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

zondag 13 november 10:00 uur ds. Henk de Roest, Amersfoort
     Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 20 november 10:00 uur ds. Ellie Boot+?/Solidaridad in PC 

zondag 27 november 10:00 uur ds.Marian van Giezen, Houten/Advent I
     Collecten: Stichting Moederzorg en Bries
   17:00 uur Vesperteam
     Collecte: Voedselbank

zondag 04 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent II
     Collecten: Voedselbank en Eredienst
   17:00 uur Vesperteam
     Collecte: Voedselbank

zondag 11 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent III
     Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw
   17:00 uur Vesperteam
     Collecte: Voedselbank
               
     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof" 

Agenda
maandag 07 november 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 09 november 13:30 uur Inloopmiddag
   20:00 uur College van kerkrentmeesters

maandag 14 november 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

zaterdag 19 november 09:30 uur Oefenzaterdag musical Kaïn

maandag 21 november 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 23 november 13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 24 november 20:00 uur Grote Kerkenraad

maandag 28 november 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

donderdag 01 december 19.30uur  Diaconie

maandag 05 december 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
Kanselruil op 6 november

7 november is de gedenkdag van Willibrord, ‘zendeling 
van de Lage Landen’. Zolang ik me kan herinneren heb-
ben 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.
Ben en ik hebben inmiddels overlegd over de liturgie en 
over een thema. Dat laatste wordt: ‘Van wie is de aarde?’ 
We lezen het tragische verhaal over de wijngaard van 
Nabot en woorden van Jezus die zegt dat het Koninkrijk 
binnen ons bereik ligt.

solidaridad: oecumenische viering in 
het pauluscentrum

Op zondag 20 november staan we stil bij onze solidariteit 
met mensen in andere werelddelen die voor de voedsel-
voorziening in de wereld van groot belang zijn, maar dik-
wijls niet eerlijk voor hun werk worden betaald. Zoals 
gebruikelijk vieren we deze dienst in oecumenisch ver-
band in het Pauluscentrum. In deze viering zal ik waar-
schijnlijk samen met Anny Smink voorgaan.
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adventsconcert op 4 december

Namens Rudi Coppoolse het volgende bericht:
Dit jaar is er weer een adventsconcertje gepland, dat deze 
keer wordt verzorgd door Eunice van Zomeren op viool en 
Rudi Coppoolse op orgel. Een aantal 
koraalbewerkingen van adventsliederen 
voor orgel worden afgewisseld door 
enkele niet-koraalgebonden intermez-
zo’s voor orgel en viool. Het geheel 
duurt een ruim half uur en begint om ongeveer 11.15 uur. 
Van harte uitgenodigd!
 

vespers in de adventstijd

Op de vier Adventszondagen (27 november en 4, 11 en 18 
december) zullen er om 17.00 uur weer oecumenische ves-
pers zijn in de Eshof. Ze moeten nog worden voorbereid, dus 
meer kan ik er hier niet over vertellen. Dat maakt straks de 
verrassing des te mooier. Voor ieder die verlangt naar een 
half uur van stilte, meditatieve liederen en muziek zijn de 
vespers goede momenten. Ze bereiden ons voor op het 
komende Kerstfeest in een sfeer van bezinning en rust.
(Namens het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees 
Otte, Simon Drost, Ellie Boot)

Ellie Boot

Tijdens de derde bijeenkomst zal het lichaam centraal 
staan. Raak je een ander aan? Wanneer wel en wanneer niet? 
Wat doet aanraking? Yvonne de Gier zal ons bij deze derde 
bijeenkomst hierin meenemen.

Data en tijd: Woensdag 9 en 23 november en 7 decem 
  ber, 19.30 – 21.30 uur
Plaats:  De Eshof
Leiding:  Ellie Boot, Eunice van Zomeren en  
  Yvonne de Gier
Opgave: Uiterlijk 7 november bij Ellie Boot (zie gegevens 
onder ‘wie is wie’ achterin de Rondom) 

leeskring rond het boek:  ‘de smaak van stilte – hoe 
ik bij mezelf ben gaan wonen’ 
bieke vandekerckhove

In 2023 zal er een leeskring starten rond het bijzondere boek 
van Bieke Vandekerckhove, ‘de smaak van stilte’. Een boek 
dat aanzet tot bezinnen en nadenken.

Op negentienjarige leeftijd, wanneer ze net is begonnen met 
de studie psychologie, wordt Bieke ziek. De diagnose is 
hard: ze heeft de dodelijke spierziekte ALS. 
Levensverwachting: twee tot vijf jaar. Wat begin je dan met 
dat schamele restje leven? Bieke valt in een zwart gat. Ze 
doet alle moeite om daar uit te komen.
Dat lukt pas stap voor stap wanneer ze in contact komt met 
de Benedictinessen van het Lioba Klooster in Egmond-
Binnen. Daar leert ze de spiritualiteit van Benedictus en het 
psalmgebed kennen. Het beïnvloedt haar leven voorgoed. 
Drie jaar later hoort ze dat de ziekte, zonder kans op herstel, 
stilgevallen is. Elk moment kan ze echter opnieuw de kop 
opsteken. 
Wanneer ze het boek schrijft, leeft ze al twintig jaar met 
ALS. Ze is getrouwd en heeft twee assistenten, die haar 
afwisselend helpen waar nodig. In die jaren kwam ze ook in 
contact met de stilte van zen. Ook die ontmoeting is beslis-
send. Haar boek geeft weer wat ze meemaakte, zag en proef-
de in de stilte van het leven: ‘De benedictijnse spiritualiteit 
en het zenboeddhisme zijn de twee longen geworden waar-
mee ik adem.’
Bieke is in 2015, op 46-jarige leeftijd, overleden.

In de setting van een huiskamer zullen we nadenken over 
wat ze schrijft en ons afvragen op wat voor manier dit boek 
ook over onszelf gaat. 

Data en tijd: dinsdag 31 januari, 21 februari en 
  14 maart 2023, 19.30 uur
Plaats:  bij één van de deelnemers thuis
Leiding:  Ellie Boot
Opgave: Uiterlijk 23 januari bij Ellie Boot (zie gegevens 
onder ‘wie is wie’ achterin de Rondom) 

In het programma 
van BRIES:

Cursus pastoraat

In de komende weken bieden we een korte cursus aan 
rond het voeren van pastorale gesprekken.
Tijdens de eerste bijeenkomst zal het gaan over pastoraat 
in het algemeen. Welke grondhouding is belangrijk? Hoe 
ga je om met gevoelens die je tegenkomt in jezelf en de 
ander? Wat houdt goed luisteren precies in? Op wat voor 
manier kun je reageren? In deze eerste bijeenkomst heeft 
Ellie Boot de leiding.
Op de tweede bijeenkomst neemt Eunice van Zomeren 
ons mee naar de ‘transactionele analyse’. Door de ver-
schillende rollen te ontwarren die we allemaal spelen in 
de communicatie met anderen, leren we onszelf en ande-
ren beter begrijpen.
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Gedachten over de 
gedachtenisplek
in de dienst van 30 oktober worden de gemeentele-
den die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden 
herdacht. de gedachtenisplek vervult hierbij een 
bijzondere rol.

In de afgelopen periode keek de Liturgische Vormgroep nog 
eens terug op het ontstaan ervan en haar betekenis gedurende 
het kerkelijk jaar. Het leek ons zinvol om deze geschiedenis 
nogmaals, of voor het eerst onder de aandacht te brengen. 

Het begon zo…

In 2008 groeide bij de kerkenraad en liturgische vormgroep 
de gezamenlijke wens om een gedachtenisplek in de Eshof te 
realiseren.                                                                                                                                      
Vervolgens kreeg de Liturgische Vormgroep van de kerken-
raad het verzoek om hiervoor een plan te ontwikkelen. Voor 
ons een eervolle en bijzondere opdracht, die we dan ook van 
harte hebben aangenomen.   
      
Aan het ontwerpen van de vormgeving ging een zorgvuldig 
proces vooraf: gedachten en ideeën verkennen, keuzes afwe-
gen en maken en vervolgens toetsen op haalbaarheid.                                                                                                                              
Gaandeweg dit proces ontstond ook de gedachte om aan de 
gedachtenisplek een meerwaarde toe te voegen. Om tijdens 
de dienst de nabestaande(n) met de gemeente en andersom 
met elkaar te verbinden. Zo ontstonden de plannen voor een 
passende, gezamenlijke beleving en aandacht.

Om deze beide functies te kunnen combineren werd gekozen 
voor de plek achterin de kerkzaal. Een rustige, beschutte en 
toch zichtbare plaats. De inrichting werd  samengesteld door 
elementen waarmee de gedachtenisplek verbonden kon wor-
den tijdens de dienst. En van daaruit ontstonden de aanvul-
lende vormen voor de liturgie. 

In samenwerking met de kerkenraad en Ars pro Deo* groei-
de het uit tot een concreet totaalplan. Op een speciale 
gemeenteavond werd het, ondersteund met een maquette, aan 
de gemeente voorgelegd en kon het plan na goedkeuring in 
de periode erna worden gerealiseerd. 

Het is mooi, om na al deze jaren te zien en te ervaren, dat de 
gedachtenisplek, de inrichting en de invulling zijn uitge-
groeid tot een blijvende, waardevolle gedachtenisplek met 
ruimte voor nabestaanden en gemeente.  
   
De gedachtenisplek en bijpassende handelingen zijn te her-
kennen aan:

*  de ronde, goudkleurige wand is een beschutte en rustige 
plek 
*  de tafel is door zijn druppel vorm een symbool van doop, 
leven en hoop
*   het bankje een rust plaats om te overdenken 
*  de standaard met kaars geeft licht en warmte op de zondag 
na het overlijden van een gemeentelid
*  de schaal is de drager van de steen met naam van elk 
gemeentelid die overleden is. Tijdens de dienst wordt de 
steen door de nabestaande en predikant in de schaal gelegd 
en blijft zo gekend en zichtbaar 
*  in het boek, staan alle namen van de overledenen opge-
schreven. Het boek ligt open om in te zien. Daarmee is het 
boek een blijvend document van herinnering voor de Eshof-
gemeente
*  de stenen worden voor de gedachtenisdienst  in het doop-
vont gelegd en tijdens deze dienst overgedragen aan de nabe-
staande als herinnering voor thuis.
*  voor de gedachteniszondag maakt de Vormgroep een pas-
sende schikking  om de nabestaanden en gemeente een 
ondersteunend beeld mee te geven.

We hopen, dat deze toelichting een bijdrage betekent waar-
mee we samen het kerkelijk jaar kunnen beleven.
 
Namens de Liturgische Vormgroep,

Bea de Rijke

*Ars Pro Deo is een kerkelijke kunstenaarsvereniging.  
Verschillende kunstenaars ontwierpen de wand, de tafel 
met bankje, de schaal en kaarsenstandaard.
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Van  harte aanbevolen 
door de diaconie: 
De collectes 
voor de 
komende 
weken
13 november
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.

20 november
Oecumenische dienst in het Pauluscentrum

27 november
Stichting moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren 
wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande moeder, na de bevalling, te moeten achterlaten 
in een situatie die onveilig, stressvol en armoedig is. Daarom 
besloot zij te willen helpen en is 
Stichting MoederZorg (SMZ) 
opgericht. Wat Saskia o.a. aan-
treft zijn kapotte onveilige 
tweedehands spullen zoals bed-
jes, kinderwagens en boxen. 
Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, 
dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook 
doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de voed-
selbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steu-
nen zodat zij beter voor haar kind kan zorgen?

De vespercollectes  van 27 nov. 4, 11 en 18 dec.
zijn bestemd voor de Voedselbank

4 december
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 pakketten 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 moge-
lijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten.  
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volle-
dig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, 
gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor 
de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom 

11 december
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.

Jan van d Kuilen

Van harte aanbevolen 
door het college van 
kerkrentmeesters: 
De 2e collectes voor 
de komende weken 
Op 6 november en op 4 december: 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 dra-
gen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vierin-
gen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na 
de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische ere-
diensten georganiseerd.

Op 13 november: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de bege-
leiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik 
van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werk-
overleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorg-
vuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte 
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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 27 november: Bries
De commissie Bries (voorheen Vorming en Toerusting) 
bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs-
gemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaar-
lijks een programma aan te bie-
den van gespreksgroepen en the-
ma-avonden.

José van Dasselaar

Kinderdienst en de 
Eshof
 
We hebben voor deze eindejaar-periode een gevarieerd 
programma gemaakt om de kids, samen met de ouders, 
mooie momenten te laten beleven. Het is een mix van kin-
derdiensten, een Jeugd-Doe-Dienst en het Kerstfeest in en 
rondom de Eshof. 
 
De kinderdiensten zijn gepland op 13 november, 11 en 25 
december. Daarnaast is er op 27 november onze derde 
Jeugd-Doe-Dienst. Hier gaan we samen met kids en 
ouders weer ‘ontdekken, vieren en eten’ rondom een 
thema. Goed om deze zondagochtend al in de agenda te 
zetten!
 
Op 24 december in de vooravond is er kinderkerstfeest 
voor het hele gezin. We verzamelen in de Eshof voor het 
bekende kerstverhaal en maken daarna allemaal samen een 
kleine ronde door het dorp langs meerdere kersttaferelen. 
We sluiten af in de Eshof.
 
Ben jij onze SuperSter!
Om de taferelen te laten leven, is het leuk als de kids hier-
aan meedoen met invulling van toneelspelers en muzikan-
ten. We zijn op zoek naar:
# Romeins soldaat

# Hulpsoldaten
# Drie wijzen, Melchior, Balthasar en Caspar
# Hoofdengel
# Drie engelen 
# Romeins Aalmoezenier
# Romeinse hulpsoldaten
# Vier herders
# Maria en Jozef
De kids kunnen zich opgeven bij Richard (fam.vdkamp@
outlook.com) of Bianca (biancavdburg@live.nl) voor 27 
november 2022. Het is goed om aan te geven welke rol je 
graag wilt, ook een tweede voorkeur aangeven en met wie 
je samen wilt staan in het tafereel. Als je muziek wilt spe-
len horen we dat ook graag. Samen maken we er een mooi 
feest van en iedereen kan zijn talent laten zien en 
‘schijnen als een ster’!
 
We horen graag van je.
 

Groeten kinderdienst leiding
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Update ZWO
deze keer vraagt mieke aandacht voor het ‘maand-
verband’ project bij Queen of peace highschool. en 
we willen ook graag vertellen dat de ‘proefboerde-
rij’ kan starten! er is voldoende geld bij elkaar 
verzameld om dit mogelijk te maken. heb je de 
geldmeter van georgië al gezien? hierbij een uitleg 
van de doelen die we steunen. 

proefboerderij van start!
De actie Nacht Zonder Dak heeft zich ingezet voor het 
opzetten van een proefboerderij. Het idee is om bij Queen of 
Peace Highschool een boerderij te starten met als doel om de 
jongeren te onderwijzen over het houden van dieren als ver-
dienmodel. Op school willen ze de jongeren van 18 geselec-
teerde families opleiden om vee te verzorgen en hiermee 
inkomen voor het gezin te genereren. Hiermee worden ze 
opgeleid in verzorging, voeding en ondernemerschap. 
Na voldoende opleiding kunnen de geselecteerde gezinnen 
zelfstandig een eigen boerderij starten met 500 kuikens of 
een koe. Op termijn zullen de gezinnen een eigen deel-inko-
men kunnen genereren met de verdienste van het verkopen 
van de slachtkippen en de verkoop van melk. 
Door de deelnemende kids van NZD is een mooi bedrag 
opgehaald welke door de ZWO is bijgelegd tot €5500,-. Met 
dit geld kunnen in 500 kuikens, een koe, de huisvesting en 
de eerste voeder- en zorgkosten worden voorzien. Hiermee is 
deze wens van Queen of Peace om te ‘ondernemen’ realiteit 
geworden. Mooi dat we hier vanuit de Eshof aan kunnen bij-
dragen.
De komende periode houden we jullie op de hoogte.

Groetjes uit Oeganda.
Het lijkt alweer zo lang gele-
den dat we als gemeente 
twee jaar lang ondergedom-
peld waren in het wel en wee 
van de Queen of Peace 
gemeenschap in Mpigi, 
Oeganda.

De kennismakingsreis in februari 2017 met het ZWO 
team. Erna in september de start van de voorbereiding 
voor de jongerenreis. De voorlichting in de kerk voor 
ouders en belangstellenden.
Al die acties in de herfst en het voorjaar erna om dat enor-
me bedrag bij elkaar te krijgen…
En het uiteindelijke resultaat: een prachtige jongerenreis in 
de zomer van 2018. Een onvergetelijke ervaring voor het 
hele team.

Wat is er in die vijf jaar veel gebeurd in de wereld. 
De Covid pandemie. Hier al afschuwelijk, maar de landen 
in de wereld waar nauwelijks IC’s in ziekenhuizen zijn en 
geen geld voor noodhulp is, was het nog veel erger.
Bovendien trokken veel buitenlandse hulporganisaties hun 
medewerkers terug, waardoor veel projecten ‘het ineens 
zelf uit konden uitzoeken'...
Ook “ons” Livingstone kon zijn hoofd niet boven water 
houden en moest stoppen om projectreizen aan te bieden. 
(we hebben net gehoord dat ze een doorstart hebben 
gemaakt en Queen of Peace in oktober bezocht hebben).

Gelukkig kwam in Oeganda ook een vaccinatieprogramma 
tot stand. Veel later dan in Europa, en in eerste instantie 
met de soorten vaccins die ruim gedoneerd werden omdat 
wij ze hier niet wilden. En zij dus ook niet, want ook in 
deze landen zijn de bewoners goed op de hoogte door 
internet en social media.
Scholen zijn in Oeganda meer dan een jaar dicht geweest, 
salarissen werden mondjesmaat uitbetaald.
Al die tijd bleven Philomena, de directrice en ik met 
elkaar in contact. Wat er ook gebeurt, een deel van mijn 
gedachten is altijd nog bezig met mijn tweede vaderland. 
Eén à twee keer per week een appje over en weer. Vanuit 
haar kant veel prayers and blessings. Ik stuurde hoopge-
vende, opbeurende berichtjes. En we deelden het wel en 
wee van onszelf en onze families. 

Dokter Angela Nagujja, onze vriendin en adviseur tijdens 
de kennismakingsreis kreeg een herseninfarct in die perio-
de. Philomena zat in Kampala omdat de school dicht was. 
Zij kon zo weer wat betekenen voor Angela. Gelukkig is 
zij weer goed opgeknapt.

Philomena gaf aan dat de leerlingen geen geld voor een 
mondkapje hadden. Omdat wij hier in de wijkverpleging 
overgeslagen (lees vergeten) waren, was ik ze aan het 
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naaien voor ‘eigen gebruik’. Ik ben doorgegaan en heb ze 
verkocht. Zo heb ik een mooi bedrag bij elkaar verdiend. De 
ZWO heeft dit naar Philomena over gemaakt en het naaiate-
lier heeft voor elke leerling een mondkapje genaaid.

Na een jaar mocht de school weer open. Helaas kwamen 40 
meisjes niet meer naar school. De hoofdreden was zwanger-
schap en uithuwelijken. Dit omdat de families geen inkom-
sten hadden. De oogst kon niet verkocht worden in de stad, 
salarissen werden niet uitbetaald. Veel mensen uit de stad 
gingen terug naar de dorpen omdat daar in ieder geval nog 
wat te eten was. Er waren teveel monden om te voeden in de 
gezinnen.
Philomena en haar team zijn nu weer vol goede moed 
gestart. S4 wordt voorbereid voor de examens in december.
De oorlog in de Oekraïne is het volgende probleem. De 
graanleverancier van Afrika krijgt de oogst er niet of nauwe-
lijks heen doordat hun havens geblokkeerd zijn. De kosten 
van eten stijgen enorm, benzine is duur, transport onbetaal-
baar en de inflatie stijgt ook flink.

En, hoe bijzonder, ik word nog steeds regelmatig aangespro-
ken met de vraag “hoe gaat het in Oeganda”. Een klein stukje 
van dit land en de mensen is toch in ons dorp blijven hangen.
Ineens krijg ik een envelop met een mooi bedrag. Iemand ging 
met pensioen en wilde geen cadeau maar een bedrag voor het 
maandverbandproject. “Want dat is er toch nog steeds?”

En zo kom ik bij de kern van het verhaal: QueenPads, de 
wasbare maandverbanden. Weet u nog?
Navraag bij Philomena geeft aan dat er op dit moment 98 
meisjes op school zitten.
De twee naaisters zijn er nog steeds. Eentje was een poosje 
weg om haar verongelukte vader te begraven, maar is inmid-
dels weer terug. Ze proberen hun salaris te verdienen door 
ook wat commerciëler te naaien. Maar ze staan nog op de 
payroll van de school.
De naaimachines doen het nog steeds goed.
De materialen zijn in Oeganda te krijgen, maar de kosten 
zijn hoger. Waar niet.

En…hier werd ik zo vreselijk blij van… alle eerstejaars leer-
lingen, de meisjes maar òòk de jongens, krijgen nog steeds 
les in het naaien van de maandverbanden. 
Destijds kwamen er ook al schuchter een paar jongens en 
enkele leraren voorzichtig de les in om te horen hoe ze hun 
zus of dochter of vrouw hiermee konden helpen.
Maar het menstruatietaboe is door onze actie daar echt ver-
broken.
Bleven voorheen de meisjes thuis tijdens hun menstruatie 
omdat er geen geld voor maandverband was, nu regelt jouw 
broer een patroon en de uitleg hoe je voor jezelf dit ‘pro-
bleem’ kunt oplossen. 

Het streven van de school is om aan het begin van het 
schooljaar, dat is daar januari, iedere leerlinge weer een 
startsetje te geven. Ook de meisjes in hogere klassen, want 

na 12 maanden zijn hun verbanden wel toe aan vervanging.
De kosten per setje zijn gestegen door de huidige materiaal-
kosten. Van 5, euro- is de kostprijs nu 6,50 euro.

Na overleg met het ZWO-team mag ik het nog een keer pro-
beren. Wij gaan nu richting de feestdagen en een rare, onze-
kere winter tegemoet. Ook in Oeganda hebben ze begrepen 
dat Europa met heel duur gas of misschien zelfs zonder gas, 
een regelrechte ramp is. En in tegenstelling tot bij hen, werkt 
hier niks op houtskool of firewood.
Maar mocht u wat over hebben, dan zou het heel fijn zijn dat 
u aan hen denkt.

                                
.

Een startset is 6,50. euro. Hier zitten 6 verbanden in, een 
stukje zeep, een zakje zout (voor het wassen, zout is bacte-
riedodend) en een transporttasje om ze mee naar school en 
weer mee naar huis te nemen.

Op onderstaand rekeningnummer kunt u uw donatie storten.
Rabobank: rekeningnr. NL49 RABO 0302263977 
t.n.v. ZWO-commissie Eshof  onder vermelding van 
Diaconaal project Oeganda/maandverband

Maar alle envelopjes die weer in mijn brievenbus gegooid 
worden, komen ook echt via de ZWO aan in Oeganda. 
L.PH. Michonlaan 1.

Ik wens u allen goede feestdagen en hoop dat de wereld 
gauw weer tot rust komt.

Vriendelijke groeten,
Mieke van Vliet
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Geldmeter Georgië 
in de eshof staat de geldmeter voor het project van georgië. destijds is deze door het jongerenproject 

gemaakt, waarin het idee was om onderaan de berg te starten waar het startbedrag 0 is. 
als doel op de top van de berg gaan we met z’n allen op reis. 

Vanuit de ZWO zijn wij doorgegaan met het project in Georgië 
en geven de komende drie jaar 2022, 2023 en 2024 support 
aan Youth for Christ. Iedere ‘berg’ staat voor een project in 
Georgië waar geld voor ingezameld wordt.

Project 1: Kids club support 
De komende drie jaar steunen wij de ‘kids club’ in Aghaiani. 
Wij steunen hiermee onder andere Bijbels werkmateriaal, 
knutselspullen en sport- en spel activiteiten. We steunen elk 
jaar met 2700,-euro.

Project 2: Summer camp
Afgelopen zomer hebben kinderen in Georgië een week kun-
nen genieten van een leuke vakantie. Ze hebben in een kam-
peerboerderij onderdak gevonden en hebben naast Bijbelse 
vorming ook veel aan sport en spel activiteiten gedaan. De 
support bedraagt 1500,-euro.

project 3: aghaiani 
We zijn nog in overleg met Eliso op welke wijze we support 
geven aan de opbouw van het jeugdwerk in Aghaiani. Tijdens 
onze geplande verkenningsreis in juni 2023 zullen we hier een 
besluit over nemen.

Project 4: Youth Centre, Tbilisi
Een grote wens van het team in Tbilisi is om een eigen pand 
te hebben voor alle activiteiten. Hiermee worden ze meer 
zichtbaar en zijn ze minder afhankelijk van de gastvrijheid van 
de huidige vrijwilligers voor het huisvesten van een kantoor, 
overleggen en het bergen van alle YfC spullen. Een eigen 
pand biedt ook de mogelijkheid om tegelijkertijd een Day 
Care Centre (DCC) in te richten. Hiermee maken ze een 
essentiële stap in hun ontwikkeling om in Georgië nog meer 
projecten te kunnen opzetten. De steun van de Eshof bestaat uit 50% van de aankoop van een gebouw, de andere 50% dient 
uit eigen middelen te komen of via andere sponsors. Wij sparen 3 jaar lang 7500,-euro.
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Aankondiging bedevaart reis september 2023
We zijn kort geleden teruggekomen van een mooie lourdes bedevaart en hierbij alweer de eerste aan-
kondiging voor volgend jaar. de voorbereiding is reeds in volle gang en net als voorgaande reizen 
wordt dit ook een mooie reis op maat.

Voor 2023 is het Portugal geworden bekend om de“De Verschijningen van Fátima” Het Sanctuarium van Fátima in de 
plaats “Cova da Iria” is een belangrijk bedevaartsoord voor Mariaverering waar pelgrims over de hele wereld samen 
komen. Daarnaast gaan wij uiteraard meerdere plaatsen bezoeken, activiteiten ondernemen waaronder wandelingen.

Ben jij ook geïnteresseerd in deze 10 daagse rondreis, noteer dan alvast 11 t/m 20 september in de agenda. In de volgen-
de Rondom worden de datums vermeld van de voorlichtingsdagen. Tijdens deze dagen gaan wij inhoudelijk deze reis 
doornemen.

Een leuk vooruitzicht dus om naar uit te kijken. 

Hartelijke groetjes mede namens Fred en Mirjam,

Willie van Kooij
St. Lucasreizen
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De musical begint gestaag vorm te krijgen. Steeds meer wordt 
spel en zang samengevoegd. De stapel rekwisieten, decorstuk-
ken en kleding groeit met de week. Nu de eerste repetitie met 
kleding erop zit, dringt het ineens door: het komt nu écht 
dichtbij! Voor we het weten is het uitvoeringsweekend van 10 
t/m 12 februari aangebroken! 

Dat betekent: werk aan de winkel. Alles moet nu écht uit het 
hoofd! Een pittige klus, want de teksten zijn niet makkelijk. 
En als je ze wel kunt onthouden, dan is het nog maar de 
vraag of je ze verstaanbaar kunt uitspreken. Probeert u het 
thuis maar eens hardop (en dan iedere keer een beetje snel-
ler):

-Babbel, Babel, bouwen, babbel, Babel, bouwen, babbel, 
Babel, bouwen, wow!
-Vliegen, draven, stuiven, hollen, kevers, mijten, mieren, 
mollen
-Hij mist een hulp en tegenover, maatje uit hetzelfde hout, 
die hij binnen-buiten zinnen, zinnenstrelend kan beminnen

Veel thuis oefenen en iedere repetitie aanwezig! Kortom, 
hard werken. Én ook heel veel plezier! Tijdens de repetities 
en tijdens ‘het café’ na afloop. Dé plek om nog even na te 
praten over het verhaal. Wist je dat Noach de kleinzoon van 
Methusalem was? En dat de zoon van Methusalem, de vader-

van Noach, 777 jaar werd? Dat is niet alleen oud, maar het is 
ook een symbolisch getal! En dat Adam ‘uit de aarde geno-
men’ betekent? Enne, niet om te roddelen, hoor, maar kan 
het zijn dat Eva is vreemdgegaan? Heeft de zwerver Kaïn 
zijn pad gevonden, en is dat een smal pad of een breed pad? 
Wat is eigenlijk het verschil tussen liegen en de halve waar

heid spreken? Heel veel vragen…maar of er ook antwoorden 
komen? 

Deelnemers delen hun bespiegelingen over hun personage op 
de website van de musical: https://www.musicalhoevelaken.
nl/Kaïns-oerverhalen. Zeer de moeite waard om eens te 
lezen!  

nieuwsgierig? 
noteer alvast 11 en 12 februari in uw agenda: 

 Zaterdag 11 februari 14.00 uur 
●	 Zaterdag	11	februari	19.30	uur
●	 Zondag	12	februari	14.00	uur

Kijk op www.musicalhoevelaken.nl/tickets voor kaarten en 
volg ons op www.facebook.com/musicalgroephoevelaken 
voor het laatste nieuws! 

Nel Stoffelsen 

Musical Kaïn - zwerver in de oerverhalen!
Een klein inkijkje in het musicalproces 
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Energieverbruik in de Eshof.
We hoeven de krant maar open te slaan of het jour-
naal aan te zetten, of we worden wel geconfronteerd 
met een crisis. dat kan variëren van een stikstofcri-
sis, vluchtelingencrisis, energiecrisis of een drei-
gende economische crisis. de oorzaken zijn divers 
maar de vreselijke oorlog in oekraïne heeft op veel 
vlakken een merkbare invloed.

Deze invloed laat zich vooral voelen in de torenhoge ener-
gietarieven en een onder andere daaruit voortvloeiende infla-
tie zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Veel mensen 
zien met angst en beven de komende winter tegemoet, niet 
wetende hoe de energierekening betaald moet worden, 
ondanks het prijsplafond en de éénmalige uitkeringen van 
deze en de volgende maand.

De hoge gasprijzen raken uiteraard ook ‘de Eshof’. 
Weliswaar verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat in 
de voorbije jaren verstandige besluiten zijn genomen door 
veel te investeren in het duurzaam maken van het gebouw, 
wat ons het predicaat ‘groene kerk’ heeft opgeleverd. De 
zonnepanelen zorgen ervoor dat wij nauwelijks stroom van 
het net afnemen maar vrijwel alles zelf opwekken. Het grote 
probleem zit in ons gasverbruik.

Het zal geen verrassing zijn dat onze begroting voor volgend 
jaar onder forse druk staat. Door de torenhoge gasprijzen 
voorzien wij dat wij vier keer zoveel kwijt zijn aan energie-
kosten ondanks dat ook kerken vallen onder het prijsplafond 
van de overheid. 

Om de kostenstijging een klein beetje in de hand te houden 
en ook onze bijdrage te leveren aan het zuiniger omgaan met 
energie is de thermosstaat in de Eshof vanaf heden 2 graden 
lager ingesteld. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen het 
koud heeft maar misschien is een wat dikkere trui aan te 
raden.
Ook willen we voorkomen dat veel warmte via de voordeur 
het pand verlaat. Daarom zal op zondagmorgen de binnen-
deur van het tochtportaal dicht blijven. Uiteraard staat de 
buitendeur wel uitnodigend open. 

Gaan deze maatregelen echt het verschil maken? Nee, zeker 
niet, maar niets doen is geen optie en alle beetjes helpen. 

Laten we met ons allen niet alleen thuis maar ook in de kerk 
bewust omgaan met energie.

Namens het college van kerkrentmeesters

Frits Harmsen.

Lang zal hij leven! 
Interactieve theatervoorstelling

Classis Veluwe nodigt u uit voor de interactieve theatervoor-
stelling ‘Lang zal hij leven’, tot stand gekomen door de 
samenwerking van de Protestantse Theologische Universiteit, 
de Protestantse Kerk en Nachtzon Media. Als classis Veluwe 
zijn we actief betrokken bij de voorbereidingen van deze 
voorstelling. In het toneelstuk worden morele dilemma’s 
rondom euthanasie bij dementie scherp zichtbaar en voel-
baar. In een column in de Barneveldse Krant schreef ik het 
volgende over deze voorstelling: “De voorstelling ontroert, 
ontregelt, zet aan tot denken. Een eenduidig antwoord is er 
niet, wel voldoende stof om over door te spreken. Zeker voor 
werkers in de zorg en de kerk lijkt me dit een waardevolle 
voorstelling die prikkelt en zal uitnodigen tot verder 
gesprek.” 
Op dinsdag 22 november zijn er twee voorstellingen in 
Barneveld. De middagvoorstelling begint om 16.30 uur. We 
nodigen hiervoor in het bijzonder predikanten en kerkelijk 
werkers uit de classis uit. Voorafgaande aan deze voorstelling 
ontmoeten we u graag in de foyer van het theater, waar ook 
de mogelijkheid is een kopje koffie te drinken. We zullen 
daar vanaf 15.30 uur zijn. De tweede voorstelling begint om 
19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, is hier welkom. We 
hebben dan geen speciale ontvangst. Na de voorstelling zul-
len we als classis materiaal delen dat kan helpen bij een ver-
der gesprek in de kerkenraad, een gesprekskring of met je 
collega’s.
De voorstelling wordt u gratis aangeboden. Diverse fondsen 
en instellingen hebben een bijdrage geleverd, waaronder 
Rotary Club Barneveld en classicale vergadering Veluwe. U 
moet zich wel aanmelden (https://zingenindekerk.nl/evene-
menten/lang-zal-hij-leven/). 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de 
PThU:

https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/moral-compass-
project/theaterstuk-morele-dilemmas-bij-euthanasie/
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Wat is het mooi en kostbaar om onderdeel te mogen zijn van 
zo’n levende werkelijkheid. Een gemeente waarin we naar 
elkaar omzien en samen uitzien naar een Hemels perspectief: 
in liefde en verbondenheid met God als mensen op aarde 
samenleven.
Wat een contrast, met de roerige tijden waarin we nu leven.

Hoe mooi kwam kerk-zijn samen met die roerige tijden, toen 
we in de vergadering luisterden naar Nico Rootselaar die ons 
vertelde van de prachtige ontmoeting die de diaconie heeft 
gehad met de Oekraïnse vluchtelingen. In de volgende 
Rondom zal er wat meer informatie volgen.

De tekst die na de vergadering in mijn hoofd bleef rondzin-
gen was; “Waar liefde is, gebiedt de Heer zijn zegen”. Een 
ouderwetse psalm, bij u misschien beter bekend met een ver-
gelijkbare tekst uit het Liedboek. De tekst is ongeveer het-
zelfde. De betekenis ook. 
Shalom.

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

Vanuit de kerkenraad

Op donderdag 27 oktober heeft de Kleine Kerkenraad weer 
vergaderd en zaten we weer volop in alle ontwikkelingen die 
in de gemeente gaande zijn. Elke keer weer valt mij op hoe-
veel er gebeurt in de gemeente. 

Als we kijken naar de agenda van de kerkenraad lijkt het 
soms alsof we daar heel ver vandaan staan: we hebben 
gesproken over de aanpak van het nieuwe Beleidsplan, de 
Plaatselijke regeling en een lijvig document van de PKN 
waarin beschreven staat wat te doen als er grensoverschrij-
dend gedrag in de gemeente plaatsvindt. 
Ver weg en toch…
Zo dichtbij!

Documenten als deze zijn nu eenmaal nodig om vast te leg-
gen wat we met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld ‘hoe gaan we 
om met het Avondmaal?’ Of ‘welke plek hebben kinderen in 
de gemeente?’. Dan ineens zijn het onderwerpen van ons 
allemaal.
Dichtbij en belangrijk.
Geen droog papier, maar een levende werkelijkheid.

Pastoraal bezoek gewenst?
Sinds enkele jaren komen we in het najaar bij u met de vraag: zou u het fijn vinden om bezoek namens de 
Eshofgemeente te ontvangen?
De wijkteams doen hun best om alle mensen in hun wijk te kennen. Ze vangen signalen op en geven die zo nodig door. 
Toch kan het gebeuren dat niet iedereen gezien wordt. Soms ontvangen mensen geen bezoek, terwijl ze dat eigenlijk wel 
zouden willen.

Daarom vragen we u of u zelf wilt doorgeven of u graag iemand op bezoek zou willen hebben. Dat kan een contactper-
soon zijn, een ouderling, diaken, pastoraal medewerker of predikant. U mag zelf voorkeur aangeven.
Wilt u dit doorgeven aan Nel van Rietschoten? En gelijk uw adres en telefoonnummer daarbij vermelden?
De gegevens van Nel vindt u achterin de Rondom.

Fijn als u dit doet; als pastoraal team kunnen we dan zorgen dat u niet vergeten wordt!

Namens het pastoraal team 
(Yvonne de Gier, Hannah Wicherink, 

Jan Vogel, Ellie Boot),
Nel van Rietschoten
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Vrijwillige bijdrage Rondom
in 2 opeenvolgende nieuwsbrieven hebben wij een 
verzoek geplaatst voor een vrijwillige bijdrage voor 
rondom. velen hebben aan ons verzoek gehoor 
gegeven, waarvoor onze hartelijke dank.

Niet iedereen is geabonneerd op de nieuwsbrief zodat ons 
verzoek sommigen niet heeft bereikt. Vandaar dat we het 
artikel ook hier plaatsen.

Ons blad ‘Rondom de Eshof’, meestal aangeduid als 
Rondom, vervult een belangrijke functie in de gemeente. We 
blijven op de hoogte van elkaars wel en wee, van komende 
kerkdiensten en gastpredikanten en van andere activiteiten 
die op het programma staan. Ook naam- en adresgegevens en 
rekeningnummers zijn in Rondom te vinden alsmede de 
nodige achtergrondinformatie uit ‘kerk en samenleving’. Het 
blad verschijnt 10 keer per jaar en een enthousiaste redactie 
probeert telkens weer een aantrekkelijke uitgave te produce-
ren. 
Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid het blad digitaal te 
ontvangen. Velen maken van deze mogelijkheid gebruik.

Het produceren van het blad brengt uiteraard kosten met zich 
mee en zoals alle kosten, stijgen de kosten van Rondom ook, 
al was het alleen maar vanwege de sterk gestegen papier-
prijs.

Elk jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Met deze 
bijdrage hopen wij het blad kostenneutraal te kunnen maken. 

Overmaken kan op 2 manieren:
1. op rekeningnummer NL20 RABO 0302206299 (let op: dit    
    is een ander nummer dan in Rondom staat vermeld).
2. door gebruik te maken van de QR code.
   Het enige wat u daarvoor nodig heeft is een smartphone      
   of Iphone met fotocamera of de app ‘QR Scanner’.  De   
RABO app werkt ook prima. 

Let op: andere bankapps werken niet.
 Scan de QR code bij dit artikel en de rest wijst zich vanzelf. 
Het bedrag is al ingevuld met €25 euro.
 maar dat kunt u wijzigen in elk ander gewenst bedrag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits Harmsen.

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 dubbelnummer december/januari is 
dinsdag	29	november	2022	
Inleverdatum voor het februarinummer 2023 is 
dinsdag 31 januari 2023

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.

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.

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
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op 27 november is marian van giezen weer als gastpre-
dikant aanwezig. 

Marian behoort tot onze vaste gast-
voorgangers. Zij heeft dan ook een 
verleden in Hoevelaken want van 2009 
tot 2011 was ze als deeltijdpredikant 
verbonden aan ‘de Eshof’ en heeft in 
die periode het proces begeleid van 
anderhalf naar één fulltime predikants-
plaats. Hoewel Marian maar kort ‘de 
Eshof’ heeft gediend, bewaren veel 

gemeenteleden goede herinneringen aan haar. 
Marian is niet meer als predikant verbonden aan de 
Wilhelminakerk in Utrecht maar sinds 1 juli van het vorig 
jaar is ze coördinator van het Lindenhuis (inloophuis) in 
Zeist.
Inloophuizen zijn niet geheel nieuw voor Marian. Vanuit 
haar vroegere werk als pastoraal medewerker van de RK 
kerk en later als predikant in Utrecht was ze al betrokken bij 
inloophuizen die functioneren op het grensvlak van kerk en 
samenleving. Het werk als coördinator is weliswaar nieuw 
maar gezien de ervaring van Marian ook weer niet geheel 
onbekend. 
Haar parttime functie (20 uur per week) laat ook nog ruimte 
om voor te gaan in kerkdiensten, zoals op 27 november in de 
Eshof.

Frits Harmsen.

Gastpredikanten in november.
in november is op 2 zondagen een gastpredikant 
aanwezig.

op 13 november gaat prof. dr. henk de roest uit 
amersfoort voor.

Vele jaren geleden is Henk de Roest 
al eens voorgegaan in de Eshof maar 
velen zullen hem niet meer scherp 
op het netvlies hebben, vandaar deze 
wat uitgebreide introductie. 

Henk is hoogleraar Praktische 
Theologie aan de Protestantse 

Theologische Universiteit in Groningen en woont met zijn 
partner Ds. Renske Zandstra in Amersfoort.

Op zijn website is de volgende informatie te vinden:

Vanaf september 2012 geeft Henk les en doet hij onderzoek 
aan de Protestantse Theologische Universiteit, op de, zoals 
hij zelf zegt, prachtige locatie Groningen.

Van 2001-2012 bekleedde hij de leerstoel Praktische 
Theologie aan de Universiteit van Leiden. In die tijd merkte 
Henk hoe de ervaring van ruim twaalf jaar predikant zijn 
(empirische) theologische benadering en zijn onderwijs beïn-
vloedde. Ook het feit dat hij sinds 1985 thuis is in praktisch-
theologisch onderzoek/debatten als student, heeft hem een 
goede basis gegeven voor zowel het onderwijs als het doen 
van onderzoek.

Zijn promotieonderzoek ging over de geschriften van een 
inmiddels vrij beroemde Duitse filosoof, Jürgen Habermas. 
In 1998 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Universiteit 
van Leiden (cum laude). 

Henk is ervan overtuigd dat als een student een goede onder-
zoeker wordt die christelijke praktijken in de samenleving 
analyseert, hij/zij ook een goede leraar en een goede voor-
ganger zal worden... 

Henk heeft vele publicaties op zijn naam staan, onder andere 
het zeer lezenswaardige boek: Een huis voor de ziel
Daarnaast is Henk sinds 1 januari 2016 hoofdredacteur van 
het enige, zoals hij zelf aangeeft, enige boeiende academi-
sche tijdschrift over kwalitatief onderzoek in en met kerken, 
gemeenten wereldwijd en nieuwe en opkomende christelijke 
gemeenschappen: Kerkelijke Praktijken. Tijdschrift voor 
ecclesiologie en etnografie.  

                    Bedankjes
Wat waren wij verrast door de mooie bloemen en 
kaarten die wij mochten ontvangen voor onze 65 jari-
ge trouwdag. Hartelijk dank hiervoor. 

Bram en Renny van Gent.
 
Wij willen jullie hartelijk danken voor de persoonlijke 
kaart van Ellie en de mooie bloemen die wij mochten 
ontvangen voor ons 25-jarig huwelijksjubileum. We 
waren blij verrast!

Ronald en Pauline Eleveld

Wij waren ook blij verrast met de bloemen "van de 
kerk" i.v.m. ons 60 jarig huwelijksfeest. Ze hebben 
lang gestaan.

Nia en Ad Ritmeester (Nijkerk) 



D E  E S H O F 17

Scan de QR-code om te betalen voor
Solidaridad.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

   https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=kswa9h

9nSgS6xao5CzQgfg

steun de vrouwen die erkenning 
en rechtvaardigheid verdienen.

De steun die Solidaridad jaarlijks ontvangt is onmisbaar 
voor de arbeiders waar zij zich voor inzet!
Deze keer betreft het Peruaanse vrouwen, de z.g. ‘palla-
queras’ (verzamelaars). In het steenafval van de goudmij-
nen zoeken ze brokken waar nog wat goud in zit. Met name 
door de vele losliggende brokken een gevaarlijk en zwaar 
werk. Om wat te verdienen moeten ze dit goud op de zwar-
te markt zien te verkopen hetgeen hen kwetsbaar maakt 
voor uitbuiting. En thuis wacht ook nog eens het huishou-
delijk werk. En ondanks de lange dagen die zij maken ver-
dienen zij weinig. 
Deze vrouwen verdienen beter. Samen kunnen wij ze met 
onze bijdragen helpen om te strijden voor wettelijke erken-
ning waardoor uitbuiting vermeden wordt en hun werkom-
standigheden verbeteren.
Meer informatie vindt u op www.solidaridad.nl/goud

En na twee jaar hopen we weer gezamenlijk Solidaridad-
zondag te kunnen vieren in het Pauluscentrum.
Door de onzekere tijd vanwege Corona en daardoor de 
gewijzigde opstelling in het Pauluscentrum zal er geen ver-
koop zijn van Fairtrade producten.
En ook ontvangt u met de Rondom en het Dialoogje geen 
enveloppen meer voor Solidaridad. 

Wij bieden u dit jaar enkele mogelijkheden om uw bijdrage 
te storten.
- in de collecte tijdens de gezamenlijke viering op 20 
novem   ber in het Pauluscentrum 
- dit kan op de bankrekening van ‘PG de Eshof inzake col-
lecten’ met nummer NL30 RABO 0382 204 735 onder 
vermelding van “Solidaridad 2022”. 
- en in de hal van de Eshof staat vanaf begin november de 
doos voor Solidaridad met een stapeltje lege enveloppen.
Laten wij met onze giften deze Peruaanse vrouwen helpen 
hun leven te verbeteren

Paulusgemeenschap: Marijke Kroon
De Eshofgemeente: Jan Vogel 

God ontmoeten
In de vorige eeuw lag in onze kerken de nadruk bij het 
geloof meer op kennis over het geloof dan op de persoonlij-
ke beleving daarvan. Dat is de laatste decennia anders 
geworden. De nadruk ligt nu meer op de persoonlijke bele-
ving en de ontmoeting met God. Vroeger ging het meer over 
weten, dus meer gericht op kennis en nu meer op gevoel. 

Een verhuizing van hoofd naar hart; vooral bij jongeren valt 
dat op. Dat is ook een stukje van de frictie tussen ouderen en 
jongeren: ze weten zo weinig over geloof denken de ouderen 
dan en bij de jongeren wordt gedacht doe niet zo moeilijk, 

het voelt toch goed. Maar bij beiden bestaat behoefte aan 
contact met God. Daarbij zou je kunnen denken aan Henoch 
uit het begin van Genesis, die wandelde met God. Daar dacht 
ik pas aan toen Sigrid Kaag, leider van D66, over haar geloof 
sprak, had ze het ook over wandelen met God en zo kracht 
vinden in je geloof. Dat is God ontmoeten. Wandelen, een 
tweegesprek, over de weg die we met God gaan. Voor ons is 
dat nogal eens een zoektocht en het zou zo gemakkelijk zijn 
als God wat duidelijker de weg zou wijzen. Maar ja, zo gaat 
het niet als regel.
Een zoektocht, daar moest ik ook aan denken toen ik een 
artikel las over de Rosse Grutto. Een bijzondere trekvogel 
die helemaal in het noorden van Amerika in Alaska woont en 
ieder najaar een reis naar het zuiden, naar Nieuw Zeeland, 
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gemakkelijkste wegen die God met ons wil gaan. Maar als 
we op die weg gaan vinden we hem op onverwachte plaatsen 
in onvermoede gedaanten. Dan voelen we “hij is het weer” 
die zich even laat zien. Licht in een soms donkere nacht.

Het valt toch wat tegen, geen routekaart in ons hoofd te heb-
ben voor de plaats waar God aanwezig is, zoals die vogels, 
die feilloos hun doel weten. Dan onderweg ook precies aan-
voelen hoe de wind waait om snel en gemakkelijk voor de 
wind te kunnen gaan om hun doel te bereiken. We weten nog 
niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar daar komen we wel 
achter, nog eens wat chips onder de vleugels stoppen en dan 
ontdekken we dat wel. Nee, dan is onze levensweg toch wat 
moeilijker. We hebben nogal eens tegenwind en het is nogal 
eens zoeken om de route te vinden.
Dan is er nog een duidelijk verschil. Hoe die vogels het te 
weten komen is dus wel te ontdekken, nog eens een extra 
chips. Dat heet gewoon wetenschap. Maar wegen die mensen 
gaan om God te vinden daar komt geen wetenschap aan te 
pas, daarvoor moet je op zoek. Dan denken we het vaak op 
verre plaatsen en langs moeilijke wegen te moeten vinden. 
Maar misschien is een tweegesprek, wandelen met God door 
in geloof en vertrouwen met hem te gaan, te ontdekken dat 
God bij de mensen woont.

Cees Sonneveld
(sonneveld37@zonnet.nl)

Juni 2021

Cees Sonneveld is lid van de PKN
Kruiskerk Nijkerk en schrijft met
regelmaat artikelen in het Kompas, het
wekelijkse kerkblad van de Kruiskerk.

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 vervolgens 
naar Hoevelaken. Ook is het mogelijk rechtstreeks op "Eshof" 
te zoeken.

onderneemt. Voor hem is het geen zoektocht. Het merkwaar-
dige van die Rosse Grutto is, dat hij wel een erg lange tocht 
maakt van wel 13000 km en dat hij dat in één keer over-
brugt.
Nu weten we allemaal wel dat trekvogels een reis maken 
naar hun overwinteringsgebieden om in het voorjaar weer 
terug te komen. Maar deze vogel maakt dus wel een erg 
lange reis en dat zonder te stoppen. In ongeveer 8 dagen legt 
hij die afstand af en de gemiddelde snelheid is ruim 60 km 
per uur. Dat is allemaal simpel te meten door een klein elek-
tronisch apparaatje, een chip heet zoiets, onder een vleugel 
te bevestigen en je kunt van uur tot uur volgen waar de vogel 
is. Het is opvallend dat de vogel niet altijd in een rechte lijn 
naar zijn doel gaat, maar daarvan soms afwijkt of hoger of 
lager gaat vliegen. Dat bleek weer samen te hangen met de 
wind, hij kiest het meest gunstige traject, dus voor de wind 
gaan en dan liefst waar het hard waait. Zo waait die vogel 
naar zijn doel. Hoe die vogel dat allemaal weet, het doel, en 
de meest gunstige wind, dat is grotendeels nog onbekend.

Toen ik dit las dacht ik die vogel weet wat zijn doel is en 
voelt aan hoe hij vliegen moet om er makkelijk en snel te 
komen. Jammer dat wij zoiets niet hebben met God. Iets in 
ons wat ons stuurt op de weg naar God om hem te ontmoe-
ten als het even moeilijk is in ons leven. Niet te hoeven zoe-
ken, maar gewoon aanvoelen waar je heen moet gaan. Zoals 
we doen met ons mobiel op weg naar een vriend. Maar dan 
even God intypen en dat dan de plek met de weg naar hem 
toe tevoorschijn komt. Of misschien komt hij wel zelf op het 
scherm. Helaas, die bestemming zit er niet bij. Toch, er ligt 
een verbinding tussen God en deze wereld, daar staat genoeg 
over in de Bijbel. Denk aan Abram als God hem roept weg 
uit zijn vaderland, Mozes moet naar Egypte en Paulus de 
wereld in. Het waren niet altijd gemakkelijke opdrachten die 
ze van God kregen. Hij heeft mensen nodig om op deze 
aarde zijn rijk van vrede en gerechtigheid te bouwen, want 
zijn handen raken niet tot de aarde. Het zijn niet altijd de 




