
oktober 2022



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

Joop Jansen



D E  E S H O F 1

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

zondag 16 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en BRIES

zondag 23 oktober 10:00 uur ds. René Rosmolen, Hoogland
         Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Onderhoud gebouw

zondag 30 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot - gedachtenis dienst
       Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 06 november 10:00 uur pastor Ben Piepers/ds. Ellie Boot in Paulus Centrum
     Collecten: Leger des Heils en Eredienst

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

Agenda
donderdag 06 oktober 19:30-21:30 uur Repetitie 'Tamar'

maandag 10 oktober 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 12 oktober 13:30 uur Inloopmiddag
   20:00 uur Repetitie Cantorij

donderdag 13 oktober 19:30-21:30 uur Repetitie 'Tamar'

vrijdag 14 oktober 09:45 uur Overleg liturgisch centrum

maandag 17 oktober 09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2
   20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 19 oktober 10:00 uur Elzenlaan 40 Wijkteam 5
   20:00 uur Repetitie Cantorij

donderdag 20 oktober 20:00 uur Diaconie

woensdag 26 oktober 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 27 oktober 20:00 uur Kleine Kerkenraad

maandag 31 oktober 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

maandag 07 november 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 09 november 13:30 uur Inloopmiddag
   20:00 uur College van kerkrentmeesters       
        * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



Uit de gemeente
Berichten uit de gemeente: ze houden ons verbon-
den met elkaar. Natuurlijk schrijven we niets wat 
mensen niet willen. En we checken bij ieder die hier 
genoemd wordt, of we iets over hem of haar mogen 
schrijven. Voor zover we wel iets over mensen 
mogen schrijven, doen we dat graag. Zo zijn we in 
staat met een ander mee te leven.
Gelukkig kunnen we elkaar ook weer persoonlijk 
spreken bij een kop koffie of thee na de kerkdienst, 
of bij andere activiteiten in de Eshof! 

Ype Schreiber is op maandag 19 september verhuisd naar 
het Hospice in Nijkerk. Het ging de laatste weken thuis snel 
achteruit. Op het moment van schrijven is de situatie als 
volgt. Ype is terminaal en de sondevoeding wordt langzaam 
afgebouwd. Een tijd van afscheid nemen is aangebroken; kin-
deren en kleinkinderen komen hun (groot)vader groeten en 
gelukkig herkent hij allen. Ook zo’n fase kan ‘goed’ zijn, 
zoals Dineke zelf het omschreef. We wensen allen heel veel 
kracht en sterkte toe in de komende tijd.

Annie Geurtsen werd geopereerd aan haar galblaas. “En dat 
gaat je niet in de koude kleren zitten, als je 89 jaar bent”, 
zoals ze zelf zei. Snel uit het ziekenhuis ontslagen worden 
betekent ook dat je thuis uiteraard nog heel veel hulp nodig 
hebt. Gelukkig waren er de kinderen en andere naaste fami-
lieleden die daarvoor konden zorgen. Het gaat nu langzaam 
wat beter. We wensen haar van harte een volledig herstel toe. 

Ariënne Beitler, die sinds enkele maanden in het Gastenhuis 
in Hoevelaken woont is begin september, tijdens een wande-
ling met haar zoon over de Wiekslag, lelijk gevallen en met 
een ambulance naar het ziekenhuis Meander vervoerd. Daar 
werd geconstateerd dat ze een heupblessure had opgelopen 
die gelukkig operabel bleek te zijn. Na een paar dagen zie-
kenhuis hoefde ze niet naar een revalidatiecentrum maar kon, 
in goed overleg met de verzorging, voor herstel terug naar 
haar eigen woning in het Gastenhuis, waar ze het erg naar 
haar zin heeft.

We wensen allen die het moeilijk hebben, hier genoemd of 
niet genoemd, alle kracht en vertrouwen toe om door te gaan 
en niet de moed te verliezen.

FElicitatiEs
Er zijn ons geen jubilerende echtparen bekend in de maand 
september.

   Nel Stoffelsen en Ellie Boot 

Kerkdienst en liturgie
ZoNdaG 16 oktoBEr – uitGElicht: tamar

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 
voormoeders van Jezus.

Op zondag 6 maart hoorden we het verhaal van Rachab. 
Edwin Schimscheimer schreef er een aantal kleine composi-
ties bij. Ze kleurden en verdiepten de vertelling. 
Op zondag 16 oktober klinkt het tweede verhaal uit het vier-
luik: het verhaal van Tamar. Over Tamar, die de vrouw was 
van Er en vervolgens van zijn broer Onan, die ze beide over-
leefde. Over Juda, die zijn derde zoon Shela niet aan haar tot 
echtgenoot wil geven, uit angst dat ook die zal sterven en hij 
daardoor alle drie zijn zoons zal verliezen. En over de weg 
die Tamar bedenkt uit deze eerloze situatie.
Ook bij dit verhaal schreef Edwin muziek en liederen, die 
door een groepje zangers zal worden vertolkt: naast Edwin 
zelf zijn dat Rianne de Vries, John Breugem, Diana 
Kneppers-Doornekamp, Dicky van der Veer, Sienke Wolters, 
Jantine Dijkstra, Harm-Albert Zanting en Marius Gort.

ZoNdaG 30 oktoBEr: 
allErhEiliGEN EN GEdachtENisdiENst

Op zondag 30 oktober zullen we de namen noemen van de 
mensen uit ons midden die we verloren aan de dood. We 
doen dat in vertrouwen op wat lied 731 zingt: ‘Zij raken niet 
vergeten die over zijn gegaan tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan.’ We zullen de namen noemen van:

Johan Engel - 29 april 1928 – 19 oktober 2021
Berendina Roelofje (Bea) Verhagen-Wissink - 
   1 mei 1939 – 3 februari 2022
Bianca Beitler - 23 december 1964 – 7 februari 2022
Cornelis Bonestroo - 23 november 1955 – 22 februari 2022
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Teunis van Velsen - 12 januari 1951 – 7 april 2022
Gezina Margaretha Helena (Sindy) Eikens - 
   31 december 1941 – 14 april 2022
Mouras Ousoubov - 3 mei 1962 – 28 mei 2022
Sebastianus Mebius Maria (Sjoerd) Peters - 
   28 augustus 1968 – 5 juni 2022
Margot Schouten - 7 december 1948 – 7 juli 2022
Fokke Kooistra - 1 april 1949 – 22 augustus 2022
Sien van Uffelen - 8 juli 1945 – 25 september 2022

Met de naaste familieleden zullen we een avond bij elkaar 
komen in de Eshof. We delen dan voor wie we op zondag 30 
oktober een gedachteniskaars zullen branden. Die kaars kan 
door een familielid worden aangestoken. De steen, met daar-
op de naam van de overledene, gaat op dat moment mee naar 
huis.
Naaste familieleden krijgen een persoonlijke uitnodiging 
voor deze bijeenkomst, die op donderdagavond 20 oktober 
om 19.30 uur in de Eshof zal plaatsvinden.

allErZiElEN, WoENsdaG 2 NoVEmBEr: 
GEdENkEN op dE BEGraaFplaats

Op 2 november zullen we net als andere jaren kaarsjes naar 
de graven op de Algemene Begraafplaats kunnen brengen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum 
bij de begraafplaats. Vanaf 19.45 uur kunt u naar binnen.
We zijn dan een korte tijd samen in het gebouw, waar de 
namen zullen worden voorgelezen van mensen die overleden 
zijn en aan wie we willen denken. Ieder kan bij binnenkomst 
een naam op een kaartje schrijven. Jantine Dijkstra zal enke-
le gedichten voordragen, door haarzelf geschreven, en we 
luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende kaar-
sen naar de graven. Wil je iemand gedenken die is gecre-
meerd, dan kun je de kaars op het strooiveld neerzetten. Of 
op een andere plek die je mooi vindt.
Na afloop zal er koffie en thee zijn in het uitvaartcentrum.

kaNsElruil op 6 NoVEmBEr

7 november is de gedenkdag van Willibrord, ‘zendeling van 
de Lage Landen’. Zolang ik me kan herinneren hebben we 
op een zondag vlak vóór of vlak na 7 november een vorm 
van samenwerking met onze rooms-katholieke buren. 
Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen. 
Een van de rooms-katholieke pastores gaat dan voor in de 
Eshof en ik ga naar het Pauluscentrum.
We zijn blij dat ook deze keer, net als vorige jaren, Ben 
Piepers de dienst in de Eshof wil leiden.

Ellie Boot

Bezinning door 
verbinding   
De kerkenraad heeft een jaarlijkse 
traditie: in september, aan de start 
van het nieuwe seizoen, wordt een 
bezinningsdag gehouden. Nu is de 
vorm en werkwijze van de 
kerkenraad afgelopen jaar radicaal 
gewijzigd en zijn we veel meer 
gericht op inhoudelijke thema’s  dan 
op vergaderen en besturen.  
Bijzonder om te merken is, dat we juist rondom die inhoud 
elkaar op een heel soepele wijze vinden. 
“De kerkenraad” is niet een log en saai orgaan waar alleen 
vergadertijgers zich thuisvoelen, maar een levendige club 
mensen die op allerlei manieren verbonden zijn met de 
gemeente. 

Bij deze nieuwe en levendige vorm past ook een nieuw soort 
bezinningsdag. Een levendige bezinningsdag, gericht op ver-
binding en uitwisseling. We hebben het maar een 
“Verbindingsdag” genoemd. 
Op 10 september zijn we dus met een club mooie mensen, 
de uiterst Nederlandse – dus pessimistische - weerverwach-
ting tartend, vrolijk op de fiets gestapt op de Hoge Veluwe. 
Met voorzichtige blikken op de grijze luchten en volle fiets-
tassen met lunchpakketten, regenjassen en bandenplakspul.  
Dat wel. Je weet het maar nooit.
Tot onze verrassing bleef het vrijwel droog. En wat nog 
verrassender was, dat, ondanks dat er geen beleidsnotitie aan 
te pas kwam, we tot heel mooie en belangrijke gesprekken 
kwamen. Elkaar op een andere manier leerden kennen.  
Brood hebben gedeeld (letterlijk) en veel gelachen. 
En toen ineens God zagen. In de natuur, in elkaar. 

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen

We sloten de dag af met dit gedicht van Elisabeth Barret-
Browning: Brandend braambos.
Wat een bijzondere dag, Verbindingsdag. We houden ‘em er in. 

Ik wens iedereen veel momenten toe, om de schoenen bij uit 
te trekken.

Warme groet,
Eunice van Zomeren 



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

Van harte aanbevolen door het 
college van kerkrentmeesters: 
De 2e collectes van de 
komende weken 

op 2 oktober en 6 november: 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 uitdrukking in de ere-
diensten. 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 ere-
diensten georganiseerd.

op 9 oktober: onderhoud orgel
In 1997 is het orgel in de Eshof geplaatst, 
waar het zowel voor de begeleiding van de 
gemeentezang als voor de ondersteuning 
van de Eshof cantorij wordt gebruikt.Dit 
prachtige instrument heeft 13 registers, 
waaronder twee fraaie tongwerken, ver-
deeld over 2 klavieren en pedaal. Het 
instrument bevat een variatie aan klank-
kleuren. Uiteraard dient het orgel met regelmaat te worden 
onderhouden en gestemd. Met uw bijdrage kunnen we blijven 
genieten van prachtig orgelspel verzorgd door een team van 
zeer toegewijde organisten.

op 16 oktober: BriEs 
(voorheen Vorming & Toerusting). De 
commissie BRIES 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 23 oktober: 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 uitgevoerd zodat we nog veel 
komende jaren een mooi en veilig Gods huis hebben waar we 
elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene 

kerk” voor duurzame oplossingen. 
Fijn dat u de collecte steunt!

op 30 oktober: pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkou-
derlingen, jeugdouderling(en), pasto-
raal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met 
diakenen en contactpersonen vervult  men de pastorale zorg 
voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat 
ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg 
ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.

José van Dasselaar 

Beste gemeenteleden
het eerste stagejaar binnen de Eshof zit erop en ik 
mag mij nu gaan focussen op het tweede jaar sta-
gelopen binnen de gemeente. om maar direct met 
de deur in huis te vallen… ik heb er ontzettend 
veel zin in! Voordat ik in ga op het nieuwe stage-
jaar, blik ik eerst nog even terug.

Het afgelopen jaar heb ik mij in de Eshof voornamelijk 
beziggehouden met gesprekken voeren, vergaderingen bij-
wonen en het maken van stageopdrachten. Onder andere 
mocht  ik een meditatie  verzorgen tijdens één van de ves-
pers in de stille week voor Pasen. Ook heb ik samen met 
een aantal medestudenten een onderzoek gedaan naar hoe 
mensen een geloofsgesprek aangaan met niet of andersge-
lovige familieleden of vrienden. De opkomst voor een 
gesprek was erg groot en dat heeft ons enorm geholpen.

Het liefste wat ik afge-
lopen jaar deed was 
het contact maken met 
u. Na de dienst met 
een kop koffie of een 
persoonlijk gesprek bij 
gemeenteleden thuis. 
Dit waren voor mij 
altijd mooie momenten 
om de mensen die de 
gemeente vormen beter 
te leren kennen. Om 
het eerste jaar goed af 
te sluiten heb ik mee-

geholpen bij de organisatie van Nacht Zonder Dak. Samen 
met groep enthousiaste mensen en onder de leiding van 
Gerwin hebben we een mooie activiteit op poten gezet, 
waar 30 kinderen op af kwamen. Het was ontzettend leuk 
om samen met de jeugd activiteiten te ondernemen die 
betrekking hadden op armoede en dakloosheid. 
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Ik kijk op deze dag en nacht met de jeugd met zeer veel vol-
doening terug.

Nu het tweede stagejaar binnen de Eshof begint zullen mijn 
werkzaamheden ook iets gaan veranderen. Op de achter-
grond werken wordt nu meer op de voorgrond werken. Ik zal 
mij dit jaar  bezig gaan houden met het pastoraat, maar ook 
zal ik met Ellie gaan werken aan een liturgie voor een zon-
dagse dienst. Op een andere zondag zal ik ook een keer de 
overdenking gaan verzorgen. Wanneer dat allemaal gaat 
gebeuren, weet ik nog niet maar dit zijn wel opdrachten die 
ik voor school moet doen. 

Ik denk dat uw mijn enthousiasme ondertussen wel gelezen 
heeft. Ik ga met evenveel enthousiasme het tweede jaar in als 
waar ik de stage mee begon.

Vanuit Woudenberg wens ik u Gods zegen toe en hopelijk 
zien we elkaar weer snel onder het genot van een kop koffie 
in de kerk of elders.

Met een vriendelijke groet van uw stagiair,

Marco Kruijsbergen 

Collecteoverzicht juli 2022

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
3-7-2022 Vakantietassen 272,92 Eredienst 169,47

10-7-2022 Vakantietassen 197,65 Muziek en Liturgie 113,15
17-7-2022 St. Hulpdienst Hoevelaken 222,00 Jeugd- en jongerenwerk 172,25
24-7-2022 Vakantietassen 177,55 Beeld & geluidinstallatie 120,00
31-7-2022 Vakantietassen 198,95 Vorming & Toerusting 141,20

Totaal 1069,07 Totaal 716,07

Collecteoverzicht augustus 2022

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
7-8-2022 St. Moederzorg 236,25 Eredienst 162,45

14-8-2022 Eigen diaconie 269,30 Onderhoud gebouw 207,40
21-8-2022 ZWO Nacht zonder dak 186,85 Kinderdienst 152,70
28-8-2022 Eigen diaconie 215,20 Muziek & Liturgie 173,25

Totaal 907,60 Totaal 695,80

Collectebeheerder, José van Dasselaar
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op 18 september hebben we ‘een nieuw begin’ 
gemaakt. Welk nieuw begin? dat is persoonlijk. de 
één zal zeggen het was startzondag, we hebben een 
nieuw begin gemaakt met een seizoen kerk. de 
ander heeft zichzelf een doel gesteld door een 
opleiding te beginnen of door een nieuw diaconaal 
project van de grond te krijgen. het zijn enkele 
voorbeelden van opnieuw starten, net zoals God 
ook met ons ‘een nieuw begin’ wil maken als we er 
klaar voor zijn.

Met ongeveer 30 kinderen hebben we gewerkt aan ‘een 
nieuw begin’ door van mozaïek een regenboog te maken, 
door een mens te tekenen en hier creatief ‘kleur en invulling’ 
aan te geven. Of gewoon door een nieuwe tekening te 
maken. De tieners hebben nagedacht over een nieuw diaco-
naal project naar Georgië. Ze hebben het Georgië bord ver-
der beschilderd en een film gemaakt om zich als groep voor 
te stellen. 

Na al deze creativiteit hebben we als gemeente de levens-
boom ververst; blaadjes en appeltjes eruit en ook weer nieu-
we erin. Na deze ‘storm’ zijn enkele liedboeken uitgedeeld 
aan kids die nu hebben leren lezen. 

In de pauze was het tijd voor een traktatie van cake met slag-
room en hagelslag of vruchtenhagel. En toen gingen enkelen 
nog door met hun creatieve activiteit en was het als afsluiting 
tijd voor de BBQ-lunch. Een vorstelijk lopend buffet met 
o.a. hamburgers, knakworstjes en frikandellen. Een drankje 
erbij en een toetje na. Het was een mooi samenzijn waarin 
we met recht startzondag als gemeente hebben kunnen 
beginnen!

Groeten Ilse, Jacquelien, Richard en Gerwin

Jeugd-Doe-Dienst – Een nieuw begin
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Religie en Geweld
Sinds het uitbreken van de opstanden in de Islamitische lan-
den en het oorlogsgeweld dat daarmee samengaat wordt vaak 
gesproken over religie als oorzaak van oorlogsgeweld. Niet 
helemaal ten onrechte, want tegenstellingen op godsdienstig 
gebied waren in het verleden, maar zijn ook nu aanleiding 
tot oorlogen. Maar heel vaak hadden oorlogen een andere 
oorzaak, zoals economische belangen of grootheidswaanzin 
van dictators of andere heersers. Het godsdienstig motief 
werd er vaak bijgehaald om de bevolking emotioneel bereid 
te maken de oorlog aan te gaan.

De Koran, het religieuze boek van de Islam, zou aanleiding 
geven tot geweld, omdat er teksten in staan waarin dat aan-
gemoedigd wordt, zo wordt gemakkelijk gezegd. Letterlijke 
uitvoering daarvan hebben we gezien in de handelingen van 
Islamitische Staat (IS). Een terechte vraag die oprijst is: hoe 
zit het in de Bijbel met het geweld? Nu, ook niet zo best. 
Onlangs las ik in de krant dat de Bijbel maar voor een klein 
deel bestaat uit teksten die met geweld te maken hebben. Als 
ik het goed onthouden heb was dat iets van 10 tot 15 % van 
de inhoud. Een paar dagen later kwam de informatie over de 
Koran, daarin was het maar 3%.  Alsof het religieuze geweld 
uitsluitend daar van afhankelijk zou zijn.

Inderdaad, in de Bijbel komt veel geweld voor, vooral in het 
Oude Testament. Denk maar aan de veroveringsoorlog van 
het land Kanaän door het Joodse volk, beschreven in het 
boek Jozua. Als een stad was veroverd werden gewoonlijk 
alle inwoners omgebracht, naast de mannen ook alle vrou-
wen en kinderen, waarbij men dacht te handelen in overeen-
stemming met de opdracht van God. Dit blijkt bijvoorbeeld 
ook duidelijk uit de geschiedenis in 1 Samuël 15. Koning 
Saul heeft bij zijn overwinning op Amalek alleen de mannen 
gedood en niet de vrouwen, de kinderen en het vee. Samuel 
gaat er op af en berispt Saul in de naam van God omdat hij 
het zo gedaan heeft en ongehoorzaam is geweest door vrou-
wen, kinderen en vee mee te nemen als oorlogsbuit. Als straf 
wordt hem zijn koningschap ontnomen. Je kunt je afvragen 
of Samuel hier wel terecht de naam van God gebruikt heeft.

Dit voorbeeld zou aangevuld kunnen worden met vele andere 
voorvallen uit het Oude Testament. We kunnen het natuurlijk 
ook dichter bij huis houden toen de Christelijke naties  in 
Europa nog oorlogen met elkaar uitvochten. Zo werd bij-
voorbeeld bij de Eerste Wereldoorlog een slag geleverd 
waarbij in 1917 gedurende 9 maanden 700.000 militairen in 
de loopgraven sneuvelden. In het volgende jaar werd doorge-
vochten tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 
1918. Het aantal slachtoffers groeide dat jaar aan tot 1.25 
miljoen. Een zinloze slachting op een klein front, waarbij 
geen van de partijen enige terreinwinst van belang had 
geboekt. De gehele Eerste Wereldoorlog (1914-1918) telde 
30 miljoen doden en in de Tweede Wereldoorlog (1940-

1945) waren dat er 50 miljoen. Zo erg kan oorlog zijn. 
Vooral als je bedenkt dat beide oorlogen veroorzaakt zijn 
door ruzie tussen christelijke staten van Europa.
Dit ondanks de opdracht van Christus in de evangeliën, de 
vrede te zoeken, onze vijanden lief te hebben, te zegenen die 
ons vervloeken en een koninkrijk van vrede te stichten. Maar 
het lijkt wel of dit regels zijn voor een komend vrederijk en 
dat we tot die tijd het kwaad van de oorlog vaak nog moeten 
keren met wapengeweld. Toch zal de kerk met alle kracht 
moeten inzetten op het voorkomen van oorlog over grenzen 
van landen en muren van kerken heen.

Dat streven is niet hopeloos, let op de Europese samenwer-
king. Sinds die tot stand is gekomen zijn de oorlogen in dit 
werelddeel sterk verminderd. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
zijn tussen de staten van West-Europa in bijna 75 jaar geen 
oorlogen geweest. Alleen daarom al is het zo belangrijk dat 
die samenwerking in stand blijft. Natuurlijk, het heeft vooral 
een economisch doel, maar waarom zouden we niet inzien 
dat het ook de vrede bevordert.

Het valt mij op dat we tegenwoordig zo vaak bezig zijn met 
schuld bekennen over zaken soms uit een ver verleden. 
Natuurlijk we moeten niet goed praten wat vroeger is fout 
gegaan. Maar het is nodig daarbij te bedenken dat het andere 
tijden waren, waarin andere regels golden. Alleen op die 
manier kunnen we ook het geweld in het Oude Testament 
enigszins plaatsen. Israël volgde daarin de gewoonten van de 
omringende volken.

En wat dat verband tussen religie en geweld betreft, is het 
leerzaam te weten wat is gebeurd onder andere, bijvoorbeeld 
politieke, systemen. Om het Communisme te vestigen in 
Rusland en in China zijn door de politieke leiders Stalin en 
Mao Zedong onnoemelijk veel slachtoffers gemaakt. 
Precieze aantallen zijn niet bekend, maar zeker is dat beiden 
verantwoordelijk zijn geweest voor tientallen miljoenen 
doden. Zij waren toch geen religieuze leiders. Het is dus niet 
het systeem, maar macht die in handen is van verkeerde lei-
ders, die denken dat alleen zij de enig juiste visie hebben op 
politiek of religieus gebied.

En wat moeten wij? Laten wij proberen het goede te doen, 
anders moeten onze kinderen zich weer over ons veront-
schuldigen.

Als ik bid in aarzelende woorden.
Hoor, hoor! Heer dan in mijn bede
dat ene woord: vrede

Cees Sonneveld

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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Update ZWO, oktober 2022
met deze update vragen we aandacht voor de pro-
jecten waar we met onze gemeente support geven. 
het gaat om de wisseling van de collecteopbrengst 
van ‘oekraïne heeft hulp nodig’ naar ‘Naar school 
in haïti’, Queen of peace in uganda en de actie 
Nacht Zonder dak hoevelaken.

 

hulp aan oekraïne blijft belangrijk.
De doos ‘kinderen voor kinde-
ren’ heeft tot en met september 
in het teken gestaan van hulp 
aan Oekraïne.De stichting zet 
zich vooral in om medische 
apparatuur te transporteren om 
ziekenhuizen in Oekraïne te 
ondersteunen. In september 
hebben ze dit jaar al het 16de 

transport naar Oekraïne gestuurd. 

Met de start van de oorlog geven ze ook hulp op andere 
manieren. Met de opbrengst van de doos ‘kinderen voor kin-
deren’ wil de stichting kinderen ondersteunen met een per-
soonlijk verzorgingspakketje. Zij gaan 100 kinderen een 
pakket geven met bad en douchegel, handzeep (navulling), 
tandenborstel en tandpasta. Daarbij nog potloden en een 
boekje. Deze pakketjes zijn heel erg welkom en hiermee 
geven ‘onze’ kids direct hulp aan de kinderen in Oekraïne. 
De stichting is erg blij met onze donatie van ruim €500,-. 

haïti

Naar school in haïti
Vanaf 18 september sparen de kinderen voor een nieuw doel 
met de doos ‘kinderen voor kinderen’. Het gaat om voedsel-
hulp in Haïti. In het land heerst enorme armoede wat bijko-
mende problemen veroorzaakt. Vooral in deze tijd waarin 

alles duurder wordt, wordt daar de uitzichtloosheid alleen 
maar groter. De stichting ‘naar school in Haïti’ verzorgt voed-
selpakketten voor de armste gezinnen die rondom de school 
wonen. De school staat in de bergen van Haïti, daar waar de 
armoede en de honger ‘gewoon’ is.

Vandaag en morgen
Met de actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’ biedt de stich-
ting noodhulp aan gezinnen rondom de school, die niet of 
nauwelijks te eten hebben. Door de aanhoudende maatschap-
pelijke crisis hebben mensen al lange tijd nauwelijks of niet te 
eten. Steeds meer mensen raken ondervoed. Dit is een grote 
zorg, het maakt de mensen extra kwetsbaar. 

De stichting is blij met de fantastische giften die er al zijn 
binnen gekomen om rijst, bonen, olie en zaden te kunnen 
kopen en uit te delen aan de betrokken families. “Op deze 
manier hebben we al veel  mensen kunnen helpen. Graag 
zouden we nog veel meer mensen een voedselpakket willen 
geven. De nood is erg hoog!”
Daarom start de ZWO deze actie. Wilt u de mensen in Haïti 
rondom de school steunen met ‘voedsel voor vandaag en 
morgen’? U geeft een gezin hoop in een moeilijke tijd! 
Samen sparen we enkele maanden voor dit project en ver-
wachten hiermee een aantal voedselpakketten bijeen 
gespaard te hebben. Met een bedrag van € 30,- kunnen wij 
een gezin een voedselpakket en groentezaden geven. Mesi 
Anpil ( heel erg bedankt!)

Nacht Zonder dak hoevelaken
Nacht zonder Dak 2022. Hutten bouwen, sport & spel, tijd 
voor bezinning, pannenkoeken eten, speurtocht, marshmal-
lows roosteren en daarna nog heel even de ogen dicht. Dat was 
Nacht zonder Dak 2022! En dankzij de inzet van 30 enthousi-
aste deelnemers is het een mooie evenement geworden.

Nacht Zonder Dak vraagt aandacht voor kinderen die ergens 
in de wereld zonder een dak boven hun hoofd moeten slapen. 
Naast de bewustwording van deze situatie, hebben we ook de 
jongeren gestimuleerd om een goed doel te steunen. Dit 
goede doel is het opzetten van een model-boerderij bij 
Queen of Peace in Uganda om zo de gemeenschap verder te 
versterken. Door de sponsoring van de jeugd van Nacht 
Zonder Dak kunnen we een mooie start maken met de eerste 
koe en een eerste koppel kippen van 500 stuks.

Door alle steun die het project uit de Hoevelakense gemeen-
schap heeft gekregen, is er een totaal bedrag van € 2222,- 
beschikbaar voor gezinnen van de Queen of Peace 
Highschool in Oeganda.

Gerwin Duijne



enkele foto's van 
startzondag
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Van  harte aanbevolen 
door de diaconie: 
De collectes voor de 
komende weken

9 oktober
Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en 
inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op 
straat leven en die in de opvang 
verblijven. Daarmee vervult de 
stichting een behoefte waarin eer-
der niet was voorzien in het pak-
ket aan hulpverlening. De straat-
pastor respecteert de religieuze of 
levensbeschouwelijke achtergrond 
van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlan-
gen naar een samenleving waarin we elkaar met respect 
tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom.

16 oktober
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen dichtbij, 
die het (financieel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig.

23 oktober
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorga-
nisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke 
en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de 
inwoners van Hoevelaken. Kunt u 
door ziekte, een handicap, leeftijd of 
andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan 
staan de vrijwilligers van de hulp-
dienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die 
om wat voor reden ook, een helpende 
hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische 
vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het 
vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

30 oktober
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regio-
nale functie  maar ook mensen van 
“buiten” zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen vanaf 18 
jaar bij wie door de arts of specialist 
is vastgesteld dat er sprake is van een 

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

6 november
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de 
breedste zin van de betekenis. 
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 bij-
drage van harte welkom!

Jan van de Kuilen

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 novembernummer is 
dinsdag 25 oktober 2022 
Inleverdatum voor het dubbelnummer december/januari
dinsdag 29 november 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.
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Hoe wilt u de Rondom ontvangen
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.

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

Eshof Nieuwsbrief
In 2020, aan het begin van de coronacrisis, zijn we begonnen 
met het verspreiden van een wekelijkse (digitale) 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

Dienst in beeld en geluid
  Alle diensten vanuit de Eshof kunt u recht-

streeks of op een later tijdstip bekijken of 
beluisteren via:
www.kerkdienstgemist.nl




