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De groep van mensen op de vlucht
       

De groep van mensen op de vlucht
die onder tegenslagen zucht.

Op zoek zijn naar een nieuw bestaan
zijn in een stoet op reis gegaan.

 
Oorlog en armoe in hun land

dat kreeg steeds meer de overhand.
Geweld dat heel veel heeft verwoest
zorgde dat men wel vluchten moest.

 
Hun tocht opweg naar veilig land
daarbij zijn velen reeds gestrand.

Verdronken in de diept der zee
voerde die menig lichaam mee.

 
Zijn wij tot menselijkheid bereid

die werkelijk tot d’ oplossing leidt.
Of zien wij alles roerloos aan

en laten wij de vluchteling staan.
 

Open de vluchteling uw hart
zodat met opvang kan gestart.

En eindelijk na ’t gedragen kruis
hij werk kan vinden en een thuis.

Doot: Justus A. van Tricht

Deze beeldengroep  “mensen op de vlucht“ is gemaakt door een vriendin die keramiste is. Ik vond de 
groep zo mooi dat ik er (bijna) ter plekke een gedicht bij heb gezocht.

Helly van der Wind



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

zondag 27 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Landelijke kerken
 
donderdag 31 december 19:00 uur  Ds E Boot
     Oudejaarsavond
     Collecten: Eigen diaconie, Vorming & Toerusting
 
zondag 03 januari 10:00 uur  Drs E Idema
     Epifanie, aansluitend nieuwjaarsbegroeting
     Collecten: Missionair werk PKN, Jeugd- en jongerenwerk 

zondag 10 januari 10:00 uur  Ds E Boot 
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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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 

dinsdag 29 december 13:30 uur  Activiteitengroep - Feestmiddag i.v.m. jaarwisseling 

Maandag 11 januari          20:30 uur              Wijkteam 9

donderdag 14 januari 20:00 uur  Diaconie

zondag 17 januari 11:30 uur  Wat zingen we?
     
dinsdag 19 januari 20:00 uur  Tegen de zon in kijken - Irvin Yalom

woensdag 20 januari 20:00 uur  Kinderdienstleiding
   19:30 uur  De Stoutenborgh Filmcafe: Still Alice
 
maandag 25 januari 20:00 uur  Duurzaam = dat je lang meegaat energie
     
dinsdag 26 januari 11:00 uur  ZWO

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

Wil Berle 
heeft de behandelingen achter de 
rug en kan nu geleidelijk aan her-
stellen. In februari wordt meer 
bekend over het vervolg.

Ditje Hartman-de Willigen  is 
sinds 13 november weer thuis. Ze heeft goede hulp om 
zich heen van buren en anderen. Dat is wel prettig, het 
herstel van haar knie gaat met flink wat pijn gepaard.

Rie Bloklander-Glas  heeft eindelijk de 
bril waar ze lang op heeft moeten wachten: na de staar-
operaties volgden weken van herstel, voordat de bril 
aangemeten kon worden. Ze is er heel blij mee en geniet 
van de heldere wereld om haar heen.

Lies van de Rovaart-Bakker kan 
hopelijk donderdag 26 november weer thuiskomen uit 
het hospice: de thuiszorg heeft dan de nodige zorg inge-
pland. In het hospice is gezocht naar medicijnen die 
ervoor zorgen dat de benauwdheid enigszins onder con-
trole kan worden gehouden.

Xem van ’t Veer  heeft op 6 
november een operatie ondergaan. Daarbij werd zijn 
open gehemelte hersteld en een oortje gecorrigeerd.  
Een pittige operatie voor een jongen van vijf. Zijn 
ouders Miranda en Erik konden gelukkig in de buurt 
blijven: één sliep bij hem in het ziekenhuis, de ander in 
een hotel vlakbij. Na vijf dagen mochten ze naar huis, 
waar Xem verder kon herstellen. De eerste week na 
thuiskomst ging het eten en drinken nog moeizaam maar 
het gaat nu weer prima met hem.

Coralien Toom-Knoester  wacht op een 
oproep voor een operatie aan een van haar longen. 
Daarvan zal een onduidelijk plekje worden verwijderd.

Roel Burema maakt het naar omstandigheden redelijk 
goed in het hospice van Nijkerk 

 Hij voelt zich er inmiddels prettig. Over het toe-
komstige verloop van zijn gezondheid valt weinig te 
zeggen. Zolang de dagen goed zijn doet Roel de dingen 
die hij leuk vindt om te doen, zoals een eindje wandelen 
of uit eten gaan. Meestal samen met Agnes en soms ook 
met familie en vrienden.

In deze donkere dagen aan iedereen goede moed 
gewenst. Aan ieder die met ziekte en pijn te maken heeft 

en ook aan wie in deze herfsttijd moeite heeft de dagen 
evenwichtig door te komen. Van harte wens ik ieder toe 
dat er lichtpunten zullen zijn – ook en juist in de 
komende feestmaand met dagen vol herinneringen.

IN GEDACHTENIS: 
HENDRIKA KOERS-VAN DEUVEREN

Op 20 november overleed Hendrika Koers-van 
Deuveren. Ze werd 79 jaar oud. Een recente foto van 
haar was niet te vinden; vandaar hierbij een mooie, oude 
foto van Riek.
Ruim veertig jaar lang woonde ze op De Wiekslag 
boven de boekwinkel. De laatste zes weken van haar 
leven was haar lichaam echter op. Ze bracht die weken 
door in het ziekenhuis en enkele dagen in het hospice 
van Nijkerk. Daar overleed ze op vrijdag 20 november.
Een kracht van Riek was haar organisatietalent. Ze 
bestierde jarenlang de huishouding van Topkring, het 
bedrijf dat vóór Intres en Euretco in het grote pand aan 
de Koninginneweg huisde. Ze was bescheiden en vroeg 
niet veel voor zichzelf. Haar leven lang heeft ze met 
weinig financiële middelen toegekund. Tegelijk was ze 
een dame met een altijd op en top verzorgd uiterlijk.
Riek heeft geen eenvoudig leven gehad. Zo werden haar 
en haar echtgenoot André geen kinderen toevertrouwd. 
Zelf heeft Riek veel gezondheidsproblemen gehad. Op 
zeker moment werd André ziek. Rie heeft hem jarenlang 
verzorgd. Hij overleed acht jaar geleden.
Haar familieleden typeerden 
haar als “een keiharde voor 
zichzelf, maar een goeie 
meid voor een ander”. Voor 
anderen stond ze altijd klaar. 
Zelf had ze niet veel nodig en 
ze vond ook dat ze niet moest 
klagen, maar dragen. Toch 
heeft ze, ondanks die strenge 
houding, ook voor zichzelf 
gekozen: tot op het laatst 
bleef ze op De Wiekslag wonen. Ze genoot van het uit-
zicht op het dorpscentrum. Traplopen kon ze nauwelijks 
meer en voor zichzelf zorgen ging ook steeds moeilijker. 
Maar ze verliet haar huis niet. Liever liep ze het risico 
dat er een keer iets fout zou gaan met haar, dan dat ze 
haar plek en het uitzicht opgaf.
Binnen onze gemeente zijn Nico van Rootselaar en 
Annie Geurtsen een neef en nicht van haar. Zelf was 
Riek geen lid van een kerk. Maar ze was een gelovige 
vrouw. En ze genoot van kerkzang. Die klonk dan ook 
bij haar afscheid op woensdag 25 november. We waren 
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bijeen in Uitvaartcentrum Elja aan het Kerkepad. Na de 
afscheidsdienst hebben we Riek naar haar graf op de 
begraafplaats gebracht.
Aan alle zussen en broers, schoonzussen en zwagers en 
aan neven en nichten en ieder die met Riek meeleefde 
en van haar hield, van harte sterkte en goede herinnerin-
gen toegewenst.

FELICITATIES

Op 7 november is Matz geboren, zoon voor Marc 
Doornekamp en Regina Doppenberg en broertje voor 
Milan . Ouders en broer, van harte gefe-
liciteerd met dit wonder van nieuw leven!

Twee bruidsparen hadden op 11 november een jubileum 
te gedenken. Aart en Joke Dekker-van den Hazel 

 waren vijftig jaar getrouwd. En Nel en 
Kees van Rietschoten-Stehouwer  vier-
den hun vijfenveertigjarig huwelijksjubileum. Op 21 
november was het echtpaar Doornekamp-van de Beek 

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

Ellie Boot

De afgelopen periode hebben we een paar belangrijke 
onderwerpen uit de bijbel behandeld. Het ging over de 
Schepping en de tien geboden. Ook hebben we een 
paar ‘helden’ uit de bijbel beter leren kennen. En 
Maria komt nog! Dus we gaan gewoon door. Toch 
willen we graag iets laten horen over ons uurtje op 
maandagavond. 

DE SCHEPPING 
Van de Schepping hebben we geleerd dat deze door 
God gemaakt is. De manier waarop blijft een eeuwige 
discussie, maar je kunt het altijd herleiden naar God 
zijn invloed op de Schepping. Wij als mensen hebben 
een speciale taak op aarde; we moeten goed voor de 
aarde, de natuur, de dieren en natuurlijk voor elkaar 
zorgen. Of we deze taak altijd zo serieus nemen……? 
We hebben de avond afgesloten met het onderstaande 
gedicht:
U zorgt altijd voor de schepping.
We danken U voor al het mooie dat we zien,
voor alle mensen om ons heen,
Voor planten, dieren en het licht.
Maak dat wij U kunnen en willen helpen
bij het zorgen voor Uw schepping,
zodat de aarde een toekomst heeft.

TIEN GEBODEN
Het volk Israël was eindelijk vrij! Mozes heeft het 
volk uit Egypte geleid. Ze waren heel blij dat ze vrij 
waren, maar konden ook geen grenzen stellen. Het 

blijkt dat het ook lastig kan zijn als je vrij bent!? Dat 
is toch wel een beetje gek eigenlijk. Om het volk 
Israël te helpen heeft God de tien leefregels of gebo-
den gegeven. Hierin staat hoe de mensen met God en 
met elkaar ‘moeten’ samenleven. 

DE DROMER JOZEF
Op deze avond hebben we een beetje zitten wegdro-
men. We hebben de kaars aangemaakt en uitgesproken 
dat God bij ons is. We kregen de opdracht om aan een 
mooie droom te denken en dan de kleuren van de 
droom te onthouden. De kleuren kwamen vanzelf…… 
en hebben met deze kleuren de jas van Jozef inge-
kleurd. Daarna hebben we nog wat droomwensen uit-
gesproken:
•	 Julia wenst Vrede
•	 Naomi dat mensen een beter leven krijgen
•	 Rozemarijn dat alle vervuiling stopt
•	 Lara dat er beter voor de dieren gezorgd wordt

Basiscatechese 2014-2016
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Van de redactie
Na ruim zes jaar deel te hebben uitgemaakt van de Rondom redactie, heb ik besloten er per 
1-1-2016 mee te stoppen.
Elke maand een Rondom komt niet van zelf. Er komt het nodige voor kijken voordat de nieuwe editie naar de 
drukker gaat.
Daarom alle lof voor Inge en Jan die elke keer het leeuwendeel voor hun rekeningen nemen.
Maar waar mensen vertrekken , vallen open plaatsen. Elders in dit blad staat een oproep voor mensen(we denken 
aan jonge mensen die PC vaardig zijn) om de redactie te versterken.
Ik zal op de achtergrond artikelen aanleveren zoals “de Eshof 25 jaar geleden en als het lukt een nieuwe serie het 
verhaal van het Christendom in wat nu Nederland is. 

                                                                                                                            Fokke Kooistra
     

RUTH, DE VREEMDELING
Actueler kan het niet! We hebben meegekregen is dat 
God niemand uitsluit. Iedereen hoort erbij! Ruth was 
ook een vreemdeling/vluchteling. Zij is een voorouder 
van David en daarmee van Jezus. God heeft met ieder 
van ons een plan, sluit niemand uit en ieder krijgt zijn 
plaats.
Zo hebben we ook nog even gesproken over de huidi-
ge vluchtelingen die Europa binnen komen. Wat moe-
ten we nu eigenlijk doen? Ook wij hadden geen goed 
antwoord.  Uiteindelijk was het idee: stoppen met de 
oorlog, dan kan iedereen weer terug.

KONING DAVID
We hebben vooral gesproken over de manier waarop 
God naar mensen kijkt. God kijkt niet naar uiterlijk 
vertoon. Dus of je knap bent of sterk of rijk of macht 
hebt. God kijkt naar de binnenkant. Wat zit er alle-
maal achter dat uiterlijk vertoon? {dit was best even 
lastig} Aan het eind mochten we als koning de 
Troonrede schrijven: 

Troonrede van Julia:
Beste mensen ik heb een paar dingen te zeggen.
Ik wil meer afvalbakken op straat,
Ik wil meer geld geven aan arme landen,
Ik wil de vluchtelingen in ons land laten,
Ik wil geen kinderarbeid,
Ik wil geen geweld met dieren.

Troonrede van Wester:
Beste mensen dit is de troonrede.
Hier zijn de 5 plannen:
1. Nooit meer gedoe over zwarte piet,
2. Minder milieuvervuiling,
3. Minder opscheppen,
4. Val mij niet lastig met onzin,
5. Geen oorlog meer.
Dit was de troonrede.

Groetjes van Naomi, Wester, Julia, Jonne, 
Rozemarijn, Jonathan, Lara, Rie en Gerwin



Kerkdienst en liturgie
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DOOPDIENST OP 6 DECEMBER

Op 6 december, de tweede zondag van de Advent, zul-
len drie kinderen worden gedoopt. In het vorige kerk-
blad stelden de ouders zichzelf en hun kinderen al aan 
ons voor. Hier noem ik daarom enkel nogmaals de 
namen van de dopelingen. Aramintha Aaltje Veld, gebo-
ren op 12 augustus; Simme Jan de Vries, geboren op 28 
augustus; en Skyler Phileine Chloé van Moolenbroek, 
geboren op 11 oktober.
We gaan er een feestelijke viering van maken!

VESPERS

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 volgorde van de 
vespers) Linda de Wals, Ellie Boot, Cees Otte en Lieske 
Duim.
In de volheid van de dagen, zeker ook in de december-
maand, kan het goed doen je op stilte en rust te concen-
treren. In afwachting van wat komt, met open oor en 
open oog. We zoeken in deze serie vespers naar verbeel-
ding: 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.
Aan het eind van de vesper klinkt een vertolking van 
het ‘magnificat’, de lofzang van Maria (Lukas 1,46b-
55). De Italiaanse schilder Sandro Botticelli maakte er 
omstreeks 1481 een schilderij bij en noemde dat: 
‘Madonna van het magnificat’. Op het schilderij zien 
we hoe Maria gekroond wordt door twee engelen. 

Intussen schrijft ze op de rechter bladzijde in een boek 
de openingszinnen van het magnificat. Op de linker 
bladzij staat een deel van de tekst van het ‘benedictus’: 
‘gezegend die komt in de naam van de Heer’ (o.a. 
Matteüs 21,9). In haar linkerhand houdt ze een openge-
sneden granaatappel: een symbool voor het lijden en de 
opstanding van Jezus is al aanwezig.
Van harte welkom in de vespers!

BIJZONDERE KERSTVIERINGEN
 IN DECEMBER

Naast de kerkdiensten zijn er deze maand, zoals dat 
gebruikelijk is in december, verschillende bijzondere 
bijeenkomsten.

Een eerste bijeenkomst is de kerstsamenzang die in de 
grote zaal van Euretco (Koninginneweg 1) zal plaatsvin-
den op zaterdag 12 december. Het programma begint 
om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open. Mooi 
hoe we in het vieren van de geboorte van Jezus elkaar 
kunnen vinden, over de grenzen van kerkgenootschap-
pen heen. Dit zal de vijftigste keer zijn dat de kerstsa-
menzang in Hoevelaken plaatsvindt. Er wacht ons een 
heel bijzondere avond.
Op vrijdag 18 december vindt in de Eshof de kerstmid-
dag voor genodigden plaats. De kerstmiddag wordt door 
de Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente samen 
georganiseerd. Vele mensen zijn er achter de schermen 
al een tijd mee bezig. Zij en anderen zullen voor koffie 
en thee, koek en eten zorgen. De aanwezigen samen 
zorgen voor de goede sfeer en de verbondenheid met 
elkaar.

KERSTVIERINGEN EN OUDEJAARS
VIERING IN DE ESHOF

Op 24 en 25 december vieren we Kerstmis in de Eshof. 
Tweemaal op 24 december, eenmaal op de 25ste.
Om 19.00 uur begint op 24 december de kerstviering 
met kinderen. Iedereen die met hen mee wil vieren, is 
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welkom. Kinderen zelf zullen verschillende rollen spe-
len. Feije Duim heeft een kerstverhaal geschreven, dat 
hij zelf zal vertellen.
Na de kerkdienst van 20 december zal er geoefend wor-
den. Alle leiding van de kinderdienst werkt hieraan 
mee. We hopen dat er veel kinderen mee willen doen!

Op 24 december om 22.00 uur vieren we de kerstnacht-
dienst. De cantorij zal de gemeentezang ondersteunen. 

Klarinettist Tom van Noord zal met Rudi Coppoolse de 
zang ondersteunen. Op kerstmorgen 25 december zal 
gospelkoor Free meewerken aan de dienst, die om 10 
uur begint.

We hopen op feestelijke vieringen. Vieringen waarin 
we, in een wereld-aan-scherven, weer zicht krijgen op 
een wereld die heel wordt gemaakt – zoals de wereld 
bedoeld is. Het is het kind van Bethlehem dat ons daar 
zicht op geeft. Heiland wordt hij genoemd: heel maker. 

Op de avond van 31 december om 19.00 uur komen we 
in de Eshof bij elkaar voor een viering op deze laatste 
dag van 2015. Een moment om terug te kijken en om 
vooruit te zien. En om de mooie liederen te zingen, die 
deze avond altijd speciaal maken.

TOP2000-KERKDIENST OP 27 DECEMBER

Vorig jaar was er op 30 november een accentdienst, 
waarin we moderne, niet-kerkelijke liederen zongen en 
hoorden. Een aantal jonge mensen met guitaren en 
drumstel deden hieraan mee. We kwamen er toen achter 
dat er tegen het eind van het jaar meer kerken in 
Nederland zijn, waar kerkdiensten met moderne muziek 
worden georganiseerd. Initiatiefnemer is de internetkerk 
mijnkerk.nl.
Dit jaar sluiten we ons aan bij deze goede gewoonte. 
Diana Kneppers-Doornekamp, Liesbeth van het Ende-
Fransman en ikzelf hebben ons aan de voorbereiding 
gezet. We beseffen dat de muziek niet de favoriet van 
iedereen is. Maar ook, dat er mensen zijn die juíst door 
moderne muziek geraakt worden en er hun geloof in 
beleven. En wie weet: misschien ben je wel iemand die 
niets ‘heeft’ met moderne muziek, maar er in deze kerk-
dienst toch een warm gevoel voor krijgt…
Voor deze kerkdienst worden de leden van de 
Paulusgemeenschap van harte bij ons uitgenodigd. In 
het Pauluscentrum zal op 27 december geen dienst zijn.
Elders in het kerkblad staat meer over de viering te 
lezen.

NIEUWJAARSBEGROETING OP 3 JANUARI

Na afloop van de kerkdienst van 3 januari bent u uitge-
nodigd wat langer te blijven dan anders. Dat biedt gele-
genheid om elkaar te spreken en als gemeente een start 
te maken met het nieuwe jaar. En om elkaar goede wen-
sen voor 2016 te doen toekomen.

VIERING IN DE WEEK
VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Op zondag 17 januari 2016 vieren we samen met de 
buren van de Paulusgemeenschap de Week van Gebed 
voor de Eenheid. We doen dat om 10 uur in de Eshof. 
Linda de Wals zal mee voorgaan in de dienst, 
Eshofcantorij en Pauluskoor zullen samen zingen. In het 
volgende kerkblad zal waarschijnlijk meer over deze 
viering te lezen zijn.

Ellie Boot



Vorming & Toerusting
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KERST EN KUNST

Een prachtige 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.

Montage, bewerking en realisatie Ad Ritmeester, 
presentatie, Nia Ritmeester.

Datum en tijd  woensdag  9 december   
   14.00-16.00 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   Ad Ritmeester

WAT ZINGEN WE?

Zingen, zei Augustinus, is dubbel bidden.
Zingen kan altijd. Je stem heb je immers voortdurend bij 
je. Helaas wordt er in onze tijd steeds minder gezongen. 
Ook op scholen zingen kinderen vaak niet veel meer. 
Terwijl verschillende studies  laten zien dat musiceren 
goed is voor de ontwikkeling.
In de kerk blijven we zingen. Iedere zondag opnieuw. 
Uit volle borst, of zacht en ingetogen. Liederen van hon-
derden jaren oud of modernere muziek. Wel bijzonder 
dat dat altijd maar doorgaat. En dat we het nog steeds 
doen met plezier.

Aansluitend aan de oecumenische viering op zondag 17 
januari 2016 leiden onze musici ons weer door een rijk 
liederenland. We zullen met name liederen zingen die in 

de daaropvolgende maanden in de kerkdiensten gezon-
gen gaan worden. Maar ook andere, mooie liederen 

Datum en tijd  zondag 17 januari 2016,   
   circa 11.30-12.15 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   Annahes Boezeman,   
   Henk Boswijk,    
   Rudi Coppoolse,   
   Albert Hegge

TEGEN DE ZON IN KIJKEN – IRVIN YALOM
 
Nadat er tweemaal met een enthousiaste groep een boek-
bespreking heeft plaatsgevonden over het boek van 
Victor Frankl De zin van het bestaan, kwam al snel de 
vraag naar een vervolg. Gekozen is voor een boek van 
Irvin Yalom, Tegen de zon in kijken.
Steeds terugkerende thema’s zijn zingeving en ook toe-
komstverwachtingen. Het boek gaat over afscheid nemen 
van bestaande structuren maar ook over het naderbij 
komen van het einde, de dood.
We kennen allemaal die gedachten van ‘betrekkelijkheid’ 
als we met ziekte en dood worden geconfronteerd. We 
worden dan weer met onze neus op de feiten gedrukt.
Yalom stelt: de dood vernietigt ons fysieke bestaan, maar 
het idee van de dood redt ons. Met andere woorden, als 
het op een gegeven moment tot je doordringt dat je wer-
kelijk op een dag dood zal gaan, kun je hierin een sterke 
aansporing voor je leven ervaren. Zo’n besef kan spon-
taan tot je doordringen. Maar ook bijvoorbeeld een ern-
stige ziekte, een echtscheiding of een ontslag kan tot een 
‘bewustzijnservaring’ leiden waarin je beseft: je hebt iets 
te verliezen en je kunt er maar beter iets van maken.
Naast het gegeven dat je een keer zult sterven, onder-
scheidt Yalom nog drie wezenlijke dingen in het mense-
lijk bestaan: ten eerste dat iedereen vrij is om keuzes te 
maken; ten tweede dat je alleen op je eigen manier zin 
aan je leven kan geven; ten derde dat het aan jou is om 
contact met anderen aan te gaan en in gemeenschap te 
leven.

Het maximum aantal deelnemers is acht. Begeleider van 
deze leeskring is Martin Beeres, huisarts in Hoevelaken 
en opleider aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Data en tijd  dinsdag 19 januari,   
   16 februari en   
    15 maart 2016,    
   20.00-22.00 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   Martin Beeres
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

VESPERS OP 6, 13 EN 20 DECEMBER: 
PASSANTENVERBLIJF IN AMERSFOORT

Bij de vespers vragen 
wij uw aandacht voor 
het Passantenverblijf in 
Amersfoort: 
Vooral in deze donkere 
koude dagen erg belang-
rijk. 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 bijdra-
ge aan de vespers-collectes ervoor zorgen dat deze men-
sen in een feestelijke decembermaand, zowel letterlijk 
als figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.

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

13 DECEMBER: NIJKERKS DIACONAAL 
BERAAD. 

Een aantal jaren geleden hebben de 
diaconieën van een twaalf - tot 
veertiental Nijkerkse, Hoevelakense 
en Nijkerkerveense kerken elkaar 
gevonden in de volgende uitgangs-
punten:

•	 gebruik maken van elkaars ervaringen,
•	 samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t.  

de Wet Maatschappelijke  Ondersteuning (WMO) 
•	 onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 

vergroten
•	 samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee 
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.

20 EN 27 DECEMBER: STICHTING 
HULPDIENST HOEVELAKEN

Een fantastische plaatselijke 
stichting: Zij staan klaar met 
vervoer, naar bijvoorbeeld de 
pedicure, dokter of ziekenhuis, 
waarbij ze u ook, desgewenst, 
bij het artsenbezoek willen 

begeleiden. Hulp bij het boodschappen doen of hulp om 
uw betalingen op een rijtje te houden. Maar ook als 
mensen in de laatste fase van hun leven thuis wensen te 
blijven, kan de Hulpdienst gebeld worden voor onder-
steuning. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral 
ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze 
steun wordt enorm gewaardeerd.

24 DECEMBER KERSTAVOND OM 19.00 UUR: 
KWETSBARE KINDEREN IN MOLDAVIË 
Vandaag geven we aan kinderen 
in Moldavië. Ze wonen niet eens 
zo ver bij ons vandaan, maar hun 
leven ziet er heel anders uit. Ze 
zijn straatarm. Veel ouders zijn 
vertrokken naar de grote steden 
om daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders 
grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan hun kinde-
ren. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en 
leven in koude, donkere huizen.  De kerken in Moldavië 
hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcen-
tra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kun-
nen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun 
huiswerk en een warme maaltijd. Er zijn in heel 
Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dag-
centra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. 
Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor 
kwetsbare kinderen in Moldavië.  

24 DECEMBER KERSTNACHT OM 22:00: DE 
HOOP OPVANGCENTRUM VOOR DRUGS-
VERSLAAFDEN
De visie van De Hoop op ver-
slaving en de verslaafde ont-
leent het aan de christelijke 
visie op de mens, zoals de 
Bijbel daarover spreekt: de 
mens is een uniek schepsel 
van God. Een verslaafde is iemand die is vastgelopen op 
vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psychisch, 
sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is dat hij/zij 
moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoeken. Dat kan 
bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij welkom! 
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Kerstmiddag

                                                             

 

De kerstmiddag wordt ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de 
St. Paulus Geloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 18 december om 15.30 uur in de Eshof

Na het welkom zal in de grote kerkzaal de Kerstviering plaatsvinden, waarna de middag afgesloten wordt 
met een gezamenlijke maaltijd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en alle ouderen hebben inmiddels 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Namens de voorbereidingscommissie, 

Lien Vogel
Wilma v.d. Kuilen 

Lied 1013

Als alle mensen vogels dromen
met witte veren van satijn

of volgeladen appelbomen,
zal er dan vrede zijn?

Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken,

zal er dan vrede zijn?

Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn

en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan vrede zijn?

Lied 995

Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.

Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;

en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood,-
doe ons hun naasten zijn in nood,

opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

 Op 13 september zongen we deze prachtige liederen

uit het liedboek



De opening en sluiting van de kerkenraadsvergadering 
van 29 oktober is verzorgd door Lenie van der Laan. 
Lenie zette haar indrukwekkende bijdrage in het licht 
van de gedachtenisdienst van zondag 1 november. 

BEGROTINGEN 2016
De kerkenraadsvergadering van oktober stond voor een 
groot deel in het teken van de begrotingen voor 2016. 
André Floor is te gast om de kerkelijke begroting voor 
2016 te presenteren en vragen vanuit de kerkenraad te 
beantwoorden. De begroting vertoont een klein tekort. 
We hopen dit tekort te kunnen dichten met extra toezeg-
gingen vanuit de gemeente bij Kerkbalans. Verhoogde 
toezeggingen in combinatie met begrotingsdiscipline 
geeft zicht op een sluitende exploitatie. André geeft aan 
dat het college van kerkrentmeesters weer een meer 
jaren begroting wil opstellen. We discussiëren over hoe 
we in de toekomst structureel inkomsten kunnen genere-
ren en over prioriteiten die we moeten stellen bij het 
bestemmen van het geld.
William Bouw geeft toelichting op de begroting van de 
ZWO. Het komende jaar staat nog één keer in het teken 
van het Moldavië project. De begroting voorziet in de 
opstartkosten voor een nieuw diaconaal project, maar er 
is nog geen besluit genomen over een nieuw project.
Ook de begroting van de diaconie wordt besproken na 
een toelichting van William. Deze begroting vertoont 
een tekort dat ten laste van de reserves zal komen.
Alle drie de begrotingen worden door de kerkenraad 
unaniem goedgekeurd.

KERKVISITATIE
Eens in de vier of vijf jaar krijgen de kerkelijke 
gemeenten bezoek vanuit de PKN, de zogenaamde kerk-
visitatie. Een kerkvisitatie is een ambtelijk bezoek met 
een pastoraal karakter. Luisteren, bemoedigen en stimu-
leren. Je kan een visitatie zien als een huisbezoek door 
de PKN. Dit jaar staan wij als Eshof-gemeente weer op 
de bezoeklijst van de visitatoren. 

Op maandag 15 februari 2016 komen de visitatoren op 
bezoek voor een gesprek met onze predikant, een 
gesprek met de kerkenraad en ook de gemeenteleden 
krijgen gelegenheid om met de visitatoren te spreken.
Over de exacte planning van de visitatie wordt u in de 
januari/februari editie van Rondom geïnformeerd.

DUURZAAMHEID
Ruim anderhalf jaar geleden heeft de kerkenraad beslo-
ten een ‘denktank’ in het leven te roepen die zich buigt 
over de vraag op welke wijze wij als kerkgemeenschap 
blijvend aandacht kunnen besteden aan duurzaamheid in 
de meest brede zin. Sinds dien is een aantal personen 
enthousiast met het onderwerp bezig en regelmatig rap-
porteren zij aan de kerkenraad. 
Vanuit de commissie Duurzaamheid vertelt Herman 
Julsing over de 3 bijeenkomsten die in het Vorming en 
Toerusting programma zijn opgenomen over het onder-
werp duurzaamheid. 
De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. 
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een goede en 
leerzame avond was.
Begin 2016 volgen nog 2 interessante bijeenkomsten, 
die we van harte  bij u aanbevelen. Houdt u het V&T 
programma in de gaten!

TOT SLOT
Verder spreken we deze vergadering onder meer over de 
wisselwerking tussen moderamen en kerkenraad, de 
maatschappelijke stage markt, waarop we als kerk verte-
genwoordigd waren en over het invullen van de vacatu-
res die we hebben.
Rest mij u een gezegend Kerstfeest en een goede jaar-
wisseling toe te wensen. 
Ik hoop u allen te zien tijdens de Nieuwjaarsbegroeting 
aansluitend aan de dienst van zondag 3 januari 2016.

Jac van Hoeijen
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Uit de kerkenraad
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Kinderen vragen…
Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen. De moeilijk-
ste, misschien wel. Vragen die raken aan de zin van 
het bestaan.
Soms zijn het vragen waar volwassenen geen antwoord 
op weten. Soms zijn het vragen waar ze misschien wel 
een antwoord op hebben, maar waar ze geen woorden 
voor kunnen vinden. Bijna altijd is het moeilijk zó te 
antwoorden, dat wat je zegt ook nog begrijpelijk is. 
Vragen van kinderen zijn een uitdaging.
Iris Doornekamp heeft zulke vragen. Hier komt een 
eerste vraag van haar. En een poging van mijn kant tot 
een antwoord.
Zijn er nog meer kinderen met vragen? Ik ben gek op 
post! Stuur ze maar op!

Iris vraagt: “Kan God op wolken staan?”

“Lieve Iris,

Je heb me een heel 
moeilijke vraag 
gesteld! Jij denkt diep 
na zeg. “Kan God op 
wolken staan?” Ik heb 
er lang op zitten puzze-
len. Wat is daar nou 
een goed antwoord op?

Eerst moet ik zeggen: 
niemand kan het ant-
woord op deze vraag geven. Niemand weet precies hoe 
en wie en wat God is. Of hoe hij eruit ziet. We zeggen: 
“God heeft alles gemaakt.” Maar hoe hij dat heeft 
gedaan, weten we niet. Soms zingen we over God. Dat 
helpt. Zingen over God is soms makkelijker dan praten 
over God. Ik moet denken aan een liedje dat ik vroeger 
leerde: “God die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht 
blij, de hemel zee en aarde, zorgt ook voor mij.”

Dat laatste, dat is iets wat we geloven: dat God voor 
ons zorgt. Niet door ons een mooie doos met lego te 
geven. Niet door te zorgen dat we nooit ziek worden. 
Niet door ongelukken te voorkomen. Maar wel door 
erbij te zijn. Heel dichtbij. “Dichterbij dan ik bij mij-
zelf ben,” zei Augustinus al. (Dat is een geleerde 
meneer die heel lang geleden leefde.)

“God is liefde,” zeggen mensen wel eens. En “God is 
goed.” Wanneer je iets goeds doet, is God dichtbij. En 
wanneer je laat zien dat je van iemand houdt, dan ook.

Soms maakt iemand iets moois mee en denkt dan aan 
God. Iemand krijgt bijvoorbeeld een kindje. En zegt 
verwonderd: “God! Dankjewel!” Zó blij kan iemand 
zijn. En zo verbaasd. Dat kindje is zo mooi en zo puur, 
dat móet wel van God komen.
Op die manier, kun je zeggen, maken mensen iets van 
God mee. Ze ‘zien’ God, zonder dat ze hem zien. Want 
God écht zien, dat kan niet. Niemand heeft ooit God 
gezien.

Mensen geven namen aan God. Ze stellen zich God 
bijvoorbeeld voor als een heel lieve Vader. Of een lieve 
Moeder. Of als een Licht. Of als een Vlam in zichzelf. 
Of als een Bron, waaruit ze drinken krijgen.
Dat mag. Dat is goed. Want het helpt ons om ons 
dichtbij God te voelen.
Maar natuurlijk is God nooit alleen maar die vlam. Of 
alleen maar die lieve vader. Want God zal altijd groter 
zijn dan we denken. God is altijd meer!

Dit is een heel verhaal geworden. Een verhaal om 
dichterbij het antwoord te komen op jouw vraag: “Kan 
God op wolken staan?”
Mijn antwoord zou zijn: ja. God kan op wolken staan.
Want ik denk: ik zou door een wolk heen zakken en op 
de grond vallen. Maar God is veel groter en veel meer 
dan ik me kan voorstellen. Dus hij kan dat vast wél.

Ik moet wel eerlijk zijn. En daarom voeg ik eraan toe: 
eigenlijk weet ik het antwoord niet. Dit is wat ik 
geloof.”

Ellie Boot
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Kinderkerstfeest 2015

KINDERKERSTFEEST OP KERSTAVOND!

Wat is het altijd een mooie tijd: eerst Advent, elke week is het weer iets dich-
ter bij dat ene moment: de geboorte van Jezus wat we vieren met Kerst. Het is 
een tijd van wachten, van aftellen en van hoop.

En deze tijd kunnen jullie meevieren met de kinderdiensten. Elke week gebeurt 
er iets waarmee we toewerken naar dat ene feest:

Het Kinderkerstfeest zal op 
DONDERDAG 24 DECEMBER OM 19 UUR 
gevierd worden in de Eshof.

Misschien lijkt het jou wel heel erg leuk om een 
rol te spelen in de kerstviering of wil je meezingen 
in een koortje. 

Wanneer je het leuk vindt om mee te doen, kom 
dan gezellig op 

ZONDAG 20 DECEMBER 
VAN 11.00 - 12.00 UUR 

naar de ruimte van de kinderdienst.

We hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn!

Namens de kinderdienstleiding,
Krista Kempers
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Vrijwilliger bij … de diaconie
Dit keer vrijwilligers die zich bezig houden met de oudste 
activiteit van de kerk: de diaconie. Nee, niet van ónze kerk, 
van dé kerk: al zo’n 20 eeuwen geleden begonnen dus! Da’s 
wat anders dan 50 of 150 jaar… Onder diaconie verstaan we 
bij de protestantse kerk de zorg voor de mensen die ‘buiten 
de boot dreigen te vallen’. In Matteus staat uitgebreid wat en 
wie hiermee wordt bedoeld (zie inzet). Maar is dat nog 
steeds de taak waar onze diaconie mee bezig is? Of gaat het 
tegenwoordig om hele andere dingen? 
Ik praat met drie mensen uit de diaconie, diakenen dus, Lien 
Vogel en Anja en William Bouw. 

Gelukkig zijn onze diakenen mensen die snel kunnen hande-
len, vlak voor de inleverdatum zit ik samen met Lien in de 
huiskamer van Anja en William aan de Veenslagenweg waar 
het speelgoed van de kinderen weldadig aandoet. 

Hoe zijn jullie bij de diaconie verzeild?
Lien Vogel kwam voor de eerste keer eind jaren negentig bij 
de diaconie als opvolger van Jan. Het leek haar wel leuk om 
wat meer onder de mensen te komen  (ze was toen al con-
tactdame). En drie jaar geleden werd ze weer gevraagd en 
‘waarom niet? Ik had wel tijd en het is leuk om te doen’.  
Wat zij het leukst vindt? Het contact met de mensen. Horen 
wat mensen bezighoudt en zeker als je ze verder kunt hel-
pen, wegen kunt wijzen als ze het (financieel) moeilijk heb-
ben, dat is toch het mooiste van dit werk. 
Zodra William zijn avondstudie afgerond had, kwam de 
vraag of de diaconie iets voor hen was. Ze wilden graag wat 
(meer) doen in de Eshof waar ze sinds 2011 met veel plezier 
kerken. Na de nodige informatie kozen ze samen voor “duo-
diaken”. Twee op de plaats van één.  “Maar het had ook iets 
anders kunnen zijn, dit kwam het eerst”. Als je dan mee-
draait is het toch altijd wel weer anders dan je van te voren 
dacht. Maar leuk vinden ze het allebei. Anja wil ’s avonds 
liever de deur niet uit en houdt niet van vergaderen. Dat deel 
doet William en Anja zorgt met grote kundigheid voor de 

financiën en administratie. Naast de andere dingen die op 
haar pad komen.

Wat doet de diaconie eigenlijk precies? 
William- blij dat hij de cursus voor nieuwe diakenen heeft 
gevolgd-  vertelt over de twee hoofdtaken van de diaconie. 
Nog steeds is er de zorg voor mensen in de knel, in de ruim-
ste zin. Dus aandacht voor mensen die het (even) moeilijk 
hebben qua gezondheid, financiën, eenzaamheid of iets 
anders, de diaconie kan je weer op weg te helpen. Ook is de 
hulp niet beperkt tot Hoevelaken, zoals blijkt uit de doelen 
van de collectes.  De andere taak is zorgdragen dat de ere-
dienst goed verloopt, zoals met de viering van de maaltijd 
van de Heer. In de praktijk betekent dit dat de diaconie heel 
wat activiteiten in haar pakket heeft.

Wat kan de diaconie aan hulp bieden?
Voor de persoonlijke hulp maakt de diaconie veel gebruik 
van contacten in hun netwerk zoals Sigma, de Hulpdienst 
Hoevelaken en schuldhulpmaatjes van het Nijkerks 
Diaconaal Beraad. Financiële hulp wordt wel gegeven maar 
kan nooit structureel zijn. De aandacht voor mensen krijgt 
ook vorm in de organisatie van de kerstmiddag voor ouderen 
(samen met de Paulus, vorig jaar 130(!) eters) en de catering 
van de startzondag die ook door de diaconie georganiseerd 
wordt. 

William pakt dit meteen wervend op: Eigenlijk kan iedereen 
bij de diaconie aan de gang, er is zoveel te doen, er is altijd 
wel iets wat je aanspreekt én we hebben nog twee vacatu-
res!!
Lekker praktisch bezig zijn maar ook nadenken over  hoe je 
mensen kunt bereiken. Want dat is een grote zorg van de 
diaconie: de signalen opvangen waar hulp gewenst is. 
Daarvoor zijn ze ook afhankelijk van de gemeente, dus dit is 
ook een oproep aan ons!

Wat willen jullie verder graag dat de mensen weten over 
de diaconie?
Lien reageert direct: Dat we er zijn voor hun, ze moeten 
weten dat ze altijd met hun vragen bij ons kunnen komen.
Anja  en Willliam sluiten af met : Oja, en ze moeten in ieder 
geval weten dat de diaconie een hele leuke club mensen is 
om bij aan te sluiten. 
Diakenen, fijn dat jullie zo goed bezig zijn!

Lieske Duim
vrijwilligerscoördinator 

Quirina Schipper, Henry Westein, William en Anja Bouw

Jan en Wilma van de Kuilen, Lien Vogel, Max de Vries
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Na het vertrek van pastor John eind april dit jaar heeft 
de tijd in Grace Home niet stil gestaan. Zoals velen 
weten is het de grote wens van pastor John om op korte 
termijn een eigen tweede weeshuis te openen, specifiek 
voor meisjes. In de afgelopen maanden hebben pastor 
John en zijn team zich letterlijk en figuurlijk een ‘onge-
luk’ gezocht naar een goede locatie waar ongeveer 100 
meiden hun toekomst kunnen opbouwen. (Hij verstapte 
zich namelijk bij één van de bezoeken naar een juist 
stuk grond en moest wekenlang met zijn been omhoog 
zitten! Gelukkig gaat het weer goed.)

Na vele tientallen bezoeken aan mogelijke toekomstige 
locaties voor een meisjesweeshuis zakte de moed steeds 
verder in de schoenen. Elke locatie werd beoordeeld op 
meerdere criteria. Locatie, bereikbaarheid, veiligheid, 
situatie in de buurt, oppervlak, kosten, enzovoort. In 
vele gevallen bleek de match van veiligheid, oppervlak 
en kosten nooit te gaan passen…………
Toen dit besef doordrong ontstond een nieuw spannend 
idee. We gaan zoeken buiten de regio Delhi. Ofwel in 
het noorden ofwel in het zuiden. En plotseling waren er 
meerdere haalbare opties voorhanden………

HET TWEEDE WEESHUIS
Op 26 oktober 2015 werd de eerste stap gezet naar de 
aankoop van het tweede weeshuis voor Grace Home. 
Het is een prima perceel van ruim 1700 m2 met bruik-
bare gebouwen erop. Een perfecte plaats om met 50 kin-
deren direct te kunnen starten en ook met toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden. ‘This place makes my 
dream come true. It is a miracle’. Vertelde pastor John 
in een telefoongesprek begin november. Het ligt in de 
stad Coimbatore, in het zuiden van India, in de deelstaat 
Tamil Nadu. In de bijgevoegde foto’s krijgt u een aardig 
idee van het perceel. 

Dit jaar wordt de eerste helft van het aankoopbedrag 
voldaan, eind 2016 moet de tweede termijn betaald zijn. 
Pastor John wil dat de nieuwe ‘Grace Home’ op 7 juli 
2016 bewoond wordt door een grote groep van de huidi-
ge kinderen van het weeshuis. Dan begint het nieuwe 
schooljaar en in de zomervakantie kunnen de kinderen 
dan verhuizen.

GRACE CARE NEDERLAND
De Stichting Grace Care Nederland is natuurlijk heel 
blij met dit goede nieuws. Een tweede weeshuis is nu 
realiteit. Wij blijven Grace Home ondersteunen met de 
missie ‘bringing back the lost smile’. Wij willen graag 
dat, eind 2016, pastor John het aantal kinderen dat hij 
kan opnemen substantieel kan uitbreiden. Theoretisch is 

het mogelijk om eind 2016 al 150 kinderen onderdak te 
kunnen bieden in zijn twee weeshuizen in plaats van 
100! 

SPONSOR EEN KIND
Hiermee willen we ook aan u vragen met ons mee te 
bouwen aan de toekomstmogelijkheden voor de kinde-
ren. Wij promoten actief het sponsorschap van een kind. 
Voor	€30,-	per	maand	kunt	u	een	kind	in	Grace	Home	
een toekomst geven. U kunt zich aanmelden of de 
kindsponsoringbrochure aanvragen door een e-mail te 
sturen naar info@gracecare.nl. Via www.gracecare.nl 
ontdekt u meer over Grace Home.

Stichting Grace Care Nederland

Grace Home Nieuws

Oliebollen actie voor Grace Home

We zullen op 30 en 31 december vanuit de 
Eshof weer oliebollen verkopen. We doen 
dit aan de hand van voorverkoop. De olie-
bollen kosten Euro 9.- per zak van 10 olie-
bollen en twee zakken voor Euro 17,-. De 
opbrengst gaat volledig naar Grace Home 
en zal worden bestemd voor de inrichting 
van het tweede weeshuis. U kunt de olie-
bollen bestellen door een e-mail te sturen 
naar het bekende adres info@gracecare.nl. 
Ook zullen we op 20 december in de kerk 
aanwezig zijn met een intekenlijst voor de 
oliebollen.
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Jari Beitler

Aardappels, aardappels, aardappels…

Twijfels
In de voorbereidingen op de reis was ik veel meer tijd 
kwijt dan ik in eerste instantie dacht. Daardoor had ik 
vooraf niet zo heel veel zin om te gaan.
Maar toen ik met iedereen om zes uur ’s ochtends bij de 
kerk stond werd ik toch wel heel enthousiast. Ik had zin 
om te vertrekken. Na de douane ben ik met een paar 
anderen naar de McDonalds gegaan om nog even te 
genieten van een laatste hamburger. Daarna zijn we het 
vliegtuig ingestapt naar  Boekarest. Daar wachtte een 
bus op ons die ons naar onze eindbestemming zou bren-
gen. We zouden eerst om 22:00 uur aankomen, maar dat 
was niet het geval. We kwamen aan om 02:30. Een hele 
domper
voor de meeste mensen, maar ik vond het niet zo erg. Ik 
heb prima in de bus geslapen.

Rijstijl
Over de rijstijl in Moldavië kan ik wel een boekje open 
doen.
Ze kennen een maximumsnelheid maar niemand houdt 
zich daaraan.
Helaas was dat niet het enige: het is doodnormaal om te 
bellen, te rijden zonder gordel en vooral bezig zijn met 
de radio en niet met de weg. Hierdoor heb ik meerdere 
malen mijn handjes samengeknepen bij onhandige 
inhaalpraktijken in bochten en op heuvels. 
Desalniettemin zijn we gelukkig veilig aangekomen.

Sanitair
De omstandigheden in Purcari waren zoals ik het ver-
wacht had. Geen douche, geen normale wc en geen 
kraanwater. Na een dag was ik er gelukkig
al wel aan gewend en na twee dagen werd er zelfs een 
douche voor ons gebouwd dus wij konden ons prima 
redden.

Werkwijze
 Ik had er goede moed in en had zin om hard te werken 

voor de mensen in Purcari. 
Ik kwam er helaas al snel 
achter dat er niet echt effi-
ciënt gewerkt wordt in 
Moldavië.
De Moldaven wisten het 
zelf allemaal beter. Zij dach-
ten dat wij niks zouden 
doen. We lieten al wel snel 
zien dat wij wel zeker hard 
gingen werken dus de hou-
ding van de Moldaven 

tegenover ons veranderde langzaam aan.

Kinderen

Na twee dagen werken leek het mij wel leuk om met 
het inderkamp mee te gaan. Het leek mij in eerste 
instantie helemaal niks, spelen met veel te drukke kin-
deren, maar tot mijn eigen verbazing vond ik
het hartstikke leuk. Ik ben daarom de twee dagen daarna 
ook mee gegaan met het kinderkamp. Er waren ook 
Moldavische kinderen van ongeveer
onze leeftijd. Zij deden in het begin wat afstandelijk, 
maar na een paar dagen gingen zij ook gewoon mee-
doen met voetbal en andere balspelletjes.
Dat was wel iets wat mij op was gevallen, dat wij 
Nederlanders veel minder afstandelijk en veel minder 
aan het afwachten waren met contact zoeken dan de 
Moldaven.
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Maaltijden

Ze kennen in Moldavië een paar ingrediënten: aardap-
pelen, maïs en kip. In elk gerecht wat op tafel kwam 
zat er minstens één van deze ingrediënten in het 
gerecht.
Ik vond het knap dat ze wel een heleboel verschillende 
gerechten konden maken. De aardappel hebben ze op 
wel honderd verschillende
manieren bereidt.
Ik kan me de eerste lunch nog goed herinneren, er 
werden borden met gebraden kipfilet op tafel gezet. Ik 
heb daar heerlijk van gegeten.
Ik dacht toen: hier overleef ik het wel. Helaas was dat 
de eerste en de laatste keer. Elke lunch werd een soep. 
Allemaal kippensoep. Met aardappelen niet te verge-
ten. Sommige mensen van onze groep werden er echt 
gek van, ik vond het niet erg, ik vond de soep altijd 
lekker. 
Wat wel een beetje vies was, was dat er complete kip-
penkarkassen ronddreven in de soep. Ik heb zelfs nog 
een kippenhart uit de soep geplukt. Niet erg smakelijk. 
Je moest dus goed in je soep kijken.

Moldavische gerechten
We hebben ook traditionele Moldavische gerechten 
gegeten zoals placenta (een soort pannenkoek met 
deeg) en mamaliga (een soort bollen van maïs). Ik 
vond dat niet echt lekker. Vooral van de bollen maïs-
pap werd ik niet helemaal goed door de structuur. Die 
was erg korrelig en kleverig. 
Het eten in Moldavië is niet per se smakelijk, maar 
vooral heel voedzaam.

Ik had het wel gezien.......
Na het bezoek aan de hoofdstad Chisinau vond ik het 
eigenlijk wel goed geweest. Het kinderkamp was afge-
lopen en er was niet zo veel werk meer
als in de eerste week. Soms konden we niks doen, het 
was warm en ik mistte mijn vriendin. Gelukkig hebben 
we wel bijna elke dag gezwommen dus dat zorgde wel 
voor de nodige afkoeling.

Thuisreis
Op de nacht van vrijdag op zaterdag gingen we weer 
naar huis. Ik had verwacht dat de  Moldavische jeugd 
ook aanwezig zou zijn bij het eindfeest, maar er was 
niemand te bekennen. Ik vond dat wel een beetje jam-
mer.

De terugreis viel heel erg mee. Alleen moesten we heel 
erg lang wachten op het vliegveld, ook vanwege de 
anderhalf uur vertraging vanwege de zomerstorm in 
Nederland. Toen we aankwamen in Nederland as ik 
wel weer blij om weer gewoon in mijn eigen bed te 
slapen.
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Dementiewijzer
NA DE WEGWIJZER VERSCHIJNT NU OOK 
DE DEMENTIEWIJZER

Op maandag 7 december
presenteert Sigma Consulent Ouderen Hermien 
Stouwdam officieel een dementiewijzer tijdens de bij-
eenkomst van 

Alzheimer Café Nijkerk aan de Oranjelaan 79 in 
Nijkerk. 

Deze gids is een aanvulling op De Wegwijzer. 

De bijeenkomst duurt van 20.00 - 21.30 uur. De zaal 
is open om 19.30 uur.

Hermien Stouwdam vertelt: " In juli van dit jaar ver-
scheen al een vernieuwde informatiegids voor senioren 
in de gemeente Nijkerk met de titel De Wegwijzer. 
Door de vele veranderingen in welzijn, zorg en regel-
geving was De Wegwijzer uit 2009 sterk verouderd en 
dringend aan vervanging toe. Omdat niet iedereen 
overweg kan met de computer, hebben we ervoor 
gekozen De Wegwijzer en De Dementiewijzer zowel 
digitaal als gedrukt aan te bieden. De gratis gidsen 
kunnen worden afgehaald bij Sigma aan de 
Oosterstraat 7 in Nijkerk. Vanaf 1 januari 2016 is 
Sigma gevestigd aan de Frieswijkstraat 99 in het 
gebouw waar ook de Bibliotheek is gevestigd." 

In Hoevelaken kunnen de gidsen worden gehaald op 
donderdag tussen 9.00 en 10.30 uur bij Sigma in de 
Stoutenborgh, Sportweg 25. In Nijkerkerveen kunnen 
geïnteresseerden de boekjes afhalen op donderdag tus-
sen 10.00 en 16.00 uur bij Dagbesteding De Pastorie 
op het adres Nieuwe Kerkstraat 64. Mochten belang-
stellenden de gidsen niet kunnen halen, dan kunnen ze 
worden toegestuurd. Daarvoor kan gebeld worden naar 
033-2474830.

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. 
Het aantal mensen met deze hersenziekte groeit. De 
behoefte aan informatie ook. Mensen met dementie 
blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen én mee-
doen in de samenleving. Om dit mogelijk te maken 
bevat De Dementiewijzer naast een overzicht van hulp-
verlenende instanties in de gemeente Nijkerk en nabije 
omgeving ook een overzicht van activiteiten en regel-
geving
In opdracht van de gemeente en Alzheimer Nederland 
afdeling NW-Veluwe heeft een werkgroep zich gebo-
gen over de inhoud van De Dementiewijzer. De gids is 
niet alleen tot stand gekomen met behulp van profes-
sionals uit de gezondheidszorg en welzijnssector, maar 
ook leken hebben naar de inhoud gekeken zodat de 
tekst begrijpelijk en niet te medisch is. Hermien gaat 
verder: "We hebben De Dementiewijzer vooral verha-
lend geschreven met informatie en voorbeelden over 
de verschillen tussen normale vergeetachtigheid en 
dementie. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn 
het ziektebeeld, de diagnose, het zorgen voor iemand 
met dementie, ondersteuning thuis, als thuis wonen 
niet meer gaat, administratie, financiën en juridische 
regelingen. De gids bevat ook praktische handvatten."

De Dementiewijzer is een hulpmiddel voor mensen 
met beginnende dementie, voor hun naaste familiele-
den en andere betrokkenen. Ook voor medewerkers 
van organisaties die te maken hebben met opvang, 
begeleiding  en verzorging van mensen met dementie 
kan de informatie nuttig zijn. 

Bij vragen, bijvoorbeeld over adressen buiten de regio, kunt u 
terecht bij Sigma Nijkerk, 033-2474830 en info@sigma-nijkerk.
nl. 

Informatie over het persbericht is verkrijgbaar bij Yvonne Krol, 
bestuurslid bij Alzheimer NW-Veluwe, 033 - 2580465, yvonne.
krol39@gmail.com
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          Kerkbalans 2016 
KERKBALANS 2016    
Onder het motto "Mijn kerk inspireert"starten we in januari 2016 de actie Kerkbalans. De kerk is er voor u als lid 
van de Eshof Gemeente, maar bent u er ook voor de kerk?  Met uw steun kan de kerk haar taken uitvoeren. In 
alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u ook dit jaar een bedrag te schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt 
u mee aan onze Eshof Gemeente. De begroting voor 2016 laat een tekort zien van 5.830. euro. Om de financien 
in de toekomst gezond te houden, is een stijging van uw vrijwillige bijdragen in 2016 van groot belang. 

Belastingatrek     
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinko-
men en tevens meer dan 60 euro  aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verza-
melinkomen aftrekbaar. Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele 
bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer noatrieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke 
overeenkomst opstellen met de kerk.Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u hier vragen over hebt.  
      
Namens het college van Kerkrentmeesters,  
André Floor, penningmeester   
Frans Schimmel, administrateur    

Bij de actie kerkbalans
Het is regelmatig in het nieuws: de kerk leidt een tanend bestaan. Kerkgebouwen moeten worden gesloten. De 
aantallen kerkgangers en kerkleden nemen af. Nog even en de kerkgebouwen waar op zondag een kerkdienst 
wordt houden, zijn een bijzonderheid. Nog even en er zijn meer mensen lid van een voetbalvereniging dan van 
een kerkelijke gemeente.

Dat is het sombere verhaal.
Maar je kunt ervoor kiezen naar de andere kant te kijken. We mogen ook best trots zijn op de kerken.
Neem deze tijd waarin er zoveel vluchtelingen op drift zijn. Mensen die enkel bezitten wat ze dragen kunnen. 
Die in groten getale aan onze deur kloppen. De burgerlijke gemeentes kunnen de toestroom nauwelijks aan; er is 
gebrek aan huisvesting en middelen.
Dan zijn er ineens die kerkmensen. Die overal vandaan opduiken en hun handen uit de mouwen steken. Er zijn 
kerken die onderdak voor vluchtelingen organiseren. Inzamelingsacties die door kerken worden geregeld. In deze 
situatie blijkt dan juist een kerkelijke gemeente goed georganiseerd en in staat te zijn hulp te bieden.

Het is goed om deze kant van het kerk-zijn te zien. We práten niet alleen over 
gerechtigheid, we willen ook gerechtigheid dóen. We zeggen niet enkel dat het 
belangrijk is naar elkaar om te zien, we willen het ook doen. En we willen erop 
aangesproken worden wanneer dat niet helemaal goed gaat. We hopen te leren hoe 
het beter kan. Dat is een kerk om trots op te zijn. Een kerk die het waard is in 
stand te worden gehouden. Zoals we dat al jaren met z’n allen doen, door vrijwil-
lig aan het voortbestaan van die kerk bij te dragen. Ieder naar eigen draagkracht. 

Ellie Boot
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Lieuwe Zwart

“Deze reis is niet voor niks geweest”

Wat mij tijdens de reis het meest is opgevallen is hoe 
anders Moldaafse mensen in het leven staan. Alles gaat 
hoe het gaat met als gevolg dat het onmogelijk is om 
strakke afspraken te maken. Dit was eigenlijk op de eer-
ste dag al duidelijk. Een busreis die rond de 8/9 uur zou 
moeten duren, duurde uiteindelijk ruim 13 uur. Dit in 
combinatie met het feit dat veiligheid een heel andere 
waarde heeft in Moldavië dan in Nederland. Zo had de 
helft van de stoelen niet eens een gordel, jaagde we met 
90 over een zandweg met flinke kuilen. En dat met een 
buschauffeur die geen woordje Engels kon. Later tijdens 
de reis zouden we nog meer avonturen met vervoers-
middelen beleven, zo hebben we onszelf met negen man 
in een klein autootje (de wel bekende Lada) gepropt.

Voordelen van deze wagen zijn echter dat je de sleutel 
niet kwijt kan raken, de auto start door twee draadjes 
tegen elkaar te duwen, er is dus simpelweg geen sleutel. 
Je hoeft ook geen raampje open te draaien voor verkoe-
ling, de barst in de voorruit is voldoende. Tot slot hoef 
je ook geen radio te kopen omdat de Pastor constant 
zingt tijdens het rijden, overigens schuwt hij het hierbij 
niet om ook rustig mee te klappen. 

Het meest bizarre vond ik nog dat de autoriteiten niet 
streng controleren. Toen we terugkwamen uit Chisinau 
werden we aangehouden en gecontroleerd door de poli-
ti. Dat er 2 mensen in het gangpad zaten, omdat de stoe-
len op waren, was geen probleem volgens de agent. Dat 

vond ik erg vreemd aangezien dat toch erg gevaarlijk 
kan zijn, zou je denken. Waarschijnlijk was het voor de 
agent al een plezier dat het een auto was, we hebben tij-
dens de reis ook houten karren met een motorblok voor-
op als auto zien figureren.

Genoeg over vervoer, ook bij de bouw waren de veilig-
heidseisen laag, zo liepen de bouwvakkers rustig de vol-
ledige bouw op hun slippertjes rond, slijpen en lassen 
werd zonder bril gedaan en er werd met hamers en bij-
len gewerkt waar de kop elk moment af kon vliegen. In 
het laatste geval werd er een nieuw stuk hout of stok 
gepakt en werd de kop er weer opnieuw opgeslagen. 
Geen wonder dus dat het gereedschap niet altijd even 
sterk was.

Wat voor irritaties zorgde was dat Moldaven erg koppig 
kunnen zijn. Zo waren de bouwvakkers onderling het 
nooit met elkaar eens en moesten we het altijd weer net 
even anders doen. Bijna alles doen ze zoals ze het altijd 
al gewend zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ze 
vonden dat Floris naar achter moest gaan hangen toen 
hij een bloedneus had, terwijl wij als Nederlanders 
weten dat je juist voorover moet buigen en je neus dicht 
moet knijpen. Dit ging er echter niet in bij ze. Al was 
communiceren ook niet altijd makkelijk door de taalbar-
rière die we hadden. Mede hierdoor was het nog lastiger 
om afspraken met ze te maken, helemaal als onze tolk 
(Michai)er niet was. Als je dacht dat er wel een duide-
lijke afspraak was kon je zo zonder probleem de hele 
dag wachten op een tripje naar de rivier, het slopen van 
het asbest dak, of een douche. Tot slot viel het me erg 
op dat het land erg in verval is, dit was duidelijk te mer-
ken aan de dramatische wegen en vele leegstaande 
gebouwen.
 
Mijn mooiste ontmoeting was met Nico een jongetje 
van 14 dat de hele week rondhing rond de bouw en

 elke dag aanwezig was bij het kinderkamp. Het duurde 
lang voordat wij elkaar begrepen en elkaar gewend aak-
ten. De eerste keer dat ik Nico, Renat en wat andere 
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kinderen ontmoette was op de maandagavond. We had-
den net gedouched toen we ze tegenkwamen en ze met 
ons wilde voetballen. Wat ons meteen opviel dat de kin-
deren erg hard waren. De jongetjes van rond de acht 
jaar, huilde nooit. Ook niet als hun hele knie open lag 
van een valpartij op de harde klei. 
Dit werd bevestigd tijdens het kinderkamp toen kinde-
ren fysieke straffen kregen als ze zich misdroegen. (Het 
was wel handig dat het Roemeense woord voor straf 
hetzelfde is als in het Nederlands.) 

Het was ook wel logisch dat alle kinderen zo hyperac-
tief reageerde op buitenlanders. Wij waren de eerste 
groep die naar dat gebied in Moldavië is geweest, dus 
het was allemaal heel nieuw voor ze. Het schokkendste 
van de dag was dat de begeleiding van het kinderkamp 
een spel startte waar niet met de hand getikt werd maar 
met een riem. We waren stomverbaasd, ok dat zit in de 
mentaliteit van de Moldaven, iedereen speelt superfana-
tiek en kleine kinderen krijgen geen voorrang. 

Bijvoorbeeld in Nederland zouden we de kleintjes ook 
een keer laten winnen, maar dat gebeurde ier nooit. Na 
een dag of 2/3 kwam de kanteling en konden we ook 
rustige spelletjes met de kinderen doen, en ook
s ’avonds konden wij rustig balspelletjes doen. We had-
den erg veel lol met de kinderen en we konden elkaar 
door middel van gebaren steeds beter verstaan. Ook 
werd duidelijk dat de kinderen het echt heel leuk von-
den om aandacht te krijgen en om vermaakt te worden.

Nico, hielp ook met de bouw maar deed alles een beetje 
op zijn eigen manier, wat hier en daar irritaties oplever-
de. Pas toen we erachter kwamen dat Nico een wees-
kindje was, geadopteerd door de Pastor, begon ik echt 
respect voor hem te krijgen. Hij hing de hele tijd rond 
bij de bouw omdat hij nergens anders heen kon en deed 

ook echt zijn best. We kregen ook onderlinge  rap jes en 
hij was vooral erg gefascineerd door een voetbalspelletje 
op mijn telefoon. Het was bizar om erbij stil te staan 
hoe weinig die kinderen hebben en hoe klein de kans op 
een goede toekomst is voor ze. Dat is ook het doel van 

het hele roject, om voor die kinderen een verschil Het 
was bizar om erbij stil te staan hoe weinig die kinderen 
hebben en hoe klein de kans op een goede toekomst is 
voor ze. Dat is ook het doel van het hele project, om 
voor die kinderen een verschil te maken. Het is toch wel 
echt zielig als je een meisje over haar bol aait en je 
merkt dat het haar van haar gewoon hard is van de vie-
zigheid, of een jongetje lacht naar je en de helft van zijn 
tanden zijn al bruin en vies. Dan besef je dat deze reis 
niet voor niks is geweest! 

                de fles was nooit groot genoeg........

Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië
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BRUIDSPAREN:
Joke en Aard Dekker      vijftig jaar getrouwd
Nel en Kees v Rietschoten    vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Doornekamp   veertig jaar getrouwd

Mw Hartman Adrianus     ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Kiers, Mw Munneke, Mw Schipper, Dhr Middelkoop, Dhr Bakker, Mw van der Burg,
 Mw vd Rovaart, Mw vd Kuilen, Mw Louis, Mw Petter.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

In de maand december mogen we één gastpredikant in 
ons midden verwelkomen. Op 20 december, de vierde 
zondag van advent, zal Ds. Maas Beitler uit Castricum 
voorgaan. 
De naam zegt het misschien al een beetje, maar Maas 
Beitler is geboren en getogen in Hoevelaken als zoon 
van de dorpsbakker. Hoewel hij al geruime tijd geleden 
vertrokken is, heeft hij aan zijn Hoevelakense tijd blij-
vende contacten overgehouden.

Maas Beitler is pas op 
latere leeftijd theologie 
gaan studeren na o.a. in 
de automatisering werk-
zaam te zijn geweest. 
Zijn predikantschap 
bracht hem in Zoelen en 
Vorden alvorens hij in 
Castricum is neergestre-
ken. 
In Castricum was hij 
parttime verbonden aan 
de protestantse gemeen-

te en daarnaast werkzaam als geestelijk verzorger in de 
Prinsenstichting te Purmerend. Sinds oktober van dit 
jaar is hij fulltime aan deze stichting verbonden.
Zelf zegt hij daarover: ‘Ik ben als predikant verbonden 
aan de Kogerkerk in Koog ad Zaan, met de bijzondere 
opdracht om te werken als geestelijk verzorger in 
Prinsenstichting, (zorg voor mensen met een handicap). 
In mijn werk ontmoet ik veel mensen, met wie ik deel 
in vreugde en verdriet, en luister naar hun verhalen van 
leven en dood, van geloof en ongeloof.

En steeds weer ervaar ik hoe kostbaar een kwetsbaar 
mens kan zijn.

Als geestelijk begeleider loop ik graag een eindje met 
mensen mee op hun levensweg. Dat kan gebeuren in 
groepen, maar ook individueel. Het levensverhaal dat 
iemand te vertellen heeft staat daarbij centraal. Mijn 
ervaring als verhalenverteller biedt me daarbij een schat 
aan verhalen die tot verdieping kunnen leiden. En de 
stilte van meditatie deel ik graag met anderen’.

Frits Harmsen.

Gastpredikant in december
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College van Kerkrentmeesters
Begroting 2016

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

          
Leden  van de Protestantse Gemeente "de Eshof" 
     
Onderstaand vindt u de begroting voor 2016 van de Protestantse Gemeente "de Eshof"te    
Hoevelaken. Deze begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 29 oktober 2015.   
De begroting is in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de    
penningmeester W.A.Floor, Reigerlaan 44 en bij de administrateur F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a.  
De begroting is ook te vinden op de website "de Eshof": www.pgdeeshof.nl onder het hoofdstuk ANBI.  
       

     
 Begroting     Begroting  
 2016  2015  
Baten:     
Rente-baten en dividenden 4.500  3.750  
Vrijwillige bijdragen 114.000  115.000  
Overige baten 44.250  45.550  
 ----------  ----------  
  162.750  164.300 
Lasten:     
Lasten kerkgebouw 12.000  12.000  
Pastoraat 85.350  85.000  
Lasten kerkdiensten 5.100  5.500  
Verplichtingen andere organen 9.300  8.450  
Salarissen en vergoedingen (musici, vrijwilligers) 17.000  13.810  
Kosten beheer en administratie 1.900  1.900  
Overige lasten 37.930  39.240  
 ---------  ----------  
  168.580  165.900 
  -----------  ----------- 
Over/Tekort  -5.830  -1.600 
  =======  ======= 
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Stefan Stitselaar

“IK HAD HET MOLDAVISCHE METSE-
LEN ONDER DE KNIE”

  

Dit is alweer mijn vijfde reis die ik maak met de 
Eshof, maar er was in Purcari niets wat ik al had 
gezien of meegemaakt. Er was, door onze lange 
reis, weinig tijd om kennis te maken. Dus de vol-
gende ochtend vielen we binnen tijdens de kerk-
dienst. Dit zorgde ervoor dat wij een beetje een 
stroeve kennismaking hadden. Natuurlijk werd ons 
meteen gevraagd om liederen te zingen en een 
praatje te maken. Na onze lange reis waren we een 
beetje overdonderd, maar onze inbreng werd heel 
erg gewaardeerd. 

Ik stond te kijken van de situatie in Purcari. Er 
werd alleen maar buiten gekookt op een open 
vuurtje. En bij ons gastverblijf waren
een aantal grote hokken waar een hoop kippen, 
twee varkens en zelfs een kalkoen in zaten. Veel 
van ons eten was gekocht, maar ik denk dat zij 
grotendeels zelfvoorzienend zijn als het gaat om 
eten en drinken.

 Veel van de huizen zagen er vervallen uit en voor 
zover ik weet, zijn er ook veel leegstaande panden. 
Ik denk dat het dorp er tijdens de Sovjet-Unie 
totaal anders uit had gezien. Maar of het toen beter 
was, vraag ik mij af. Je ziet wel veel armoede, 
maar jongeren lopen daar ook met smartphones 
‘selfies’ te maken. Ik denk

dat het ook een kwestie van prioriteiten is. Aan de 
ene kant wordt op alles beknibbeld, maar er goed 

uitzien en ‘rijk’ overkomen vinden Moldaven ook 
belangrijk. 

Tijdens ons verblijf ben ik twee keer mee geweest 
naar het kinderkamp. het was erg leuk om te zien 
hoe de kinderen veranderden in die ene week dat 
er kamp was. Eerst schuw en voorzichtig, daarna 
enthousiast en uitgelaten. Ik denk dat velen van 
ons het erg jammer vonden dat het kinderkamp 
maar een week duurde.
Als begeleider heb ik er tijdens ons verblijf voor 

gezorgd dat wij aan 
het werk konden. 
Omdat wij de eer-
ste groep ooit 
waren, hadden de 
Moldaven geen 
idee wat ze konden 
verwachten van 

ons. In eerste instantie werd alles ons uit handen 
genomen. Maar naarmate wij elkaar beter leerden 
kennen mochten wij ook  steeds meer doen. Al 
ging   daar wel eens een uurtje overleg aan vooraf. 
Er waren twee Moldaven die over het bouwen gin-
gen, dat waren Nelu en Sasha. Sasha is de zoon 
van Pastor Ivan en Nelu is de schoonzoon van 
Ivan. Samen regelden zij de bouw.
Sasha was een echte zwoeger en Nelu het ‘manusje 
van alles’.

Tijdens onze eerste werkdag werd ik al gauw moe 
van Sasha’s bemoeienis. De manier waarop wij 

metselden 
ging allesbe-
halve water-
pas, maar zo 
moest het nou 
eenmaal. Aan 
beide eindes 
van een rij 

werd een steen gesteld, tussen die twee stenen 
werd een touwtje gespannen. Door een spijker tus-
sen het touw en de steen te steken was er ongeveer 
3 tot 4 mm ruimte tussen de steen en het touw. Dit 
moest op het oog aangehouden worden.
Naar mijn idee deed ik het netter dan de Moldaven, 
maar nog steeds kreeg ik commentaar. Met zijn 
gebrom in het Roemeens en uitbundige handgeba-
ren was het lastig om door te krijgen wat Sasha 
van mij wilde. Toen ik eenmaal een derde laag ste-
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

nen had gemetseld kwam hij weer naast me staan. ‘Nu 
zal je het krijgen’, dacht ik. Ik keek hem aan en daar 
stond hij dan, met een brede grijns op zijn gezicht en 
een duim omhoog, ‘Buna’, zei hij. Het was goed dus, 
ik had het Moldavische metselen onder de knie. 
Vanaf dat moment begonnen de Moldaven steeds meer 
door te krijgen dat wij best nuttig werk konden doen. 

Als ijverige mieren werkten we met hen op de bouw-
plaats. Cement maken, metselen, slopen, hout kloven, 
stalen  kolommen vlechten en een kuil graven, wij 
pakten alles aan. En tijdens het storten hoorde je ze 
schreeuwen: ‘beton, beton’. Dat was het signaal dat er 
cement gemaakt moest worden.

Veiligheid kennen ze niet daar en iets als de ARBO 
daar hebben ze nog nooit van gehoord. Zij vonden het 
dan ook geen proleem om de asbest dakplaten te ver-
wijderen. ‘It’s not a problem for us’, had Michai daar-
over te zeggen. Wij vonden het in ieder geval niet erg 
dat zij dat deden. Wij keken liever van een afstand toe.

Niks in Moldavië is recht of kant en klaar. Dat bete-
kende voor het beton storten dat wij handmatig stalen 
kolommen en bekistingen moesten maken. Een heel 
groepje van ons heeft aardig wat uur zitten zwoegen 
om de kolommen te maken. Lange stukken staal van
1 cm dik afslijpen. Net zolang erop blijven tikken met 
een hamer totdat het ongeveer recht is. En vervolgens 
door een Moldavische machine halen die er vierkant-
jes van maakte. Met zo’n twintig vierkantjes konden 
we in de hoeken het betonijzer vast vlechten.
Zo maakten wij de kolommen. 

Naast Nelu en Sasha liep er ook een oud mannetje 
rond,   Fedia was zijn naam. Hij maakte de bekistin-
gen. Hij legde planken naast elkaar en bleef ze net 
zolang bewerken met een bijltje tot ze min of meer 
naadloos aansloten op elkaar. Deze timmerde hij aan 
elkaar en zo maakte hij ongeveer 40 a 50 meter aan 
bekistinghout.
Nelu laste stalen T-profieltjes in elkaar, die hij vervol-
gens via een gat door de muur duwde. Het T-profiel 

hield zodoende de bekisting op zijn plaats. Vervolgens 
vlocht hij het aan alle kanten vast met dunner staal. 
Daarna was het klaar om te storten. Het leek nogal 
geïmproviseerd, maar het werkte wel. Een keer lekte 
er wat weg aan de onderkant, maar dat mocht ik van 
Nelu niet op de foto zetten. Dat zegt ook iets over de 
trots van deze mannen. Het merendeel van het beton 
hebben wij daarna in een avond gestort tot ongeveer
half 10 s’avonds.

Al die noeste arbeid ging ons niet in de koude kleren 
zitten. Maar ik vond dat wij het heel goed deden. In 
die twee weken dat wij daar waren is bijna de hele 
ruwbouw afgemaakt.
Het pand is nu wind en waterdicht. De boel kan inge-
richt worden en komende teams kunnen al gaan begin-
nen aan de inrichting van het gebouw en het terrein. 
Ook al hebben wij de tweede week minder te doen 
gehad, het resultaat mag er zeker zijn. Ik ben
hartstikke trots, op het project en op ons team.
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Top2000-kerkdienst

Op zondag 27 december vieren we om 10.00 uur een kerkdienst met moderne muziek: een Top2000-kerkdienst. 
Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van  NPO Radio 2. Het thema is Zwart-Wit.
In de Top 2000 staan veel  nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en 
herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God. Andere blijken bij nadere 
beschouwing  te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

Wil je je eigen stem uitbrengen in de keuze van de liederen voor 27 december? Dat kan! Ga naar de site http://
www.top2000kerkdienst.nl. Klik onder ‘TOP2000-KERKDIENSTEN’ op ‘Hoevelaken’. 
Breng daar je stem uit via ‘stemmen’.
Onder ‘Top 10’ kun je zien wat op het moment voor Eshofgangers de meest populaire liederen zijn.

Vind je het leuk om die ochtend mee te zingen in ons Top2000 koor?
Meld je dan aan bij : 
Diana Kneppers-Doornekamp, 
email: dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl.

 Collecteoverzicht oktober 2015  
       

Datum Diaconie Kerk    Totaal  Diaconie Kerk
04-10-2015 PKN Kerk en Israel   Vorming & Toerusting  240,80   120,20        120,60
11-10-2015 Kerk in Actie Wereldiaconaat Pastoraat  231,20   128,25        102,95
18-10-2015 Diaconaal Beraad Nijkerk Muziek en liturgie  212,85    113,30       99,55 
25-10-2015 Hervormingsdag PKN   Jeugd - en jongerenwerk  311,20 161,80 149,40 
 Totaal    996,05    523,55      472,50

       
                                                                                                  Collectebeheerder Jose van Dasselaar 
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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   
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het januai/februari nummer is
dinsdag 5 januari 2016
Inleverdatum voor het maar nummer is
dinsdag 23 februari 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

INGEKOMEN:
Mirjam Bos    wijk 7
Mevr. B. van Uffelen      wijk 6
Mevr. S. van Overhagen      wijk 1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. R. Vreekamp     wijk 6

OPROEP VOOR REDACTIELID RONDOM DE ESHOF

Door het vertrek van een van onze redactieleden hebben we behoefte aan versterking.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die vaardig met de PC is en in de laatste week van de maand tijd heeft om 
samen met ons de Rondom te vullen.
Omdat we met een speciaal opmaakprogramma werken zullen we nieuwe redactieleden graag helpen.
Mocht het aanspreken neem dan contact op met 

Inge Pie de Jong      tel: 033 785067    email:jongedeam@gmail.com  of 
Jan van de Kuilen   tel: 033 2536077   email j.kuilen@upcmail.nl


