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zondag 11 december 10:00 uur ds. Ellie Boot/Advent III
     Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw
   17:00 uur Linda de Wals en Rudi Coppoolse
     Collecte: Voedselbank

zondag 18 december 10:00 uur ds. Joep Dubbink, Uithoorn/ Advent IV
     Collecten: Voedselbank en Pastoraat
   17:00 uur Lieske Duim en Simon Drost
     Collecte: Voedselbank

zaterdag 24 december 19:00 uur ds. Ellie Boot
     Kerstavond voor jong en oud
     Collecten Kerk in Actie/ZWO en Kinderdienst
   22:00 uur ds. Ellie Boot
     Kerstnacht
     Collecten: Leger des Heils en Cantorij

zondag 25 december 10:00 uur ds. Ellie Boot
     1e kerstdag         
     Collecten: Hospice Nijkerk en Muziek en Liturgie

zaterdag 31 december 19:00 uur ds. Ellie Boot
     Oudejaarsavond
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Bries

zondag 01 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Nieuwjaarsbegroeting
     Collecten: Leger des Heils en Eredienst

zondag 08 januari 10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en verwarming gebouw

zondag 15 januari 10:00 uur dr. Gert Landman, de Bilt
     Collecten: Stichting Moederzorg en Cantorij

zondag 22 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot en Linda de Wals/oec.viering in de Eshof/HA
     Collecten: Hospice Nijkerk en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 29 januari 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Voedselbank en Pastoraat

zondag 05 februari 10:00 uur drs. Erik Idema, Hooglanderveen
     Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



Agenda
dinsdag 13 december 10:00 uur Liturgische Vormgroep
woensdag 14 december 20:00 uur Cursus Pastoraat: Transactionele analyse
   20:00 uur College van kerkrentmeesters
donderdag 15 december 19.30 uur Diaconie
vrijdag 16 december 14:30-17:00 uur Kerstmiddag
   20.00 uur Concert Voice Company Koor Nijkerk, Kerstparels

dinsdag 20 december 10:00 uur Liturgische Vormgroep
woensdag 21 december 13:30 uur Inloopmiddag

woensdag 04 januari 13:30 uur Inloopmiddag

dinsdag 10 januari 09:30 uur Ridderspoor 12 Pastoraal team
donderdag 12 januari 19.30 uur Diaconie

dinsdag 17 januari 20:00 uur Tabaksland 12 Wijkteam 6
woensdag 18 januari 13:30 uur Inloopmiddag
zaterdag 21 januari 09:30 uur Oefenzaterdag musical Kaïn

donderdag 26 januari 20:00 uur Kleine Kerkenraad

maandag 30 januari 19:30 uur Ibislaan 18 Wijkteam 4
woensdag 01 februari 13:30 uur Inloopmiddag
     
zaterdag 04 februari 09:30 uur  Oefenzaterdag musical Kaïn
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 Kerkdienst en liturgie
Thema voor de Advents- en Kersttijd: verlangen

‘Doen we ook dit jaar iets met een thema in de Advents- en 
Kersttijd?’ Gerwin Duine stelde die vraag in de vergadering 
van de kerkenraad van 27 oktober. Zou er een thema te 
bedenken zijn, dat in verschillende activiteiten en op ver-
schillende momenten terug zou kunnen komen?
We kozen voor het thema ‘verlangen’. Het maandblad Open 
Deur koos het als lijn voor zijn decembernummer. In de 
inleiding staat: “De tijd rond Kerst is een tijd om je af te vra-
gen: waar zie ik reikhalzend naar uit? Niet alleen voor 
mezelf, maar ook voor anderen, voor dat grotere geheel 
waarvan ik deel uitmaak? Waar verlang ik echt naar?”
In de vespers, die op alle Adventszondagen om 17.00 uur 
plaatsvinden, is verlangen de leidraad. Hoe kunnen we, in 
een wereld die ons soms donkerder toeschijnt dan ooit, vast-
houden aan verlangen ‘voor dat grotere geheel waarvan ik 
deel uitmaak’?
Verlangen inspireerde ook de leden van de Liturgische 
Vormgroep bij het uitwerken van de vormgeving voor deze 
weken.  Verlangen was het thema van de jeugd-doe-dienst 
van zondag 27 november.
Over haar verlangen schreef Marijke Zaalberg van de stich-
ting ‘naar school in Haiti’ een verhaal dat in de nieuwsbrief 
van 25 november is gepubliceerd. De ZWO heeft haar en 
ook onze partners in India, Oeganda en Georgie gevraagd 
wat hun verlangen is. De verhalen volgen in de nieuwsbrie-
ven die nog komen.
Verlangen was het bezinningsonderwerp in de kerkenraads-
vergadering van 24 november.
Een heel goede Advents- en Kersttijd gewenst!

Vespers in de Adventstijd

Op de vier Adventszondagen (27 november en 4, 11 en 18 
december) is er om 17.00 uur een oecumenische vesper in de 
Eshof. Het thema van de vespers is, zoals hierboven al ver-
meld, verlangen. 
Voor ieder die verlangt naar een half uur van stilte, medita-
tieve 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)

WereldLichtjesDag op 11 december

Elke tweede zondag in december is het WereldLichtjesDag. 
Voor kinderen die overleden zijn worden op de avond van 
die dag lichtjes aangestoken. Een ritueel waarover elders in 
dit kerkblad meer over te lezen staat.
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Op en rond Kerstmis in Hoevelaken

Hieronder zet ik op een rij wat er in de komende kerstperio-
de in en rond de Eshof te beleven zal zijn. Met als risico dat 
het niet lukt om volledig te zijn. Geef het me door als er iets 
ontbreekt, dan kan het op enig moment met de wekelijkse 
nieuwsbrief mee.

Vrijdag 16 december: kerstmiddag voor genodigden en 
kerstconcert
Op vrijdag 16 december gebeurt er veel in de Eshof.
Eerst is er vanaf 14.30 uur in de middag de ‘kerstmiddag 
voor genodigden’. Genodigden, dat wil zeggen dat oudere 
gemeenteleden hiervoor worden uitgenodigd. Eerst is er om 
15.00 uur een kerstviering. Rudi Coppoolse zal de zang op 
het orgel begeleiden en Eunice van Zomeren op viool. Het 
thema is gekozen in lijn met het thema ‘verlangen’: ‘laten 
wij gaan!’ De viering zal ook via kerkdienst gemist te volgen 
zijn. Daarna is er een gezellig samenzijn.
Op de avond van dezelfde dag is er in de Eshof een kerst-
concert. Het wordt verzorgd door The Voice Company, een 
koor uit Nijkerk onder leiding van Edwin Schimscheimer. 
Verschillende mensen uit onze gemeente en uit de 
Paulusgemeenschap zingen mee in dit koor. Elders in dit 
kerkblad staat meer over dit concert te lezen.

Zaterdag 17 december: Kerstsamenzang in de Dorpskerk
In 2020 kon de kerstsamenzang 
niet doorgaan vanwege de 
Corona pandemie. In 2021 was 
er een alternatieve kerstsamen-
zang met daaraan vooraf een 
kerstfilm die zich in Hoevelaken 

afspeelt (voor wie die nog eens wil zien, ga naar https://
www.youtube.com/watch?v=KKnwZ-qjSVc).
Dit jaar zal de kerstsamenzang weer plaatsvinden met ieder-
een die erbij wil zijn. 
Plaats: de Dorpskerk aan Westerdorpsstraat 67. 
De kerstsamenzang begint om 19.00 uur. 
De toegang is gratis.

Zaterdag 24 december, 19.00 uur:
 kerstviering voor jong en oud 
Het was de bedoeling om op kerstavond een kerstwandeling 
te organiseren. Begeleid door live muziek zouden we met 
kinderen en ouders en wie er verder maar mee zou willen 
van kersttafereel naar kersttafereel wandelen. Tenslotte zou-
den we bij de Eshof de wandeling afsluiten.
Er zijn echter helaas niet voldoende kinderen gevonden die 
hieraan mee willen en kunnen werken. We kiezen daarom 
voor een alternatief: een kerstviering voor jong en oud in de 
Eshof. De viering begint om 19.00 uur.

Zaterdag 24 december, 22.00 uur: kerstnachtdienst
De cantorij is al weken aan het oefenen voor de kerstnacht-
dienst van 24 december. Annemieke Huurdeman zal meespe-
len op fluit, Eunice van Zomeren op viool en Dinie Jager zal 

het orgel bespelen. We zingen Kerstliederen en horen het 
bekende verhaal uit Lukas 2.
Dit zal tot onze spijt de laatste viering zijn waarin Arjan 
Verrips als cantor in ons midden zal zijn.

Zondag 25 december, 10.00 uur: kerstmorgendienst
Ongeveer eens in de vijf à zes jaar valt Kerstmorgen op een 
zondag. Een feest voor voorgangers! Aan de kerstmorgen-
dienst zal het koor FREE! meewerken. Ook dan worden er 
weer bekende kerstliederen gezongen. Daarnaast zorgt 
FREE! voor enkele verrassende andere liederen.

Zaterdag 31 december, 19.00 uur: Oudejaarsavondviering
De viering van oudejaarsavond vormt altijd een bijzonder 
moment in het jaar. We kijken terug en kijken vooruit en 
worden af en toe opgeschrikt door een al dan niet illegale 
knal.
Nu Nieuwjaarsdag op een zondag valt, zal de viering van 
oudejaarsavond min of meer doorlopen in die van de volgen-
de ochtend. Zo sluiten we het ene jaar af met een avondge-
bed en beginnen het volgende met een ochtendgebed. 

Oecumenische dienst in de Week van gebed voor de 
eenheid – zondag 22 januari 2023

Meestal vieren we de ‘Week van gebed voor de eenheid’ aan 
het begin van de bewuste week, maar in januari 2023 vieren 
we die aan het einde. Dat kwam om verschillende redenen 
beter uit. In elk geval hebben de cantorij en het Pauluskoor 
nu twee weken in plaats van één week om zich voor te berei-
den. We moeten het dan doen zonder Arjan als cantor, maar 
gelukkig heeft Annahes Odink toegezegd op 22 januari de 
directie op zich te willen nemen – evenals het oefenen van 
tevoren. We zijn er heel blij mee!
We hopen natuurlijk dat het zal lukken om daarna met een 
nieuwe cantor in zee te gaan. Elders in het kerkblad staat een 
oproep te lezen. Alle tips en ideeën zijn welkom!

Oerverhalen en musical Kaïn

Vanaf zondag 22 januari zullen we ons vier zondagen lang 
verdiepen in de ‘verhalen van het begin’: de eerste hoofd-
stukken van het boek Genesis. Het zijn de verhalen die ook 
in de musical Kaïn een rol spelen. Zo kunnen we ons geheu-
gen alvast een beetje opfrissen en straks, op 11 en 12 februa-
ri, volop genieten van het musicalspektakel. Op de laatste 
van de vier zondagen, 12 februari, zal het liturgisch centrum 
zich bevinden op het podium van de musical. Altijd een heel 
aparte gewaarwording!
Als voorproefje zal de musicalgroep op 29 januari in de 
kerkdienst aanwezig zijn en enkele liederen zingen.
Kaarten zijn online te koop op www.musicalhoevelaken.nl/
tickets

Ellie Boot
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De kracht van liefde
Er leefde eens een brandend kaarsje
Het was liefdevol en wijs.
Het wilde de wereld graag verlichten,
pakte zijn koffer en ging op reis.

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde
en deelde rijkelijk om zich heen.
De warmte die er voelbaar werd,
stroomde vrij voor iedereen. 

De mensen werden hierdoor gelukkig
en vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie
de mens diep in het hart geraakt.

Zonder dat hij in kracht verminderde
straalde hij tot in de lucht.
Waar hij dan ook maar binnenkwam  
sloeg het donker op de vlucht.

Hij keek verwonderd en ontdekte
deze afnemende duisternis.
Hij juichte blij en opgetogen
dat dit de kracht van LIEFDE is.

Uit: Vier het leven van Alinda Bol

met dank aan Wouda Bakker voor de inzending

WereldLichtjesDag  
zondag 11 december

Samen met Marscha Hollenberg organiseren we dit jaar 
voor het eerst een bijeenkomst op WereldLichtjesDag in 
de Eshof. Marscha is Rouwvrouw en begeleidt mensen bij 
het verweven van verlies en verdriet. Op 
WereldLichtjesDag worden er wereldwijd lichtjes aange-
stoken voor kinderen niet meer leven.

World Wide Candle Lighting is in 1997 ontstaan in de 
Verenigde Staten. Inmiddels worden over de hele wereld 
op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale 
tijd kaarsen gebrand voor kinderen die overleden zijn. In 
alle tijdzones en overal ter wereld worden om die tijd 
lichtjes aangestoken.

De Eshof is open vanaf 18.15 uur. We beginnen de bijeen-
komst om 18.30 uur. Met elkaar maken we een kring rond 
het licht van de paaskaars. Na een woord van welkom en 
een passende tekst kan ieder die dat wil een kaarsje aan-
steken. Daarbij kan de naam worden genoemd van een 
kind dat je in gedachten hebt. Het kan een kind zijn dat jij 
zelf verloor aan de dood. Het kan ook een kleinkind zijn, 
of een buurmeisje of -jongen, of een kind verder weg. 
Alle kinderen, van welke leeftijd en op welke wijze dan 
ook verloren, mogen worden herdacht. Belangrijk is dat 
hun namen worden genoemd, zodat ze niet vergeten wor-
den. Bij het noemen van de naam kun je iets vertellen, als 
je dat wilt. Misschien zijn er ook kinderen die nooit een 
naam hebben gekregen. Ook zij kunnen worden herdacht.
Tenslotte sluiten we af met een tekst en een zegenwens.
Wie wil, kan nog even blijven om een kop thee of 
Glühwein te drinken en contact met andere aanwezigen te 
leggen.

Ieder die een lichtje wil branden voor een overleden kind 
is van harte welkom!

Mede namens Marscha,
Ellie Boot

Kerstparels
Op vrijdag 16 december om 20.00 uur geeft het Voice 
Company Koor Nijkerk haar eerste concert in de Eshof in 
Hoevelaken. Het koor brengt, onder leiding van dirigent 
Edwin Schimscheimer en begeleid door 
pianist Hans Weenink, een programma 
van bekende en minder bekende 
Kerstliederen.
Verder werken mee een koperblazersen-
semble van het Nijkerks Stedelijk 
Fanfarekorps en een Oekraïnse zang-
groep.
Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de 
Hoevelakense boekhandel en op de dag van de uitvoering 
in de kerk. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
info@hetvoicecompanykoornijkerk.nl
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Tussendoor was er ook een grondig gesprek met de Raad van 
Toezicht van de PThU. 
Zo’n gesprek heeft tijd nodig. Juist omdat het gaat om de 
zorgvuldigheid waarmee de kerk om wil gaan met de oplei-
dingen van nieuwe professionals. Daarna een presentatie van 
de nota ‘Speelruimte gezocht – Protestantse visie op kerkge-
bouwen’. We kregen diverse voorbeelden te horen van hoe 
gemeentes omgaan met hun gebouwen. Dit kan verrassend 
uitpakken en ook aan de kerkelijke gemeenschap weer nieu-
we inspiratie geven. Zeker voor veel gemeenten die te maken 
krijgen met krimp en zorgen hebben over hun gebouw. De 
Nota kan een mooi aanzet zijn om ook plaatselijk weer 
opnieuw te kijken naar de waarde van onze kerkgebouwen.  

In de avond was er een Avondmaalsviering. Deze werd 
gehouden in de Gereformeerde Kerk van Lunteren. We wer-
den gastvrij ontvangen door de ambtsdragers van de plaatse-
lijke gemeente. Zo vierden we echt in het midden van de 
kerk.  

Op de tweede dag kwam het rapport ‘Werk aan de 
Schuilplaats’ opnieuw aan de orde. Er was eerder al gespro-
ken over bijvoorbeeld de invoering van de VOG voor wer-
kers in de kerk. Ook de aanstelling van vertrouwenspersonen 
in de gemeente kreeg opnieuw aandacht.
Maar bovenal ging het gesprek over hoe ook in de kerk blijkt 
dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag tekort 
gedaan wordt. We hebben het te snel over de daders en wat 
zij kunnen of moeten doen. Daarom sprak de synode onder 
andere uit: Berouw te hebben over het feit dat we als kerk 
tekortschieten in de wijze waarop we met slachtoffers van 
seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omge-
gaan en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te bescher-
men. 

De Synode wil hiermee uitspreken dat we als kerk geroepen 
zijn naar slachtoffers om te zien. 
In het vervolggesprek werd duidelijk dat daders waard nodig 
ook de toegang tot het ambt ontzegd kan worden.  

Na een aantal kerkordelijke wijzigingen kwam het gesprek 
op de vraag of de kerk zich uit dient te spreken over relaties. 
Er werd besloten aan het begin van volgend jaar aan de slag 
te gaan met relevante vraagstukken rondom dit thema. Juist 
om plaatselijk gemeenten te kunnen helpen om hierover in 
gesprek te gaan. Zo sloten we de twee dagen in een goede 
onderlinge sfeer af. 

Dit was voor mij de laatste synode, aangezien mijn termijn 
er op zit. Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik het 
gevoel kreeg mee te mogen draaien in de ‘keuken van de 
kerk’. Inmiddels is vanuit de Classis Veluwe een nieuwe 
afgevaardigde gekozen. Vanaf deze plek wens ik de afgevaar-
digden een zegenrijke toe in de Synode. 

Ds. Marrit Bassa
Heerde

Afscheid van Skip van Rooij als 
pianist/organist van ‘de Eshof’.
Een ‘officieel’ afscheid in een viering in de Eshof met een 
toespraak en bloemen, dat zag Skip niet zitten.  ‘Wie kent 
me nog’, was zijn reactie op ons voorstel. Een afscheid in 
stilte, zo vonden we, zou  geen recht doen aan zijn grote 
muzikale kwaliteiten die Skip jarenlang voor ‘de Eshof’ 
heeft ingezet. Maar bij Skip en Ingrid thuis waren we van 
harte welkom.
Dus togen op 23 november André en Lies Lekkerkerker, 
Simon Drost en ondergetekende naar het historische stadje 
Schüttorf, vlak bij Bad Bentheim. Daar bewonen Skip en 
Ingrid met hond Jakob een immens groot en oud (1903) huis. 
Dat is hun stek waar naar hartenlust muziek gemaakt kan 
worden, waar huisconcerten worden georganiseerd en waar 
iedereen welkom is.
Skip heeft altijd met heel veel plezier de vieringen in de 
Eshof begeleid en ook voluit geïmproviseerd op teksten en 
overwegingen die bij hem een gevoelige snaar raakten die 
vervolgens in muziek werden vertaald. 
Als Eshof-gemeente zijn we Skip veel dank verschuldigd. 
Dank die wij namens de hele gemeente hebben overgebracht 
en vergezeld deden gaan van een klein presentje namens ‘de 
Eshof’.
Skip zou Skip niet zijn als wij voor ons vertrek niet werden 
onthaald op een miniconcertje op zijn monumentale vleugel 
in zijn al even monumentale huiskamer.

Frits Harmsen.

Verslag Generale Synode – 
11 en 12 november 2022
De eerste dag in Lunteren begon met een viering in het kader 
van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Begeleid 
door een klein combo kregen we door deze viering een idee 
van de internationale vieringen op de Assemblee in 
Karlsruhe. Zo ervaarden we iets van de wereldkerk. 
Dat ook onze eigen kerk veelkleurig is kwam naar voren in 
de presentatie van een nieuwe kerngemeente vanuit 
Betondorp. Een mooi inkijkje in hoe zo’n nieuwe kerkplek 
tot stand komt.
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Mededelingen 
van diaconie en ZWO 

Begrotingen 2023. We kleuren wat inkomsten en uitgaven 
betreft keurig binnen de lijntjes. Zodra de definitieve gege-
vens over 2022 beschikbaar zijn gaan we in beleidsmatige 
zin de cijfers nog eens kritisch bekijken. Zie de cijfers elders 
in dit blad of straks, als de begrotingen definitief zijn, de 
website.

Vakantiepakketten. Een geslaagde actie. Nu ook vluchte-
lingenkinderen een pakket hebben  gekregen, is het aantal 
cadeaus sterk opgelopen. Er wordt namelijk niet gekeken of 
iemand wel of niet lid is van de Eshof.
 
Stand van zaken Oekraïense vluchtelingen. De huisves-
ting op de Hilt is voorlopig afgerond. Een hartverwarmende 
afsluiting vond plaats toen wij als diaconaal medewerkers 
van de 4 participerende kerken en een aantal andere vrijwil-
ligers werden uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd. 
Met de huidige digitale hulpmiddelen, een tolk en een beetje 
Engels was de communicatie een heerlijke wirwar maar bui-
tengewoon effectief. Ook nu weer bleek dat de contacten 
met de plaatselijke diaconieën, de gemeente Nijkerk en de 
aangestelde coördinator waardevol is geweest. De kringloop 
van de dorpskerk heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. 
Op een passende wijze hebben wij de medewerkers daarvoor 
bedankt. Ook toen weer bleek hoe belangrijk een dergelijke 
gezamenlijke inspanning leidt tot verbinding.

Uit Nijkerks diaconaal beraad:
De  stacaravan die we als gezamenlijke diaconieën bezitten 
was aan het einde van zijn levensduur. Ons was gevraagd 
garant te staan voor de aanschaf/vervanging van deze cara-
van door een nieuwe chalet-achtige voorziening; die was 
min of meer in de aanbieding  maar vergde toch een behoor-
lijke financiële inspanning. Best wel een dingetje omdat 
besluitvorming onder druk moest plaats vinden. Daarbij is 
deze vakantievoorziening zo waardevol en wordt er zo veel 
gebruik van gemaakt, dat we deze buitenkans niet voorbij 
konden laten gaan. Maar, hoe belangrijk  zijn interne en 
externe relaties: een fondsen beherende organisatie in 
Nijkerk heeft uiteindelijk de volledige aanschaf van het cha-
let voor haar rekening genomen. Hoe mooi kan het zijn.

Hulpdienst Hoevelaken: 
We hebben een aantal min of meer vaste goede doelen waar-
voor wij meerdere keren per jaar collecteren. De Hulpdienst 
is er daar één van. Eens in de zoveel jaar “hernieuwen” we 
onze relatie en  nu dus met de Hulpdienst. Ze hebben ons 
weer eens laten zien waartoe vrijwilligerswerk kan leiden en 
inzicht gegeven in hun werk, hun organisatie en hun vrijwil-
ligers.  
Het meest opvallende in hun betoog is: 
•	 het	aantal	vrijwilligers:	70	mv,	het	geringe	verloop		
 daarin en de vergrijzing die plaats vindt, 

•	 de	hoeveelheid	werkuren:	800	per	kwartaal	die	in		
 hun dienstverlening wordt gestoken en die vooral  
 na corona is opgelopen.
•	 de	teruglopende	opbrengst	uit	sponsoring.	Dit	
betekent dat de hulpdienst meer afhankelijk wordt van de 
bijdrage van de diaconie en de gemeente Nijkerk

Collecterooster 2023: We continueren onze doelstelling 
van 5 speerpunten te weten.: Nijkerks Diaconaal Beraad, st. 
Moederzorg, Hospice Nijkerk, Voedselbank en Hulpdienst 
Hoevelaken.
De voedselbank en de hulpdienst hebben wij inmiddels op 
bezoek gehad. De andere drie gaan we de rest van het sei-
zoen 2022/2023 uitnodigen.

Tenslotte: Wat ging lijken op een bestuurlijke crisis met het 
vertrek van William en Anja Bouw en Wouda Bakker is 
met het toetreden tot de diaconie van Jan Willem van Bree 
en Jan Beitler min of meer bezweerd. We zijn er nog niet, 
onze vertegenwoordiging naar de ZWO is nog niet op orde 
en de functie van voorzitter wordt ad interim vervuld.  We 
zoeken dus nog naar mensen die graag lid willen zijn van 
een goed op elkaar ingewerkt team. Alleen als we volledig 
op sterkte zijn, kunnen  we de dynamiek er in houden.

We horen graag van u.

Nico van Rootselaar,
Voorzitter a.i.

Kerstsamenzang 
Op zaterdag 24 december van 14.00 tot 15.00 willen 
wij met elkaar als vrijwilligers en zangliefhebbers 
vanuit alle kerken in ons dorp kerstliederen zingen  op 
de Brink en de Wiekslag.

Wat zou het mooi zijn wanneer er ook vanuit de Eshof 
enthousiaste zangers /zangeressen komen zingen.
Wat zou het een goed begin zijn om door samenzang 
een stukje vrede op deze dag te laten zien. Zou het zo 
kunnen zijn dat door gezamenlijk te zingen wij een 
stukje vreugde in de harten van de mensen kunnen 
brengen. Onze samenzang als een stukje wereldvrede!

Muziek is de taal die ieder mens verstaat.

Dus kom en laat van je horen!

José van Dasselaar
Wilma van de Kuilen
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Nadenken over het liturgisch 
centrum en de kerkzaal

Hoe voel je je als je in de kerkzaal zit? Waar kijk je naar? 
Wat vind je aantrekkelijk om naar te kijken? Hoe zit je pret-
tig? Waar zit je prettig? Wat vind je fijn aan de inrichting van 
de kerkzaal en wat niet?

Aan onze kerkzaal zijn in de loop van de jaren verschillende 
dingen veranderd. Zo hebben we sinds 2008 een gedachte-
nishoek, zoals we in het kerkblad van november hebben 
gelezen. In september 2020 kwam de levensboom. Ruim een 
jaar geleden werd de geluidsinstallatie vernieuwd, kwamen 
er camera’s en een bedieningsmeubel en was de kerkdienst 
voortaan met goed beeld en geluid simultaan zowel als na 
afloop te volgen via ‘kerkdienst gemist’. 

Ook hebben we in de loop van de jaren tijdelijke veranderin-
gen gezien. Exposities langs de achterwanden bijvoorbeeld. 
Verbeeldingen, bedacht en vaak gemaakt door de taakgroep 
Liturgische Vormgeving.
De online-kerkdiensten in coronatijd maakten dat we gingen 
experimenteren met tijdelijke veranderingen. De kansel werd 
een tijd lang niet gebruikt, onder andere doordat we ander-
half jaar lang de diensten filmden en uitzonden met een 
smartphone – waardoor de mogelijkheden beperkt waren. 
De taakgroep Liturgische Vormgeving kreeg de ruimte om 
verder te gaan met het uitproberen van variaties. Er kwam 
een gouden zon aan de liturgische aandachtswand. Een ande-
re variatie is het weghalen van de stoel achter de tafel. Het 
geeft een rustiger aanzicht en liturgisch gezien is het mooi 
als de voorganger tussen de kerkgangers zit.

Zo wordt er van alles uitgeprobeerd. Maar van tijd tot tijd is 
het ook goed om wat systematischer en met een frisse blik 
naar de dingen te kijken. Waar verlangen wij naar als kerk-
gemeenschap? Wat is wenselijk en wat past bij ons als kerk? 
Is alles goed zoals het is, of zouden we dingen willen aan-
passen?

Er is daarom een denkgroep in het leven geroepen. Deze 
denkgroep heeft een plan bedacht waardoor ieder, die mee 
wil denken, daartoe wordt uitgenodigd. Alle verschillende 
groepen worden via één of twee contactpersonen gevraagd 
om op verschillende momenten mee te denken. En ieder die 
niet via een taakgroep wordt uitgenodigd, krijgt de kans om 
na een kerkdienst de gedachten en verlangens te uiten.
Dit alles zal van januari tot maart plaatsvinden. Via de 
nieuwsbrief en via e-mail zullen de uitnodigingen worden 
verspreid.

Eén datum willen we hier alvast noemen. Dat is de zondag 
waarop we iedereen uitnodigen om de eigen ideeën en 
gedachten aan ons en elkaar kenbaar te maken. Het wordt 
een inventarisatie waarin we elkaar kunnen inspireren. We 
zullen echter niet met elkaar in discussie gaan. Deze inventa-
risatie zal plaatsvinden na de kerkdienst op 
zondag 26 februari 2023. Houd die zondag vast vrij!

Een spelregel is dat alles gezegd mag worden – en tegelijk 
dat we voorlopig in de denkfase zitten. Er wordt nog niets 
vastgelegd en er worden nog geen definitieve wijzigingen 
uitgevoerd. Als er dingen aan verandering toe zijn, komt dat 
pas in een volgende fase. Tegen de tijd dat we zover zijn, 
hoort u daar uiteraard over.

Met hartelijke groet van de denkgroep 
‘liturgisch centrum en kerkzaal’:

Dicky van der Veer, Ans Baas, Bea de Rijke,
 Rudi Coppoolse, Ellie Boot

De redactie van de Rondom wenst iedereen
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig, vredig

 en gezond 2023.
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In het programma van BRIES:

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.
Opgeven kan tot en met zondag 22 januari 2023.

Data en tijd: dinsdag 31 januari, 21 februari en 
  14 maart, 19.30 uur
Plaats:  bij één van de deelnemers thuis
Leiding:  Ellie Boot

Van harte aanbevolen door de 
diaconie: De eerste collectes 
voor de komende weken
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. 

18 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 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 volledig afhanke-
lijk van giften. Dit hebben zij nodig 
om de huur, gas/water/elektra, verze-
keringen, onderhoud/brandstof voor 
de bestelbus en koeling voor bederfe-
lijke waar te kunnen betalen. Uw bij-
drage is daarom van harte welkom 

24 december:  kerstavond voor jong en oud 
Kerk in actie:ZWO
Stichting Naar school in Haïti
De toestand in Haïti is op dit moment erg onstabiel. Er zijn 
veel opstandjes, er is veel agressie en ellende en alles is veel 
duurder geworden de laatste tijd. Een drama voor de mensen 
in dit straatarme land.
In de bergen van Kablain heeft 
Marijke Zaalberg een aantal jaren 
geleden een school gebouwd.       
Op dit moment gaan ruim 270 kin-
deren hier naar school. Dat zijn kin-
deren die uit de armste gezinnen 
komen. Deze kinderen krijgen elke 
dag een maaltijd op school die bestaat uit rijst met bruine 
bonen. Deze maaltijd is meestal de enige per dag.
En er wordt meer gedaan: Via de school worden regelmatig 
voedselpakketten uitgedeeld. De allerarmste ouders of men-
sen uit de buurt van de school worden dan uitgenodigd om 
op school te komen. Zij krijgen daar van de directeur een 
baal rijst, olie, bonen en zaden.
Met deze zaden verbouwen de mensen zelf wat eten. Ook 
kunnen ze hun geteelde groenten verkopen op de markt en 
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zo andere levensbehoeften betalen en/of nieuwe zaden 
kopen. Een mooie actie die we steunen met onze kinderen 
door met de doos ‘kinderen voor kinderen’ aandacht te geven 
aan dit project. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
 
24 december: kerstnacht
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 bijdrage van harte wel-
kom!

31 december : oudejaarsavond
St. 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 
hulpdienst 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. 

1 januari
Eigen diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen dicht-
bij, die het (financieel) moeilijk heb-
ben. Ook hiervoor is uw bijdrage 
gewenst en soms zelfs hard nodig. 

8 januari
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoor-
beeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben 
wij al een aantal keren dankbaar in moeten 
zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook 
organiseert het NDB jaarlijks het vakantie-
project waarbij gezinnen, die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen, geheel 
verzorgd een week op vakantie mogen. 
Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit 
via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samen-

werking te houden is uw bijdrage zeer welkom! 

15 januari
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 alleen-
staande 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. aantreft zijn kapotte onvei-
lige tweedehands spullen zoals bedjes, 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 voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel 
te steunen zodat zij beter voor haar kind kan zorgen?

22 januari
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.

29 januari
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 volledig 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.

5 februari
Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken en 
directe omgeving mensen die
moeten rondkomen met een minimaal inkomen. Dit kan 
komen doordat ze hun werk hebben
verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waar-
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door gezinnen aan het einde van
de maand hun vaste lasten niet kun-
nen betalen en niet meer weten hoe 
ze aan het einde van de maand kun-
nen rondkomen. Voor deze mensen 
staat de Diaconie hen bij en helpt ze. 
Niet alleen doorze financieel te 
ondersteunen maar ook om ze wegwijs te maken in de moge-
lijkheden van hulp die geboden kan worden door verschillen-
de organisaties
 
 Jan van de Kuilen            
 

Op 18 december en 29 januari: 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 pas-
torale zorg voor de gehele gemeente. 
Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoe-
ken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook 
pastorale cursussen kan volgen.

Kerstavond: Kinderdienst
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er op zondag 
een gedeeltelijke eigen dienst waarbij 
een klein groepje bevlogen vrijwilli-
gers de kinderen verhalen vertelt en 
met hen tekent en knutselt zodat Het 
Woord ook voor de kinderen gaat 
leven. Met uw gift zijn en blijven er mogelijkheden om 
materiaal bij Kind op Zondag te gebruiken en knutselspulle-
tjes op voorraad te houden

Kerstnacht en 15 januari: 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 bijdrage kun-
nen we blijven genieten van door hen prachtig gezongen en 
gespeelde liederen.

1e kerstdag: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begelei-
ding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van 
de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg 
houdt de kwaliteit en de continu-
iteit van een zorgvuldige liturgie 
in stand. Het overleg is gericht 
op de korte termijn i.v.m. de 
voorbereiding van diensten maar 
richt zich ook op het volgen van 
ontwikkelingen op het gebied 
van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 
De Eshof. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te 
laten voortgaan.

Op 31 december: BRIES
De commissie BRIES bestaat uit leden 
van De Eshof en de St. Paulusgeloofs-
gemeenschap. 
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk 
om jaarlijks een programma aan te 
bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.

Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrent-
meesters: De 2e collectes in 
december en januari 

Op 4 december en 1 januari: 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 erediensten. Met uw steun aan de col-
lecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de ver-
goeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van 
de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiter-
aard worden er ook oecumenische erediensten georgani-
seerd.

Op 11 december: Onderhoud 
gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en 
dat willen we samen graag zo hou-
den. De kosten worden flink in de 
hand gehouden door veel vrijwilli-
gerswerk. (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!
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8 januari: Verwarming gebouw
Ook De Eshof heeft helaas te kampen 
met de hoge energiekosten.
De verwarming staat daarom lager dan 
u gewend bent. 
Daarom vragen wij u om een lekkere 
warme trui of vest naar de kerk aan te doen en deze collecte te 
steunen om toch de kachel in De Eshof te laten branden.

22 januari: Jeugd- en Jongerenwerk
Met uw bijdrage kan de leiding van de 
kinderdienst zorg dragen voor de zon-
dagse kinderdiensten met leuke materi-
alen die dit ondersteunen. Ook de basis-
catechisatie wordt uit het jeugd- en jon-
gerenwerk bekostigd; materiaal en (zo 
gauw het weer kan) excursies. De coör-
dinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.

We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in 
staat om financieel te helpen, anderen gebruiken deze fondsen 
om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in Gods 
Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping 
om te dienen heeft aanvaard!’ 

Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt 
ook ons, we zijn geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden 
die God aan ieder van ons geeft. 

Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het 
kantoor van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons 
winterprogramma door, daar schreven we eerder over. We kopen 
met name brandhout en voedsel.
In contact met een Nederlands fonds hebben we een partij van 
5000 Oekraïnse Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 
kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het transport voor deze 
Bijbels nu aan het regelen. 

We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiële 
hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een 
bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden 
voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop 
mogen zijn in de duisternis van deze oorlog. 

In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande Sikkema, 
Team Mission Possible Nederland.

Kerstsamenzang – 17 december
Na twee jaar corona en beperkingen 
kunnen we gelukkig weer samenko-
men voor de Kerstsamenzang 
Hoevelaken. Een traditie die dit jaar 
voor de 55e keer wordt georganiseerd 
op zaterdag 17 december aanstaan-
de, 19.00 uur in de Dorpskerk, 
Westerdorpstraat 67, Hoevelaken.

Graag nodigen we u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het pro-
gramma. Naast de traditionele samenzang en schriftlezin-
gen zal ook dit jaar een samengesteld Kinderkoor mede-
werking verlenen. Muzikale medewerking wordt verleend 
door Mieke van Hoorn op de panfluit en Edwin 
Schimscheimer en Emily van Doornik op piano. 

Er zijn veel zitplaatsen, maar wel iets minder dan bij 
Euretco. De toegang is gratis, maar kom vooral op tijd om 
niet teleurgesteld te worden. Na afloop is er een collecte 
voor hulp aan Oekraïne (via Dorcas).

We vertrouwen op een grote opkomst.

We hopen u te mogen begroeten op 17 december!

Geroepen om te dienen.
Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare 
collega´s in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om 
wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel 
het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als 
gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms 
maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat 
dit een grote impact heeft op ieders leven - vooral nu het weer 
koud wordt.
Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan 
en gaan door met onze opdracht:  hulp verdelen in de dorpen, 
voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen doen. We 
proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.

Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit 
krijgt van een generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, 
maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop of 
telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te 
gaan. Het was stil in de supermarkt, totdat er een moeder bin-
nenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het bijzonde-
re is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden 
mensen de moeder te helpen.

Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. 
Luchtsirenes loeien voor iedereen, iedereen heeft een donker 
huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. 
De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen 
reageren er op verschillende manieren op. Sommige mensen 
worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich geen 
raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot 
Hem nemen. Wij mogen zonder angst door moeilijkheden heen 
wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle situaties te hel-
pen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen.
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Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Voor velen zijn het moeilijke tijden. Duurdere boodschappen en hoge energielasten worden nauwe-
lijks opgevangen door verhogingen van salaris of pensioen/AOW. 
Ook onze kerkgemeenschap ‘de Eshof’ heeft het financieel moeilijk. Zoals u in de begroting voor 2023 
heeft kunnen lezen bedraagt het begrote tekort volgend jaar € 37.300 . Dat ligt niet aan uw bereidheid 
financieel bij te dragen maar vooral aan de hoge energielasten. 

Zoals elk jaar wordt ook volgend jaar van 14 tot en met 28 januari de actie Kerkbalans 
gehouden. Zoals alle kerken krijgt ook ‘de Eshof’ geen subsidie en is voor haar voort-
bestaan geheel afhankelijk van bijdragen van gemeenteleden. Dat geld wordt voorna-
melijk besteed aan het in stand houden van de predikantsplaats en het betalen van de 
kosten voor energie alsmede het onderhoud van het gebouw en installaties. Ook vierin-
gen en alle activiteiten t.b.v. jongeren, ouderen en de leeftijdsgroepen die er tussen lig-
gen kosten geld.

‘de Eshof’ is belangrijk in het leven van velen van ons. De zondagse dienst is een rustpunt in de week. We luisteren naar 
woorden en muziek in een omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn; waar verschillen in sociale status, inkomen of 
opleidingsniveau wegvallen. 'de Eshof’ is ook een plek voor de grote momenten in het leven zoals doop, huwelijk en het 
afscheid nemen van een geliefde,  waar iedereen welkom is met zijn of haar geloof, ongeloof, vragen en twijfels.

Voor die kerk vragen wij uw financiële bijdrage. Half januari gaan de wijkcontactpersonen op pad om een envelop met 
een geheel in eigen beheer gemaakte brochure en een formulier waarop u uw toezegging kunt invullen aan u te geven of 
in de brievenbus te doen. Vanaf 23 januari komt uw wijkcontactpersoon het formulier met hopelijk uw toezegging weer 
ophalen. Leden buiten Hoevelaken zullen de brochure met invulformulier per post ontvangen, voorzien van een gefran-
keerde antwoordenvelop.

Wij hopen dat u ruimhartig maar naar draagkracht wilt bijdragen aan de 
instandhouding van ‘de Eshof’. Laten wij met zijn allen hiervoor zorgen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits Harmsen
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Begrotingen 2023

De begrotingen voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters, van het college van Diakenen en de werkgroep ZWO zijn in 
concept gereed. Deze zijn op 24 november jl. goedgekeurd door de Kerkenraad en al geplaatst in de Nieuwsbrief, maar wor-
den voor de volledigheid ook nog opgenomen in de Rondom. Als gemeentelid kunt u hierop tot en met 10 december a.s. uw 
reactie geven. 
Voor de begroting van het College van Kerkrentmeesters kunt u reageren via penningmeester 
Wim Hospes, whospes@planet.nl. 
Voor Diaconie en ZWO kunt u reageren via de administrateur, janwillemvanbree@live.nl.

Toelichting  begroting College van Kerkrentmeesters 2023
De begroting voor 2023 laat een tekort zien van € 37.300. Dat tekort is ongekend maar onvermijdelijk hoog. Ten opzichte van 
het positieve resultaat van 2021 van € 3.825 scheelt dat ruim € 40.000! 
De afgelopen jaren was de begroting ook al negatief en dat is voor 2023 dus niet anders. 

Het grote tekort van € 37.300 wordt vooral verklaard uit de schrikbarende stijging van de energiekosten met ruim € 25.000, 
waarbij rekening is gehouden met het prijsplafond. De kosten voor energie zijn volgens een collectief contract en door een 
zuinig energiebeleid maar voor een zeer klein gedeelte beïnvloedbaar. Ook is er een forse stijging van de predikantskosten van 
bijna €  12.000. Dit zijn kosten die worden opgelegd door de PKN waarop wij als Eshof Gemeente geen invloed hebben.  
Dergelijke grote stijgingen zijn incidenteel en zullen we volgende jaren niet meer zien. Overigens zijn  veel andere kosten 
ieder jaar grotendeels ongeveer hetzelfde, waardoor er relatief weinig ruimte is voor bezuiniging. Zeker 80 % van alle uitga-
ven staan min of meer vast.  

De baten zijn ruim € 2.000 hoger begroot dan het resultaat in 2021. Dit zit vooral in een hogere exploitatie opbrengst van het 
kerkgebouw van ruim € 4.000 en is daarmee weer ongeveer op het niveau van voor de corona. Daar staat tegenover een lagere 
rente van deposito’s van zo’n € 1.500. 
De baten in totaal zijn de afgelopen jaren vrij stabiel, maar dat is geen garantie. Voor ca. 90 % zijn we daarin afhankelijk van 
de bijdragen van de leden. We zijn dankbaar voor de grote bereidheid tot bijdrage.   
               
Het zal duidelijk zijn dat we in deze tijd met stijgende inflatie en hoge energiekosten kwetsbaar zijn op financieel vlak. En dat 
zal in de komende jaren naar verwachting niet snel veranderen. Voor 2023 kunnen we het grote tekort nog wel dekken uit de 
reserves, maar dat kan uiteraard niet jarenlang zo blijven.        
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Verkort Overzicht
Begroting

2023
Begroting

2022
Rekening

2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

14.000 14.000 9.469
300 1.750 1.914

134.800 137.100 135.596
149.100 152.850 146.979

39.600 14.500 13.235

300 - -

4.000 3.700 3.922
101.700 98.000 90.216

10.900 13.300 8.384
8.600 9.000 8.340
9.800 10.800 8.821

10.600 10.000 9.357
900 800 879

186.400 160.100 143.154

-37.300 -7.250 3.825

- - -
- - -
- - -

-37.300 -7.250 3.825

- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0

-37.300 -7.250 3.825

Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2023

Conceptversie 12-11-2022 10:23 1
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Beknopte toelichting op de bijzonderheden van de begroting 2023
Diaconie:

Uitgaven:

Giften   € 200,- 
•	 Dit	zijn	kosten	die	bedoeld	zijn	voor	diaconale	doelen	waar	niet	voor	wordt	gecollecteerd

Steunverzoeken  € 500,-  
•	 Dit	zijn	kosten	die	gemaakt	worden	om	mensen	in	onze	directe	omgeving	financiële	steun	te	bieden.

  
Diaconaal quotum € 900,- 
•	 Verplichte	bijdrage	die	door	de	PKN	berekend	wordt	op	basis	van	levend	geld	en	aantal	leden.

Diaconale acties  € 800,- 
•	 Dit	zijn	kosten	voor	diaconale	acties	zoals	de	vakantietassen	of	bijvoorbeeld	een	bloemenactie.
•	 De diaconie ondersteunt 5 diaconale doelen gedurende een niet vastgesteld aantal jaren. Dit zijn het Nijkerks         

diaconaal Beraad, hulpdienst Hoevelaken, Stichting moederzorg, Hospice Nijkerk en de Voedselbank. Hiervoor   
wordt in de diensten regelmatig gecollecteerd. In een aantal gevallen wordt een vaste afdracht gegarandeerd.

Collectes binnenland € 9.000,-
•	 De ontvangsten worden deels doorgegeven: € 4.500,- en deels verbijzonderd over de doelen en overige bestedingen 

zoals opgenomen in de uitgavenkant. 

Beknopte toelichting op de bijzonderheden van de begroting 2023
ZWO:

Uitgaven:

Project ZWO  € 10.000,-  
•	 De ZWO ondersteunt in de  drie jaren 2022-2024 Youth For Christ in Georgië. Ze verlangen een werkend jeugdcen-

trum in Aghaiani. De ZWO ondersteunt dat door in de benodigde materialen te voorzien. De ZWO ondersteunt ook 
het verlangen van YFC naar een centraal YFC centrum in Tblisi, de hoofdstad van Georgië. De ZWO neemt een deel 
van de fondswerving op zich. Andere sponsoren dienen ook aan dit initiatief bij te dragen. 

Jongerenproject Georgië € 2.000,-
•	 Ondanks dat de jongerenreis naar Georgië in 2021 niet door kon gaan, gaan we in 2023 een verkenningsreis maken 

naar YFC om in 2024 weer een jongerenreis te kunnen organiseren.

Kerk in Actie  € 3.000,- 
•	 40 dagentijd, in deze periode steunt de ZWO vijfprojecten van Kerk in Actie.

Queen of Peace  € 2.000,-
•	 In	2023	zien	we	dat	support	van	de	proefboerderij	op	Queen	of	Peace	nog	nodig	is.

Diaconaal Quotum € 1.100,-
•	 Verplichte	bijdrage	die	door	de	PKN	berekend	wordt	op	basis	van	levend	geld.
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Protestantse Gemeente De Eshof

Begroting Diakonie 2023 Begroting ZWO 2023

Begroting Begroting
Ontvangsten 2023 Ontvangsten 2023

Giften (VVB toezeggingen) 17.000   
Collectes binnenland 9000 Sponsoring/ giften jongeren project 2.000     
Collectes buitenland 2500 Tailorproject Qop
Giften 1800 Naaiproject Uganda
Giften voor vakantietassen 500 Project All4Uganda

Nacht zonder dak 1.000     
Dividend Giften  
Kerstmiddag Nieuwe Hoevelakers

Doos van de kinderen/ collectes 1.000     

13.800    21.000   

Uitgaven
Uitgaven Project ZWO, YFC Georgië 10.000   

Diaconaal project Uganda
Collectes binnenland 4500 Diaconaal project 2021/22 2.000     
Collectes buitenland 2500 Diaconaal wereldwijd
Hulpdienst-Hoevelaken 750 Kerk in actie 40 dgn tijd 3.000     
Nijkerks Diaconaal Beraad 800 Drukkerij 200        
Voedselbank 1000 Bankkosten 300        
Giften 200 Diaconaal Quotum 1.100     
Steunverzoeken 500 Overige hulpvragen/ giften 2.000     
Diaconaal Quotum 900 Nacht zonder dak 1.000     
Diaconale acties 800 Doos van de kinderen/collectes 1.000     
Kerstpakketten/attenties 1200 Nieuwe Hoevelakers
Kerstmiddag 300 St Noi Si Voi
Kosten diaconie 50 Pastor Samuel
Contributie / bankkosten 250 Voedselbank

St. Vluchteling
Overige giften/attenties
Overige kosten

Over 50 Over 400        
13.800 21.000   
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B      A      K
Gedurende een lange reeks van jaren brengt het 
Bouw Aktie Kommitee geld bijeen voor 'de 
Eshof', aanvankelijk voor de bouw, thans ten 
behoeve van het fonds 'groot onderhoud'. Van de 
opbrengst wordt jaarlijks 10 procent aan een 
goed doel geschonken. Het comité houdt zich 
bezig met het inzamelen van oud papier. Daartoe 
staat elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
een container op de parkeerplaats achter de 
bibliotheek aan de Meerveldlaan.”

Zo staat het op de website van de Eshof en voordat er 
een website was, was het ook al zo. Al tientallen jaren 
wordt oud papier ingezameld en ook al tientallen jaren 
zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om dit moge-
lijk te maken. Die 10% daar houden we ons niet altijd 
aan.	Soms	is	het	iets	meer	zoal	dit	jaar.	Er	staat	ruim	€	
2.200,00 euro op onze rekening maar gezien de nood op 
het eiland Haïti en het feit dat onze ZWO een daar geves-
tigde school min of meer heeft geadopteerd, hebben we 
besloten	daar	deze	keer	€	500,00	euro	voor	beschikbaar	te	
stellen.

Uit de vrijwilligers is een kleine kern gevormd die ver-
antwoordelijk is voor het rooster en het beheer van de 
opbrengsten. En daar zit toch wel een klein probleempje. 
Het zijn op één na, allemaal redelijk oude mannen en 
daar mag, ter wille van de continuïteit, toch wel eens wat 
“verversing” plaats gaan vinden. En dat mogen ook best 
vrouwen zijn. Het is niet veel werk, echt niet, dus als u 
één gezellig avondje wilt hebben, want vaker “vergade-
ren” we niet, meld je dan aan.

Twee mannen gaan er mee stoppen en dat zijn Aalt van 
de Pol en Hans Nobels; één vervanger hebben we al en 
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dat is Maarten Kneppers. Maar er zijn nog twee midden-
zeventigers die het straks een keer voor gezien houden 
dus...nieuwe aanwas van twee of drie M/V zou geweldig 
zijn.
Ook bij de wekelijkse diensten bij de container kunnen 
we wel wat versterking gebruiken, al is het maar in een 
vervangingspool. Dat maakt het werk voor Alice 
Bernhard wat gemakkelijker want zij doet onze telefoon-
diensten.

Ik zou zeggen, laat van u horen.

Terzijde: u brengt uw oud papier toch wel bij uw eigen 
BAK, de prijs van het oud papier is goed maar er mogen 
best wat kilo’s bij

Aalt van de Pol, Johan van de Veen, Hans Nobels, 
Alice Bernhard, Maarten Kneppers, 

Nico van Rootselaar

ling-kerkrentmeester Jan Smit uit Wapenveld bereid is afge-
vaardigde te worden naar de generale synode. Verder zijn 
benoemd voor een nieuwe termijn Cees Hovius (Apeldoorn), 
voorzitter; Jan de Lange (Putten), secretaris en Thomas Kool 
(Voorthuizen) binnen het college voor behandeling van 
beheerszaken. Lucas Blom (Harderwijk) is benoemd als lid 
en Driesje Hardonk-Prins (Oldebroek) is benoemd als juri-
disch adviseur bij het classicaal college voor het opzicht.

Nog meer verheugend nieuws is dat de vergadering heeft 
besloten de proponent Arjan van Hees werkzaam bij Atlant 
Zorggroep, ds. Egbertina Tessemaker-Bolt werkzaam bij 
Viattence in Epe en Heerde en ds. Gerda Silvis-Andringa 
werkzaam bij ’s Heeren Loo de Hartenberg te beroepen als 
predikant met bijzondere opdracht geestelijk verzorger bij 
genoemde instellingen.

Vieren
Na al deze benoemingen hebben we de vergadering voortge-
zet in de kerk. Arau Vermeer vertelde ons eerst iets over de 
Lutherse traditie. De basis is de Augsburgse confessie als 
gezamenlijk belijden van de wereldwijde Lutherse gemeen-
schap. Geen gesloten formuleringen maar een theologische 
tekst met een bijna liturgisch karakter. Het geloof wordt van 
binnenuit belicht en daarom zijn de formuleringen open en 
niet afgesloten voor de toekomst. Met een avondgebed waar-
aan de cantor en de cantorij ook meewerkten, hebben we 
deze bijeenkomst besloten.

Gerrit Bok,
 scriba classicale vergadering Veluwe

Werken en vieren
Het kerkgebouw van de 
Evangelisch Lutherse 
gemeente was de plaats waar 
de classicale vergadering op 
14 november bijeen kwam. 

We hebben speciaal hiervoor gekozen omdat we afscheid 
hebben genomen van Daan van Doorne, scriba van deze 
gemeente, en afgevaardigde naar onze vergadering. Gelukkig 
heeft de kerkenraad in zijn plaats Arau Vermeer benoemd 
zodat deze stoel bezet blijft. We hebben afscheid genomen 
van ds. Marrit Bassa omdat zij predikant is geworden in 
Heerde en ook haar termijn als afgevaardigde naar de synode 
verstrijkt dit jaar. Met het verstrijken van die termijn, ver-
strijkt voor ds. Leendert Plug ook zijn termijn als secundus. 
De rij is nog niet compleet want Harry Westerink uit 
Nunspeet heeft te kennen gegeven af te willen treden en ds. 
Gerben Westra gaat met emeritaat en daarmee neemt ook hij 
afscheid als afgevaardigde. Hij blijft echter als boventallig 
lid deel uitmaken van de vergadering omdat hij assessor is. 
Daarmee zijn er vacatures ontstaan voor afgevaardigde van-
uit de ringen Apeldoorn, Ede (nu twee), Harderwijk en 
Hattem (bestond al). We hebben ook Coert Wolswinkel 
(Barneveld) uitgezwaaid als voorzitter van onze classicale 
financiële commissie. Henk van de Bunt (Barneveld) was in 
de vorige vergadering al benoemd als zijn opvolger.

Verheugend nieuws is dat de vergadering onze classispredi-
kant dr. Wilbert van Iperen en de voorzitter van het college 
voor de visitatie Veluwe ds. Erik Schuitemaker heeft herbe-
noemd voor een nieuwe termijn. Verheugd ook dat ouder-

Lieve, beste allemaal,

Wat heb ik veel troost mogen ervaren na het overlij-
den van mijn geliefde Fokke!
Brieven , kaarten, bezoekjes en telefoontjes hebben 
me heel veel gedaan.
Ook tijdens de uitvaartdienst heb ik mij omringd 
gevoeld door Eshofleden, familie en vrienden.
Fokke komt er niet mee terug, maar het heeft mij in 
mijn verdriet minder eenzaam gemaakt. Ik voelde me 
gedragen door jullie aanwezigheid.
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor alle blij-
ken van medeleven, in wat voor vorm dan ook.

Ria Kooistra
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Zwerf mee met musical Kaïn
Kaartverkoop is gestart!

Samen met Kaïn zwerven we langs en door bekende verha-
len uit het oude testament: De schepping, Adam en Eva, de 
toren van Babel en de ark van Noach... Ook al zijn deze ver-
halen oer-oud, ook in het hier en nu zijn ze van betekenis. Ze 
gaan immers over oer-menselijkheid. De mensen van nu zijn 
te vergelijken met de mensen van vroeger. De vraagstukken 
van nu zijn te vergelijken met de vraagstukken van het begin 
van onze tijd. Net als de karakters uit deze verhalen maken 
wij onhandige blunders, als het gaat om verantwoordelijk-
heid nemen of eigen belang versus ieders belang. Niets men-
selijks is ons, noch de karakters uit de oerverhalen, vreemd.
 
De musical begint met een knal. De toren van Babel stort in. 
Kaïn staat letterlijk op uit de puinhopen. Een symbool voor 
de puinhopen van zijn eigen leven. Sinds zijn broer Abel 
dood is, zwerft Kaïn. Niet in staat om zichzelf onder ogen te 
komen. Doordat Kaïn wegkijkt, kunnen wij dat juist niet. We 
moeten blijven kijken. De musical Kaïn is geen kant-en-
klaar verhaal. Het laat chaos zien, een warboel, een spraak-
verwarring. De verhalen stellen ons vragen. Kaïn stelt ons 
vragen. Vragen waarop je alleen voor jezelf een antwoord 
kunt vinden. We moeten ons best doen om het te zien en te 
snappen. 

Het is een zoektocht, een zwerftocht langs goed en kwaad. 
Of is het niet zo zwart-wit? Mogen goed en kwaad naast 

elkaar bestaan? Ook in onszelf? Wat als de slang uit het 
paradijs de intrigant in onszelf is? Het slechte in ons naar 
boven haalt? Wat als de zondvloed bij de ark van Noach 
symbool staat voor het verslechterde klimaat met stijgende 
temperaturen en een stijgende zeespiegel? Wat als we de 
toren van Babel vervangen door onze huidige maatschappij, 
waarin we elkaar vaak niet begrijpen? Waarin we niet naar 
elkaar omzien? 

Musical Kaïn stelt vragen, vragen die over jouzelf gaan. “Hé, 
wie ben jij?” horen we in de musical. En wie is die ander, 
die jou ziet zoals je bent? Wie spiegelt jouw vragen in jou? 
Wie geeft jouw grijze leven kleur? Wie zegt: “Je kunt altijd 
opnieuw beginnen”? Zien we daarin ook die Ander, die 
trouw blijft aan Zijn mensen, door dik en dun? 

Deze vragen zijn van alle tijden, van alle plaatsen. De ant-
woorden moeten we steeds opnieuw bedenken. Ook vandaag 
de dag. Musical Kaïn houdt ons een spiegel voor. Durf jij er 
in te kijken?

Op onze website staan de bespiegelingen van een aantal 
deelnemers aan de musical. Zeer de moeite waard om eens te 
lezen! www.musicalhoevelaken.nl/kains-oerverhalen 

Wees van harte welkom bij de voorstellingen op 11 en 12 
februari 2023. Tickets zijn te koop via www.musicalhoeve-
laken.nl/tickets. Kaarten kosten 12,50 euro. 

Kirstin Siteur en Simonet Schoon
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    Vanuit de kerkenraad
In onze novembervergadering bespraken wij de 
begrotingen 2023 van het College van Diakenen, 

ZWO en Kerkrentmeesters. U 
heeft er in de nieuwsbrief al over 
kunnen lezen, niet alle cijfers zijn 
positief  in het nieuwe jaar. We ver-
trouwen er op dat het beheer zorg-
vuldig gebeurd en dat de realiteit 
van kosten en opbrengsten wellicht 
nog wat positiever zal uitpakken 
dan de begroting. 

We stelden tijdens de vergadering ook het rooster van kerk-
diensten 2023 vast en spraken over een voorstel van de taak-
groep liturgisch centrum, die een gedegen plan hebben 
gemaakt om de gemeente te betrekken bij de inrichting en 
het gebruik van de kerkzaal. U hoort er later meer over!

Op de agenda stond ook een evaluatie van de huidige werk-
wijze met een Grote Kerkenraad (2-3 keer per jaar) en de 
Kleine kerkenraad. Het voordeel van de huidige werkwijze 
is dat veel meer tijd en aandacht gegeven kan worden aan de 
inhoud en er niet meer mensen dan strikt noodzakelijk, 
bezig zijn met vergaderen en papierwerk.  
Het nadeel kan zijn, dat ambtsdragers die niet in de Kleine 
kerkenraad zitten, minder betrokken zijn en soms pas achter-
af geïnformeerd worden over wat er speelt. Een keerzijde 
die een bewuste keuze is, maar soms nog even wennen. 
Overigens zijn alle ambtsdragers welkom als lid va de 
Kleine Kerkenraad en is het dus een vrije keuze om wel of 
niet dichtbij betrokken te zijn. 

Halverwege de avond hebben we de tafels aan de kant 
geschoven en waren er taart en kadootjes: na ruim 13 jaar 
hebben afscheid genomen van Jacqueline Berendse als notu-
liste van de kerkenraad. Met veel dank en waardering voor 
haar enorme toewijding en zorgvuldigheid. Jacqueline was 
er altijd. En werkte met veel aandacht haar aantekeningen 
van de vergadering uit. Dat ze daarbij vergezeld wordt door 
drie prachtige katten, is een geheim dat pas onthuld werd 
toen we digitaal vergaderden in coronatijd. Regelmatig 
schoof er gezellig een kat voor het beeldscherm langs en dat 
zorgde dan voor hilariteit! Jacqueline, ook via deze weg nog 
eens: hartelijk dank.

Tot slot spraken wij over ons verlangen.  Dat was een 
mooie, ontroerende ontmoeting van hart tot hart. We luister-
den nog eens naar de woorden van Ellie Boot op 20 novem-
ber, aan de hand van het Evangelie van Lucas: 

“Jeruzalem ziet niet hoe God naar haar omziet. Ze her-
kent het moment van Gods ontferming niet. Ze herkent 
Gods stem niet. Als je dat zou zien, zegt Jezus, als je die 
stem zou horen, zou dat je vrede brengen.  Jezus huilt bij 

deze woorden. Omdat niet gebeurt wat hij hier als zo 
belangrijk benoemt: Gods liefde wordt niet herkend. 
Terwijl het herkennen van Gods liefde vrede zou brengen. 
Zou het dan vooral dáárom gaan: dat je in alles, ook in 
jezelf, Gods liefde zoekt? Dat je die probeert te herkennen, 
ook waar je misschien vooral narigheid en ellende ziet? 
Dat dat vrede brengt?”

Mijn verlangen is dat we die vrede zoeken. Met elkaar. 

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

Gastpredikant in december.
Op 18 december, de vierde zon-
dag van advent, is ds. Joep 
Dubbink uit Uithoorn onze gast-
predikant. Prof. Dr en Ds Joep 
Dubbink is sinds maart 2010 als 
predikant voor 75% van zijn 
werktijd verbonden aan de PG 
in Uithoorn.

Joep is predikant sinds 1986. Zijn ervaring neemt hij in alles 
mee. Hij houdt van heel goed kijken naar een Bijbeltekst en 
kan daar boeiend uitleg over geven. 

Naast zijn predikantschap is Joep Dubbink sinds september 
2006 bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU in 
Amsterdam. Hij bezet, samen met een collega de Dirk 
Monshouwer leerstoel. Dirk Monshouwer was predikant en 
bijbelwetenschapper en vanaf 1975 tot aan zijn overleiden 
op 9 oktober 2000 als predikant verbonden aan de 
Hervormde Deelgemeente en later de Samen Op Weg 
gemeente ‘de Eshof’ in Hoevelaken. 
Joep Dubbink heeft dus ‘iets’ met ‘de Eshof’ en gaat graag 
voor in onze gemeente.

Frits Harmsen
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de Eshofgemeente te 
Hoevelaken zoekt  een cantor 
(m/v)

gemeente

‘De Eshof’ in Hoevelaken is een open en gastvrije gemeente 
waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, 
levensstijl of seksuele geaardheid. ‘De Eshof’ wil recht doen 
aan de pluriformiteit van de gemeente en heeft geen behoefte 
slechts één christelijke weg aan te wijzen. Het menselijk 
omgaan met elkaar in en buiten de gemeente vinden de men-
sen van ‘de Eshof’ belangrijk. De gemeente ziet zich als een 
gemeenschap die helpt om een betere wereld op te bouwen 
(beleidsplan 2017 – 2021).

de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’

De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aanspre-
kende liturgie. Muziek is daarbij een onmisbaar onderdeel, 
muziek en liederen kunnen het geloof op wonderlijke wijze 
bij het hart van mensen brengen. Samen een lied zingen 
betekent een gezamenlijke reis maken, waarbij achtergron-
den en overtuigingen zingenderwijs als het ware één worden. 
Dat vraagt onder andere een liturgie waarin sprake is van 
interactie tussen voorganger, organist, cantorij en gemeente. 
Organist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het 
voorbereiden van vieringen.
We zoeken naar eigentijdse vormen van vieringen en putten 
uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en 
dienstboeken. Het gebruik van opwekkingsliederen is 
beperkt. 
Er staat in het liturgisch centrum een Van Vulpen orgel met 
twee klavieren en vrij Pedaal. Daarnaast wordt de piano 
steeds vaker ingezet als uitvoerend- of begeleidend instru-
ment, soms samen met andere instrumenten.

cantorij

Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen 
en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de 
maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert 
elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen 
loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn 
natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen 
liederen; daarnaast zijn ze ook momenten van informele ont-
moeting van de cantorijleden. Vier ochtenddiensten in het 
jaar zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het 
Rooms-Katholieke Pauluskoor. 

rol / taken cantor

•	 voorbereiden en leiden van de repetities,
•	 begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij tij-

dens de repetities,

•	 directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten 
waarin de cantorij zingt,

•	 in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg, dit 
vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij mede-
werking verleent. In het liturgisch werkoverleg hebben 
de organist, de cantor, de predikant en twee cantorijle-
den zitting. Het doel van het overleg is om de kwaliteit 
en de continuïteit van een zorgvuldige en aansprekende 
liturgie in stand te houden. Uiteindelijk is de predikant 
verantwoordelijk voor de liturgie. 

•	 het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen te 
verhogen.

gewenste eigenschappen van de cantor

•	 ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien 
nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te 
bekwamen,  

•	 plezier in het enthousiasmeren van cantorij en gemeente,
•	 plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en 

musici,
•	 openstaan voor de liturgie die in De Eshof wordt 

gebruikt.

vergoeding

Professionele vrijwilligers zijn (niet-)gemeenteleden die hun 
specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste 
stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie worden o.a. de 
kerkmusici (organisten en cantor) gerekend. De professionele 
vrijwilligers hebben een specifieke opleiding voor hun taak 
of functie. Zij kunnen een (beperkte) vergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden.

inlichtingen en reacties

Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact opne-
men met Evert Veldhuizen, voorzitter van het cantorijbestuur, 
email evert.veldhuizen@pgdeeshof.nl. Aan hem kunt u ook 
uw interesse in de vacature kenbaar maken door uw brief en 
cv op te sturen. De reactietermijn sluit op 20 december 2022.

Evert van Veldhuizen 



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 februarinummer 2023 is 
dinsdag 31 januari 2023
Inleverdatum voor het maartnummer 2023 is 
dinsdag 28 februari 2023
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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 stu-
ren 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

Collecteoverzichten
September 2022    
    
Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
4-9-2022 Leger des Heils 227,21 Eredienst 205,35
11-9-2022 Eigen diaconie 168,90 BRIES 139,17
18-9-2022 Kerk in Actie  286,97 Cantorij 227,22
25-9-2022 Nijkerks Diaconaal Beraad 178,20 Jeugd- en Jongerenwerk 169,65
 Totaal 861,28 Totaal  741,39
    

Oktober 2022    
    
Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
2-10-2022 Voedselbank 220,56 Eredienst 127,55
9-10-2022 Straatpastoraat 246,65 Onderhoud orgel 218,95
16-10-2022 Eigen diaconie 271,41 BRIES 195,91
23-10-2022 St. Hulpdienst Hoevelaken 233,45 Onderhoud gebouw 201,15
30-10-2022 Hospice Nijkerk 398,89 Pastoraat 2365,79
 Totaal 1370,96 Totaal  3109,35
    

       
Collectebeheerder, 

José van Dasselaar




