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Wie je bent

je mag wezen, wie je bent,
zomaar, doodgewoon.
Zoals iedereen je kent.

dat is ook handig, weet je,
hoef je ook niet te bedenken,

hier moet ik zus zijn,
en daar moet het zo.

Want zulke extra dingen,
zijn toch veel te lastig,

die vergeet je zo.
Altijd mooi en gaaf,

dat houdt ook  niemand vol.
Dan loop je steeds maar op je tenen,

en ben je van je lijf een slaaf.
Altijd sterk als staal,

is al helemaal niet nodig.
En keurig als een liniaal,

volkomen overbodig.
Het mag best een ietsje krom,

en als het zo uit komt,
ook gewoon een beetje dom.

Je hoeft geen zware eik te zijn,
met dikke takken over ’t pad.

Wees maar een simpel boompje,
dat niemand zo erg opvalt,

met fris en sappig blad.
Geen gazon hoef je te wezen,

dat elk oneffen hobbeltje
en onkruidje moet vrezen!

Wees gerust een veld,
vol  geurend mooie bloemen,

op  een tapijt van mals groen gras.
Dan wordt door elk diertje verteld,

ook de insecten die er zoemen,
dat het goed bij je was!!
en fijn was, je te kennen.

Willemien  van Putten

Wie je bent



zondag 08 november 10:00 uur  Ds E Boot
   Pauluscentrum Collecten: Missionair werk PKN; Eredienst

zondag 15 november 10:00 uur  Dr M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Solidaridad; Vorming & Toerusting
 
zondag 22 november 10:00 uur  Ds E Boot en parochianen
   Pauluscentrum Dienst in Pauluscentrum m.m.v. de Cantorij
     Collecte: Landelijke kerken
 
zondag 29 november 10:00 uur  drs. E. Idema (Amersfoort) 
     Advent I
     Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties; Jeugd- en jongerenwerk
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 06 december 10:00 uur  Ds E Boot  
     Advent II
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebrouw 
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 13 december 10:00 uur  Ds E Boot  
     Advent III Viering maaltijd van de Heer
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk; Pastoraat 
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 20 december 10:00 uur  ds M Beitler (Castricum)  
     Advent IV
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Muziek en liturgie 
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

donderdag 24 december 19:00 uur  Ds E Boot en kinderdienstleiding
     Kerstavond voor jong en oud
     Collecte: School in Haiti; Jeugd- en jongerenwerk
 
   22:00 uur  Ds E Boot
     Kerstnacht m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Stg. de Hoop; Onderhoud gebouw
 
vrijdag 25 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Eerste Kerstdag
     Collecten: Hospice Nijkerk; Eredienst 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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dinsdag 10 november 20:00 uur Pastorale Raad
 
woensdag 11 november 20:00 uur Kinderdienstleiding
   
maandag 16 november 20:00 uur (niet in Eshof) Wijkteam 2
     
dinsdag 17 november 11:00 uur ZWO
    20:00 uur (niet in Eshof) Wijkteam 8
   20:00 uur De profeet van Flinterhuis
       het verhaal van Jeremia

woensdag 18 november 9:30 uur  Alles is lucht
       over het boek Prediker en moderne kunst 
   19:30 uur  De Stoutenborgh Filmcafe: Dorsvloer vol confetti
 
donderdag 19 november 20:00 uur  Moderamen
   20.00 uur  (niet in Eshof) Wijkteam 6

woensdag 25 november 20.00 uur  (niet in Eshof) Wijkteam 1

dinsdag 01 december 13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 02 december 20:00 uur  Diaconie; Voorbereiding kerstmiddag
   9:30 uur  Alles is lucht
       over het boek Prediker en moderne kunst
 
woensdag 09 december 14:00 uur  Kerst en Kunst
       De geboorte van Christus in beeld en muziek
 
donderdag 10 december 20:00 uur  Kerkenraad

woensdag 16 december 9:30 uur  Alles is lucht
       over het boek Prediker en moderne kunst

donderdag 17 december 19:00 uur  Diaconie
       Voorbereiding kerstmiddag

vrijdag 18 december 15.30 uur Kerstmiddag voor ouderen 

     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
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MEELEVEN

Wil Berle  
doorloopt op het moment een 
voortraject in verband met darm-
kanker. Tot nu toe gaat het goed 
met hem, hopelijk zal dit zo blij-

ven. Volgend jaar in februari volgt een MRI-scan om te 
bepalen wat er verder gebeuren zal.

Ditje Hartman-de Willigen  
kreeg op 9 oktober een nieuwe knie in de 
Maartenskliniek in Nijmegen. Daarna is ze verhuisd 
naar De Pol in Nijkerk, waar ze kan revalideren. 
Hopelijk is ze spoedig ver genoeg om weer naar huis te 
kunnen gaan. Op het moment is haar adres nog 
Woonzorgcentrum De Pol, afdeling Koolmees, Vetkamp 
85, 3862 JN Nijkerk.

De uitslag van de laatste MRI-scan van Floor 
Huurdeman  kwam op donderdag 8 
oktober. Gelukkig was het goed nieuws: de vlekken op 
de plaats waar de drain op haar hoofd was aangesloten, 
waren kleiner geworden. De vlekken duidden op een 
zogenaamd ‘reactief’, vergelijkbaar met littekenweefsel. 
Dat maakt dat er niets hoeft te gebeuren. 
Met Annemieke en René en Thijs kon Floor in de 
herfstvakantie een week naar de zon!
Inmiddels is Floor ook bij de neuroloog geweest. Voor 
nu zijn er geen neurologische afwijkingen waarneem-
baar. Dat is heel gunstig voor haar verdere ontwikke-
ling. Floor hoeft nu pas half januari terug voor de eerste 
controle-MRI. Dat geeft even rust de komende periode. 
Inmiddels probeert het gezin het ‘gewone’ leven weer 
een beetje op te bouwen.

Lies van de Rovaart-Bakker  maakt 
het soms goed en geniet dan van bekenden en van fami-
lieleden om zich heen, al is haar energie beperkt en 
houdt ze drukte niet lang vol. Op andere momenten 
maakt de benauwdheid haar het leven heel zwaar. Met 

de thuiszorg en de huisarts wordt gezocht naar middelen 
die verlichting brengen, wanneer de benauwdheid groot 
is.

Vaak treft me de volharding en trouw van mensen die 
als mantelzorger in de weer zijn. Soms voor hun partner, 
soms voor een ouder of een kind, soms voor een ander 
familielid. En soms treft me ook de eenzaamheid. Als 
mantelzorger sta je er, naast alle goede hulp die geboden 
wordt, vaak vooral alleen voor. Dan kan het goed zijn 
wanneer een ander laat merken iets te zien van de 
zwaarte, die mantelzorgen met zich meebrengt.

Niet iedereen wil in het kerkblad genoemd worden. 
Soms willen ook degenen die met ziekte te maken heb-
ben, niet met naam en toenaam in het kerkblad. Dat is 
iets om te respecteren. 
Er is voor beide standpunten wel wat te zeggen: open-
heid kiezen, of juist de dingen voor jezelf houden. Aan 
de ene kant kan het prettig zijn wanneer mensen infor-
meren hoe het met je gaat. Het kan dan goed zijn om te 
laten weten, via het kerkblad of op andere manier, dat 
jouw dagen niet pijnloos in elkaar overvloeien. Het kan 
de betrokkenheid van mensen vergroten wanneer ze iets 
over je kunnen lezen in de Rondom. En voor mensen 
om je heen kan het fijn zijn wanneer ze mee mogen 
leven. Aan de andere kant wil je misschien niet de ziek-
te ‘worden’. Wanneer je er bij ieder contact aan herin-
nerd wordt dat je iets mankeert, is het soms of er verder 
geen gespreksstof meer mogelijk is, terwijl je het mis-
schien juist graag eens over iets anders wilt hebben. 
Bovendien is het ons goed recht alles wat met ons privé-
leven te maken heeft, voor onszelf te houden.
Laten we daarom geen druk op elkaar uitoefenen die 
kan maken dat je het idee hebt open en eerlijk te ‘moe-
ten’ zijn over wat je mankeert. Dat blijft ieders eigen 
keus.
Ik wil graag een ieder, ook wie hier niet is genoemd en 
ook alle mantelzorgers onder ons, van harte sterkte wen-
sen met wat er maar op je weg kan komen.
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IN GEDACHTENIS: 

TO WIERSMA-ROOSENDAAL

Op vrijdagmorgen 2 oktober is Dieuwertje Catharina 
Fennegien Amarentia Wiersma-Roosendaal overleden. 
Ze is 80 jaar oud geworden.
Met haar echtgenoot Sjoerd woonde ze aan de 
Meidoornlaan. Ruim 56 jaar zijn ze getrouwd geweest. 
In haar jonge jaren was To secretaresse. Door een hernia 

moest ze het werk 
echter opgeven. Ook 
toen ze later weer aan 
het werk was, werd ze 
door lichamelijke pro-
blemen gedwongen 
om te stoppen.
To heeft in haar leven 
veel ziekte meege-
maakt. Toch bleef ze 
een opgewekte vrouw 
die niet klaagde, 
omdat ze de zin daar-
van niet zag. Liever 

benadrukte ze positieve dingen. Organiseren en structu-
reren was haar kracht. Ze was in verschillende soorten 
vrijwilligerswerk actief.
In 1962 verhuisden Sjoerd en To van Amsterdam naar 
Hoevelaken. Ze kregen twee kinderen, Edwin en Wendy. 
To was in de zestiger jaren betrokken bij de oprichting 
van de Buitengewone Wijkgemeente in Wording, later 
de Hervormde Deelgemeente. 
In de laatste jaren van haar leven leed ze aan dementie. 
Dat was zwaar voor haar. Langzaam maar zeker raakte 
ze alle grip op het leven kwijt. Sjoerd heeft zo lang hij 
kon thuis voor haar gezorgd. Ruim een maand voor haar 
overlijden ging dat niet meer en moest To verhuizen 
naar Verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort. Daar 
is ze overleden.
Op vrijdag 9 oktober is er een afscheidsdienst geweest 
in de kleine aula van Crematorium Rusthof (Leusden). 
Daarna is To gecremeerd.
Aan Sjoerd en aan Edwin en Esther, Wendy en Peter, 
kleindochter Shelley en aan allen die To missen van 
harte goede herinneringen toegewenst die kunnen troos-
ten in verdrietige momenten.

FELICITATIES

Op zondag 11 oktober is Skyler Phileine Chloé geboren, 
dochter voor Leon van Moolenbroek en Marloes 
Willemsen. 

Marloes, die modeontwerpster is, ontwierp het geboor-
tekaartje zelf. Lieve ouders, namens de Eshofgemeente 
van harte gelukgewenst!
Ook Skyler zal op 6 december gedoopt worden. Samen 
met Aramintha Veld en met Simme de Vries. Onder 
‘kerkdienst en liturgie’ staat meer te lezen.

Drie jubilea waren er te vieren in de afgelopen weken. 
Op 18 oktober waren Ineke Veldhorst en René Leliveld 

 vijfentwintig jaar getrouwd. 
Op 29 oktober was het de vijfenveertigste trouwdag 
voor Josta en Rinus Verburg-Koeleman 

En het echtpaar Haverkamp-Lintmeijer 
 vierde op 31 oktober dat het veertig jaar was 

getrouwd.
Lieve bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd! 
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STUDIE

Herfstvakantie: een rustige week, de kinderen thuis, 
regelmatig regen – een goed moment om aan de werk-
stukken voor de opleiding geestelijke begeleiding te 
werken. Twee moeten we er maken. Eén rond de vijf-
tiende-eeuwse mysticus, filosoof en wiskundige 
Nicolaas van Cusa. En één over de vraag: “Wat 
beweegt mensen ten diepste?”

Vooral dat laatste werkstuk is een klus. Kom daar maar 
eens achter: wat mensen ten diepste beweegt! Emeritus 

hoogleraar Spiritualiteit 
Kees Waaijman gaf hier 
colleges over. We leerden 
een aantal ‘grondwoorden’ 
die door de geschiedenis 
heen hebben aangeduid 
wat mensen ten diepste 
heeft bewogen. Woorden 
als ‘eerbied’, ‘barmhartig-
heid’, ‘mystiek’, ‘innerlijk 

leven’ en ‘spiritualiteit’. We leerden de betekenis die 
deze woorden in de loop van de tijd hebben gehad. 
Hoe komen we deze begrippen tegen in ons leven? 
Daarover moest het werkstuk gaan.

Ik merkte dat het een leuke vraag is om gewoon recht-
streeks te stellen. “Wat beweegt jou ten diepste?” Er is 
niemand die roept: “Bah, wat een oninteressante 
vraag.” Iedereen heeft er wel gedachten bij. Voorlopige 
gedachten, benadrukt Kees Waaijman. Want wat je nu 
zegt, hoeft niet voor eens en voor altijd vast te staan. 
We zijn immers in ontwikkeling en datgene wat jou 
beweegt is dat ook, net zo goed als datgene waarin je 
gelooft. We kregen daarom de opdracht een essay te 
schrijven: een gedachtenexperiment, een poging. Ook 
nu weer gaat het niet om het hebben van een mening 
of een oordeel. De observatie is wat telt.

Er kwamen mooie antwoorden op de vraag wat men-
sen ten diepste beweegt. 
Verschillende mensen noemden ‘verbinding’ . 
Verbinding tussen zichzelf en de ander. Ze ervaren die 
verbinding als lonend en inspirerend, ze worden er zelf 
gelukkig van wanneer er een gevoel van verbinding 
met een ander is.
Iemand anders noemde ‘samenwerking’, waarmee hij 
ongeveer hetzelfde bedoelde. Samenwerking, die voor 
hem al jaren een motief is om in de Eshof actief te 
zijn.
Enkele anderen noemden als drijfveer vooral het 
‘omzien naar de ander’, ‘iets betekenen voor de ander’. 
Ook ‘uitdelen van datgene waar ik veel van heb gekre-
gen’ werd genoemd. 
Een van de mensen die ik sprak noemde eveneens dit-
zelfde ‘er zijn voor de ander’ als drijfveer, en zag daar-
in vooral een ontwikkelingsproces. Ze had in haar 
leven ervaren hoe ze dit zich meer en meer eigen leer-
de maken. Ze had geleerd kritisch naar zichzelf te kij-
ken en om zichzelf minder centraal te stellen. 
Daardoor groeide haar mededogen met anderen.
Ook vertelde iemand: “Elke dag zit vol prachtige din-
gen. Elke dag is er geluk dat me ten deel valt. Dát 
geluk zíen en het ‘oppoetsen’, zodat ik van daaruit 
goed kan leven – dat is wat mij ten diepste beweegt.”

Er was ook iemand die zei: “Wat mij ten diepste 
beweegt is overleven. En zoeken: hoe vind ik weer zin 
in het leven?”
Ook zo kan het zijn – verdrietig en moeilijk als het is. 
Het is als zoeken van je ‘bestemming’, het zoeken van 
Gods aanwezigheid in je bestaan – terwijl de basis 
onder dat bestaan is weggeslagen.

Ellie Boot



Jubileum Kerstsamenzang 
zaterdag 12 december
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Dit jaar is het 50 jaar geleden 
dat Vox Jubilans de eerste 
Kerstsamenzang in Hoevelaken 
organiseerde. In de loop der tijd 
werd deze organisatie overgeno-
men door de koren verbonden 
a a n  d e 
Paulusgeloofsgemeenschap, de 
Eshof en de Dorpskerk. Dit jaar 
is het ook het 25e jaar op een rij 
dat Euretco (en haar voorgan-
gers) de Kerstsamenzang gast-
vrijheid verleent en het druk-
werk verzorgt.
Ook het jubilerende Gospelkoor 
Free doet voor de 25e keer mee. Een bijzondere 
jubileumviering al met al!

Het is net alsof de Kersttijd met dit evenement in 
Hoevelaken écht begint. De prachtig ingerichte zaal, het 
speciale podium dat Euretco voor deze gelegenheid 
opbouwt, de sfeervolle verlichting; de mensen van 
Euretco halen alles uit de kast om het een waar feest te 
maken. 
Dit jubileumjaar hebben we gevraagd aan burgemeester 
Renkema of hij de opening wil verrichten. 
Van de voor veel Hoevelakers zeer bekende Bram 
Stellingwerf zal voor het eerst een nieuwe compositie 
ten gehore gebracht worden, een Lofzang van Maria.

Leden van de koren van de kerken, plus leden van het 
Midweekkoor en een tiental andere enthousiastelingen 
gaan vanaf 24 november weer druk aan het repeteren. 
Ook de 30 orkestleden oefenen vanaf eind november 
voor deze extra feestelijke Kerstsamenzang. En uiter-
aard bereiden ook de solisten zich goed voor. Het grote 
kinderkoor begint direct na St. Nicolaas met repetities.
Allen die meewerken hebben -ieder op hun eigen wijze- 
het besef dat de geboorte van Jezus Christus een bood-
schap voor de wereld brengt die blijvend steun geeft in 
deze wereld. Los van de waan van de dag. Dát moti-
veert allen die meewerken aan deze Kerstsamenzang, of 
deze bezoeken.

Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is een boekje 
gemaakt over die 50 jaar geschiedenis, die uiteraard 
vermengd is met de geschiedenis van het zich sterk ont-
wikkelende Hoevelaken. Ook zal er  een kleine fototen-
toonstelling door Historisch Hoeflake ingericht worden 
in de ontvangsthal van Euretco. We hopen op een feest 
van herkenning!

Het eerste exemplaar van het boekje ’50 jaar 
Kerstsamenzang Hoevelaken’ zal op die avond uitge-
reikt worden aan burgemeester Renkema, en na afloop 
tegen een extra gift voor het goede doel te krijgen zijn 
voor de bezoekers.

Het goede doel dit jaar is het gezamenlijke diaconale 
project ‘Moldavië’ van de drie kerken.

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen 
op kerstsamenzanghoevelaken@gmail.com

Locatie   Euretco/Expo Hoevelaken, 
  Koninginneweg 1, Hoevelaken
  Zaal open 19.00 uur
  Aanvang  19.30 uur

Orkest  Vrijwilligers uit Hoevelaken en 
  omgeving 
Kinderkoor Van diverse scholen uit Hoevelaken, 
o.l.v. Annahes Boezeman en Dicky van der Veer
Volwassenenkoor Eshof cantorij, De Lofstem, 
Pauluskoor, Midweekkoor, projectleden 
                          Dirigent Henk Boswijk

Met medewerking van:
Gospelkoor Free o.l.v. Lodewijk de Vries
Pianist  Skip van Rooij
Trompettisten Pim Kruithof, Marcel Treffers
Lector  Michael Blaas
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Pastorale raad

Pastorale raad: wie komt het team van pasto-
raal medewerkers versterken?

Binnen het pastorale werk willen we aandacht geven 
aan diegenen die dit nodig hebben. Van een luisterend 
oor tot aan specifieke hulp. In de praktijk is dit niet een-
voudig. Pastorale ouderlingen en contactpersonen pro-
beren zo goed als zij kunnen deze taken op zich te 
nemen. Ellie ondersteunt hen hierin en is er voor diege-
ne die meer specifieke zorg nodig heeft. Niet elke 
ouderling of contactpersoon heeft de nodige "bagage" 
om dit werk te kunnen doen. Binnen de Pastorale Raad 
is daarover gesproken en gezocht naar mogelijkheden 
om de kwaliteit van en de mogelijkheden voor goede 
aandacht te verbeteren.

HOE ZIEN WE DE PASTORALE ZORG NU?

We kunnen het pastoraat in onze gemeente indelen in 
drie niveaus van zorg:
√  Basiszorg
√  Specifieke zorg
√  Professionele zorg
De basiszorg is een taak van iedereen en wordt onder 
andere uitgevoerd door de wijkteams, in het bijzonder 
door de pastorale ouderlingen en contactpersonen en 
door enkele diakenen. De specifieke zorg, bijvoorbeeld 
bezoek bij ziekte, wordt vooral door de predikant en de 
ouderlingen uitgevoerd. De professionele zorg ligt bij de 
predikant in samenwerking met andere deskundigen. 
Sinds 2012 wordt de specifieke zorg  mede ingevuld 
door daarvoor opgeleide leden uit de gemeente, de pas-
toraal medewerkers. 

PROFIELOMSCHRIJVING VAN EEN 
PASTORAAL MEDEWERKER 

Hij of zij is iemand, die namens de gemeente en daartoe 
aangesteld door de kerkenraad het pastorale contact 
onderhoudt met een aantal gemeenteleden.
De pastoraal medewerker en ambtsdragers  treffen 
elkaar regelmatig in de Pastorale Raad (4-5 maal per 
jaar). Hij/zij maakt geen deel uit van de kerkenraad.
De pastoraal medewerker en de ambtsdragers werken op 
gelijkwaardig niveau met elkaar samen. 

De taak van een pastoraal medewerker is het verrichten 
van bezoeken in de categorie ‘specifieke zorg’, namelijk 

in bijzondere pastorale situaties. Daarbij kan men den-
ken aan bijvoorbeeld ernstige ziekte, ziekenhuisopname, 
verlies van werk en dergelijke. Ouderlingen, predikant 
en pastoraal medewerkers houden nauw contact met 
elkaar over alle pastorale zorg.

De pastoraal medewerkers in de gemeente  volgen de 
Uitgebreide Training Pastoraat voor Vrijwilligers  die 
gegeven wordt door professionele trainers van het 
Centrum voor Toerusting en Educatie. Ze ontvangen 
daarvoor een certificaat. Ze nemen geheimhouding in 
acht ten aanzien van hetgeen hen vertrouwelijk wordt 
meegedeeld. Ze worden door de kerkenraad benoemd en 
aan de gemeente voorgesteld. Voor de continuïteit van 
het werk is het van belang dat pastoraal medewerkers 
zich tenminste drie jaar beschikbaar stellen.

VAN START

De training kan volgend najaar gevolgd worden door 
twee gemeenteleden.
De training bestaat uit een achttal vrijdagen waarop de 
cursisten intensieve studie maken van de pastorale prak-
tijk. Ze brengen daarbij zelf werkervaring in.

Als jou het wat lijkt om als pastoraal medewerker bin-
nen onze gemeente mee te gaan draaien, neem dan con-
tact op met Herman Julsing. Wij nodigen je dan uit voor 
een oriënterend gesprek.

Namens de Pastorale Raad,
Herman Julsing.

Opgave voor deelname kan bij: 
Herman Julsing 



Vorming & Toerusting
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De films in het programma van Vorming en Toerusting 
worden vertoond in samenwerking met Sigma en de 
Bibliotheek Nijkerk & Hoevelaken. Kaartjes zijn te 
bestellen via de website http://www.bibliotheeknijkerk.
nl/pagina/45317.filmprogramma-hoevelaken.html en 
zijn op de openingstijden van de bibliotheek in 
Hoevelaken aan de balie te koop. Ook op de avond van 
de filmvertoning kunnen, mits de plaatsen nog niet 
zijn uitverkocht, kaartjes gekocht worden.
De kaartjes koste E 7,50 per stuk of  E 6,- op vertoon 
van een bibliotheekpas en zijn inclusief koffie/thee 
vooraf en een hapje na afloop. Vanaf 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar. Drankjes na afloop van de film 
dienen afzonderlijk afgerekend te worden.
Vooraf aan de films is er een korte inleiding. De films 
worden zonder pauze vertoond. Na afloop kan er door 
wie wil nagepraat worden.

De film Dorsvloer vol confetti is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Franca Treur. Katelijne is 
twaalf jaar oud en groeit eind jaren tachtig op in een 
strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig meisje 
tussen zes broers wordt ze nauwelijks bij het boeren-
werk betrokken. Hierdoor gaan ook de gesprekken aan 
tafel grotendeels aan haar voorbij. Terwijl haar verlan-
gen om mee te doen onverminderd groot blijft, gaan 
haar gedachten hun eigen gang. Daarbij laat ze zich 

meeslepen door verhalen. Familieverhalen, dorpsrod-
dels, Bijbelverhalen, bekeringsgeschiedenissen. Ook 
sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het 
leugens zijn die haar maar afhouden van de Waarheid. 
Ze geeft daarmee blijk van een sterke drang om het 
dagelijkse bestaan te ontstijgen. Voor haar zijn lezen 
en leren dé manier om haar leven op de boerderij ach-
ter zich te kunnen laten. Katelijne moet haar eigen 
weg gaan om te worden wie ze wil zijn.

Datum en tijd:
woensdag 18 november 2015,   19.30 uur

Plaats: De Stoutenborgh, Sportweg 23, Hoevelaken

Bij veel mensen is Jeremia vooral bekend om zijn 
gemopper. Maar wie het levensverhaal van de profeet 
hoort, krijgt een ander beeld. Jeremia is een kleurrijke 
figuur: een rebel, die in opstand komt tegen het heer-
sende gezag. Een onruststoker, een beterweter. Maar 
ook een opgejaagde en onzekere man, geplaagd door 
twijfels en zorgen.
Het komt allemaal terug in het verhaal de profeet van 
Flinterhuis: een hedendaagse vertelling gebaseerd op 
het boek Jeremia. Een geschiedenis vol donderpreken 

en smeekbeden, maar ook met moordaanslagen, oor-
logsdreiging en publieke onrust. Het verhaal laat zich 
lezen als een detective, vol spanning en onopgeloste 
vragen.

Datum en tijd  dinsdag 17 november 
2015,    20.00-22.00 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   Erik Idema

De profeet van Flinterhuis – 
het verhaal van Jeremia

Filmcafé - Dorsvloer vol confetti
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Vorming & Toerusting

Een prachtige digitale presentatie van kerst en kunst 
aan de hand van schilderijen van beroemde schilders 
en muziek van Johan Sebastiaan Bach.

Achtereenvolgens zien wij in beeld gebracht 
- De beproeving van Maria
- De aankondiging aan Maria, 
- De geboorte van Christus
- De bezoekende Herders en de Wijzen met hun 
geschenken

Idee en samenstelling:
Nico van Wageningen die op 17 maart van dit jaar 
is overleden.

Bewerking en realisatie: Ad Ritmeester,
voice over: Nia Ritmeester.

Datum en tijd: woensdagmiddag 9 december 2015   
  aanvang: 14.00 uur
Plaats:  de Eshof
Welkom: Ad Ritmeester

Kerst en Kunst
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Maatschappelijke Stagemarkt
 in Nijkerk

Voor het tweede jaar in successie was ‘de Eshof’ aanwezig op de maatschappelijke stage-
markt die op 1 oktober werd gehouden in het Corlaercollege in Nijkerk.

De stagemarkt wordt jaarlijks georganiseerd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (Corlaercollege, 
Groenhorstcollege en Accent Praktijkonderwijs) in Nijkerk. Op deze markt presenteren zich vele maatschap-
pelijke organisaties uit Nijkerk en omgeving. Als enige kerkelijke gemeenschap was ‘de Eshof’ aanwezig. 

De bedoeling van een (ver-
plichte) maatschappelijke 
stage is dat leerlingen 
(nader) kennismaken met 
de maatschappij. Zij erva-
ren wat het betekent om 
iets te doen voor een 
ander; zij leren nieuwe 
mensen en organisaties 
kennen en ervaren hoe 
kostbaar hun bijdrage aan 
de maatschappij kan zijn. 

Lieske Duim en Frits 
Harmsen waren namens ‘de 

Eshof’ aanwezig en zagen een stoet van leerlingen voorbijtrekken. Velen namen een kijkje bij ‘de Eshof’ 
stand en lieten zich informeren wat een stage in een kerk zoal inhoudt. Voor sommigen was enige uitleg over 
wat een kerk is en doet nodig voordat verder op de stagemogelijkheden kon worden ingegaan.

Leerlingen waren verbaasd toen ze 
ontdekten dat de stagemogelijkhe-
den velerlei zijn. Van het helpen 
bij de kinderdienst en oppasdienst 
op zondag, het koffieschenken na 
de kerkdienst, het helpen bij de 
jaarlijkse rommelmarkt, het 
schoonhouden van de kerk en het 
leveren van een bijdrage aan de 
activiteitenmiddagen t/m het inza-
melen van oud papier op zaterdag. 
Kortom, voor een ieder wat wils.

Ook werden vele vragen gesteld 
zoals: ‘moet je regelmatig naar de kerk gaan om in aanmerking te kunnen komen voor een stageplaats’ en 
‘kan ik ook in de kerk waar ik zondags naar toe ga stage lopen’. Vooral de laatste vraag bracht ons op de 
gedachte dat het toch mogelijk moet zijn dat de gezamenlijke of een aantal kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen 
en Hoevelaken zich met één stand presenteren. Vanuit ‘de Eshof’ zullen we die gedachte bij het Overleg 
Orgaan Kerken in Nijkerk neerleggen. 
Een nuttige en leuke middag die in ieder geval (tot nu toe) één stagiaire heeft opgeleverd.

Frits Harmsen.
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie:

1 NOVEMBER: 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 palliatieve terminale fase met 
een levensverwachting van korter dan 
drie maanden. Onze bijdrage is zeer 
welkom.

OP 8 EN 22 NOVEMBER ZIJN WE TE GAST IN 
DE ST. PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP

15 NOVEMBER: SOLIDARIDAD.
Volgens Solidaridad - vernieuwer in armoedebestrijding 
– is eerlijke en duurzame handel het beste middel om de 
levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden 

blijvend te verbeteren. Solidaridad 
werkt intensief samen met mensen 
in het Zuiden. Hun hoop op veran-
dering vormt het uitgangspunt. 
Solidaridad steunt boeren en arbei-

ders bij hun streven naar een menswaardig bestaan. Met 
onze steun kan Solidaridad mensen daadwerkelijk hel-
pen.

29 NOVEMBER: PLAATSELIJK WERK. 
KERSTPAKKETTEN

Elk jaar brengt uw diaconie bij 
een aantal adressen kerstpakket-
ten, waar die zeer welkom zijn. 
Om deze mensen tijdens de 
feestdagen te steunen en een 
extraatje te kunnen geven, vra-
gen wij u deze collecte warm te 
steunen.

6 DECEMBER: EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het 
soms  (financieel) moeilijk heb-
ben. Van harte aanbevolen. 

Bij de vespers vragen wij uw aandacht voor het 
Passantenverblijf in Amersfoort: 
Vooral in deze donkere koude dagen erg belangrijk. 
Iedereen van 16 jaar of ouder die(langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort. 
Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme 
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage aan 

de vespers-collectes ervoor 
zorgen dat deze mensen in 
een feestelijke december-
maand, zowel letterlijk als 
figuurlijk, niet in de kou hoe-
ven te staan.
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Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn 
eigen verhaal dat het waard is om gehoord 
of gelezen te worden. Daarom stellen wij 
eens per half jaar een lid uit onze gemeente 
aan u voor in de vorm van een uitgebreid 
interview. Het is belangrijk om aandacht 
voor elkaar te hebben, wanneer we meer 
van elkaar weten, wordt ook het begrip voor 
elkaar groter. Dit is de laatste keer dat deze 
rubriek voorkomt in de Rondom. Daarom 
interviewen we deze keer de schrijvers en 
dat zijn Stefan Stitselaar die al vanaf zijn 
geboorte lid is van onze gemeente en Gerrit 
Steen die al vanaf 1973 lid is van onze 
gemeente.

STEFAN STITSELAAR

Ik ben geboren op 8 juni 1989 in het ziekenhuis de 
Lichtenberg in Amersfoort. Ik ben het middelste kind 
van mijn ouders, ik heb een oudere en een jongere zus. 
Een groot deel van mijn ‘jonge’ jeugd heb ik doorge-
bracht op het Boekweitveld in Hoevelaken. Ik vond het 
een fijne wijk om in op te groeien. Er waren veel andere 
kinderen van mijn leeftijd en een paar schoolvriendjes 
van mij woonden in dezelfde straat dus ik had altijd wel 
iemand om mee te spelen. Verder kan ik mij niet zoveel 
herinneren van die tijd. Toen ik naar de middelbare 
school ging, verhuisden wij naar Nijkerkerveen. Ik 
moest daar wel aan wennen. Ik had mijn draai nog niet 
helemaal gevonden op school en het was nog iets verder 
fietsen. Ik heb op het Corderius College gezeten in 
Amersfoort. De eerste jaren daar vond ik niet echt leuk. 
In het eerste jaar ben ik zelfs een beetje gepest, al heb ik 
dat zelf niet helemaal zo ervaren want ik had altijd wel 
vrienden of klasgenoten waar ik het goed mee kon vin-
den. Maar er waren er een aantal die moesten mij altijd 
hebben. In het eerste jaar van de MAVO haalde ik zulke 
goede cijfers dat ik naar de Havo mocht. Het niveau lag 
wel een stuk hoger dan op de MAVO en daar had ik wel 

eens moeite mee. In de vierde klas ben ik blijven zitten, 
dat jaar had ik ook weinig interesse in school. Ik was 
meer bezig met leuke dingen zoals gamen en een beetje 
rondhangen met vrienden. De laatste twee jaar gingen 
mij heel goed af. Uit die tijd heb ik ook mijn leukste 
herinneringen van school. Ik heb toen een goede vriend 
leren kennen waar ik nog steeds veel mee omga.  

Studie(s)
Na de middelbare school ben ik aan een hele reeks van 
studies begonnen. Na mijn slagen begon ik op de 
Hogeschool Utrecht aan de opleiding Business 
Management, maar ik kwam er al gauw achter dat het 
niks voor mij was. Toen ben ik op de valreep overge-
stapt naar de PABO. Ik vond dat wel een leuke tijd, 
zeker het stage lopen. Maar na een tijd zag ik ook dat 
niet meer zitten. Al dat collegegeld moest natuurlijk wel 
betaald worden. Dus toen ik thuiskwam met de bood-
schap weer te stoppen, zei mijn vader: “Dan ga je maar 
mee de bouw in, dan kan je het geld terugverdienen.” Ik 
heb toen ongeveer drie á vier jaar in de bouw gewerkt. 
In die tijd heb ik een timmerdiploma gehaald en heb ik 
ook een jaar voor mezelf gewerkt als zzp’er. Maar het 
jeukte wel, al mijn vrienden studeerden en ergens voel-
de ik mij toch niet helemaal op mijn plek. Daarom ben 
ik in 2011 begonnen met de opleiding Media, Informatie 
& Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Dit is de enige opleiding die ik wel heb volgehouden. 
Momenteel ben ik druk bezig met mijn afstudeerscrip-
tie. 

Niet bepaald fris in de kerk
Ik ben in de kerk gedoopt door dominee van Rheenen. 
Ik kan mij dominee Monshouwer ook nog wel herinne-
ren. Ik weet dat hij ernstig ziek was en ik vond hem een 
beetje eng toen ik klein was, maar ik kan mij verder 
weinig herinneren uit die tijd. Van kinds af aan moest ik 
ook mee naar de kerk. Ik vond de kerkdiensten niet 
leuk, maar ik vond het wel leuk om naar catechisatie te 
gaan. Ik vond de verhalen uit de Bijbel als kind zijnde 
heel boeiend en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. 
Jarenlang ben ik meegegaan, maar op een gegeven 
moment was ik het zat. Ik wilde gewoon niet meer. Ik 
ging graag uit in het weekend en dat ging niet goed 
samen met kerkgang. Op een gegeven moment had ik 
met mijn moeder de afspraak gemaakt dat ik zo laat 
thuis mocht komen als ik zelf wilde, als ik dan maar wel 
mee ging naar de kerk. Zo hebben we dat een poosje 
gedaan. Ik zat niet bepaald fris in de kerk in die tijd. 
Toen ik ongeveer achttien was vond ik het wel welletjes. 
Ik was vastberaden om mijzelf van het juk van mijn 
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moeder te bevrijden en zij gaf uiteindelijk toe. Sindsdien 
ga ik nog maar zelden naar de kerk. Ik doe nog wel veel 
vrijwillig voor de kerk. Naast het schrijven voor de 
Rondom, maak ik ook wel eens decorstukken voor de 
jeugdmusical. En ik denk dat de meeste mensen mij 
kennen van de diaconale projecten. Ik heb aan alle pro-
jecten meegedaan, vanaf Babadag tot de laatste reis naar 
Purcari. Tijdens die projecten ben ik wel veel meer in de 
kerk te vinden. Ik leerde mijn vriendin, Jessica, kennen 
toen ik voor de derde keer meeging. We zaten samen in 
de begeleiding voor de reis naar Purcari. 

“Als er iets is, is dat ook goed”
Ik denk dat ik in de loop der jaren minder ben gaan 
geloven. Ik heb mij een tijdje wel meer met het geloof 
bezig gehouden en ik heb ook wel eens gebeden in de 
hoop dat er iets zou gebeuren of veranderen. Maar waar 
ik eerst in ‘iets’ geloofde, geloof ik nu dat er ‘niets’ is. 
Al moet ik zeggen dat het niet zo uitgesproken is als dat 
ik het zeg. Ik vind spiritualiteit nog altijd heel interes-
sant, dus ik denk er wel veel over na. Ik sta erg nuchter 
in het leven en ik ben ook wel behoorlijk kritisch, ook 
op het geloof. Is alles wat in de Bijbel staat waar of 
waargebeurd? Of zijn het verhalen die inzicht geven in 
hoe je een goed leven kan leiden? Ik heb het Evangelie 
van Judas ooit eens gelezen. Daarin komt Judas naar 
voren als de enige discipel die Jezus wel begreep. Dat 
werpt een heel ander licht op Judas. In de Bijbel is hij 
‘de verrader’, maar in het Evangelie van Judas is hij de 
enige die de goddelijke taak van Jezus begrijpt. Zijn 
zelfmoord is dan niet vanwege het verraden van Jezus, 
maar vanwege de onmogelijke taak om de goddelijke 
boodschap te verkondigen. Misschien komt dat ook van-
wege mijn opleiding in de media, maar als ik zo iets 
lees dan denk ik: “Wat is waar?” Het is maar wat je wilt 
geloven. Ik heb ook wel moeite met het beeld van God, 
de ene keer is het een God die je moet vrezen die alle 
zondaars straft, terwijl God de andere keer liefdevol en 
genadig is. Ik vind dat zo tegenstrijdig dat ik denk: “Wat 
moet ik nou geloven?” Zodoende beschouw ik mijzelf 
als ‘ongelovig’. Ik lees momenteel een boek over filoso-
fie, daarin zegt de Romeinse politicus Cicero tegen het 
einde van zijn leven: “Als er niets is, is het goed. Als er 
iets is, is dat ook goed.” Daar kan ik mij wel in vinden. 
Ik verdiep mij er nog altijd graag in en misschien kom 
ik ooit op een dag tot de conclusie dat God of iets god-
delijks wel bestaat. Maar geloven? Dat doe ik niet. 

Een fijne kerk
Ik vond het erg interessant om mensen te kunnen inter-
viewen over het geloof. En ik denk ook dat wij een 

mooi beeld hebben gegeven van de verschillende 
gemeenteleden. De titel ‘ik geloof het wel’ vind ik ook 
erg kloppen bij de verschillende belevingen van het 
geloof in de Eshof. Bij de ene persoon ligt de nadruk 
vooral op de eerste twee woorden, terwijl de andere 
meer de spreekwoordelijke betekenis aanhangt. En dat 
al die belevingen mooi samengaan in de Eshof vind ik 
wel bijzonder. Wat dat betreft is de Eshof ook een fijne 
kerk. Maar, fijne kerk of niet, ik ga simpelweg niet 
graag naar de kerk. 

De boodschap die ik mee zou willen geven aan de lezer 
is: “sta open voor andere ideeën en nieuwe inzichten.” 
Ik zie vaak dat mensen een bepaalde kijk op het leven 
hebben en zich daar helemaal in vastbijten, dat vind ik 
zonde. Ik denk dat je heel veel kan leren van andermans 
perspectief, ook al kan je jezelf er helemaal niet in vin-
den. Zeker als je vandaag de dag om je heen kijkt, dan 
denk ik dat de wereld wel wat meer openheid en tole-
rantie kan gebruiken. 

GERRIT STEEN

Ik werd al na 7,5 maand als een klein hoopje mens van 
3,5 pond geboren in de barre winter in 1955 – mijn 
ouders stopten mij met warme dekens in een rieten 
mand en brachten mij linea recta naar het Wilhelmina 
Ziekenhuis in mijn woonplaats Deventer, waar ik vanuit 
een couveuse de bezorgde verpleegsters kon bekijken. 
“Dat wordt niets”, was de overheersende gedachte, maar 
dat bleek achteraf toch mee te vallen. Na de lagere 
school doorlopen te hebben, bleek ik na een brugklas 
geschikt voor de Havo. Het was de tijd van Ard en 
Keessie, later gevolgd door Jan Bols en Hilbert van der 
Duim en Eddy Verheyen. Tijdens de NK’s en EK’s kon 
ik hen van nabij bewonderen. Ik  ben de oudste van drie 
kinderen, heb nog een broer en een zus. Mijn vader 
werkte eerst bij Bussink, de koekfabriek van Deventer. 
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Later ging hij bij Noury & van der Lande werken, dat 
eind jaren ’60 door Akzo werd overgenomen. Toen hij 
op het hoofdkantoor van Akzo in Amersfoort kwam te 
werken, besloot hij naar Hoevelaken te verhuizen, het 
reizen vergde te veel tijd. In 1973 kwamen wij met ons 
gezin dus in Hoevelaken terecht, de plaats waar ik nu 
nog steeds woon, na tussentijds een jaartje in Kesteren 
te hebben gewoond. 

Militaire dienst
Na de Havo doorlopen te hebben, waarvan het laatste 
examenjaar op het Corderius College in Amersfoort, 
moest ik in militaire dienst. Ik kwam terecht bij het 41e 
Verbindingsbataljon in Harderwijk, waar ik na verloop 
van tijd tot korporaal schrijver op de Postkamer werd 
gebombardeerd. Net uit militaire dienst begon ik in 
1976 als correspondent buitenland bij Slavenburg's 
Bank. In deze functie regelde ik het betalingsverkeer 
van klanten met het buitenland (aanmaak Letter of 
Credits, buitenlandse betalingsopdrachten verwerken, 
baliewerk vreemde valuta, enz.). Na zo’n twee jaar 
wilde ik graag iets spannenders en kwam bij Datascope 
in Hoevelaken terecht. Het was een bedrijf in medische 
apparatuur, zoals hartbewakingsmonitoren, defibrilla-
tors, etc. Ik hield de orders bij, deed bestellingen in 
Amerika en onderhield contacten met de ziekenhuizen 
over levertijden. 

Uitgeverij
Een buurman die als verkoopleider bij Kerastase van 
l’Oreal werkzaam was, haalde mij na twee jaar over om 
het eens bij ‘zijn’ bedrijf te proberen. Eerst als junior 
vertegenwoordiger en later als marketing assistent heb 
ik in de twee jaar dat ik hier gewerkt heb, bijna alle kap-
perszaken van Nederland wel bezocht. Omdat een leven 
als reclameman/tekstschrijver me toch meer aantrok dan 
het verkopen van verstevigers en permanentvloeistoffen, 
ben ik in 1981 bij Uitgeverij Zomer & Keuning Boeken 
in Ede aan het werk gegaan. Eerst als publiciteitsmede-
werker op een afdeling van vier personen, na een reor-
ganisatie werd ik als reclame- en pr-coördinator verant-
woordelijk voor het mediabeleid, lokale boekpromoties, 
PR-activiteiten en het genereren van 'free publicity'. Dit 
laatste was zo succesvol, dat er een speciale knipsel-
dienst ingeschakeld moest worden om alle geplaatste 
berichten bij elkaar te sprokkelen.

Schrijven
Het bleek het begin van een nog steeds voortdurende 

freelance hobby, het schrijven van verhalen voor de 
plaatselijke media. Je kunt het zo gek niet verzinnen of 
ik heb er in al die jaren wel een verhaal over geschreven 
en een foto van gemaakt. Van gemeenteraadsvergaderin-
gen tot profwielerronde wedstrijden en van de opening 
van een nieuwe kapperszaak tot de deelname aan Le 
Dakar van Arjan Brouwer. Als freelance correspondent 
lever ik, naast mijn vaste baan, vanaf 1981 regelmatig 
journalistieke en fotografische bijdragen voor diverse 
BDU-nieuwsbladen zoals De Stad Nijkerk, de Stad 
Amersfoort, de Woudenberger, de Puttenaer en de 
Leusder Krant. 

Sport en spel
Na tien jaar bij uitgeverij Zomer & Keuning gewerkt te 
hebben ging ik in 1991 als copywriter/AE bij reclame-
bureau Progres in Amerongen aan de slag. Vanaf 1994 
ging het onder meer door een terugloop in de adverten-
tie-inkomsten minder voorspoedig bij het bureau, het-
geen in 1996 resulteerde tot beëindiging ervan. 
Vervolgens cursussen gevolgd op het gebied van sport 
en spel, hetgeen resulteerde in de diploma's 
Recreatiesportleider RSL-A en RSL-O en docent 
Gymnastiek MBvO. Na het failliet gaan van het recla-
mebureau heb ik me twee jaar met sport, spel en bewe-
gen bezig gehouden, onder meer als uitvoerder van het 
zogeheten 'Bakfietsproject' in Amersfoort en het geven 
van gymnastieklessen aan ouderen in verpleegtehuizen.

Koffieman
Aangezien het lastig is om in je levensonderhoud te 
voorzien met enkel lesgeven aan ouderen, ben ik in 
1997 op uitzendbasis bij Polynorm NV in Bunschoten 
aan de slag gegaan als Marketing/PR-medewerker en na 
het beëindigen van het contract ging ik in 1999 aan de 
slag bij uitgeverij de Handelspost BV in Hoevelaken als 
journalist/bureauredacteur. Toen in augustus bleek dat in 
verband met een naderende reorganisatie mijn contract 
niet verlengd werd, kwam ik onverwacht snel uit bij 
Koninklijke Olland/Selecta, een prominente speler in het 
leveren van complete koffievoorzieningen voor bedrij-
ven, scholen en instellingen. Als operator had ik er mijn 
eigen rayon waarbij ik de koffieautomaten verzorgde, 
reparaties deed, contacten met klanten onderhield, etc. 
Verder was ik er als razende reporter dé leverancier van 
sfeerreportages ten voor het personeelsblad Forum. De 
drastische overstap naar operator betekende meer 
lichaamsbeweging, meer sociale contacten, meer vrij-
heid van handelen maar ook minder status en minder 
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salaris. Gelukkig ging het één niet ten koste van het 
ander en bleef ik actief als freelance journalist/fotograaf 
van de BDU huis-aan-huisbladen.

Hersenbloeding
Mijn leven is ingrijpend veranderd sinds ik begin 2014 
mijn job bij Selecta door de crisis verloor en kort daar-
na, op 10 januari 2014, mijn partner Joyce Koster in 
mijn bijzijn een hersenbloeding kreeg. Het bleek een 
opengebarsten bloedvat in het hoofd (gescheurd aneuris-
ma), waardoor een operatie van 5 uur noodzakelijk 
bleek. Dat drukt je wel met je neus op de feiten en laat 
zien hoe broos het leven kan zijn. Na drie weken in het 
ziekenhuis gelegen te hebben kon de revalidatie begin-
nen, het gaat nu goed met haar, er is geen uitval, ze is 
onlangs begonnen met zumba-dansen en internationaal 
volksdansen, waar ze veel plezier aan beleeft. 

Steun
Ook onze contactpersoon van de Eshof, Geertje Zijlstra, 
heeft zich inmiddels bij de cursus zumba-dansen aange-
meld. Aan Geertje Zijlstra, maar ook aan ouderling 
Hannah Wicherink en dominee Ellie Boot hebben Joyce 
en ik veel steun gehad. Ze zoeken ons regelmatig op. De 
Eshof bleek onverwacht een warm bad voor zowel Joyce 
als ik, vooral de bloemen die gebracht werden maakten, 
met de talrijke handtekeningen, veel indruk. 

Scriba
En dat terwijl wij eigenlijk weinig in de Eshof komen. 
Joyce is van huis uit ‘gemengd’ opgevoed, haar moeder 
was Nederlands Hervormd, haar vader katholiek. Ik ben 
van huis uit Nederlands Hervormd. In mijn geboorte-
plaats Deventer ging ik regelmatig naar de kerk met 
mijn ouders, ik ben daar gedoopt door de vader ds. 
Gerard Rosbergen die een paar jaar voorganger in de 
Eshof is geweest. Ook ging ik naar catechisatie in 
Deventer. Mijn vader is toen we in Hoevelaken kwamen 
wonen scriba van de Eshof geweest en ik ging in het 
begin ook regelmatig mee naar de diensten. Op een 
gegeven moment is dat verwaterd. Waarom? Tja, je 
krijgt vrienden die ook niet naar de kerk gaan, je ont-
plooit andere activiteiten op de zondag, het is vaak maar 
net in welk netwerk je je bevindt en met welke mensen 
je omgaat. Zijn dat ook kerkelijke mensen, dan is de 
stap om regelmatig kerkganger te worden een stuk gro-
ter. Het kwam er op neer dat ik met name met de feest-
dagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren naar de kerk 
ging. En natuurlijk de Kerstsamenzang, dat is zo’n 

mooie happening, die sla ik vanaf 2002 geen enkel jaar 
over. Dit jaar wordt deze Kerstsamenzangdienst voor de 
50e keer gehouden, ik werk ook mee aan de totstandko-
ming van een opmerkelijk jubileumboekje dat op 12 
december officieel het levenslicht zal zien. 

Hulpdienst
Van huis uit ben ik een sociaal persoon en heb een hulp-
vaardige instelling, de mensen doen niet vaak tevergeefs 
een beroep op mij. Sinds kort ben ik lid van de 
Hulpdienst Hoevelaken en coördineer ik het uitlaten van 
de hond van Ies Wolters, een 70-jarige inwoner van de 
Stoutenborgh die leidt aan de ziekte van Parkinson, 
waardoor hij zich bijna niet meer kan voortbewegen. Er 
moeten toch iedere week 21 namen worden ingevuld 
voor het uitlaten, vaak neem ik het zelf ter hand, evenals 
hulp bij het boodschappen doen, huishoudelijke klusjes 
en hulp bij het aankleden. 

Eigen verhaal
Toen Trudy Julsing mij vroeg of ik verhalen voor 
Rondom de Eshof wilde schrijven, hoefde ik ook niet 
lang na te denken. Het leek mij een mooie gelegenheid 
om zelf wat mensen van de Eshof nader te leren kennen 
en ze ook zodanig neer te zetten dat er een lezenswaar-
dig beeld wordt geschetst. Iedereen is immers uniek en 
heeft een eigen verhaal dat het waard is om gehoord of 
gelezen te worden. Achtereenvolgens heb ik hiervoor Ad 
Zadelhof, Matty Bernard,  Theo en Arjan Kelder, Sipko 
van Gent, Frans Schimmel, Henk en Rie Bloklander, 
Truus en Piet Braam en Jan en Ans Baas geïnterviewd. 
Ik heb dat met veel plezier en inzet gedaan, iedereen 
kon zijn eigen verhaal kwijt. 

Joyce Koster
Ik woon al bijna 30 jaar samen met Joyce Koster, die in 
Indonesië geboren is. Kinderen hebben we niet, twee 
poezen completeerden lange tijd ons gezinnetje, één 
ervan hebben we twee jaar geleden een dag voor de 
Kerst moeten laten inslapen. Ik leerde Joyce kennen 
toen we allebei op het appartementencomplex van toen 
nog Evert de Lange in het centrum van Hoevelaken 
woonden. Mijn hobby’s zijn journalistiek en lezen, daar-
naast probeer ik regelmatig te sporten zoals schaatsen, 
fietsen, hardlopen. In het verleden heb ik ook getafelten-
nist, gesurft en gezwommen. Ook motorrijden doe ik 
graag, ik heb een MZ 251 en een Yamaha Diversion 600 
en ben lid van motorclub Stimon.
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College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2015

Onder het motto:  “Mijn kerk in balans”  hebben wij u 
begin dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u 
bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar 
financieel  te steunen. 
Hiervoor hebben velen van u een toezegging gedaan. 
Voor zover u deze toezegging nog niet in een betaling 
hebt omgezet, kunt u onze gemeente helpen door voor 
het einde van dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans 
2015 over te maken.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente 
voor 2016 in de kerkenraad behandeld en daar vervol-
gens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2016 met 
de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met 
uw hulp het doel voor 2015 bereiken. 

Dat betekent dus dat wij verwachten dat alle gemeen-
teleden hun in begin van dit jaar gedane toezegging in 
een daadwerkelijke betaling omzetten. Werkt u hieraan 
mee?.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.

De stand per 23 oktober 2015
Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2015 toegezegd 
een bedrag van EURO 112.150 hiervan is tot en met 
23 oktober 2015 een bedrag binnengekomen van 
EURO 90.443 dit is 80,6% van het toegezegd bedrag. 
In de periode van 24 oktober 2015 tot en met 31 
december 2015  moet dus nog een bedrag binnenko-
men van EURO  21.707.

Namens het College van Kerkrentmeester,
Frans Schimmel, administrateur

Verslag van de Week  van de  Aandacht.

Tijdens de Week  van de Aandacht hebben wij stil 
gestaan bij mensen die zich niet geaccepteerd voelen. 
Mensen die er toch graag bij willen horen. Wij hebben 
geprobeerd deze mensen te bereiken. Deels is dit 
gelukt, deels ook niet want niet iedereen durft de stap 
te nemen om aan de activiteiten deel te nemen. Toch 
denken  wij dat het goed is dat er aandacht wordt 
geschonken aan mensen die alleen zijn dat wij zonder 
vooroordeel  naar mensen moeten proberen te kijken. 
Ook moeten we bedenken dat iemand die alleen is 
niet perse eenzaam hoeft te zijn of graag meer aan-
dacht wil. Onze wens is dat er contacten voortvloeien 
uit de activiteiten, alleen is dat niet te meten of te pei-
len. We weten  dat de meeste mensen behoefte hebben 
aan menselijke warmte en trouw, iemand die zegt dat 
je opnieuw mag beginnen.
 Als organisatie denken wij dat wij er in geslaagd zijn 
een breed scala aan evenementen neer te zetten. Zelf 
heb ik niet alle activiteiten kunnen bezoeken. De 
Burendag en Manifestatie Woon Bewust en de verras-
singsmaaltijd heb ik wel bezocht. Helaas werd de 
Woon Bewust Beurs maar matig bezocht terwijl er 
toch veel informatie werd gegeven bedoeld voor oude-
ren om veiliger en langer thuis te kunnen blijven 
wonen. De Burendag in de Kopperhof werd wel druk 
bezocht. De middag werd verzorgd door “Historisch 
Hoeflake.” Er waren veel herkenningen van histori-
sche filmbeelden. Ook de verrassingsmaaltijd in de 

Kopperhof was een gezellig gebeuren. Er was een 
glaasje vooraf en daarna een heerlijke en goed ver-
zorgde maaltijd die was klaargemaakt door de plaatse-
lijke slager. Er werd dan ook van gesmuld en velen 
lieten zich ook het tweede bordje nogmaals volschep-
pen. Na nog een heerlijk toetje ging ieder voldaan 
weer naar huis.
 In de Eshof mochten wij een creatieve middag hou-
den. Een fijne middag waar iedereen zijn/haar creatie-
ve prestaties mocht tonen door een vogelhuisje, een 
dienblad of sleutelkastje te beschilderen of te beplak-
ken.  Ook mensen die normaal niet de activiteiten-
groep bezoeken voelden zich toch thuis en deden 
enthousiast mee. Zo werd het ook een groep mensen 
zoals wij dat als organisatie bedoelen: Samen werken, 
samen zijn, zich geaccepteerd voelen. Mens zijn voor 
je medemens. Het filmcafé en de bijeenkomst van de 
P.C.O.B. heb ik niet kunnen bezoeken
Op de bijeenkomst van de P.C.O.B. werd afgeweken 
van het oorspronkelijke programma doordat de spre-
ker zich had afgemeld. De lezing werd overgenomen 
door de auteur Henk Vaessen. Ondanks dat het pro-
gramma veranderd was vonden de bezoekers het een 
boeiende en leerzame lezing.
Al  deze activiteiten hebben wij kunnen organiseren 
door sponsoring. Uiteraard willen wij langs deze weg 
alle sponsors bedanken die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Wilma van de Kuilen.
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Combi-vergadering van colleges 
Van de kerkrentmeesters

Tijdens de vergadering van de moderamina van de 
Dorpskerk en de Eshof in het voorjaar hebben we 
voorgesteld, dat de colleges van kerkrentmeesters nog 
dit jaar gezamenlijk zouden vergaderen.
Op 14 oktober was het dan zover; ons college van 
kerkrentmeesters was te gast bij het college van de 
Hervormde Dorpskerk. 
Wij werden hartelijk ontvangen door de voorzitter 
Gert-Jan Kruijsbergen, die de vergadering opende met 
het lezen van Hebreeën 10 vers 19-25, een tekstverkla-
ring en ons voorging in gebed.
Na de opening en een kennismakingsrondje is deze 
keer met name gesproken over de financiële 
problematiek waar beide gemeenten mee te maken 
hebben. Zowel de lasten als de inkomsten kwamen uit-
voerig ter sprake. Hoewel de schaalgrootte van beide 
gemeenten verschillend zijn – de Dorpskerk telt 1400 
leden en de Eshof 1001 (PKN jaarboek 2015/2016) –  
constateerden we veel overeenkomsten. 

Men denke bij voorbeeld aan het beleid inzake het 
onderhoud van gebouwen en de handelwijze m.b.t. de 
vrijwillige bijdragen: actie Kerkbalans. 
Naast de financiën kwamen ook de beveiligingsaspec-
ten bij calamiteiten uitgebreid aan de orde. In het 
kader van de BHV (BedrijfsHulp Verlening) heeft de 
dorpskerk veel maatregelen genomen, die ook van nut 
kunnen zijn in de Eshof.
Na afloop van de gesprekken hebben we een uit 
gebreide rondgang gedaan door Rehoboth, de kerk en 
de toren. Wij kunnen terugzien op een nuttige bijeen-
komst, waar een goede en open sfeer aanwezig was. 
Afgesproken is, dat we jaarlijks bijeenkomen; er zijn 
nog voldoende agendapunten. De volgende keer is in
2016 het college van de Dorpskerk bij ons te gast.

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Mart Geelhoed.

Op zondag 15 november spelen Kees Posthumus en 
Juul Beerda hun muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, 
in het oog van de storm’ in de Bethelkerk Groen van 
Prinstererlaan te Barneveld. De voorstelling begint om 
18.30 uur.
Paulus verschijnt op het toneel als de apostel van de 
vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft 
gezien en een stem heeft gehoord, zal Paulus gepassio-
neerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens 
verkondigen. In een decor van fok- en grootzeilen en 
op de klanken van een accordeon onderzoekt hij de 
mogelijkheden en grenzen van zijn grootse vrijheid.
Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste rei-
ziger uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die wereldbe-
roemd zouden worden. Hij preekt voor Joden en heide-
nen, met wisselend succes, zijn boodschap van bevrij-
ding. Zonder Paulus geen christendom.
De organisatie van deze voorstelling is in handen van 
de Protestantse Gemeente Barneveld ‘Paulus, in het 
oog van de storm’ wordt gespeeld door Kees 
Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda (tech-
niek, muziek en spel). Regisseur is Heleen Hennink. 

Dit is hun vijfde productie, na Op het leven!, Menno 
Simonszoon, Arminius! Rekkelijk! en Calvijn op 
bezoek. 

PAULUS, in het oog van de storm
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Kerkdienst en liturgie

OECUMENISCHE VIERING
 OP 8 NOVEMBER

Zoals ik in het vorige kerkblad al uitlegde, zullen we 
op zondag 8 november te gast zijn bij onze buren van 
de Paulusgemeenschap. Elders in de Rondom schrijft 
Linda de Wals een mooi verhaal over de inhoud van 
deze oecumenische viering.
Hier herhaal ik een stukje over de keuze voor de loca-
tie. We hebben hier goed over nagedacht in een ker-
kenraadsvergadering. De meeste kerkenraadsleden zit-
ten het liefst in het eigen kerkgebouw – wie niet…? 
Toch leek het ons goed om voor te stellen deze viering 
in het Pauluscentrum te houden. Ondanks het feit dat 
we op zondag 22 november opnieuw bij onze buren te 
gast zijn. We zien het als een gebaar van solidariteit. 
Onze buren moeten veel moeite doen om als gemeen-
schap het hoofd boven water te houden. Ze zijn regel-
matig genoodzaakt in een andere kerk aan te schuiven, 
omdat het eigen kerkgebouw gesloten blijft. Veel kun-
nen we daar niet aan veranderen. Maar we kunnen wel 
onze solidariteit tonen door 8 november bij hen te vie-
ren.
We zijn ons er als kerkenraadsleden van bewust dat 
niet iedereen het fijn zal vinden dat zowel op 8 als op 
22 november de Eshof gesloten zal blijven. We hopen 
op begrip hiervoor. En op een mooie opkomst van 
Eshofleden in de diensten in het Pauluscentrum, die 
daarmee laten zien betrokken te zijn bij onze goede 
buren.

DOOPDIENST OP 6 DECEMBER

Op 6 december, de tweede zondag van de Advent, zul-
len drie kinderen worden gedoopt. Hier zijn enkele 
foto’s van de doopouders en de dopelingen. En een 
persoonlijke introductie:

“U kent ons waarschijnlijk wel, maar voor deze bij-
zondere gelegenheid stellen wij onszelf graag nog een 
keer voor. Wij zijn Arjan, Sierou, Tijmen en Simme de 
Vries. Simme is ons gezinnetje op 27 augustus komen 
versterken en wat is het weer een Wonder om een 
mooi, gezond kind vast te mogen houden. Nooit 
gedacht dat wij dit zo zouden mogen ervaren én zeg-
gen.
Sinds 2001 zijn wij woonachtig in Hoevelaken en heb-
ben regelmatig wat vrijwilligerswerk voor De Eshof 

gedaan. Arjan doet  de geluidsdienst. Arjan werkt in de 
verpakkings-industrie en Sierou zit op het moment 
thuis. 
Wij kiezen voor de doop, om God te vragen zijn zegen  

te geven over ons kind. En dat Hij goed voor Simme 
mag zijn, net zoals Hij altijd goed is voor ons. En wij 
vinden het belangrijk om dat samen met u, onze 
gemeente, te doen. Dat Simme een gezonde jongen 
mag blijven en dat hij mag worden én zijn wie hij is.”

Op het geboortekaartje van Skyler staat: “Twee harten, 
één liefde, uit liefde, één hart”. Haar ouders schrijven:
“Op 11 oktober is onze dochter Skyler Phileine Chloé 
geboren. Een lief, klein wondertje. 
Wij, Leon van Moolenbroek & Marloes Willemsen 
zijn erg dankbaar voor dit mooie geschenk. Wij zijn 
beiden gedoopt in de Eshof en christelijk opgevoed. 

We beseffen heel goed hoe ontzettend bijzonder het is 
om ouders te worden en zorg te dragen voor ons 
onschuldige meisje. Daarom hebben wij ervoor geko-
zen om Skyler te laten dopen. Wij willen haar graag 
meegeven wat wij ook zelf hebben meegekregen van 
onze ouders. Hiermee hopen wij haar een goede basis 
mee te geven, maar willen haar ook vrij laten en bij-
staan in het maken van haar eigen keuzes.”



D E  E S H O F 15

Kerkdienst en liturgie

Stefan en Gerdien Veld-Heuver wonen sinds eind 
mei in Hoevelaken. Hiervoor hebben ze in De Meern 
gewoond, waar hun eerste kindje is geboren: Pepijn. 
Pepijn is nu twee jaar oud. Gerdien is geboren in 
Twente. Nu wonen haar ouders in Voorthuizen. Ze 
heeft een protestants-christelijke achtergrond. Stefan 
is van oorsprong katholiek en komt uit Utrecht. Hij 
werkt in de elektrotechniek in de studio’s van 
Hilversum; om die reden zochten ze een woonplaats 
in de buurt van Hilversum en kwamen toen uit op 
Hoevelaken.
Op 12 augustus dit jaar werd hun gezin verrijkt met 
de geboorte van Aaltje Aramintha. Stefan en Gerdien 

willen haar laten dopen: “Wij maken nu de keuze 
voor onze kinderen,” schrijft Gerdien, “om bij God te 
horen. Omdat dit voor ons belangrijk is. En we dit 
graag met ze willen delen. De liefde die wij van hem 
krijgen geven wij aan hen door.”

VERSPERS

Vanaf zondag 29 november, de eerste zondag van de 
Adventstijd, zal er ’s avonds om 17.00 uur weer een 
oecumenisch avondgebed gehouden worden. Het 
vindt plaats in de Eshof. Voorgangers zijn (in volgor-
de van de vespers) Linda de Wals, Ellie Boot, Cees 
Otte en Lieske Duim.
In de volheid van de dagen, zeker ook in de decem-
bermaand, kan het goed doen je op stilte en rust te 
concentreren. In afwachting van wat komt, met open 
oor en open oog. We zoeken in deze serie vespers 
naar verbeelding: kunst die iets laat zien van wat wij 
verwachten. Net als in de ochtenddiensten zullen we 
de lijn volgen van het eerste hoofdstuk van Lukas, 
om in de kerstnacht aan te komen bij Lukas 2,1-20.
Van harte welkom in de vespers!

Ellie Boot

        
 Collecteoverzicht september 2015       
        
Datum     Diaconie  Kerk       Totaal     Diaconie Kerk

6-9-201     Eigen diaconie  Onderhoud gebouw 357,57   € 188,30   € 169,27 
13-9-2015   Jeugdwerk PKN  Pastoraat     285,45   € 139,45   € 146,00 
20-9-2015 Vredesweek Kerk in Actie Eredienst     404,12   € 223,25   € 180,87 
27-9-2015 Week van de Aandacht Landelijke kerken   338,01   € 182,81   € 155,20 
     Totaal      1.385,15   € 733,81   € 651,34 
        
       Collectebeheerder Jose van Dasselaar  
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Namens de Pastorale Raad
BASISCURSUS PASTORAAT  (2016)

In 2012 heeft een basiscursus pastoraat plaatsgevonden 
voor gemeenteleden die zich op één of andere manier 
nu of in de toekomst willen bezighouden met een vorm 
van pastoraat. Dit kan zijn als contactpersoon, diaken, 
ouderling of als ‘gewoon’ gemeentelid. Hiervoor bieden 
we vanuit de Eshof ondersteuning aan.
In het  voorjaar van 2016 willen we graag hier een ver-
volg aan geven door een herhaling van deze cursus.

WAT HOUDT DE CURSUS IN?
De basiscursus pastoraat is een interactieve cursus van 
drie avonden. Een drietal onderwerpen speelt een rol:

De eerste avond verkennen we met elkaar het begrip 
pastoraat. Wat is pastoraat, wie doen pastoraat? Wat ver-
wacht degene die bezocht wordt van ons, welke moge-
lijkheden hebben we zelf en welke visie heeft de 
gemeente op pastoraat? Ook zullen we nagaan hoe we 
in het verleden pastoraat hebben ervaren en gaan we na 
wat de Bijbel ons te zeggen heeft over pastoraat. Als er 
nog tijd over is kunnen we een oefening doen met als 
thema: luisteren.

De tweede avond denken we na over de vraag: wat is 
een goed gesprek, hoe kunnen we tot de kern komen in 
een gesprek? Welke houding is nodig? Door middel van  
een rollenspel oefenen we een of meerdere casussen. 
Een mogelijkheid is om op deze avond ook te kijken 
naar de organisatie van het pastoraat in de eigen 
gemeente. De tweede avond staat dus vooral de praktijk 
van het werk in het pastoraat centraal. Hoe maak ik een 
afspraak met mensen, wat vertel ik wel en niet tijdens 
een bezoek, hoe voer ik een gesprek? Maar ook: hoe 
luister ik, hoe ga ik om met kritiek en hoe rond ik ver-
volgens een gesprek weer af?

Op de derde avond wordt er geoefend in gespreksvaar-
digheden, er wordt gekeken welke verwachtingen er 
zijn en de deelnemers aan de cursus kunnen zelf ook 
onderwerpen inbrengen die zij graag aan de orde willen 
stellen.

De deelnemers aan de cursus ontvangen het boekje 
‘Pastoraat voor iedereen’ van Drs Nynke Dijkstra-Algra.

VOOR WIE?
Iedereen in onze gemeente mag deelnemen aan deze 
cursus. Het maximale aantal deelnemers is 12 per cur-
sus. Dit aantal is beperkt, zodat voldoende aandacht kan 
worden gegeven aan een ieder die hieraan deelneemt. 
Als er meer dan 12 aanmeldingen zijn, zullen we een 
tweede cursus gaan organiseren.

DOOR WIE EN WANNEER?
De cursus zal gegeven worden door een gemeente–advi-
seur van de Protestantse Kerk. De gemeente-adviseur 
zal zich goed voorbereiden op onze plaatselijke situatie. 
De data van de cursus zullen met hem/haar overlegd 
worden. Zoals het er nu uitziet zullen de avonden  
plaatsvinden in het vroege voorjaar 2016, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Eshof.

Graag opgeven voor 1 december 2015

Namens de Pastorale Raad,
Herman Julsing

Opgave voor deelname kan bij: 
Herman Julsing 
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Sinds enige tijd is de gemeente Nijkerk actief aan het 
werk om goed beleid op te zetten rond alcohol- en 
drugsmisbruik. Er blijkt onder jongeren (en volwasse-
nen?) meer gebruik van geestverruimende middelen 
plaats te vinden dan gezond is.

De gemeente wil daarin graag 
samenwerken met maatschappelijke 
organisaties, betrokken inwoners, 
partijen en verenigingen. Op 2 juli 
was er een eerste bijeenkomst. Ernst 

Beitler, Veronica Barbeito en Ellie Boot zijn er naartoe 
geweest. Het was een eerste brainstormavond, waaruit 
vier thema’s naar voren zijn gekomen: 1. preventie, 2. 
familie/vrienden en nazorg, 3. behandeling en 4. aan-
bod. Rond die thema’s zijn vier denktanks ontstaan om 
ze verder uit te werken, zodat de uitkomsten opgenomen 
kunnen worden in het uiteindelijke Plan van Aanpak.

Intussen wordt er ook gewerkt aan voor-
lichting op scholen. Luuk Miedema, 
namens de stichting Welstede, werkt 
hieraan. Ook is een theatergroep hiermee 
aan de slag. The Big Mo roept aan de 
hand van scenes allerlei gespreksstof op.

Op maandagavond 16 november van 19.30 tot 22.00 
uur (‘Kade 10’, Nijkerk) vindt een volgende bijeen-
komst plaats. De eerste uitkomsten van de vier denk-
tanks worden dan bekend gemaakt. Ook de theatergroep 

The Big Mo is voor deze avond uit-
genodigd. Opnieuw worden organi-
saties en verenigingen, inwoners van 
Nijkerk en maatschappelijke organi-
saties uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. De gemeente streeft ernaar 
het draagvlak zo groot mogelijk te 

maken.

Ook als Eshofgemeente willen we graag aan dit beleid 
van ontmoediging van drugs meewerken. We zoeken nu 
één of twee mensen, die bij deze materie betrokken wil-
len zijn. Wie voelt ervoor om namens ons als kerkge-
meenschap deel te nemen aan deze avond? 
Geef je (graag voor 11 november) op bij Ellie Boot – 
ellie.boot@hccnet.nl, tel. 033 2580631.

Drugsgebruik in Hoevelaken

UITNODIGING VOOR HET 
GEMEENTE-UITJE  21  APRIL 2016

Beste mensen,
Het traditionele gemeente-uitje is altijd een gezellig 
dagje uit voor alle senioren (jong en oud) in onze 
gemeente en omdat er steeds een boeiend programma 
wordt voorgeschoteld - hoe verzinnen ze het - , is de 
belangstelling hiervoor overweldigend.  
Als we niet het risico willen lopen voor een volle bus 
te staan, is het raadzaam om tijdig te boeken, want na 
het geslaagde chocoladefeest van dit jaar gaan we op 
21 april 2016 ons na de koffie verdiepen in het oude 
ambacht van tingieten bij ’t Oude Ambacht te Alphen 
(Betuwe). We krijgen een demonstratie en kunnen de 
nostalgische werkplaats en het winkeltje bekijken.
De lunch wordt geserveerd in  restaurant  
“Moeke Moren “.                                             
Vervolgens maken we een rondvaart door het recrea-
tie- en natuurgebied  De Gouden Ham bij Appeltern.

Terug in Hoevelaken wordt de dag afgerond met een 
hapje en een drankje in De Eshof.

Datum           :  donderdag 21 april 2016
Verzamelen  :   8.30 uur bij De Eshof
Vertrek          :  8.45 uur met de bus                                                                                                             
Thuiskomst   :  ongeveer 17.00 uur
Prijs per persoon :  25,00 euro    
                                                                                                                           
Tegelijk bij opgave te voldoen op het rekeningnummer 
NL20RABO 0302206299 t.n.v. “prot.gemeente de 
Eshof”met als vermelding “gemeente-uitje”.

Opgave voor 1 maart 2016 bij Trix Kalksma: 
  of Annie Hanse: 

Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele telefoon-
nummer doorgeven?

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout
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GEBOORTE:
Fam de Vries   geboorte zoon

BRUIDSPAREN:
Mieneke en Jan Haverkamp   vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Veldhorst    vijfentwintig jaar getrouwd
Justa en Rinus Verburg   vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Haverkamp   veertig jaar getrouwd

Mw Bos   ziekte
Fam de Groodt   attentie
Fam Burema  attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Lensen, Dhr Lammers, Mw v Meerveld, Mw Ritmeester, Dhr Westerman, Dhr Braam, 
Dhr vd Rovaart, Dhr Meijer, Mw Bos.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

VOORAANKONDIGING KERSTMIDDAG 

De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof
 worden georganiseerd. 

Deze  middag zal plaatsvinden op:

                 VRIJDAG 18 DECEMBER OM 15.30 UUR IN DE ESHOF.

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder  
zullen in november een uitnodiging ontvangen.
De leeftijd voor een uitnodiging is verhoogd naar 70 jaar omdat het aantal aanmeldingen 
al enige jaren oploopt en vanwege de veiligheid en brandweervoorschriften moet er een 
maximaal gastenaantal worden aangehouden.
Bij de St. Paulusgeloofsgemeenschap is de minimum leeftijd voor een uitnodiging ver-
hoogd naar 75 jaar.

Onze excuses als u net als vorig jaar op een uitnodiging rekende en daar nu wellicht weer 
enkele jaren op moet wachten.

Namens de voorbereidingscommissie, 

Lien Vogel
Wilma van de Kuilen 
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Op adem komen
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Eind augustus werd de Symbolische Schikgroep bena-
derd door Felicia Dekkers. Zij is verbonden aan de abdij 
van Berne in Heeswijk.  Al een aantal jaren stelt Felicia  
voor de Veertigdagentijd en de Adventsperiode een lees- 
en meditatieboekje samen.
In het boekje ‘Op weg naar Kerstmis” wilde zij graag 
een impressie met teksten en foto’s van de Stiltedag in 
de Eshof opnemen.
We zijn met haar hierover in gesprek geweest.
Begin november verschijnt ‘Op weg naar Kerstmis” met 
daarin o.a. het verhaal van onze dag van Stilte. Dit 
boekje bevat ook dagmeditaties voor u persoonlijk of 
voor gebruik in een viering of vergadering.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit boekje, dan kunt u 
hiervoor op de leestafel in de Eshof  een bestelformulier 
vinden.

Symbolische Schikgroep
Dicky van der Veer

BLIJK VAN WAARDERING VOOR
 MANTELZORGERS

Partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor 
een naaste zorgen, met een chronische ziekte en/ of 
beperking, komen vanaf dit jaar in aanmerking voor 
de mantelzorgwaardering van de gemeente Nijkerk. 
Met deze nieuwe regeling wil de gemeente mantelzor-
gers die intensief voor iemand uit hun omgeving zor-
gen waarderen en erkennen voor hun inzet. Nijkerk 
geeft hier invulling aan door een cadeaubon ter waar-
de van vijftig euro te verstrekken aan mantelzorgers 
die lange tijd onbetaald voor iemand uit Nijkerk zor-
gen. Voor jongeren van 8 tot 18 jaar is er, net als voor-
gaande jaren, de bioscoopbonnenactie.

VOORWAARDEN EN CRITERIA
Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet 
men langer dan drie maanden en meer dan acht uur 
per week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand 
woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel 
verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging 
(wassen, kleden, eten geven), vervoer en doktersbe-
zoeken, maar ook huishoudelijke en administratieve 
taken. 

AANMELDEN VIA SIGMA
Mantelzorgers moeten zichzelf aanmelden voor de 
regeling via een speciaal formulier. Mensen uit de 
omgeving van de mantelzorger zoals de zorgvrager, 
familie, vrienden, zorginstellingen of verenigingen 
worden opgeroepen om mantelzorgers actief te stimu-
leren zich aan te melden. Het formulier voor het aan-
vragen van de mantelzorgwaardering is te vinden op 
de website van Sigma www.sigma-nijkerk.nl of op te 
vragen via telefoonnummer 033 247 4830 of mantel-
zorg@sigma-nijkerk.nl. De eerste uitreikingen vinden 
plaats op de Dag van de Mantelzorg op 10 november.
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië
We kunnen terugzien op een goed diaconaal 
jongerenproject in Moldavië. Er is in Purcari 
veel werk verzet, maar kunnen we nu tevreden 
achterover leunen ? 
We denken van niet. Het gebouwtje staat er, maar er 
moet nog veel gebeuren. Denk maar aan de inventaris , 
speel- en ander materiaal om bezig te zijn met de kinde-
ren. Dit jaar zijn ze echt pas met dat werk op die manier 
begonnen en het gaat goed, steeds beter zelfs maar er 
moet nog veel gebeuren. Als we daar mee kunnen hel-
pen, willen we dat het komend jaar nog steeds doen.                                                                                                                                         

In de kerk hingen aan de wanden de persoonlijke verha-
len van de jongelui. Ik kreeg een stickje waar ze alle-
maal op stonden en die heb ik gekopieerd. Voor wie ze 
wil lezen, eventueel bewaren, ligt op de leestafel in de 
hal een exemplaar. Ook zullen er de komende maanden 
in de Rondom steeds een of twee verhalen afgedrukt 
worden.

Namens de werkgroep ZWO
Jan Baas

“Het is een stukje van mijzelf geworden” 

Elke reis is uniek, zo ook deze. Persoonlijk vind ik 
Moldavië een prachtig land met glooiende heuvels, 
mooie liederen en schilderachtige, bouwvallige huisjes. 
Natuurlijk heeft het land zo zijn problemen, maar ik 
vind het mooi dat we de mensen die het land proberen 
op te bouwen kunnen helpen. We hebben in de twee 
weken dat we daar waren enorm veel kunnen bereiken. 
Zowel op het gebied van bouwen, als op het gebied van 
mensen met geld om leren gaan en wij hebben de men-
sen daar ook 
meer leren plannen. Maar waar we het meeste in bereikt 
hebben is het geven van een toekomst. Pastor Iwan wil 
zijn land opbouwen en de kinderen in Purcari opvangen 
en opvoeden. Het voelt geweldig om te weten dat wij 
een aandeel hebben in de toekomst van het project en 
dus in de toekomst van de kinderen. Wanneer er dan een 
vies meisje met klitten in haar haren en enorm veel 
gaatjes in haar tanden naar je toe komt en je een knuffel 
geeft, dan weet je dat waar je het hele jaar keihard voor 
gewerkt hebt nut heeft gehad. En dat is geweldig. 

Trots! 

Ik ben super trots op de groep. De Moldaven stonden 
versteld van hoe hard er gewerkt werd. We hebben met 
elkaar gelachen en gehuild en een band met elkaar kun-
nen opbouwen. We waren er voor elkaar wanneer dat 
nodig was, zonder oordelen of klagen. Ik kijk met een 
enorme glimlach terug naar dit project en hoop dat deze 
ervaring iedereen nog lang zal bijblijven. Bij mij is het 
in elk geval een stukje van mijzelf geworden. 

Jessica Hofman 
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Mihaela 

In Moldavië raakte ik in gesprek met Mihaela. Mihaela 
is een jongedame van 22 jaar oud die in de zomerva-
kanties voor Youth for Christ werkt. Ze helpt bij het 
organiseren van zomerkampen voor kinderen. In 
Moldavië duurt de zomervakantie drie maanden en met 
kerst nog eens drie maanden, dus het komt er op neer 
dat ze de helft van het jaar werkt. De andere helft van 
het jaar studeert ze. 

Mihaela ziet er verzorgd uit. Ze draagt make-up, 
nagellak en vlecht haar haar. Onze tolk Anja ergelijkt 
haar met een prinsesje: ze schijnt meerdere foto’s per 
dag op instagram (social media) te plaatsen en stiekem 
erg verwend te zijn. Echter is het tegenovergestelde de 
waarheid. Mihaela woont in een appartement in 
Chisinau. Het appartement heeft een woonkamer – die 
tegelijk als slaapkamer fungeert- een wc en een keu-
ken. Zo ver niks mis mee. Maar… ze woont daar met 
haar ouders, haar oom en tante en haar neefje en nicht-
je! 7 stuks in totaal. Mihaela maakt haar huiswerk op 
de WC, waar ze helaas soms ook moet slapen. 

In Chisinau is ook een day care center, net zo een als 
wij nu bouwen, maar dan groter. Mihaela komt daar 
zelf al vanaf dat ze 12 jaar oud is. Zo heeft ze ook 
onze tolk Anja ontmoet, zij leidde toen de kinderkam-
pen daar. Mihaela komt uit een moeilijk gezin. Haar 
ouders liggen al een aantal jaar in scheiding maar kun-
nen dit niet echt uit elkaar omdat ze geen geld hebben 
om een ander huis te kopen. Noodgedwongen wonen 
zij nog bij elkaar, inclusief oom, tante, neefje en nicht-
je. Terwijl ze dit vertelt zegt ze: “ Maar de problema-
tiek in Nederland is toch hetzelfde, of niet? “ . 
Natuurlijk heb je in Nederland ook ouders die gaan 
scheiden en de impact daarvan op kinderen is in elk 
land even zwaar. Maar toch vind ik het even een ander 
verhaal wanneer je ouders elke dag ruzie hebben en jij 
je huiswerk op de WC maakt… 

Gelukkig is het niet alleen drama in het leven van 
Mihaela. Op haar twaalfde komt ze in contact met 
Youth for Christ en haar toekomst veranderd beetje bij 
beetje. Ze wordt op haar 18e gedoopt en belooft hier-
mee zich te houden aan de levensstijl van de baptisten: 
niet roken, niet schelden en geen alcohol drinken. Haar 
vader heeft een – voor moldavische begrippen – milde 
alcoholverslaving dus het niet drinken van alcohol is 
voor haar geen probleem. Intussen is ze bijna afgestu-
deerd als iets wat ze in Moldavië vertalen als kinder-
werker. Vanaf volgend jaar gaat ze zelf kinderen hel-
pen die in een vergelijkbare situatie zitten als zij zelf. 
Ook is ze nu al een aantal jaar in dienst van Youth for 
Christ, waarmee ze een aardig zakcentje verdient heeft. 
Met dit geld zoekt ze nu een appartement voor zichzelf 
en ze hoopt dat ze volgend jaar haar eigen plekje heeft. 

Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië
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Open Doors-dag 2015: 
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Open Doors-dag 2015: Wees wakker!

BUITENGESLOTEN, GEVANGENGEZET, 
VERDREVEN OF ZELFS GEDOOD: ZEKER 
HONDERD MILJOEN CHRISTENEN WOR-
DEN WERELDWIJD VERVOLGD. ALLEEN 

VANWEGE HUN GELOOF IN
 JEZUS CHRISTUS. 

Vervolgde christenen uit Noord-Korea, Iran, de voorma-
lige Sovjet-Unie en Syrië delen hun ervaring op de 
Open Doors-dag. Zij roepen u op: Wees wakker!
Noord-Korea, Iran, Syrië en Irak: in tal van landen erva-
ren christenen enorme druk. Verhalen van hoop en wan-
hoop, moed en geloofsvertrouwen, komen op de Open 
Doors-dag samen in een krachtige oproep aan christenen 
in Nederland en Vlaanderen: Wees wakker! Zestig jaar 
na de oprichting roept Open Doors, een organisatie die 
wereldwijd steun biedt aan vervolgde christenen, u op 
om wakker te zijn. Weet u hoe het gaat met uw broeders 
en zusters wereldwijd? Durft u nog te hopen, te bidden 
en uw stem te laten horen?
zaterdag 28 november ontmoet u christenen die een 
hoge prijs betalen voor hun geloof. Luister naar Sun-Hi 
die Noord-Koreaanse christenen ondersteunt, pastor 

Robert uit Iran en ontmoet hulpverleners uit Irak of 
Syrië via een videoverbinding. Laat u inspireren door 
verhalen van bijbelsmokkelaars en Joseph Bondarenko 
uit de voormalige Sovjet-Unie. 
Of luister naar Open Doors oprichter Anne van der Bijl 
die vertelt hoe Open Doors al sinds 1955 op de bres 
staat voor vervolgde christenen. 
Voor kinderen en tieners zijn er programma’s die aan-
sluiten bij hun belevingswereld. Met vier verschillende 
kinderprogramma’s (voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 
7/8) kunnen uw kinderen rekenen op uitstekende en des-
kundige begeleiding en een aansprekend programma. 
Tieners (brugklas t/m 15 jaar) krijgen een eigen interac-
tief en verrassend programma.

De Open Doors-dag in de Jaarbeurs Utrecht heeft een 
ruime opzet met diverse pauzeprogramma’s, (boek)win-
kels en stands, waar u wordt geïnformeerd over wat 
Open Doors doet in het veld én in Nederland/
Vlaanderen. 

De Open Doors-dag is gratis toegankelijk voor iedereen. 
Dit jaar is het wel noodzakelijk om vooraf toegangs-
kaarten te bestellen. Meehelpen als vrijwilliger? Of 
meer informatie en aanmelden? www.opendoors.nl/dag. 

Kinderactiviteit op zondag 29 november
Nog even en dan is het zover......Sinterklaas zal weer naar ons land komen!
Een gezellige tijd, waarin de leiding van de kinderdienst weer een leuke activiteit voor jullie gaat organiseren. 
En dat staat te gebeuren op zondag 29 november na de kerkdienst.
Er zullen verschillende activiteiten op het programma staan, die te maken hebben met Sint en Piet, waaronder 
iets lekkers versieren en opeten, maar ook het maken van een knutsel of het doen van een spel.
Ben je nieuwsgierig, kom dan zondag 29 november na de kerkdienst naar de ruimte van de kinderdienst en doe 
gezellig mee. Tot dan!

Namens de kinderdienstleiding,
Krista Kempers
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Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februari 
en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

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. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester,
Inge Pie en Fokke Kooistra

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het december nummer is
dinsdag 24 november 2015
Inleverdatum voor het januari/februari nummer is
dinsdag 5 januari 2016 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Administratie

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

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. M. van Drie     naar  Utrecht   wijk 6
Mevr. G.M. van Ravenhorst  naar Achterveld  wijk 5 

OVERLEDEN:
 Mevr. D. Wiersma-Roosendaal Meidoornlaan 5      wijk 1

UITGESCHREVEN:
Dhr. E.E. van de Pol       wijk 1
Dhr. M. den Uijl         wijk 5
Dhr. R. den Uijl         wijk 5

Wijk 2, voorbereiden kerkdienst van 6 december

Het wijkteam van wijk 2 nodigt u uit om samen met ds. Ellie Boot de dienst van 6 december voor te bereiden.
Het is de bedoeling om op maandagmiddag 30 november samen met ds. Ellie Boot hierover van gedachten te 
wisselen.
Vindt u dit leuk, geef u dan op per mail bij: nelvanrietschoten@gmail.com

            


