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zondag 11 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
         Collecten: Eigen Diaconie en Vorming&Toerusting

zondag 18 september 10:00 uur ds. Ellie Boot  Startzondag
     Collecten: Vredesweek PKN en Cantorij

zondag 25 september 10:00 uur ds. Rolinka Klein Kranenburg, Amersfoort
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Bureau en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 oktober 10:00 uur ds. Marrit Bassa, Voorst
Collecten: Voedselbank en Eredienst

zondag 09 oktober 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen       
     Collecten: Straatpastoraat en Onderhoud gebouw

zondag 16 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Vorming&Toerusting
 

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

Agenda
    
vrijdag 09 september 13:00 uur Dorpskerk Twello Huwelijksviering Mirjam Bos en Lukas Bos
zaterdag 10 september   Verbindingsdag kleine- en grote kerkenraad
maandag 12 september 20:00 uur Repetitie musical Kaïn
woensdag 14 september 13:30 uur Inloopmiddag
   20:00 uur Repetitie Cantorij

maandag 19 september 20:00 uur Repetitie musical Kaïn       
woensdag 21 september 20:00 uur Repetitie Cantorij
donderdag 22 september 20:00 uur Kleine kerkenraad
maandag 26 september 20:00 uur Repetitie musical Kaïn
woensdag 28 september 13:30 uur Inloopmiddag
   20:00 uur Repetitie Cantorij
   20:00 uur College van kerkrentmeesters

maandag 03 oktober 20:00 uur Repetitie musical Kaïn
woensdag 05 oktober 20:00 uur Repetitie Cantorij
donderdag 06 oktober 19:30-21:30 uur Repetitie 'Tamar'
maandag 10 oktober 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie
Als dit kerkblad verschijnt, hebben we het afscheid van 
Annahes Odink als onze cantor achter de rug. En is Arjan 
Verrips volop aan de slag met de cantorij. Wat mogen we ons 
gezegend weten als gemeente: achttien jaar een cantor als 
Annahes. Wat hebben we mooie jaren gehad! En nu een 
opvolger als Arjan: enthousiast, kundig en deskundig, vol 
inzet. Aan het begin van de zomer hadden we weliswaar de 
wens om na de zomer met een nieuwe cantor te kunnen star-
ten, maar we wisten ook dat dat een misschien wel utopische 
wens was. En toch – het is gelukt!
Op de startzondag, 18 september, zal Arjan voor het eerst de 
cantorij tijdens een eredienst leiden. Een startzondag met het 
passende thema: ‘een nieuw begin’.

Met iedereen die de Eshof een warm hart toedraagt hoop ik 
dat we ook als gemeente een nieuwe start kunnen maken. 
Corona is niet uit ons leven verdwenen, het ziet ernaar uit 
dat we met de ziekte moeten leren leven. Hopelijk zal er niet 
opnieuw een gevaarlijke nieuwe vorm ontstaan en hoeven we 
er niet meer ons leven voor om te gooien. We hopen dat alle 
mensen, die vóór Covid-19 bij de Eshofgemeente betrokken 
waren, de weg naar de kerk weer terug zullen vinden en het 
fijne van het deel zijn van een gemeenschap zullen ervaren. 
Een ervaring die Dora den Hartog mede motiveert om scriba 
te worden.

Bevestiging en afscheid van 
amBtsdragers – zondag 11 septemBer

Goed nieuws! Vanaf zondag 11 september komen twee nieu-
we mensen het team van de kerken-
raad versterken. We zijn heel blij met 
hen!
Eén van beiden, Jan Willem van 
Bree, is op dit moment nog met 
vakantie. We hebben daardoor nog 
geen gelegenheid gehad elkaar te 
spreken. Een introductie van Jan 
Willem volgt daarom binnenkort in 
de nieuwsbrief.
Met de andere, dora den hartog, was het al wel mogelijk 
van gedachten te wisselen.

Dora zal op 11 september bevestigd worden in het ambt van 
ouderling en zal het scribaat op zich nemen: het schrijf- en 
regelwerk rond de kerkenraad, zeg maar.
In het verleden heeft ze zich al verschillende jaren ingezet 
als diaken en als ouderling-kerkrentmeester. Waarom nu het 
scribaat? 
Dora vertelt: “Mijn tijd was een aantal jaren lang gevuld met 
het zorgen voor drie hoogbejaarde ouders en daarna voor 
mijn echtgenoot Jan. Toen Jan overleed, viel ik in een gat. 
Tijdens Jans ziekte ging ik niet naar de kerk. Het was te 
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zwaar, ik was bang dat ik mijn emoties niet de baas kon. 
Maar nu ik de stap weer heb gezet, bevalt het heel goed. Het 
doet me goed weer mensen te spreken en deel uit te maken 
van een gemeenschap. Bovendien is de kerkdienst een ideale 
manier voor mij om de zondag te beginnen. Ochtenden vind 
ik vaak het moeilijkst, zeker in 
het weekend; als ik maar een-
maal op gang ben, gaat het goed.
En toen suggereerde een vrien-
din dat het scribaat misschien 
iets voor me zou zijn.”
Dora twijfelde of ze dat wel zou 
kunnen. Maar qua ervaring heeft 
ze wel wat om op terug te val-
len:  een tijd lang heeft ze 
gewerkt bij de GGD als secretaresse van het hoofd infectie-
ziekten. Bovendien is haar motivatie groot. Ze vindt het 
belangrijk deel uit te maken van een gemeenschap. Bij de 
GGD kreeg ze mee hoeveel ellende er is en wat eenzaamheid 
met mensen doet. “Ik denk dat sociale structuren belangrijk 
zijn voor mensen en dat ze er gelukkiger van kunnen wor-
den. Juist in deze tijd is er behoefte aan gemeenschappen 
waarin mensen elkaar kennen. Het deel uitmaken van een 
gemeenschap kan je beter beschermen tegen depressiviteit, 
eenzaamheid en negativiteit.” Daar wil ze graag haar talenten 
voor inzetten.
Ze denkt dat het haar goed zal doen om met iets zinvols 
bezig te zijn, en ook om iets te doen waarvoor er op haar 
gerekend wordt. Het lijkt haar daarnaast ook gewoon leuk. 
“Ik ken veel mensen in de Eshof, maar ook een flink aantal 
niet. Ik vind het fijn ook hen te leren kennen. En ik vind het 
leuk me ergens in te verdiepen. Ik houd ervan iets uit te zoe-
ken en er dan wat over op papier te zetten.”

Dora, van harte welkom terug in de kerkenraad. Heel fijn dat 
je het werk van scriba wilt gaan doen!

Met pijn in het hart nemen we afscheid van William en 
anja Bouw. Acht jaar lang waren zij als diaken betrokken 
bij het reilen en zeilen van de Eshofgemeente, eerst als duo-
diaken, later ieder op een eigen diaken-plek. Het was een 
goede tijd met hen beiden: met Anja, die heel kundig is in 
boekhouden en alles wat met cijfers te maken heeft. Die op 
alle mogelijke fronten haar handen uit de mouwen steekt, 
niet alleen in de diaconie maar ook bij de kinderdienst en de 
oppas. En met William, die zich als bestuurder enorm vaar-
dig heeft getoond, met altijd een opgewekte en positieve 
insteek en met nuchtere realiteitszin. Beiden bijzonder in de 
fijne en sympathieke manier waarop ze met anderen omgaan. 
Wat was het fijn samenwerken met jullie. Heel veel dank, 
mede namens de Eshofgemeente, voor alles wat jullie heb-
ben betekend!
William start met een intensieve master-opleiding. Anja zal 
naast haar eigen werk de taken thuis, samen met de kinderen, 
van hem overnemen. We wensen jullie heel veel goeds – en 
zijn blij dat jullie, inmiddels woonachtig in Zwartebroek, bij 
de Eshofgemeente betrokken willen blijven!

oecumenische startzondag en 
vredesdienst – 18 septemBer

‘Een nieuw begin’, is het thema van de startzondag dit jaar. 
PAX kiest als slogan voor de vredesweek van dit jaar: 
‘Vrede. Wie durft?’ Ook voor een nieuw begin heb je durf 
nodig.
Na twee jaar van oecumenische vieringen-op-afstand kunnen 
we dit jaar de vredesdienst en startzondag gelukkig weer met 
onze buren van de Paulusgemeenschap gezamenlijk in de 
Eshof vieren. We hebben de dienst in oecumenisch verband 
voorbereid. Arjan Verrips zal het dubbelkoor leiden, Rudi 
Coppoolse zorgt voor de muzikale begeleiding.
Tijdens de kerkdienst gaan kinderen en jongeren op eigen 
wijze aan de gang met het thema ‘een nieuw begin’ in de 
jeugd-doe-dienst.

Op deze zondag krijgen kinderen die bekend zijn bij de kin-
derdienst en die naar groep vier zijn gegaan, een eigen lied-
boek cadeau. Ook zullen de kinderen die vier jaar zijn 
geworden, hun appel uit de levensboom mee naar huis krij-
gen. In de appel is een uitsparing gemaakt. Daarin kan de 
geslepen glazen druppel worden gehangen, die ze kregen bij 
hun geboorte. In plaats van die appel komt er vanaf de start-
zondag voor ieder van hen een blaadje in de boom te hangen.
Daarnaast zijn er dit jaar heel wat kinderen die voor het eerst 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij krijgen op de start-
zondag het blaadje met hun naam uit de boom mee naar 
huis.
Dit alles zal gebeuren om ongeveer 11 uur, aan het einde van 
de kerkdienst en van de jeugd-doe-dienst. De levensboom zal 
hierin het centrum zijn.

Het programma voor de startzondag ziet er als volgt uit; de 
tijden zijn enigszins onder voorbehoud:

10.00 Oecumenische viering in de Eshof
11.00 Liedboeken, appels en blaadjes – aansluitend koffie,  
 thee en limonade
11.30 Keuzeprogramma:
 - Wandelen met z’n tweeën en met ‘wandelvragen’
 - ‘Zittende wandelvragen’ in kleine groepjes van  
 maximaal vier personen op een rustige plek in de  
 Eshof of buiten
 - Activiteiten voor kinderen, zoals volleybal en  
 voetbal, waterrace, regenboog krijten
12.00 Zingen in de kerkzaal en overgang naar de lunch
12.15 Gezamenlijke lunch
13.00 Einde van het programma

Kom ook, en doe mee!

Ellie Boot
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Vakantiegroeten uit Georgië
 
Dear all, 

We hebben een heel leuk kinderkamp gehad van Youth 
for Christ. We zijn met een groep kinderen van 24 tot 31 
augustus op kamp geweest in een boerderij in Manglisi. 
We waren met 50 kinderen en hebben een hele leuke 
week gehad. We willen de Eshof bedanken voor hun bij-
drage om dit kamp mogelijk te maken. 

Groetjes, Team YfC Georgië.

José van Dasselaar 

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 oktobernummer is 
dinsdag 27 september 2022 
Inleverdatum voor het novembernummer is 
dinsdag 25 oktober 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 bijdrage 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 We verwijderen dan uw adres 
uit het bezorgbestand.
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Kinderen in de Eshof
Basiscatechese

Normaal gesproken zou in 
september een nieuwe groep 
basiscatechisanten van start 
gaan. Maar tot onze spijt gaat 
dat dit jaar niet door: de 
groep is te klein. Vier of mis-
schien vijf kinderen zijn te 
weinig om een groep te kun-
nen starten. Bovendien zijn 
drie van hen zo jong, dat voor hen de start het beste een jaar 
uitgesteld kan worden.
Dat gaan we nu doen. In de zomer van 2023 zullen we 
opnieuw kinderen gaan benaderen met de vraag of ze mee 
willen doen met de basiscatechese. We hopen dat er dan een 
leuke groep uit voortkomt, met kinderen die in de volgende 
twee jaren het mooie programma van de basiscatechese zul-
len volgen en een band met elkaar zullen kunnen opbouwen.

Kinderdienst

Omdat er niet altijd kinderen in de Eshof zijn, hebben we 
met de leiding van de kinderdienst besloten om niet meer tij-
dens alle kerkdiensten een kinderdienst te organiseren. Het 
worden er in de komende tijd dus minder: gemiddeld twee of 
drie maand. Soms wordt een kinderdienst vervangen door 
een jeugd-doe-dienst, waar ook kinderen die wat ouder zijn 
voor worden uitgenodigd: in de jeugd-doe-dienst zijn alle 
kinderen van 0 tot 14 jaar welkom.
Alle kinderen zijn in de kinderdienst welkom, ook kinderen 
onder de vier jaar die vroeger naar de oppas gingen. Meestal 
zal er naast een volwassene ook een jongere als leiding mee-
doen, zodat de aandacht goed verdeeld kan worden.
In de nieuwsbrief kun je telkens lezen wanneer er kinder-
dienst of een jeugd-doe-dienst wordt georganiseerd. Voor de 
komende maanden is er het volgende rooster:

Kinderdienst: 11 september, 2 + 16 + 30 oktober; 11 + 25 
december
Jeugd-doe-dienst: 18 september, 27 november en 24 decem-
ber

Het kan echter zijn dat je als ouders of grootouders met kin-
deren naar de Eshof wilt komen op een zondag waarop er 
geen kinderdienst is georganiseerd. Dat is bijvoorbeeld het 
geval op 11 september: William en Anja Bouw willen beiden 
graag in de Eshof zijn, wanneer er van hen als diaken 
afscheid wordt genomen. Ze nemen dan natuurlijk hun kin-
deren Lisa en Lukas mee.
Laat het me in zo’n geval weten. Ik kan dan proberen voor 
die zondag een extra kinderdienst te organiseren.

Daar wil ik graag gelijk een oproep aan koppelen. We heb-
ben een fijn team van mensen die ad hoc in willen vallen en 
de kinderdienst willen leiden, mits ze kunnen: Lieske en 
Feije Duim, José van Dasselaar en Ellen van der Linden. Zo 
neemt bijvoorbeeld Lieske de extra kinderdienst op zondag 
11 september waar.
Het zou fijn zijn als er nog enkele mensen bereid zouden zijn 
als invaller op te treden. Wie zou dat willen? Meld je bij me 
aan! Voor materiaal dat in de kinderdienst gebruikt kan wor-
den, kan ik zorgen.
Trouwens, leiding voor de kinderdienst, zowel volwassenen 
als jongeren (12+), zijn sowieso zeer welkom… Dus lijkt het 
je leuk, meld je aan!

Ellie Boot

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van

fokke Kooistra

Zijn enthousiasme en betrokkenheid als voormalig redac-
tielid van kerkblad de Rondom zal voor altijd in onze 
gedachten blijven.

Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte en Gods kracht om dit verlies een plaats te geven.

Namens de redactie van de Rondom.
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Een nieuwe naam:
Vorming & Toerusting 

wordt: BRIES
‘Een nieuw begin’, is het 
thema van de startzondag van 
dit jaar. Soms is het goed een 
nieuw begin te maken. Ook 
als leden van de commissie 
Vorming & Toerusting willen 
we dat doen.
Al jaren zijn we vertrouwd 
met de aloude naam ‘commis-
sie Vorming & Toerusting’. 
Meer en meer voelen we ech-
ter dat we toe zijn aan iets nieuws. Een wat minder stoffige 
naam, die beter overeenstemt met het mooie en boeiende 
aanbod dat we als commissie bieden. Een naam met wat 
meer schwung die wat minder kerkjargon is.

Verschillende mensen hebben meegedacht over een mooie 
naam: Marius, Ben, Sierou, Kirstin en anderen. Als commis-
sie zijn we niet over één nacht ijs gegaan: we hebben de ver-
schillende mogelijkheden bekeken, laten bezinken, bespro-
ken, opnieuw laten bezinken en weer besproken. We hebben 
een beetje uitgeprobeerd wat goed voelde. En tenslotte kwa-
men we uit op een bijzondere nieuwe naam: BRIES.

BRIES – een frisse wind, waar je naar kunt snakken als het 
zo warm is als op sommige dagen in de afgelopen zomer.
BRIES – als een ‘zachte bries’ laat God zich door Elia voelen. 
In de aardbeving en de storm en het vuur was God niet. Maar 

wel in de zachte bries.
BRIES – daar zit beweging en dynamiek in. 
BRIES – de letters afzonderlijk staan voor karakteristieken 
van de activiteiten van onze commissie:
Bezinning
Rust
Inspiratie
Educatie
Samen

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Iris van het 
Ende, die net is afgestudeerd als grafisch vormgever, heeft 
voor ons een nieuw logo ontworpen. Ook hierbij konden we 
kiezen uit verschillen-
de mogelijkheden. 
Uiteindelijk was onze 
keuze voor het nieuwe 
aanzicht unaniem; dit 
is het geworden: 

 

Wie weet zal de nieuwe naam tot nieuw elan leiden. Daarmee 
nodigen we gelijk ieder die dit leest, van harte uit: doe mee, 
stap in! Doe mee met de activiteiten. En wat ook kan: doe 
mee in onze commissie! Van twee van onze leden hebben we 
helaas afscheid moeten nemen: Jantine Dijkstra en Liesbeth 
van het Ende. We hopen op enkele mensen die hun plaats 
willen invullen en de inhoud van BRIES gaande willen hou-
den!

Voor haar afscheid van de commissie maakte Jantine Dijkstra 
een gedicht dat ik hier met haar toestemming graag opneem:

vorming en toerusting

 
De mens en zijn weten
herboren in kennis
in liefdevol zijn
hoe klein ook
een wonder
het gaat niet verloren
een steen in een vijver
een golf in het brein

een bries vol met kennis
van hogere machten
de groeipijn verzachten
het is wat het is

Zo rusten we toe
zo vormen we leden
verleden en heden
de toekomst in gaan

het blijft altijd zoeken
naar mensen naar woorden
naar nieuws en bekoren
daar klaar voor te staan

ga verder geliefden
en blaas goede tijden
zodat het verspreiden
de mensen aanspoort

te geven te delen
te groeien te helen
om zichtbaar te maken
misschien wel Gods woord.

Jantine Dijkstra – 25 juni 2022 

Namens de commissie BRIES: Anny Smink, Frits Harmsen, 
Wim Eggenkamp, Janny Hendriks, Ellie Boot
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Gastpredikanten in september 
en begin oktober.

De eerste gastpredikant in sep-
tember gaat op 
25 september voor en dat 
is de in de Eshof welbekende 
rolinka Klein Kranenburg.
Rolinka is woonachtig in 
Hoevelaken en al ruim 15 jaar als 
predikant verbonden aan de 

Veenkerk in Vathorst, Amersfoort. Maar behalve het zijn 
van predikant doet en deed Rolinka nog wel wat meer. Ze 
was tot juni 2013 docent levensbeschouwing aan de 
Protestants Christelijke Basisschool ‘de Vuurvogel’ en als 
redactielid en columnist is Rolinka  verbonden aan het blad 
Woord en Dienst. Daarin schrijft ze vooral verhalen voor 
jongeren. Daarnaast was ze in 2016 betrokken bij de oprich-
ting van de Stichting Parentshouses Amersfoort. In een 
parentshouse kan één van de gescheiden ouders tijdelijk 
woonruimte vinden om bijvoorbeeld in de nabijheid van de 
kinderen te kunnen verblijven en rust te vinden in een moei-
lijke periode. Ooit is het initiatief voor parentshouses geno-
men door Rob Visser die als predikant-pionier werkzaam 
was op IJburg in Amsterdam. Dat initiatief heeft zich als 
een olievlek over het land verspreid en voorziet duidelijk in 
een behoefte.

op 2 oktober is marrit Bassa onze 
gastpredikant. Marrit is op dit moment 
nog predikant van de PG te V, K en W. 
Dat staat voor Voorst, Klarenbeek en 
Wilp. Drie dorpen, drie kerken en één 
predikant. Daar is ze vanaf 2012 werk-
zaam. Maar een week na haar dienst in de 
Eshof wordt Marrit bevestigd als predi-

kant van de Ontmoetingskerk in Heerde.
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Afkomstig uit de Alblasserwaard was het voor Marrit als 
vrouw niet gebruikelijk dat ze theologie ging studeren, laat 
staan predikant zou worden. Toch ging ze na haar middelba-
re schooltijd theologie studeren aan de Protestantse 
Theologische Universiteit van Utrecht. Aanvankelijk niet met 
het oogmerk om predikant te worden maar puur uit belang-
stelling voor de studie. Maar gaandeweg de studie begon het 
ambt van predikant toch te trekken. Zo gebeurde het dat 
Marrit in januari 2012 bevestigd werd in haar eerste gemeen-
te in Voorst en vanaf 9 oktober dus in Heerde. Ze heeft van 
haar keuze nooit spijt gehad. 
De laatste drie jaar maakte Marrit deel uit van de Generale 
Synode van de PKN.

op 9 oktober is erik idema onze gast-
voorganger. 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 ver-
zorgt dit ensemble met enige regelmaat 

concerten in de omgeving van Amersfoort. Helaas kon het 
jubileumconcert vanwege het 10-jarig bestaan niet doorgaan 
maar hopelijk is de draad nu weer opgepakt. Met 8 begaafde 
zangers en zangeressen verzorgt Voxtet een aansprekend en 
gevarieerd programma.

Frits Harmsen.

Wijsheid als omvormingskunst: als zelfwording, als beamen 
van eindigheid en als het beoefenen van generativiteit.  We 
denken na over een nieuwe verbinding tussen wijsheid en 
ouderdom. Hoe ziet de wijze grijze er uit? 

Vier sprekers krijgen het woord:
•  frits de Lange belicht wijsheid als existentiële zelfwor-
ding. In de tweede levenshelft vecht het ego steeds minder 
voor zelfbehoud. Ons pantser wordt afgepeld en omgevormd 
tot een zelf dat zich meer en meer kan relativeren en trans-
cenderen
•  Johan goud  gaat in op de wijsheid in de poëzie van 
Rutger Kopland. Is er sprake van wijsheid in deze poëzie als 
de dichter met precisie de juiste woorden probeert te vinden 
voor een werkelijkheid die hij niet begrijpt? 
•  Willem Beekman spreekt als bioloog over ‘de natuur als 
inspiratie bij ouder worden’. De natuur heeft hem ‘kleiner 
groeien’ geleerd. Deze natuurwijsheid kan ook richting 
geven aan wijsheid bij het ouder worden. 
•  els van Wijngaarden doet verslag van haar zorgethisch 
onderzoek naar wijsheid in een hedendaags memento mori. 
Dit symposium is bedoeld zowel voor ouderen als voor zorg-
professionals, geestelijk verzorgers, huisartsen, predikanten 
en andere vertegenwoordigers van kerken en studenten. 

Aanmelden bij Sija van de Minkelis, 
e-mail: sjvdminkelis@kpnplanet.nl 
o.v.v. aanmelding Symposium 7 november.

Kosten: € 60,- euro (incl. lunch en afsluitend hapje/drankje). 
Overmaken op de rekening van de  Stichting de 
Amersfoortse Bergkapel IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72 
o.v.v. aanmelding Symposium 7 november.

info : www.bergkerk.nl, of bij 
ds. Jan van Baardwijk (jvbaardwijk@kpnmail.nl) en bij 
ds. rené rosmolen  (r.rosmolen@casema.nl).

 René Rosmolen

 Symposium Wijsheid in de                
  ouderdom? 
       7 november Bergkerk in amersfoort
                         10.00 - 16.00 uur

                             afb. Sam drukker         

De spreekwoordelijke verbinding tussen wijs en grijs is 
achterhaald. Maar de verbinding tussen ouder worden en 
wijsheid kan wellicht ook opgevat worden als een nieuw 
appèl. 

eshof nieuWsBrief
In 2020, aan het begin van de coronacrisis, zijn we 
begonnen met het verspreiden van een wekelijkse (digita-
le) Nieuwsbrief. 
Ook al lijkt de crisis nu voorbij, we gaan nog even door 
met de nieuwsbrief. 

Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
geef u op bij nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

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.
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Van harte aanbe-
volen door de dia-
conie: De collectes 
voor de komende 
weken 

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

11 september
eigen diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen 
dichtbij, die het (financieel) moei-
lijk hebben. Ook hiervoor is uw 
bijdrage gewenst en soms zelfs 
hard nodig. 

18 september; startzondag
Kerk in actie: vrede verbindt 
verschil
Op veel plaatsen in de wereld verlan-
gen mensen naar vrede. Mensen die 
voor bruut geweld moet vluchten. 
Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord wor-
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den. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. In 
Nigeria zijn meer dan 2 miljoen christenen en moslims op de 
vlucht voor het geweld in eigen land. Met steun van Kerk in 
Actie helpen Nigeriaanse kerken volwassenen en kinderen 
om hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims ver-
beteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in de strijd 
tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor 
het werk van SKIN, organisatie van migranten- en internatio-
nale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van 
elkaar te leren. Ze stimuleert regionale en lokale samenwer-
king, met respect voor elkaars verscheidenheid. In Irak 
steunt PAX een organisatie die vecht tegen seksueel en gen-
der-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Ze zetten zich in voor 
een beter leven voor vrouwen en voert een niet aflatende 
strijd met de politie om ervoor te zorgen dat de aanklachten 
van mishandelde, verkrachte en uitgebuite vrouwen worden 
opgenomen.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie aandacht en financi-
ele steun voor bovengenoemde organisaties. Helpt u mee?

25 september
nijkerks diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is 
een samenwerking tussen de verschillen-
de diaconieën van gemeente Nijkerk met 
als doel elkaar te versterken. Het NDB 
heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en 
die hebben wij al een aantal keren dankbaar in moeten zetten 
voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaar-
lijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week 
op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar ver-
rassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingen-
werk. Om deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer 
welkom!

2 oktober
voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets 
van ver weg. Ook in Nijkerk 
wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking 
gesteld aan degene die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakket-
ten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding 
gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag 
voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer 
gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de 
voedselbank (stichting Ezer) is afhankelijk van giften. Dit 
hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekerin-
gen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor 
bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom 
van harte welkom. Alvast hartelijk dank!   

William Bouw

Een nieuw begin!?
de bovenstaande zin is het 
thema van onze startzondag, 
18 september aanstaande. 

Wat kunnen we daar naar snakken, naar 
een nieuw begin. Opnieuw beginnen. 
Gewoon, alsof er niets gebeurt is, alles uitvegen, zoals bij 
een schoolbord. En dan lekker met een leeg bord opnieuw 
beginnen. 
Een gevoel dat ik vaak heb als ik terugkom van vakantie. Nu 
ga ik het écht anders doen.  Gezonder leven en eten, vol-
doende slaap en beweging. Het was zo fijn om dat te ervaren 
in de vakantie! Dus nu vasthouden in het normale leven. De 
praktijk leert ons echter dat onze goede voornemens vaak 
binnen de kortste keren verdwijnen en we weer in een 
bekend patroon terecht komen. 

Eén ding ga ik wel anders doen. Dat is: anders kijken naar 
de wereld om mij heen.

Ik las in Zweden het boek van Jan 
Rotmans: “Omarm de chaos”. Een 
indringend boek waarin deze 
hoogleraar transitiekunde en duur-
zaamheid zijn visie op het huidige 
tijdperk uiteenzet. Een zin daaruit: 
“Het is helemaal niet gek als nu 
onrustig bent. Sterker nog: het zou 
gek zijn als je dat niet was. Het is 
heel onrustig in de wereld, het 
voelt alsof we in een permanente 

crisis zitten. We leven dan ook in een verandering van tijd-
perk, waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt 
te staan. Een kantelpunt in de geschiedenis van de mens-
heid”. 
Treffend zet hij uiteen wat er gaande is in onze wereld, in 
Nederland.  Kern van zijn boodschap is: wees niet bang, 
maak je niet ongerust, het is nodig dat we hier doorheen 
gaan. We moeten namelijk weer terug naar de kern van ons 
bestaan: binnen sociale verbanden in harmonie met elkaar en 
de natuur gaan leven. We zijn de kern kwijtgeraakt. En we 
kunnen dat weer: elkaar opzoeken, in verbinding met elkaar 
leven, tevreden met wat we hebben en loslaten wat ons 
schijnzekerheid geeft. 

Een nieuw begin kan zo ook voor ‘De Eshof’?  Loslaten wat 
we gewend waren, wat vroeger zo gewoon was? Een volle 
kerk op zondag, elke zondag kinderen en jongeren in de 
kerk? Als dat er niet meer is, kan dat pijn doen. Ik zou het 
niet direct een crisis of chaos willen noemen, maar lastig is 
het wel en het roept vragen op. Hoe nu verder?
Ik zie in deze verandering hetzelfde patroon als wat Jan 
Rotmans schrijft: we moeten terug naar de kern. Elkaar 
opzoeken, in verbinding met elkaar leven, loslaten wat ons 
schijnzekerheid geeft en vertrouwen dat de tijd ons nieuwe 
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wegen zal leren.  Ja, terug naar de kern. Terug naar wat ons 
samenbracht, ooit, 2000 jaar geleden.

Dáár wil ik wel voor gaan, zo’n nieuw begin.
Ik heb zin in het nieuwe seizoen, in en met de Eshof.
En u?

Warme groet,

Eunice van Zomeren, 
voorzitter kerkenraad 

 

op 25 september: Jeugd- en Jongerenwerk;
Met uw bijdrage kan de leiding van de 
kinderdienst zorg dragen voor de zondag-
se kinderdiensten met leuke materialen 
die dit ondersteunen. Ook de basiscate-
chisatie wordt uit het jeugd- en jongeren-
werk bekostigd; materiaal en (zo gauw 

het weer kan) excursies. De coördinatie van het verdere 
jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.    

Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrent-
meesters: De 2e collectes 
voor de komende weken 

op 4 september en 2 oktober: 
eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat 
wij de opdracht hebben, in navol-
ging van Christus, God en elkaar 
lief te hebben. Daarvoor hebben we 
elkaar nodig, ieder met zijn of haar 

eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we 
samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, kof-
fie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er 
ook oecumenische erediensten georganiseerd.

op 11 september: 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-
avonden.

op 18 september: cantorij
De Eshofcantorij repeteert elke week en 
werkt gemiddeld eens in 
de maand mee aan de kerkdienst. 

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

        Collectemunten

                          
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoorde-
lijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrent-
meesters in 2018 besloten om de collectebonnen te ver-
vangen voor collectemunten.
De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld 
nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode 
munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe 
munten à € 2,50.
De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over 
te maken op bankrekeningnummer 
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Wilt 
u bij de omschrijving uw adres vermelden en het aantal 
rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te ontvangen? 
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per post 
verstuurd.

De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSIN-
nummer: 803983645.  
Zie onze website voor informatie: http://www.pgdeeshof.
nl/eshof/index.php/anbi
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belasting-
aangifte noteren onder de giften. 
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten 
per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te leggen, 
is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrek-
baar. 
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar 
u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen 
met De Eshof. Een formulier voor een 5-jarige overeen-
komst kunt u opvragen bij de penningmeester van het col-
lege van kerkrentmeesters.

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collec-
tebeheerder.

De gegevens van de penningmeester en de collectebeheer-
der vindt u achterin De Rondom onder het kopje college 
van kerkrentmeesters.




