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Dankbaar 

Dankbaar voor de zon,
dankbaar voor de maan.
Dankbaar voor de sterren 
aan het hemellichaam.
Dankbaar voor de wind,
dankbaar voor de regen.
Dankbaar voor alles
wat we mogen voelen en ervaren,
dat mogen en kunnen toestaan is een zegen.

Dankbaar voor elkaar, dankbaar voor samen.
Dankbaar voor alle ontmoetingen, 
maar waar wij ook elkaar tegenkwamen.
Dankbaar voor elkaar respectvol
laten zijn wie we zijn.
Dankbaar voor elkaars liefdevolle zielenzijn.

Dankbaar voor de stilte,
dankbaar voor de woorden, 
dankbaar voor de kleine gebaren
die zó bekoorden.

Dankbaar voor het leven…
vaak zo dicht naast de dood.
Dankbaar voor alle eerlijkheid…
kwetsbaar en liefdevol ontbloot.

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

zondag 13 februari 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
     Collecten: Leger des Heils en Muziek en Liturgie

zondag 20 februari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Naar school in Haiti en Vorming en Toerusting

zondag 27 februari 10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
     Collecten: Stichting Voorkom en Onderhoud gebouw

woensdag 02 maart 19:00 uur Aswoensdag in het Pauluscentrum

zondag 06 maart  10:00 uur ds. Ellie Boot/40-I
     Collecten: Kerkinactie/ZWO en (paas- en doop)kaarsen

zondag 13 maart  10:00 uur drs. Johan Blok, Wageningen
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

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

Agenda
maandag 07 februari 09:30 uur Ridderspoor 12 Wijkteam 2
   15:00 uur Lindenhof 18 Vorming & Toerusting
   19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Audities musical Kain
   
maandag 14 februari 19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Ridderspoor 12 Wijkteam 4
   20:00 uur Audities musical Kain

zondag 20 februari 10:00 uur Basiscatechisanten

maandag 21 februari 19:00 uur Basiscatechese

woensdag 23 februari 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 24 februari 19:30 uur Diaconie

donderdag 03 maart 20:00 uur Kerkenraad

zaterdag 05 maart 10:00-14:00 uur Projectgroep Rachab

maandag 07 maart 19:00 uur Basiscatechese
   20:00 uur Repetitie musical Kain

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



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

Kerkdienst en liturgie
KINDEREN EN INSTRUMENTEN OP 

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 

Een koffieconcertje zit er helaas niet in. Maar wel zal Erik van 
Veelen de muziekinstrumenten die hij heeft meenemen naar de 
Eshof. De kinderen mogen dan muziek maken en zo samen met 
Erik de begeleiding verzorgen van het gloria en het slotlied. Alle 
ouders en kinderen die erbij willen zijn kunnen zich voor deze 
dienst te laten uitnodigen via uitnodigingeshof@gmail.com.

STAGIAIR(E)S TIJDENS DE KERKDIENST
 VAN 20 FEBRUARI

Op zondag 20 februari zullen de kinderen van de basiscatechese in 
de kerkdienst aanwezig zijn. De viering is onderdeel van hun les-
sen. Ze zullen ‘stage lopen’ en op die manier ontdekken wat er 
allemaal komt kijken bij een kerkdienst: wie werken er allemaal 
aan mee? Wat voor taken zijn er? Wat houden ze in? Welke taak 
past bij jou en zou je zelf uit willen voeren?
Het is de bedoeling dat de kinderen alleen of met z’n tweeën aan 
de verschillende medewerkers van de dienst worden gekoppeld. 
Natuurlijk wordt de kerkdienst in de les van de basiscatechese 
voorbereid. Dat zal gebeuren op maandagavond 14 februari.

ZONDAG 6 MAART – UITGELICHT: RACHAB
Het evangelie van Matteüs begint met een stamboom: ‘Overzicht 
van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, …’ – 
en zo gaat dat door. Tot aan Jozef, de man van Maria.
In de stamboom komen vier vrouwen voor: Tamar; Rachab; de 
vrouw van Uria (Batseba); en Ruth. Zij zijn dus alle vier voormoe-
ders van Jezus.

Bij het verhaal van Rachab uit Jozua 2 schreef Edwin 
Schimscheimer een aantal kleine composities. Ze kleden het ver-

haal muzikaal aan. In de kerkdienst 
van 6 maart, de eerste zondag in de 
Veertigdagentijd, zal het verhaal van 
Rachab gelezen worden en zullen de 
delen van het verhaal worden afgewis-
seld door muziek en zang. Ook een 
overdenking zal deel uitmaken van het 
geheel.
Verschillende mensen werken aan het 
project mee. Naast de zangers zal er 
een cellist zijn (Rob Verbeek), een 
fluitist (Eveline van den Brink) en een 
violist (Eunice van Zomeren). Edwin 

bespeelt de piano. Simon Drost zal de begeleiding op het orgel 
voor zijn rekening nemen.
Het wordt als het ware een muzikale miniatuur. En hopelijk niet 
de laatste: ook voor de andere drie voormoeders:Tamar, Batseba 
en Ruth, willen we natuurlijk een plaats creëren!

Ellie Boot

Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

De collectes voor de 
komende weken 

6 februari
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij 
steunen en waarvoor vaak een collecte 
bestemd is heeft de diaconie van de Eshof 
ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. 
Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg 
wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functio-
neren in de maatschappij en zo nodig financiële
hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisis-
hulp te verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn 
er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard 
nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd!

13 februari
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen 
zonder huis in de breedste zin van de beteke-
nis. Hulp door eten te verstrekken aan men-
sen die op straat leven, hulp in de vorm van 
dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor men-
sen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist 
met deze donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom!

20 februari
Naar school in HaÏti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land 
waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos 
is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurge-
weld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden 
door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een 
beter bestaan. Voor de financiering van haar werk in Haïti is 
de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulie-
ren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. 
Uw hulp is dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk 
van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, 
onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

27 februari
Stichting Voorkom
Voorkom! geeft preventieve voor-
lichting over verslavende middelen, 
met name op scholen. Ook het geven 
van weerbaarheidstrainingen en 
voorzien in de behoefte aan informa-
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tie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van 
ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlin-
ge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen hoort bij de 
doelstellingen van stichting Voorkom. Stichting Voorkom 
beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw 
gift voor dit goede doel is van harte welkom.

6 maart
Kerk in Actie
Deze collecte wordt ingevuld door de ZWO.

Het sacrament van de koffie

‘Wat ik mis,’ zegt Bram van Gent, ‘is de koffie na de dienst. Dat is het moment van de ontmoeting. Dan spreek je elkaar, over 
de dienst of over iets anders. Lach je samen. ’
Hij en Rennie kijken dikwijls op tv naar de uitzending van de kerkdienst vanuit Friesland. Naar de Eshof zijn ze sinds het 
begin van corona nog niet geweest. Het trekt hen niet, nu er slechts een kleine groep mensen aanwezig mag zijn. ‘Maar zodra 
de maatregelen van de baan zijn, komen wij weer!’

De koffie na de dienst. Vanaf 30 januari mag het weer! Maar zal dat zo blijven? Of moeten we straks weer terug naar kerk-
diensten zonder koffie na de dienst? En hoe erg is dat? 

Wij gaan weer naar Lourdes en Nevers
De gezamenlijke parochies, St. Lucas en St.Maarten gaan weer naar Lourdes. Wil jij graag in groepsverband geheel ver-
zorgd met ons mee? Dat kan, op 5 september 2022 stappen we samen in de bus. 
Tijdens deze 9 daagse reis zult u ervaren hoe mooi en waardevol het is om als pelgrim in het Maria oord in Lourdes te 
mogen verblijven. Ook brengen wij een bezoek aan Bernadette Soubirous. Zij ligt opgebaard in de Kapel van het Klooster 
“SaintGildard” in Nevers. 

Heeft u belangstelling voor deze pelgrimsreis? Geeft u dan op voor de informatiebijeenkomst. Op die bijeenkomst geven 
we u graag de benodigde informatie en kunt u ons uw vragen stellen over deze reis. 

Hartelijke groet, 
namens Pastor Fred Kok
Mirjam Schouten 

Willie van Kooij
06.21410286 ook Whatsapp 
willievankooij@gmail.com

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

www.kerkdienstgemist.nl

U kunt daar zoeken op provincie Gelderland en vervol-
gens naar Hoevelaken. Ook is het mogelijk rechtstreeks 
op "Eshof" te zoeken.
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Je hoort iemand al schamper opmerken: als de koffie het 
belangrijkste is, kan de kerk niet veel wezen…

Is dat zo?
Koffie na de kerk is méér dan koffie. Het 
is het sacrament van de koffie. Dit 
schrijft Alke Liebich in een column op de 
website van de VVP. De betekenis ervan 
kan moeilijk worden overschat. ‘De kerk-
koffie,’ schrijft ze, ‘dat is het gebaar van 
de gedane arbeid, van de uitgestoken 
hand met het bakje troost na het laatste 
Amen.’

‘Zo welkom na een preekbeurt elders, waar je als voorganger 
soms bijna niemand kent. Maar waar je met de koffie of thee 
in de hand eindelijk de ruimte kan overbruggen die tussen 
preekstoel/podium en gemeente – die nooit op de eerste rij 
zit – zo voelbaar kan zijn.
Kerkkoffie is de beweging van de kerkgangers naar elkaar 
toe, zo nodig en helpend voor een gemeenschap, na een uur 
lang elkaars rug en nek te hebben gezien.

Het sacrament van de koffie is geen sacrament van de kerk 
of afhankelijk van de dominee. Het is van de gemeenschap, 
van de koster, het ontvangstco-
mité, de koffiedienst. Van de 
organist, die (…) eenmaal onder 
het kerkvolk reacties en waarde-
ring in ontvangst neemt. Het 
sacrament van de koffie heeft 
geen voorganger nodig, het ont-
vouwt zich in elke gemeenschap weer anders.’

Door corona heeft de koffie na de dienst onder druk gestaan. 

Wekenlang konden we geen koffie drinken samen. In de 
zomer van 2021 kon het een tijd lang wel weer, maar alleen 
als het buiten droog was. In het najaar verplaatste de koffie 
zich korte tijd naar binnen, maar toen liepen de besmettingen 
weer op en was het met het koffiedrinken afgelopen.

De kerkkoffie is theologisch en historisch gezien niet diep 
geworteld. Niet zoals de doop en de maaltijd van de Heer. 
Maar het koffiedrinken is te belangrijk om op te geven. 
Misschien moeten we er daarom maar écht een sacrament 
van maken.

Ellie Boot

Beste gemeenteleden,
Dit schrijven van mij is de eerste keer als waarnemend voor-
zitter. Sinds 1 januari jl. heb ik het stokje van Sienke Wolters 
overgenomen en ben ik verder gegaan op de weg die we 
samen al hadden ingeslagen voor haar vertrek.
Al enige tijd, sinds september afgelopen jaar, waren we als 
kerkenraad namelijk in gesprek over “hoe doen we het nu als 
kerkenraad?” De aanleiding daarvoor was, dat er regelmatig 
signalen waren dat kerkenraadswerk geen aantrekkelijke uit-
straling heeft.
Persoonlijk heb ik me daar 
vaak over verwonderd.
Hoe meer mensen ik de afge-
lopen twee jaar heb leren ken-
nen in De Eshof, hoe meer ik 
zie hoeveel warmte, onderlin-
ge betrokkenheid en inzet er 
in onze gemeente is. En toch 
… als er een vacature is of 
dreigt te komen hoor ik gelui-
den als “nou, zie daar maar 
eens iemand van voor te vinden…”
Is ambtsdrager zijn een verschrikkelijk vervelende klus?
Waar komt dat negatieve imago vandaan?  Ik ontmoet alleen 
maar fijne mensen in de kerkenraad!
Het liet mij niet los.

We zijn als kerkenraad, samen met onze classispredikant 
Wilbert van Iperen, in gesprek gegaan.  Gebleken is dat de 
vorm van de kerkenraad niet meer past bij De Eshof van nu.
Alsof we steeds een oud maatpak proberen aan te trekken, 
terwijl we 20 jaar verder zijn.
Vrouwen onder ons kennen het wel: maatje 36 proberen aan 
te trekken terwijl dat allang niet meer de realiteit is. Een 
zelfkwelling.

Samen hebben we als kerkenraad geluisterd naar de woorden 
uit Johannes 21 vers 1-13.
Daarin roept Jezus de discipelen op om het ‘over de andere 
boeg te gooien’. Na een lange nacht vruchteloze pogingen 
luisteren de discipelen naar Jezus en worden verrast door een 
enorme vangst. Maar dan, als ze aan land komen, blijkt dat 
Jezus al brood en vis heeft. Wat een rust kan deze ervaring 
geven! Het is niet in onze handen. God zorgt voor ons, voor 
zijn gemeente, voor De Eshof.

Vanuit deze overtuiging hebben we samen gekeken naar 
nieuwe mogelijkheden voor een meer passende vorm van 
kerkenraad zijn. Daarover heeft de kerkenraad in haar verga-
dering van 26 januari een besluit genomen. De samenstelling 
en de structuur van de kerkenraad zullen behoorlijk wijzigen.
Het doel is dat de werkdruk voor ambtsdragers verminderd 
wordt en dat meer mensen bezig kunnen zijn met de inhoud 
in plaats van met besturen en vergaderen. En er komt een 
duidelijke afspraak over de communicatie en hoe omgegaan 
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Het kleine meisje hoop
In de overweging van zondag 16 januari citeerde ik uit een 
boek van Charles Péguy. Het boek heet Le porche du mystè-
re de la deuxième vertu – het portaal van het mysterie van 
de tweede deugd. Hij schreef het in 1911 en 1912, vlak voor 
zijn dood in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. In 
dat dichterlijke boekje beschrijft hij hoe God zich verwon-
dert over het mysterie van zijn schepping. Péguy laat God 
zeggen: ‘Het geloof waar ik het meest van houd, waar ik het 
meest versteld van sta, is de hoop. Daar ben ik zelf onderste-
boven van.’

Enkele mensen vroegen naar de tekst van dit boek. In 2014 
verscheen een vertaling van Norbert van der Sluis. Het telt 
een paar honderd bladzijden, teveel om op te nemen in de 
Rondom. Voor wie geïnteresseerd is, volgen hier enkele cita-
ten.

Van het geloof sta ik niet versteld.
Dat is niet verbazingwekkend.
Ik kom zozeer aan het licht in mijn schepping.
In de zon en in de maan en in de sterren.
In al mijn schepselen.
En in de mens. Mijn schepsel.
En vooral in de kinderen. Mijn schepselen.

In de blik en de stem van de kinderen.
Want de kinderen zijn méér mijn schepselen.
Dan de mensen.
Zij zijn nog niet verslagen door het leven. 
Op aarde.
En zij zijn bij uitstek mijn dienaren.
Meer dan wie ook.
En de stem van de kinderen 
is zuiverder dan de stem 
van de wind in de stilte van het dal.
In het vredige dal.
En de blik van de kinderen 
is zuiverder dan het blauw van de hemel, 
dan het melkwit van de hemel, 
dan een ster die oplicht in de rustige nacht.
En in het hart van de mens 
dat het diepste is wat er bestaat in de wereld.
…
Van de liefde, zegt God, sta ik niet versteld.
Die is niet verbazingwekkend.
Die arme schepselen zijn zo ongelukkig dat ze, 
als ze tenminste geen hart van steen hebben,
wel van elkaar moeten houden.
Wat kunnen ze anders 
dan van hun broeders houden.
Wat kunnen ze anders 
dan zichzelf het brood uit de mond sparen, 
het dagelijkse brood, 
om het aan ongelukkige kinderen te geven 
die langs komen.

Maar waar ik versteld van sta, 
zegt God, is de hoop.
Die hoop verbaast mij.
Dat is verbazingwekkend.
Dat die arme kinderen zien 
hoe het allemaal gebeurt
en dat ze geloven 
dat het morgen beter zal gaan.
Dat is verbazingwekkend 
en het is wel het grootste wonder 
van onze genade.
En ik sta er zelf versteld van.
En mijn genade moet inderdaad 
ongelooflijk krachtig zijn.
En het is gemakkelijk, een gevaar-
lijke neiging,
om te wanhopen en dat is een grote bekoring.

Dan stelt Péguy geloof, hoop en liefde voor als drie 
vrouwenfiguren:

Het geloof is een trouwe bruid…
De liefde is een toegewijde moeder…
Maar de hoop is een heel klein meisje.

wordt met verzoeken aan de kerkenraad.
Een concrete vertaling naar personen en vacatures volgt in 
de maand februari. In de Rondom van maart hoop ik u daar 
meer helderheid over te kunnen geven.

We luisterden in één van de gesprekken samen naar het 
prachtige lied van Stef Bos: “Geef licht”.
De laatst zinnen wil ik ons en u als gemeente meegeven:
Geef licht. Geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.

Ik zie er naar uit om in de nieuwe vorm met de kerkenraads-
leden en u de liefde een gezicht te geven!

Warme groet,
Eunice van Zomeren
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Daar stapt ze, de kleine hoop,
tussen haar beide grote zussen.
Haast niemand gunt haar enige aandacht.
Op de weg naar het heil,
op de wegen van deze aarde,
op de hobbelige weg naar het heil,
op die weg zonder einde,
tussen haar beide zussen in,
stapt de kleine Hoop verder.

En de mensen, het hele christenvolk,
kijken steeds naar de twee grote zussen.
Beiden zijn zij op het dringendste bedacht,
op wat hier en nu gebeurt,
op dit voorbijgaand ogenblik.
Het volk heeft alleen oog voor de twee groten,
voor haar die rechts loopt
en voor haar die links loopt.
Ze zien ternauwernood de kleine zus,
die in het midden loopt,
verloren in de rokken van haar zussen.
Mensen nemen als vanzelfsprekend aan
dat de twee groten de kleine
bij de hand voortslepen,
in het midden, tussen beiden in,
om haar de hobbelige weg naar het heil
te helpen gaan.

De blinden!!!
Zij zien niet dat de kleine in het midden
haar twee grote zussen voorttrekt
en dat zij zonder haar
niets méér zouden zijn
dan twee bejaarde vrouwen,
twee vrouwen op leeftijd,
een beetje gekreukt door het leven.

Zij, de kleinste, trekt alles op gang.
Want het geloof ziet alleen wat ‘is’.
Zij echter ziet wat ‘zal zijn’.
De liefde heeft slechts lief wat ‘is’.
Zij bemint wat ‘zal zijn’.

In werkelijkheid wordt alles wat gebeurt
door kinderen gedaan.
Zij nemen ons bij de hand.
Al wat wij tot stand brengen,
wordt door het kleine meisje hoop gedaan.

Waar haalt dat kind zoveel zuiver water
en zoveel helder water vandaan.
Daar moet toch een geheim voor zijn.
Een of ander mysterie.
- Beste mensen, zegt God, zo ingewikkeld is dat niet.
Haar mysterie is niet ingewikkeld.

… zij maakt juist met vies water haar bronnen
van zuiver water.
En daarom komt ze nooit tekort.

Maar daarom is ze dan ook de Hoop.
Hoe ze dat voor elkaar krijgt,
hoe ze het aanpakt.
Dat, kinderen, is mijn geheim.
Omdat ik haar Vader ben.

Ellie Boot

Kerkdienst van 23 januari.

In deze dienst ging Gert Landman uit de Bilt voor. 
Misschien was u in de kerk of heeft u de dienst 
online gevolgd. 

Gert is een groot kenner van de oude Ierse cultuur. Met een 
verwijzing naar de prachtig afgebeelde zon op de muur ach-
ter de voorganger vergeleek Gert Landman in zijn uitleg 
Jezus als het licht der wereld met de oude Ieren die voordat 
ze christelijk werden de zon aanbaden. Nadat ze christelijk 
waren geworden en de bijbel gingen lezen ontdekten ze tot 
hun verrassing dat Jezus voorgesteld werd als het licht der 

wereld en hebben ze de zon altijd 
afgebeeld in hun kruisen die ver-
wijzen naar het lijden van Jezus. 
Overal in het land zijn die kruisen 
te zien. 

In 2018 hebben wij samen met de 
Paulus geloofsgemeenschap een 
oecumenische reis naar Ierland 
gemaakt en daar de overblijfselen 
van die oude cultuur met eigen 
ogen bekeken, zie de foto bij dit 
verhaal. 

Gert Landman en zijn vrouw Truus Kreeft organiseren regel-
matig reizen naar Ierland. Mocht uw  belangstelling zijn 
gewekt voor zo’n reis, kan contact opgenomen worden met 
Gert Landman (e-mail: gmlandman@gmail.com of telefoon 
06 2290 2202). Hij vertelt er graag meer over.

Frits Harmsen.
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Uit de kerkenraad

Op 2 december vergaderde de 
kerkenraad weer online. Daarom 
kozen we ervoor om alleen de 
noodzakelijke agendapunten te 
bespreken. 

Begrotingen
We hebben de begrotingen van de Diaconie, ZWO en van het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) vastgesteld. De begro-
tingen zijn ter inzage geweest voor u als gemeenteleden. 
Over de begroting van het CvK is een vraag gesteld. Deze 
vraag ging over het tekort dat de begroting van het CvK voor 
het komende jaar laat zien. En tegelijkertijd de ideeën die in 
de Eshof leven over vervanging van de kansel en het vervan-
gen van de piano door misschien wel een vleugel. We begrij-
pen dat dit wellicht vragen oproept, aan de ene kant een 
tekort op de begroting en aan de andere kant plannen die bij 
uitvoering geld gaan kosten. Voor de ideeën of wensen geldt 
dat we nu gaan onderzoeken wat er wenselijk en mogelijk is. 
Dat betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk gaat gebeu-
ren. We gaan eerst onderzoeken. Als we weten wat de con-
crete voorstellen zijn en hoeveel ze gaan kosten, dan gaan 
we kijken of we het gaan doen, of we daar het benodigde 
geld voor hebben en zo nee, hoe we dat wellicht wel zouden 
kunnen krijgen. Bovendien duurt het waarschijnlijk nog wel 
even voordat er concrete plannen liggen. 

Geactualiseerd privacybeleid
Ook stelden we het geactualiseerde privacybeleid vast. We 
hebben dit aangepast omdat er vanwege het uitzenden van de 
kerkdiensten met beeld een aantal zaken zijn veranderd. U 
vindt het nieuwe beleid binnenkort op de website van de 
Eshof.

Zoeken naar nieuwe voorzitter
In het vorige verslag schreef ik al dat de kerkenraad in 
december bij elkaar komt voor een verdiepend gesprek over 
een nieuwe structuur voor de kerkenraad. Daarna zal ook 
gezocht gaan worden naar een nieuwe voorzitter.

Afscheid
Aan het einde van de vergadering werd ik verrast door een 
prachtige toespraak van Ellie en daarbij een mooi en inspire-
rend boek als cadeau. 

Dank
Dit is het laatste verslag uit de kerkenraad dat u hier van mij 
in de Rondom zult vinden. Ik wil u bedanken voor het ver-
trouwen dat er in mij is gesteld. 

Sienke Wolters

Ruim 50 jaar geleden......
In het archief van Historisch Hoeflake trof ik bij-
gesloten artikel het komt uit de Nijkerkse Courant 
van dinsdag 17 februari 1970.
Basisschool de Horst is voormalige openbare 
school aan de Stoutenburgerlaan (hoek JJA. Goe-
verneurlaan)
Westhill is voorloper van Kinder(nevendienst)

Jan Beitler 
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Geloof en vrijheid
In een boek dat ik onlangs las over belangrijke momenten en 
personen in onze vaderlandse geschiedenis was Prins Willen 
de eerste, vaak Willem van Oranje genoemd, één van de 
genoemden. Hij is beter bekend onder de naam “Vader des 
Vaderlands”. Hij speelde een grote rol in de strijdt voor de 
vrijheid van ons volk. Aanvankelijk was dat vooral gericht 
op de vrijheid van godsdienst, maar later ook op een vrije 
zelfstandige natie.

Het ging er hard aan toe in die tijd. Als een stad veroverd 
werd door de Spaanse troepen, moesten de Protestanten ver-
trekken en als de troepen van de Protestanten een stad ver-
overden dan konden de Katholieken maar beter vertrekken. 
Ook werd bij veroveringen door beide partijen vaak flink 
gemoord.
Toch, al vrij snel kregen de Katholieken in het Protestantse 
deel van Nederland meer vrijheid. Officieel moesten ze over-
gaan naar het Protestantisme als ze in Nederland wilden blij-
ven wonen. Maar als ze dat niet deden werden ze niet direct 
weggejaagd, mits ze niet in de openbaarheid traden met hun 
godsdienst. Later werd het zelfs gedoogd als Katholieke 
kerkdiensten belegd werden. Maar dan mocht dat niet in het 
openbaar, maar bijvoorbeeld in huiskamers. Als het grotere 
omvang aannam, dan werden de diensten in simpele gebou-
wen belegd, maar dan mocht het gebouw aan de buitenkant 
niet op een kerk lijken. Dat waren zogenaamde schuilkerken, 
in Amsterdam zijn nog heel wat van die kerken bewaard 
gebleven. Ook dat was geen recht, maar het werd zogenaamd 
gedoogd (oogluikend toegelaten). In deze, voor die tijd 
ruime opstelling, heeft Willen van Oranje  een grote rol 
gespeeld. Hij was geen voorstander van geloofsdwang en 
stelde zich liberaal op tegenover andersdenkenden.
Toch werden de Katholieke burgers wel beperkingen opge-
legd. Zo mochten ze geen openbare ambten vervullen. Pas 
veel later, na ongeveer 300 jaar, kwam de gelijkstelling en 
kregen Protestanten en Katholieken dezelfde rechten. Ook op 
godsdienstig gebied.

Intussen was Nederland in die dagen van godsdienst vervol-
gingen een vluchtplaats geworden voor vervolgden uit heel 
Europa. Zo kwamen veel Protestanten uit België en Frankrijk 
naar ons land, omdat hen in eigen land het leven onmogelijk 
werd gemaakt. Ook Joden uit Spanje en Portugal vonden een 
toevlucht toen zij in hun eigen land niet meer veilig waren. 
Predikanten en filosofen die elders vervolgd werden kwamen 
vaak ook naar ons land voor onderdak, ze werden vaak wel 
toegelaten, maar mochten dan hun afwijkende mening niet 
uitdragen. 

Maar daarom is het wat merkwaardig dat op de Dordtse 
Synode van 1618-1619 zo streng is opgetreden tegen de 
Remonstranten over een betrekkelijk klein leergeschil over 
de uitverkiezing. De synode liet daarover een bindend 
geschrift verschijnen waarin de Remonstranten werden ver-

oordeeld en de “ware” leer op dit punt uiteengezet werd. Dit 
geschrift wordt nog steeds tot de belijdenis geschriften gere-
kend van bijna alle Protestantse kerken in Nederland. Dit tot 
ergernis van velen, genoegen van weinigen en desinteresse 
bij de meesten.

In diezelfde tijd vond nog een merkwaardige gebeurtenis 
plaats en wel de terechtstelling van Oldenbarnevelt, die 
raadspensionaris van Holland was. Een functie die het best 
vergelijkbaar is met die van minister president tegenwoordig. 
Maurits de zoon van Willen van Oranje die zijn vader was 
opgevolgd als stadhouder heeft daarin een kwalijke rol 
gespeeld, want anders was Oldenbarnevelt niet onthoofd.  
Hij vervulde zijn ambt nauwgezet en met veel kennis van 
zaken en wordt algemeen gerekend tot de allergrootste 
staatslieden van ons land, ooit.

In de Protestantse kerk hadden zich twee godsdienstige stro-
mingen ontwikkeld en wel Remonstranten en 
Gereformeerden die fel tegenover elkaar kwamen te staan. 
Maurits met zijn leger stond achter de Gereformeerden en 
Oldenbarnevelt was georiënteerd op de Remonstranten. Kerk 
en staat waren in die dagen nog niet zo duidelijk gescheiden. 
Maurits greep in met het leger door alle belangrijke voor-
mannen van de Remonstranten gevangen te zetten, inclusief 
Oldenbarnevelt. Hij vond dat blijkbaar ook een manier om 
een leergeschil te beslechten. Het ging echter niet alleen om 
het leergeschil, maar ook over meer persoonlijke zaken tus-
sen Maurits en Oldenbarnevelt; een zekere onverenigbaar-
heid van karakters speelde ook een rol. Maar dan nog is het 
onbegrijpelijk dat Maurits een integer en betrouwbaar man 
als Oldenbarnevelt liet onthoofden. Dat ging een beetje ver, 
zelfs voor die dagen. Bovendien gebeurde het in een tijd 
waarin ons land nog een oorlog met Spanje had uit te vech-
ten. Maar dat zal ons niet vreemd zijn, denk maar aan de 
vrijmaking in onze Gereformeerde Kerken in 1944. Een 
kerkscheuring zelfs in de heftige periode van de tweede 
wereldoorlog. Bijna niemand weet meer waarover het ging.
Dergelijke verwikkelingen in de kerk hebben te maken met 
dwang en onverdraagzaamheid en dat werkt niet bij geloof. 
In God geloven is een vrije keus en dat kun je niet afdwin-
gen. Die dwang heeft veel te maken met leerstellingen waar-
in mensen precies omschreven hebben  hoe God is en wat hij 
wil. Het is maar beter dat we dat niet meer zo zeker weten, 
dan is er meer ruimte voor discussie en dat levert mogelijk-
heden voor een nieuw zicht op God en een nieuwe taal om 
over hem te spreken. Dat kan verrassend zijn. Verrassender 
dan elkaar te onthoofden omdat dat je goed uitkomt.

Cees Sonneveld.
(sonneveld37@zonnet.nl)

Cees Sonneveld is lid van de PKN 

Kruiskerk Nijkerk en schrijft met 

regelmaat artikelen in het Kompas, het 

wekelijkse kerkblad van de Kruiskerk.
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Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrentmees-
ters: De 2e collectes voor de 
komende weken 

Op 6 februari: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij 
de opdracht hebben, in navolging van 
Christus, God en elkaar lief te hebben. 
Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder 
met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uit-
drukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte 
kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding 
voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er 
ook oecumenische erediensten georganiseerd.

Op 13 februari:  Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons 
kerkzijn. Voor de begeleiding van de 
gemeentezang maakt de gemeente 
gebruik van de inzet van organisten/
pianisten. Het liturgisch werkoverleg 
houdt de kwaliteit en de continuïteit 
van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht 
op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten 
maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het 
gebied van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid 
daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie 
werk te laten voortgaan.

Op 20 februari; Vorming & Toerusting
De commissie Vorming en 
Toerusting bestaat uit leden van 
'de Eshof' en de St. 
Paulusgeloofs-gemeenschap. 
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een pro-
gramma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avon-
den.

Op 27 februari: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en 
dat willen we samen graag zo houden. 
De kosten worden flink in de hand 
gehouden door veel vrijwilligerswerk. 
(Groot) onderhoud wordt tijdig uitge-
voerd zodat we nog veel komende 
jaren een mooi en veilig Gods huis hebben waar we elkaar 
kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” 
voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

Op 6 maart: Paas-en doopkaarsen
Elk jaar wordt er weer een nieuwe paaskaars 
en een aantal doopkaarsen besteld. Het Licht 
van Pasen wordt in de paasnacht aangestoken 
en de paaskaars is dan al in volle pracht 
gebracht door bijvoorbeeld de kinderen van de 
basiscathechisatie of door een creatief 
gemeentelid. Bij de doop wordt een doopkaars 
aangestoken aan het Paaslicht en krijgt de 
dopeling het Licht mee naar huis. Met de 
opbrengst van de collecte kunnen de kaarsen 
Licht blijven brengen.

José van Dasselaar 

Gastpredikanten in februari.
In memoriam: Jenny van der Veen

Eén van onze vaste gastpredikanten, die 
vanaf 2017 één of twee keer per jaar voor-
ging in de Eshof was Jenny van der Veen 
uit Nijkerk. Jenny is na een korte ziekte-
periode op 24 december overleden, 3 
dagen voordat ze 73 jaar zou worden. 
Jenny was een opgewekte vrouw die graag 

in de Eshof kwam. 
Ze was van 2004 tot haar vervroegd emeritaat in 2012 als 
predikant verbonden aan de PG in Dokkum. Diaconaat en 
ZWO waren haar passie, niet in het minst doordat haar 
vorig jaar overleden partner Karel Rigters voor de ontwik-
kelingsorganisatie ICCO in Ghana werkte.   
Na haar emeritaat zijn Jenny en Karel verhuisd naar 
Nijkerk, omdat zoals ze zei, in Dokkum niemand kwam, 
dat was veel te ver weg. In Nijkerk sloten ze zich aan bij 
de Vredeskerk, maar Jenny verbaasde zich wel over de 
grote hoeveelheid kerkelijke stromingen in Nijkerk. ‘Dat 
was in Dokkum veel overzichtelijker’ zo vertelde ze mij 
een keer.
Op 31 juli zou Jenny in de Eshof weer voorgaan. Wij 
gedenken haar met respect.

13 februari: Drs. Erik Idema uit Nijkerkveen.
Erik is schrijver, verteller en theoloog. 
Daarover is op deze plek als diverse keren 
geschreven.
Wat minder bekend is dat Erik en zijn 
vrouw Marieke al jarenlang enthousiaste 
zangers zijn in het vocaal ensemble Voxtet. 
Vanaf de oprichting in 2010 verzorgt dit 

ensemble met enige regelmaat concerten in de omgeving 
van Amersfoort. Helaas kon het jubileumconcert vanwege 
het 10-jarig bestaan niet doorgaan maar hopelijk kan de 
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draad binnen niet al te lange tijd weer opgepakt worden. Met 
8 begaafde zangers en zangeressen verzorgt Voxtet een aan-
sprekend en gevarieerd programma.

27 februari Ds. Yolanda Voorhaar uit Ede.
Velen zullen Yolanda nog wel kennen uit 
de periode dat zij ‘de Eshof’ als interim 
predikant ondersteunde in het jaar na het 
overlijden van Dirk Monshouwer. Zij was 
de partner van Meindert Dijkstra, ook een 
regelmatig gastvoorganger in de Eshof. 
Meindert overleed op 12 april 2020. 

Na haar vertrek bij ‘de Eshof’ is Yolanda tot haar emeritaat 
in 2017 verbonden geweest aan de PG te Arnhem. Het gemis 
van haar partner Meindert is groot maar ze heeft de draad 
van het voorgaan in kerkdiensten weer opgepakt, hoewel ze 
niet elke zondag meer voorgaat. Aan ‘de Eshof’ bewaart 
Yolanda goede herinneringen en dus komt ze graag naar 
Hoevelaken. Behalve op 27 februari zal Yolanda ook voor-
gaan op 17 juli. 

Frits Harmsen.

eerste tekenen vond ik terug in een krantenknipsel dat zich 
bevond in een verhuisdoos die twee oud gemeenteleden, die 
in het begin van de negentiger jaren uit Hoevelaken zijn ver-
trokken,  hadden gevonden bij het opruimen van hun huis. 
De inhoud van de doos was niet bijster interessant. Het 
bestond uit notulen en notities van het jeugdwerk over de 
periode 1982-1989. De problemen die toen speelden zijn ook 
nu nog actueel. Een tekort aan (jeugd)ouderlingen, een tekort 
aan leiding bij jongerenactiviteiten en een tekort aan begelei-
ders voor de 13 (!!) groepen basiscatechisanten. Dus schaars-
te is van alle tijden. Ook was er een verzoek aan de kerken-
raad te lezen waarin gevraagd werd het aantal jeugddiensten 
uit te breiden, een fenomeen dat al tijden geleden is afge-
schaft.

Het enige echt waardevolle was dus een krantenknipsel uit 
het plaatselijk nieuwsblad van 20 november 1969 dat bij dit 
artikel is afgedrukt. De ‘geboorte’ van wat nu de PG ‘de 
Eshof’ is.

Frits Harmsen.

Uit de ouwe doos ..............
Elke zichzelf respecterende instelling heeft een 
archief. Zo ook ‘de Eshof’. In twee grote brand-
vrije kasten in één van de zalen is het Eshofarchief 
opgeslagen, destijds zorgvuldig gerubriceerd en 
bijgehouden door Mart Geelhoed. 

Een archief is belangrijk, hoe kort de geschiedenis ook is. 
Kennis van de (ontstaans)geschiedenis van ‘de Eshof’ zegt 
veel over het heden en geeft richting aan de toekomst. Wie 
de moeite neemt door mappen en ordners te bladeren ziet 
een doorlopende ontwikkeling zonder al te grote trend-
breuken. Hat langzaam samengaan van gereformeerd en 
hervormd in de vorm van een federatie in 1987 en een vol-
ledig samengaan als PG in 2004. Een liturgische en muzi-
kale ontwikkeling waarin Dirk Monshouwer ons letterlijk 
en figuurlijk is voorgegaan en vanaf het ontstaan van ‘de 
Eshof’ veel aandacht voor diaconale noden dichtbij 
(Hulpdienst Hoevelaken) en ver weg (ZWO). 
Gemeenteleden waren vanaf het begin actief in Diaconie 
en ZWO, leden van ‘de Eshof’ waren in de tachtiger jaren 
betrokken bij de plaatselijke vredesbeweging en de lokale 
afdeling van Amnesty International is vanuit ‘de Eshof’ 
ontstaan. Daaraan heeft ‘de Eshof’ misschien ook wel het 
stempel ‘linkse kerk’ te danken.

Het is bekend dat één van de voorlopers van onze huidige 
kerkgemeenschap. de Hervormde Wijkgemeente is ont-
staan na een afscheiding van de Hervormde Dorpskerk. De 
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In het afgelopen jaar was het eerste doel de kinderen in de 
Griekse kampen en met name Kamp Moira. Dit was gekop-
peld aan de kerstactie Geef Licht! van de PKN in 2020, welke 
de Eshof ook als thema heeft overgenomen.

De rugtasactie van Gave stond ook in het licht van onder-
steunen van vluchteling kinderen. Nu niet in 
het verre Griekenland, maar dichter bij huis; 
in de vluchtelingenkampen van Nederland 
en België. Deze actie is breed opgepakt in 
Nederland en 1000-den tassen zijn uitge-
deeld om de vluchteling-kinderen een pre-
sentje te geven. Als Eshof hebben we 45 
tassen gesponsord en om de tassen te vullen 

hebben de kinderen van de basiscatechese goed geholpen met 
spullen verzamelen en de tassen samen in te pakken.

Als derde actie is aandacht gevraagd voor Team-Up. We 
hebben hiervoor het opgehaalde geld gedoneerd aan Warchild. 
Zij verzorgen een sport- en spelprogram-
ma voor gevluchte kinderen wereldwijd.

De laatste weken van het jaar is de Doos 
weer ‘verkleurd’ naar de kinderen in de 
kampen in Griekenland. Hiermee sluit de 
Doos aan bij het thema vluchtelingen 
welke in de kersttijd 2021 in de Eshof in 
centraal stond. We zetten deze actie voort tot de ’40-dagen’ 
tijd voor Pasen. 

We willen alle kleine en grote sponsors bedanken voor hun 
steun aan deze acties en activiteiten!

Groeten ZWO-team

De succesvolle actie die op 22 november 2021 
in de Eshof startte met de verkoop van olijfolie 
om vluchtelingen in Lesbos te ondersteunen is 
op 2 januari 2022 ten einde gekomen.

Langs deze weg willen wij iedereen van harte 
danken voor het ondersteunen van deze actie doormiddel van 
het bestellen van olijfolie.

In totaal zijn er 54 flessen van 250 ml besteld en 33 stuks van 
500 ml. Door bestellingen samen te voe-
gen en in één keer te laten bezorgen heb-
ben we kunnen besparen op bezorgkosten 
en soms korting kunnen krijgen naar 
gelang de hoeveelheid die besteld werd. 
Door die bestellingen hebben we 
Olijfhelden niet alleen kunnen ondersteu-
nen, maar het heeft tevens nog eens € 

140,15 opgebracht. Dit bedrag doneert de ZWO graag aan 
vluchtelingkinderen in Lesbos, het thema van de doos kinde-
ren voor kinderen. Zo helpen we niet alleen de boeren en de 
vluchtelingen op Lesbos, maar ook de kinderen. En daarmee 
lijkt de cirkel weer rond en komt alles toe aan een gebied dat 
nog immer zwaar onder druk staat van de voortdurende komst 
van vluchtelingen. Onze actie is ten einde, maar u kunt nog 
steeds Olijfhelden ondersteunen. Ga daarvoor naar https://
www.olijfhelden.nl/ 

Tot slot nog dit; de leden van ZWO zijn blij met de afname 
van de olijfolie en de hartverwarmende reacties op dit initia-
tief, waarvoor nogmaals onze dank.

Doos kinderen voor kinderen in 2021
De actie ‘Kinderen voor Kinderen’ gaat over het omzien van 
kinderen van de Eshof voor kinderen die onze hulp goed kun-
nen gebruiken. We kunnen als kinderen van de Eshof meestal 
geen directe hulp bieden door onze aanwezigheid of door 
direct een handje te helpen als iemand dat nodig heeft. We 
besteden met de Kinderen voor Kinderen actie wel aandacht 
op afstand en hiervoor staat de ‘Doos’ Kinderen voor 
Kinderen elke zondag in het midden van onze gemeenschap. 
De Doos Kinderen voor Kinderen is het afgelopen jaar niet 
weggeweest en heeft meerdere doelen gediend. Ook al waren 
er nauwelijks kinderen in de kerk, toch is er flink wat opge-
haald via de digitale collectes. Het is fijn 
om te merken dat de Doos Kinderen voor 
Kinderen aandacht krijgt en bewust wordt 
gedoneerd om de doelen te ondersteunen. 
Al met al hebben we €1500,- mogen ont-
vangen en meegeven voor deze waarde-
volle projecten.

De vreemdeling die in uw 
steden woont. 
(Deuteronomium 5, 14)
Op maandag 2 maart 2020 was er in 'de Eshof' een samen-
komst met de titel: 'Bekend maakt bemind'. Ahmad al Haj, 
gevlucht uit Syrie, ging in op onze vraag: 'Waarom verlaat 
iemand huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven 
te beginnen?'
Later dat jaar overlegden we samen met een aantal statushou-
ders over hun verwachtingen in Hoevelaken. Dat deden we 
samen met de Hulpdienst, Welzijnsorganisatie Sigma en afge-
vaardigden van de Eshof en het Pauluscentrum. Daar ging het 
over de 'kleine' vragen zoals contact met dorpsgenoten, alleen 
voelen, praktische hulp om in te burgeren. De Eshof maakte 
van 'vluchtelingen' een projectthema dat langere tijd concreet 
zal zijn.



Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 
 

Distributie 
Annie en Frans Hanse; 

Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer  is 
dinsdag 22 februari 2022 
Inleverdatum voor het aprilummer is 
dinsdag 29 maart 2022

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
        t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij vragen een bijdragen van € 25,- voor de gedrukte 
Rondom (optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij 
een bijdrage € 7,50.

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

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

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl, is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn 
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshofberichten per mail?
In enkele gevallen (2 tot 4 keer per jaar) zou 'de Eshof' u 
graag per mail willen benaderen. Veel mensen hebben hun 
mailadres al doorgegeven. 
In deze 'Corona-periode' worden deze adressen ook gebruikt 
voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u ook Eshofberichten per mail ontvangen en hebt u uw 
mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt u daarvoor een 
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl  
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IN HOEVELAKEN
Ondertussen komen de mensen om wie het gaat, hier onder 
ons wonen. Of ze wonen er al lang. Statushouders heten ze. 
Soms hebben we ze opgemerkt, maar doorgaans leven ze hun 
eigen leven, op weg geholpen door vormen van (korte-termijn) 
hulp, vrijwillig of professioneel. Zo gaan ze de vaak moeiza-
me weg van inburgering. Elke vluchteling voelt het aan den 
lijve: Nederland met zijn regels en afspraken is geen gemak-
kelijk toegankelijk land. Cultuurverschillen kunnen de afstand 
nog vergroten; een schapenboer van het platteland in Noord 
Afrika moet zich verhouden tot goed opgeleide buurtgenoten 
en zal daardoor snel in zijn veilige schulp kruipen. Heimwee 
knaagt soms aan zijn hart. Hij wás iemand en nu een niemand. 
Vluchtelingen doen hier dingen 'fout' en de omgeving is soms 
onbarmhartig. Genoeg redenen om afstand te houden van twee 
kanten. En dan die taalbarriere! Nee, ze zijn niet altijd speci-
aal naar Nederland gevlucht; ze zijn dáár weggevlucht op zoek 
naar een veilig bestaan. Gelukkig zijn er soms ook lieve 
buren, die hulp bieden, geduld hebben, stimuleren, vertrouwen 
opbouwen. Mensen die zien, wat er nodig is voor de kinderen, 
die even inspringen als het moet; mensen die hen een corrige-
rende spiegel voorhouden: “Héé, moet je kijken waar je nu 
mee bezig bent!” Dat zijn de broodnodige contacten voor de 
lange termijn!
Misschien kunt u zo'n buur zijn, ook al woont u er niet naast.

ONTMOETEN
Het geven van essentiële spullen, zoals een fiets, kan een vorm 
van diaconaat zijn. Maar het geven van tijd en deskundigheid 
is nog mooier. In die ontmoetingen ga je een beetje mee-voe-
len in hun situatie, leer jij van hen en zij van jou. Soms krijg 
je toevallig contact, op straat of via kinderen bij school. Een 
contact organiseren zoals de zondagswandeling in september 
j.l., kan ook een start zijn. Dan leer je ze kennen. Zomaar 
beginnen met het leggen van een contact kan ook waardevol 
zijn, bijvoorbeeld door even de ouders te attenderen op een 
leuke activiteit in het dorp of in de omgeving; ze ophalen als 
het zover is. Je beschikbaar stellen om ze erheen te rijden. De 
weg wijzen naar speeltuin, speelbos of -strand (kasteel 
Stoutenburg, strand Zeumeren); bordspelletjes doen, of uitleg-
gen hoe ze werken.
Een sportwedstrijd organiseren, van daaruit misschien verder 
contact en leren zien wat er nodig is. Oppas als ouders nood-
zakelijk weg moeten. En als je de tijd en de middelen hebt: 
aanbieden van een uitje per auto of busje. Er is een lijst in de 
Eshof en op de site, met verschillende mogelijkheden tot hulp 
en ontmoeting.

VluchtelingenWerk Nijkerk werkt met vrijwilligers. Zij bege-
leiden – o.a. samen met de Gemeente Nijkerk- de statushou-
ders na binnenkomst ruim een jaar. Daarna moeten ze zichzelf 
redden, bij voorkeur samen met naasten – dorpsgenoten.
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VluchtelingenWerk Nijkerk.
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