het 
geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, 
moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, 
moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troos-
ten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie lei-
ding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, 
moet daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn. 
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb 
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht 
de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de 
Heer”.

Het is een rijkdom dat we samen, luthersen, gereformeerden 
en hervormden, mochten luisteren, zingen en avondmaal vie-
ren. Het is bijzonder en een teken van verbondenheid om het 
brood uitgereikt te krijgen door een predikant uit Emden. 

Een tweede liturgische overdenking stond in het teken van de 
Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21). 
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Er is veel werk verzet om de Bijbelvertaling van 2004 
(NBV) dichter bij de bron (grondtalen) te brengen en aan te 
sluiten bij de Nederlandse taal die we nu gebruiken. Taal is 
steeds in ontwikkeling. Vertalen is steeds weer keuzes 
maken. Je kan dus niet zeggen de Statenvertaling of de 
Willibrordvertaling is de beste. Beide kunnen belangrijk zijn 
om steeds meer zicht te krijgen op de heilsboodschap die 
God in Zijn Woord aan generatie op generatie door wil 
geven. Hieronder noemen we 1 Kor. 13 vers 13 uit de 
NBV21 en de Herziene Statenvertaling (HSV).
(NBV21) “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde”.
(HSV) “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de meeste van deze is de liefde”.
We noemden al dat het om de heilsboodschap gaat. Een 
boodschap van geloof, hoop en liefde. Ga op zoek naar 
woorden die goed nieuws voor je zijn. Dus niet onze eigen 
woorden, maar het Woord van God. Aan het einde van de 
vergadering van de generale synode hebben we allemaal een 
Bijbel NBV21 gekregen. Een rijk cadeau. 
 
Symposium Emden 1571 bracht eenheid in de 
gelederen
Zoals wellicht bekend is het dit jaar 450 jaar geleden dat de 
presbyteriaal-synodale kerkstructuur van de Nederlandse 
gereformeerde kerken geboren werd in Emden. Een structuur 
die we ook nu nog terugzien in de huidige structuur van de 
Protestantse Kerk. Een structuur die van “onderaf” -de 
gemeenten- gestructureerd is. Kort gezegd. Het begint bij de 
kerkenraad. Vervolgens vormen leden uit kerkenraden een 
classicale vergadering en besluit de classicale vergadering 
over de afvaardigingen naar de generale synode. De regering 
van de kerk vindt plaats door de ambtelijke vergaderingen. 
Tijdens het symposium werd er teruggeblikt hoe het presbyte-
riaal stelsel is ontstaan. Een tijd van onderdrukking. Maar ook 
vooruitgeblikt naar de toekomst. Onze presbyteriale synodale 
kerkstructuur staat niet ter discussie, maar de invulling ervan 
(het kerk-zijn) is wel voortdurend in beweging. De besluiten 
van synodevergaderingen worden niet altijd (in 1571 niet en 
nu ook niet) met open armen ontvangen. Het vraagt veel wijs-
heid en gebed om geestelijk leiding te geven. Dat geldt niet 
alleen voor de generale synode, maar ook voor de classis, 
gemeenten en de vele andere gremia die we binnen de kerk 
kennen. 

Huishoudelijke regeling en kerkorde
In de huishoudelijke regeling gaat het vooral om interne 
afspraken die er bestaan om de generale synode goed te laten 
functioneren. Communicatie is een punt dat steeds weer aan 
de orde is. Bijvoorbeeld het op tijd beschikbaar zijn van goed 
leesbare stukken. Een ander punt is: Waar behandelen we wat? 
Jaarrekeningen en begrotingen van de landelijke kerk worden 
besproken in de kleine synode, maar het jaarverslag van het 
GCBB was geagendeerd voor de generale synode. De één wil 
alles in detail regelen. Bijvoorbeeld: stukken moeten vier 
weken voor de vergadering bij de leden van de generale 

synode zijn. Een ander heeft als mening:  stukken moeten in 
de regel vier weken voor de vergadering bij de leden van de 
generale synode zijn. U begrijpt dat in de tweede versie wat 
meer flexibiliteit zit. Gelukkig komen in de kerkelijke regel-
geving (kerkorde en diverse regelingen) steeds meer de woor-
den “in de regel” voor. We moeten ons niet op laten sluiten in 
een oerwoud van (onuitvoerbare) regelgeving. Op zich is het 
wel boeiend (en soms vermoeiend) om met elkaar over kerke-
lijke regelgeving te communiceren. Soms ontdek je in de 
details van communicatie mooie dingen. Het waren boeiende 
dagen, maar gelukkig komt er weer een zondag dat we naar de 
eredienst mogen. Misschien fysiek en anders hebben we 
inmiddels veel ervaring met schermen.  

Hans Kiel, diaken Protestantse Gemeente Apeldoorn en 
Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, 

afgevaardigden van de classis Veluwe.

Let op    Let op    Let op    Let op

DE ACTIVITEITENGROEP WORDT 
INLOOPMIDDAG.

Beste mensen.

We hebben jarenlang op woensdagmiddag een leuke 
groep mensen bij elkaar gehad die met elkaar hebben 
gebreid, geknutseld of een spelletje hebben gedaan.
Maar de groep is nu klein geworden. We zouden het 
gezellig vinden als u zo komt binnen lopen voor een 
kopje koffie of thee voor een praatje of...
U bent van harte welkom tussen 13.30n 16.00 uur.
Eigen werk mag meegenomen worden maar er is ook 
genoeg materiaal om iets te starten, maken.

Kom gerust kijken op woensdag

1 december                      30 maart
15 december                    13 april
5 januari                          27 april slaan we over
19 januari                        4 mei
2 februari                        18 mei
16 februari                      1 juni
2 maart                            15 juni
16 maart                          29 juni.

Graag tot ziens

Ellen van der Linden
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Datum Diaconie Kerk Totaal Diaconie Kerk
4-7-2021 Vakantietassen Eigen Diaconie Eredienst € 354,60 € 201,55 € 153,05

11-7-2021 Vakantietassen Eigen Diaconie Muziek en Liturgie € 217,60 € 101,80 € 115,80
18-7-2021 St. hulpdienst Hoevelaken Jeugd - en jongerenwerk € 284,50 € 140,75 € 143,75
25-7-2021 Eigen Diaconie Onderhoud gebouw € 288,00 € 144,50 € 143,50

1-8-2021 Eigen Diaconie Eredienst € 310,90 € 158,95 € 151,95
8-8-2021 Stichting Moederzorg Muziek en Liturgie € 330,80 € 156,90 € 173,90

15-8-2021 Eigen Diaconie Vorming & Toerusting € 309,60 € 184,80 € 124,80
22-8-2021 Eigen Diaconie Onderhoud gebouw € 316,70 € 196,35 € 120,35
29-8-2021 Kerk in Actie: ZWO Eredienst € 339,20 € 194,35 € 144,85

5-9-2021 Leger des Heils Pastoraat € 217,90 € 109,45 € 108,45
12-9-2021 Eigen Diaconie Muziek en Liturgie € 321,40 € 133,45 € 187,95
19-9-2021 Act. Met nw. Hoevelakers Cantorij € 355,00 € 202,00 € 153,00
26-9-2021 Nijkerks Diaconaal Beraad Vorming & Toerusting € 233,10 € 109,55 € 123,55

Totaal € 3.879,30 € 2.034,40 € 1.844,90

Collecteoverzicht 3e kwartaal 2021

Vanuit uw college van diakenen en uw college 
van kerkrentmeesters:
Graag willen we eenieder, die via bankoverschrijvingen en/of collectemunten en/of na de diensten bijdraagt aan de collec-
ten, hartelijk bedanken!

Hierdoor kunnen doelen die het soms zo hard nodig hebben, vooral ook nu tijdens de komende feestdagen, blijvend 
gesteund worden.

Erediensten, pastoraat, onderhoud gebouw en vele andere zaken kunnen doorgang vinden.

Juist ook in deze coronatijd, die mensen ver weg en dichtbij zo pijnlijk kan treffen en hulp en aandacht broodnodig kunnen 
zijn.

Om u inzicht te geven in de ontwikkelingen van de ontvangen collecteopbrengsten in coronatijd, treft u hieronder een kort 
overzicht aan van de ontvangen bedragen in de 1e helft van 2019, 2020 en 2021.

De hogere opbrengst voor de diaconie in de 1e helft van 2020 kwam met name door de 1e collecte van 5 april 2020: 
Kerk in Actie; vluchtelingen op Lesbos is breed gesteund met een opbrengst van maar liefst € 747,-.  

José van Dasselaar
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Gastpredikanten in december 
en januari.
December is een maand waarin veelal Ellie voor-
gaat. Alleen op 19 december gaat een gastpredikant 
voor. Dat zal zijn Ds. Alke Liebich uit Leusden.

Zoals haar naam al doet vermoe-
den is Alke van Duitse afkomst. 
Ze is in 1962 geboren in Berlijn 
maar woont al ruim 30 jaar in 
Nederland. Alke is getrouwd en 
heeft twee volwassen zoons.
Haar theologiestudie heeft ze 
zowel in Duitsland als in 
Nederland gevolgd. Tijdens haar 
studie aan de Vrije Universiteit 
was ze een jaargenoot van Ellie. 

Sinds 1992 is Alke Liebich als predikant verbonden aan de 
Johanneskerk in Amersfoort. Daarvoor was ze verbonden 
aan de PG in Rijswijk en aan de Paaskerk in Oss. Ze is ook 
voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

Naast haar werk als predikant werkt Alke als zelfstandig 
supervisor en coach. Zelf schrijft ze daarover op haar websi-
te: 
‘Als supervisor en als coach gaan we op zoek naar wie jij 
bent. Liefst met beelden en kleuren. Welk beeld past bij jou? 
Bij een werksituatie? Bij je ideaal, je droom? Waar sta je? 
En wie wil je zijn? Verbeelding is een belangrijk middel om 
dichter bij het wezenlijke te komen. Uiteindelijk zijn daar-
voor woorden nodig, maar beeldtaal verruimt de mogelijkhe-
den’.

In het nieuwe jaar op 9 januari is Ds. René 
Rosmolen onze gastvoorganger. René is een zeer 
vertrouwd gezicht in de Eshof. Jaarlijks gaat hij 
één of twee keer voor. 

René is theoloog en creatief therapeut. Hij studeerde in 
Leiden en was NH predikant in de 
kerkelijke gemeentes van 
Dordrecht, Garijp en Hoogland. 
Momenteel werkt hij als geestelijk 
verzorger in het psychogeriatrisch 
verpleeghuis ‘Lisidunahof’ in 
Leusden.  Enige tijd geleden ver-
scheen er een boekje van zijn hand 
in de serie Werkboekjes voor de 
Eredienst over ‘Dementie en litur-
gie: vieren in het verpleeghuis’. 

Als geestelijk verzorger maakt hij gebruik van eigen 
gemaakte schilderijen met religieuze thema’s (o.a. de Doop 
van Jezus, de Annunciatie, de Goede Herder en het Laatste 
Avondmaal).

Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw- 
en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding. Naast 
gesprekken maakt hij ook gebruik van non-verbale middelen 
(schilderen, tekenen, klei).

Op 23 januari gaat Dr. Gert Landman uit de Bilt 
voor. 

Gert volgde aanvankelijk een oplei-
ding tot onderwijzer maar theologie 
trok hem meer aan dan het onderwij-
zersvak. Zijn theologiestudie volgde 
hij aan de VU en hij studeerde af met 
als hoofdvak Liturgiek. Na een tijdje 
predikant te zijn geweest in 
Amsterdam-Noord, streek hij neer in 
de Bilt waar hij tot zijn emeritaat in 
juli 2016 verbonden was aan de 

Immanuelkerk en later de Opstandingskerk.
Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven bezig-
houden met liturgie. Hij promoveerde bij prof. 
Boendermaker en is als liturgie specialist al jarenlang één 
van de liturgie adviseurs van de PKN. In de Raad van 
Kerken Nederland was Gert voorzitter van de Beraadgroep 
‘Vieren’ en heeft in die hoedanigheid, samen met o.a. Dirk 
Monshouwer, meegewerkt aan de tot stand koming van het 
Dienstboek voor de Kerken, dat in 1998 verscheen en waar 
nog steeds uit geput wordt voor liturgische teksten en gebe-
den.
Gert heeft als lid van de redactie tevens meegewerkt aan het 
nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het liedboek is door 
hem vertaald, o.a. het overbekende lied 416, maar ook de lie-
deren 150a, 378, 837 en 973. Hij is tekstdichter van o.a. de 
liederen 218 en 326 en van lied 964 tekent hij naast de tekst 
ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn naam 
heeft staan over liturgie (vernieuwing) maar ook over ‘ritue-
len en symbolen’ in de kerk. 

Naast zijn bezigheden als emeritus-predikant is Gert 
Landman een groot kenner van (de religieuze historie van) 
Ierland.  Hij is onze inspirator en adviseur geweest voor onze 
oecumenische reis naar Ierland in 2018. Ook heeft hij ont-
dekt dat zijn woonplaats de Bilt Ierse wortels blijkt te heb-
ben. Een aantal mensen vond dat zo bijzonder dat zij beslo-
ten deze historie te vereeuwigen door het plaatsen van een 
monument in de vorm van een Keltisch hoogkruis in een 
plaatselijk park. Hoogkruisen als eeuwenoude getuigen van 
de Ierse geschiedenis kom je overal in Ierland tegen. Het 
hoogkruis in de Bilt weerspiegelt op deze wijze de band met 
dat prachtige land.

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. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 
of Gerstkamp 3; tel. 06-17183962

Distributie 
Annie en Frans Hanse; tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com  

Inleverdata
Inleverdatum voor het februarinummer  is 
dinsdag 25 januari 2022
Inleverdatum voor het maartnummer is 
dinsdag 22 februari 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.

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  

In een nawoord bij een dichtbundel van Gabriël Smit 
schrijft criticus Kees Fens: “Gabriël Smits poëzie laat 
zich omschrijven als een durende dialoog. (…) Hem 
lezen is in een gesprek betrokken raken.” Het gedicht 
‘Antwoord’ is een mooie illustratie van deze analyse. 
De ‘ik’ in het gedicht is in gesprek met Jezus. Hij richt 
zijn vragen tot hem, maar ervaart in vers 12-14 ook een 
antwoord. Een dialoog dus.

De vragen van de ‘ik’ in strofe 3 komen voort uit bezorgd-
heid en angst. Hij ziet een kind in de kribbe (vers 9), reden 
waarom we weten dat we met Jezus te maken hebben. Dat 
kind waarover de engel tot zijn moeder zei: “Hij zal een 
groot man worden en Zoon van God worden genoemd”. 
De ‘ik’ is bezorgd over dat kind, omdat hij weet wat het 
kind te wachten staat (strofe 1 en 2). Hij is bang dat het de 
moed opgeeft, omdat hij zich stukloopt en geen mens mee-
krijgt: ‘dat uw voeten leegbloeden op lege / wegen’ (2-3). 
Dat hij met zijn vriendelijkheid en goede bedoelingen niet 
bestand zal zijn tegen zoveel tegenstand van mensen en 
dingen en hij zal zeggen ‘ik had beter moeten weten’; dat 
mensen leugenachtig zijn en geen boodschap hebben aan 
waarheid (vers 6-8).

In vers 12 komt het antwoord. Een antwoord dat geen 
gesproken antwoord is. ‘Uw eigen stilte zingt uw lied van 
antwoord’. In de ademloze stilte van de nacht met sterren 
ervaart de dichter dat er ‘zelfs op aarde vrede’ mogelijk is. 
Een hoopvol antwoord, dat elk jaar opnieuw met Kerst 
gegeven wordt: Jezus wordt ieder jaar opnieuw geboren. 
God geeft de mensen elk jaar opnieuw de kans.

Het grondthema van het werk van Gabriël Smit wordt wel 
genoemd ‘verlangen naar de nabijheid van God in de aardse 
werkelijkheid’. Van dat verlangen spreekt hij in dit gedicht. 
Je zou het hier zelfs kunnen vertalen als: het verlangen naar 
God (naar Jezus’ geboorte) is verlangen naar vrede en 
gerechtigheid.

Daarmee spreekt de dichter uit wat ook nu de essentie van 
kerst is.
 

Marian Knigge – van der Schors

Antwoord
Soms ben ik bang dat u niet blijft,
dat uw voeten leegbloeden op lege
wegen, dat uw vriendelijke handen tegen
zoveel verraad, zoveel weerspannigheid
 
in mensen en dingen niet bestand
zijn. Dat u zeggen zult: ik had beter
moeten weten, mensen waarheid leren

is waanzin, leugen hun vaderland.
Moet ik u dan nu, in de kribbe,
waarschuwen? Zeggen: doe het niet,
doe het anders, laat uw moeder vergeten
 
wat de engel sprak? Uw eigen stilte
– nacht, sterren, adem – zingt uw lied
van antwoord: zelfs op aarde vrede!

 Gabriël Smit

Een bijdrage van Simon Drost
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Van harte aan-
bevolen door 
de diaconie: De 
collectes voor 
de komende 
weken 

5 en 19 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 hebben. Circa 30 vrijwil-
ligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten 
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!   

Ook tijdens de Vespers wordt er gecollecteerd voor de voed-
selbank

12 december
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 financieel niet breed hebben. 
De kerstpakketten zijn daarom zeer 
welkom en worden door de diake-
nen en contactpersonen persoonlijk bezorgd voor de feestda-
gen. Ook voor mensen die dit jaar een moeilijke tijd hebben 
gehad bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid of door het 
overlijden van een dierbare ontvangen van de diaconie een 
kerstattentie zodat ze weten dat ook de Eshof aan hen denkt. 
Om deze mensen tijdens de feestdagen te steunen en een 
extraatje te kunnen geven vragen wij u deze collecte warm te 
steunen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

24 december
Kerstavond om 19.00 uur
Deze collecte wordt ingevuld door de ZWO.

24 december
Kerstnacht; Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen 
zonder huis in de breedste zin van de beteke-
nis. Hulp door eten te verstrekken aan men-
sen die op straat leven, hulp in de vorm van 
dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens 
geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze don-
kere dagen willen wij deze mensen een stukje licht geven. 
Uw bijdrage van harte welkom!

25 december 
1e kerstdag; 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 
sprake is van een terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

26 december: TOP2000-dienst 
Kerk in Actie; Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sani-
tair en te weinig eten. Zo wach-
ten duizenden vluchtelingen, 
waaronder veel kinderen, in 
Griekse vluchtelingenkampen. Ze 
zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, 
Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een 
betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situa-
tie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 
samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen 
met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een 
betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van 
herkomst in een beter leven voor kinderen. Wij gunnen hen 
een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef 
licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

31 december
Oudejaarsavond; Eigen Diaconie
Misschien verwacht je het niet 
maar er zijn in Hoevelaken en 
directe omgeving mensen die moe-
ten rondkomen met een minimaal 
inkomen. Dit kan komen doordat 
ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen 
aan het einde van de maand hun vaste lasten niet kunnen 
betalen en niet meer weten hoe ze aan het einde van de 
maand kunnen rondkomen. Voor deze mensen staat de 
Diaconie hen bij en helpt ze. Niet alleen door ze financieel te 
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ondersteunen maar ook om ze wegwijs te maken in de moge-
lijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillen-
de organisaties.

2 januari
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorga-
nisatie die in 1985 is ontstaan uit een ini-
tiatief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de 
inwoners van Hoevelaken. Kunt u door 
ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op 
bestaande hulpinstanties, 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.

9 januari
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking tussen 
de verschillende diaconieën van 
gemeente Nijkerk met als doel 
elkaar te versterken. Het NDB heeft 
bijvoorbeeld mensen opgeleid tot 
schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren 
dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken. 
Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waar-
bij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kun-
nen, geheel verzorgt een week op vakantie mogen. Daarnaast 
deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de 
voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking 
te houden is uw bijdrage zeer welkom!

16 januari
Stichting Moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar 
werk als kraamverzorgster regel-
matig bij gezinnen waar een kind 
in armoede geboren wordt. Het 
grijpt haar altijd enorm aan om 
ouders of een alleenstaande moeder, na de bevalling, te moe-
ten achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en 
armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen en is 
Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aan-
treft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, 
kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen 
of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbe-
nodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regel-
maat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help je mee 
moeders financieel te steunen zodat zij beter voor haar kind 
kan zorgen?

23 januari 
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 
sprake is van een terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.

30 januari 
Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen 
iets van ver weg. Ook in 
Nijkerk wordt al vanaf 2006 
voedsel en kleding ter beschik-
king gesteld aan degene die dit 
het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke 
woensdag klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen en 
uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en 
Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weg-
gegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaan-
den een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag geza-
menlijk 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 betalen. Uw bijdrage is daarom van harte 
welkom. Alvast hartelijk dank!   

6 februari
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organi-
saties 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 functioneren 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 hebben. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd!

 William Bouw 
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Oproep voor 
ouderling 
kerkrentmeester 

(m/v) 

Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een ouder-
ling kerkrentmeester.
Henry Westein is 4 jaar ouderling kerkrentmeester geweest 
in de rol van voorzitter. Daarvoor heeft Henry 8 jaar het col-
lege van diakenen gediend. Aan het einde van zijn maximale 
termijn als diaken en ouderling kerkrentmeester heeft Henry 
besloten een stapje terug te doen. Een zeer te respecteren 
besluit. Met Henry vertrekt er echter ook veel ervaring, ken-
nis en betrokkenheid.

Een ouderling kerkrentmeester is lid van de kerkenraad. In 
die rol is hij/zij mede verantwoordelijk voor de in stand hou-
ding en toekomst van ‘de Eshof’. Je denk mee over het uit-
zetten van lijnen en het inspelen op actuele zaken in en bui-
ten onze kerkelijke gemeenschap. Daarnaast doe je bij toer-
beurt dienst in kerkdiensten.

Als kerkrentmeester ben je mede verantwoordelijk voor de 
financiële gezondheid van ‘de Eshof’ en het in goede staat 
houden van het gebouw. Daarvoor zijn diverse hulpmiddelen 
beschikbaar en ter zake kundige en betrokken mensen die 
het college van advies kunnen dienen en die in uitvoerende 
rollen werkzaam zijn.
Het college kiest uit zijn midden een voorzitter, dus in geza-
menlijk overleg wordt daarover afgestemd. 
Natuurlijk kost het tijd. Maar door het werk met anderen te 
delen moet je rekenen op ongeveer 10 tot 12 uur per maand.

Enthousiasme en samenwerken staan voorop. Een praktische 
instelling, een gezonde dosis humor en enige relativiteitszin 
zijn belangrijke factoren om te functioneren in het college 
van kerkrentmeesters. Het college is een leuk team dat onge-
veer 8 keer per jaar vergadert in een open en ontspannen 
sfeer. Samen bouwen we mee aan de kerk van morgen.

Deze oproep leent zich niet om in detail in te gaan op alle 
aspecten van het werk. Maar mocht jouw belangstelling 
gewekt zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
Henry Westein,.

Frits Harmsen 

   

Brief van de Duitse dichter 
Rainer Maria Rilke aan een 
jonge dichter, 
op 23 December 1903

Beste vriend,

Nu Kerstmis nadert, en u bij alle feestelijkheid meer dan 
anders gebukt gaat onder uw eenzaamheid, mag u niet 
zonder een groet van mij blijven 
Wanneer u bang bent en het pijn doet deze dagen aan 
uw kindertijd te denken en aan alle eenvoud en stilte die 
daarbij horen, omdat u niet meer zoals toen aan God 
geloven kunt, vraag u dan af, beste vriend, of u God 
werkelijk verloren hebt. Is het niet veel meer zo dat u 
hem nooit bezeten hebt? Wanneer u met schrik voelt dat 
God er ook nu niet is, dit uur waarin wij over hem spre-
ken, wat geeft u dan het recht om hem die er nooit was 
te missen als iemand uit het verleden en hem te zoeken 
alsof u hem verloren hebt? 
Waarom denkt u niet dat hij de komende is, van alle 
eeuwigheid op komst, de toekomstige, de uiteindelijke 
vrucht van een boom waarvan wij de bladeren zijn? Wat 
houdt u ervan af om zijn geboorte te beschouwen als 
een gebeuren dat nog ver van ons verwijderd is, en uw 
leven te leven als een smartelijke en mooie dag in het 
verhaal van een grote zwangerschap? Ziet u dan niet 
hoe alles wat gebeurt  steeds weer begin is : zou het niet 
Zijn begin kunnen zijn, ieder begin op zich is immers 
altijd mooi? Als hij de volmaaktheid zelve is, moet dan 
niet wat kleiner is aan hem voorafgaan, opdat hij kan 
kiezen uit volheid en overvloed? Moet hij niet de laatste 
zijn, om alles in zich op te nemen? Welke zin zou ons 
bestaan hebben, als degene naar wie wij verlangen, er al 
geweest was? 
Viert u Kerstmis, beste vriend, vanuit het diep gelovige 
gevoel dat hij misschien juist die levensangst  van u 
nodig heeft , om te beginnen. Ben geduldig en zonder 
onwil en bedenk dat het minste wat we doen kunnen is 
dat we hem zijn wordingsproces niet nog moeilijker te 
maken, zoals de aarde dat ook niet doet met de lente 
wanneer die komen wil.
En ben blij, en getroost. 

Rainer Maria Rilke

Een bijdrage van Simon Drost




