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Herfstpalet

lage zonnestralen penselen zacht
roze pasteltinten aan wolken en lucht

het verre licht verzilvert onderzijden
van vogelvleugels op hun vlucht

de goudgele bomen krijgen scherp
getekend lange gangen in een rij

om door oranje bladeren te rennen
met roestbruine paarden mee in de wei

de zon gaat onder in spiegelend koper
ontoegankelijk dalend licht

alles verschiet van kleur en tijd
de dag gaat langzaam dicht

als een gevouwen vlinder daalt
de avondstilte in schoonheid verborgen

wetende dat de Schepper opnieuw
glans geeft aan de dag van morgen

Inge Klumper



 
zondag 06 november 10:00 uur  Pastor B Piepers
     Kanselruil i.v.m. Willibrordzondag
     Collecten: Missionair werk PKN,  Onderhoud gebouw
 

zondag 13 november 10:00 uur  Ds R van Riezen (de Glind)
     Collecten: Solidaridad, Vorming en Toerusting

 
zondag 20 november 9:15 uur  Pauluscentrum Ds E Boot en pastor F Kok 
     Solidaridad

 
zondag 27 november 10:00 uur  Ds M van Giezen (Zeist) 
     Collecten: Plaatselijk werk Kerstpakketten, Jeugd- en jongerenwerk 

   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 04 december 10:00 uur  Ds D Soeteman (Doorn) Advent II
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Onderhoud gebouw
 
   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf

 
zondag 11 december 10:00 uur  Ds E Boot Advent III
     Viering maaltijd van de Heer, Collecten: Eigen diaconie, Eredienst 

   17:00 uur  Vesper
     Collecte: Passantenverblijf 

zondag 18 december 10:00 uur  Ds E Boot Advent IV
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie

 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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Agenda
donderdag 10 november 19:30 uur  Thema: Toekomst Pastoraat 

maandag 14 november 20:00 uur  Wijkteam 2
   20:00 uur  Repetitie Anatevka
   20:00 uur  Vergadering kinderdienst

dinsdag 15 november 20:00 uur  Pauluscentrum Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 16 november 19:30 uur  De Stoutenborgh, Sportweg 23     
     Filmcafé: Knielen op een bed violen

donderdag 17 november 20:00 uur  Moderamen
   20:00 uur  Voltooid leven

maandag 21 november 20:00 uur  Repetitie Anatevka

woensdag 23 november 20:00 uur College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   9:30 uur   Pastoraal overleg

donderdag 24 november 20:00 uur  Betrouwbaarheid van de Bijbel 

maandag 28 november 20:00 uur  Repetitie Anatevka

dinsdag 29 november 20:00 uur   Wijkteam 1

woensdag 30 november 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep

donderdag 01 december 20:00 uur  Diaconie

dinsdag 06 december 19:30 uur  Instructie basiscatechisatie

woensdag 07 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 08 december 20:00 uur  Kerkenraad
   20:00 uur  Onbekend maakt onbemind: De Islam

maandag 12 december 20:00 uur  Repetitie Anatevka

dinsdag 13 december 13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  Kerst en Kunst

woensdag 14 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Vergadering kinderdienst

donderdag 15 december 19:00 uur  Diaconie
     Kerkzaal in orde maken voor kerstmiddag 
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"



Uit de gemeente
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MEELEVEN

We kunnen beginnen met 
een mooi bericht. 
11 oktober moest Floor 
Huurdeman  
naar Amsterdam voor een 
MRI. Na een paar spannende 
dagen kwam 15 oktober het 

geweldige bericht dat Floor nog steeds schoon is! Met 
deze uitslag kon het gezin op adem komen en genieten 
van een korte vakantie. Floor heeft nog regelmatig con-
troles bij verschillende specialisten. In januari staat de 
volgende MRI gepland.  
   
Rie Lensen-de Graaff  wil graag iedereen 
bedanken voor kaarten en andere blijken van belangstel-
ling en meeleven, zowel wat betreft haar revalidatie als 
haar negenennegentigste verjaardag op 2 oktober. Ze 
hoopt verder te herstellen. Op het moment kan ze nog 
niet lange tijd achtereen op een (harde) stoel zitten en 
daarom is ze het afgelopen half jaar niet meer in de 
Eshof geweest.  
We hopen met jou, Rie, dat je weer naar de Eshof kunt 
gaan komen!

Anneke de Booy-Vermeer  is 29 septem-
ber opgenomen in het UMC en een dag later opnieuw 
geopereerd.  Na deze operatie krabbelt ze weer op en 
lijkt het beter te gaan. Begin november is er een 
afspraak met de specialist. Anneke was heel blij met de 
bloemen die zij vanuit de Eshof kreeg. 

Date Reitsema  heeft tijdens een 
Donaureis een hartinfarct gehad. Een arts kwam aan 
boord en heeft hem meegenomen naar een ziekenhuis in 
Budapest. Er bleken twee stents dichtgeslibd te zijn. Hij 
zou naar huis mogen in een vliegtuig met zuurstof en er 
werd een verpleegkundige ingevlogen. Toen bleek dat er 
al die dagen een bloedstolsel in zijn rechter boezemka-
mer zat en is de reis uitgesteld. Gelukkig waren niet 
alleen zijn vrouw, Roos, maar ook zijn twee dochters 
mee op reis en dat is fijn als er veel Engels wordt 
gesproken. Vrijdags mocht Date zonder zuurstof naar 
huis hoewel hij wel bronchitis had opgelopen. In het 
Meander is gecontroleerd of alle bevindingen uit 
Budapest juist waren.

Agnes Burema-Bouwmeester  is in het 
ziekenhuis opgenomen geweest voor een buikoperatie. 

Zij mag 6 weken niet tillen en moet daarna terugkomen 
voor controle. Agnes krijgt hulp van haar dochter en 
vriendinnen. 
 
Harry Bakker  is op 19 
oktober aan zijn hart geopereerd en kreeg een ablatie - 
een behandeling die wordt gegeven bij hartritmestoor-
nissen. Een dag later mocht hij weer naar huis, maar 
daar kwamen de stoornissen terug. Dat betekende dat hij 
nog geen 24 uur thuis is geweest. Na een nieuwe behan-
deling op zaterdag mocht hij zondag het ziekenhuis ver-
laten en half november moet Harry weer terug voor de 
controle.  De eerste drie maanden kunnen er nog hartrit-
mestoornissen optreden, maar daarna zal de operatie 
hopelijk het effect hebben dat ze niet meer optreden.

Dirk van Sloten   heeft begin oktober 
een nieuwe (zijn vierde) ICD gekregen in het ziekenhuis 
van Nieuwegein. Na een opname van één nacht mocht 
hij weer naar huis en hij voelt zich goed.

Ineke Willigenburg   heeft pijn in 
haar handen en gewrichten en heeft daarvoor de reuma-
toloog bezocht, die aangeeft dat het algehele malaise 
van de operatie is en daar heeft ze medicijnen voor 
gekregen. Het onderzoek van de longen leverde een 
positief resultaat op, want die zijn schoon. Diep ademen 
blijft behoorlijk pijnlijk. Er is haar gezegd dat het her-
stel wel een jaar kan duren, dus in december is ze op de 
helft en wordt het hopelijk aftellen.

Lida van Blijderveen – Overeem  heeft 
twee keer een borstbesparende operatie ondergaan.  Het 
gaat naar omstandigheden goed met haar. Wel volgt er 
in november iedere werkdag nog een heel traject van 
bestralingen in Utrecht en natuurlijk blijft ze daarna nog 
lange tijd onder controle.”

Ruben Soederhuijzen  is 14 oktober 
geopereerd. Aan beide zijden van zijn hoofd heeft hij 
een oorcorrectie gekregen. Het gaat goed met hem en 
hij is thuis. Hij moet het voorlopig rustig aan doen en 
heeft even voldoende tijd om met zijn liefhebberijen 
bezig te zijn: treinen en dinosaurussen.

Van harte aan ieder, die met ziekte te maken heeft, 
sterkte gewenst namens ons allen.
       
   Kees van Rietschoten 
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Kerkdienst en liturgie
KANSELRUIL OP 6 NOVEMBER: 

SINT MAARTEN

In het vorige kerkblad schreef ik al over de kanselruil 
van 6 november. Pastor Ben Piepers zal de dienst in De 
Eshof leiden. Zelf ga ik voor in het Pauluscentrum.
Ben had al in een vroeg stadium nagedacht over de 
inhoud van de viering. Daardoor konden Gerda 
Kammeijer en ik zijn liederen-  en tekstkeuze als uit-
gangspunt nemen voor de viering in het Pauluscentrum. 
In beide diensten gaan we nu nadenken over de tweede 
brief van Johannes. En over de vraag waaraan je kunt 
zien dat het koninkrijk van God eraan komt (Lukas 
17,20-24). Naast het voorbeeld van Willibrord kijken we 
deze zondag naar Sint Maarten.

Binnen het christendom 
zijn er veel mensen 
geweest in wie anderen 
iets van de komst van 
Gods koninkrijk zagen. 
Over een aantal van hen 
werden verhalen doorver-
teld en soms schreef 
iemand de levensloop op. 
We moeten deze mensen 
niet vergeten, vond men: 
ze zijn een voorbeeld 
voor ons.
Eén van deze mensen van 
Martinus van Tours, een 
asceet en bisschop. We 
weten dat hij ongeveer in 
316 is geboren en in 397 is overleden. Al toen hij nog 
leefde is er een biografie over hem geschreven. De bio-
graaf schreef geen biografie in de moderne zin van het 
woord. Het ging hem niet zozeer om de feiten uit het 
leven van Martinus, maar vooral om de getuigenis die 
zijn leven was. Hij beschreef daarmee eerder het ideaal 
van hoe een monnik en een bisschop zouden moeten 
zijn, dan het feitelijke leven van Martinus. Dat ideaal 
vond men belangrijker dan de feiten. Wanneer we naar 
dat ideaal leven, brengen we immers het koninkrijk van 
God dichterbij.

Later is Martinus heilig verklaard en werd hij bescherm-
heilige van Utrecht. Het wapen van die stad (een rood-
wit schild), zeggen sommigen, verwijst naar de rode 
kleur van de mantel en de witte kleur van de onderrok 
van de heilige, die tevoorschijn kwam toen hij de helft 
van zijn mantel had afgestaan aan een bedelaar.

De dag van Sint Maarten, 11 november, is een zoge-
naamde ‘merkeldag’. Volgens het volksgeloof vertelt het 
weer op deze dag iets over het weer in de maanden die 
komen. In rijmende spreuken werd de wijsheid doorge-
geven:

    ο Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst  
 dringt door in menig kelder. 
    ο Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de  
 winter een regennest. 
    ο Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij  
 moet toch nog wandelen in zomerse dagen. 
    ο Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs   
  staan, zullen ze met Kerstmis door het slijk   
 gaan. 
    ο Nevels in Sint-Maartensnacht maken de winter  
 kort en zacht.
 
Zouden de voorspellingen kloppen? We zullen het gaan 
zien!

Na afloop van de viering gaan we met kinderen aan de 
slag rond Sint Maarten. Elders in deze Rondom staat 
daar meer over te lezen. Ook iedereen die ouder is dan 
twaalf jaar, is van harte uitgenodigd. Met de volwasse-
nen gaan we op reis met Paulus.

SOLIDARIDAD 
ZONDAG 20 NOVEMBER, 9.15 UUR

‘Suiker – zoete belofte, bittere bijsmaak’, is de slogan 
van Solidaridad dit jaar. De leefomstandigheden van 
mensen in ontwikkelingslanden is vaak slecht. 
Solidaridad zet zich in om die duurzaam te verbeteren. 
Voor suikerrietkappers is er bijvoorbeeld water, rust en 
schaduw nodig – eenvoudige basisbehoeften, zou je 
denken, maar daar is tijdens het werk vaak gebrek aan.
Als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente zetten we 
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Kerkdienst en liturgie
ons weer gezamenlijk in voor Solidaridad. Met de enve-
loppenactie: u krijgt een envelop aangeboden bij het 
kerkblad, waar u een bijdrage in kunt doen. Alle beetjes 
helpen. En met een oecumenische viering. Op zondag 
20 november zijn we als Eshofgemeente te gast in het 

Pauluscentrum. De 
koren van beide 
gemeenschappen wer-
ken aan de viering mee 
en maken het mogelijk 
om bijvoorbeeld het 
lied ‘De tafel der 
armen’ te zingen. De 
Prediker spreekt wijze 
woorden en Jezus 
houdt ons een spiegel 
voor.
Deze zondag is tegelijk 
de laatste zondag van 

het ‘jaar van de barmhartigheid’. Een jaar geleden, in 
december 2015, opende paus Franciscus met de heilige 
deuren van de Sint Pieter in Rome het jaar van de barm-
hartigheid. In veel Rooms-katholieke kerken, in Italië en 
daar buiten, is dit een jaarthema geweest. Met onze 
buren hebben we het in de oecumenische viering van 26 
juni als focus genomen. En ook bij Solidaridad past 
natuurlijk de deugd van de barmhartigheid.
Omdat Fred Kok na de viering in het Pauluscentrum om 
half elf in nog een andere viering zal voorgaan, begin-
nen we al om 9.15 uur.

DIO SOETEMAN VOOR HET LAATST

Op zondag 4 december gaat Dio Soeteman voor in De 
Eshof. Dat wordt een bijzondere ochtend: het zal zijn 
laatste kerkdienst zijn. In zijn teksten bij de verschillen-
de gastvoorgangers van november en december vertelt 
Frits Harmsen hier meer over.
Dio is nu 70 jaar; heel begrijpelijk dat hij een keer wil 
stoppen met het intensieve werk van voorgaan in kerk-
diensten. Maar we zullen hem wel missen!

OECUMENISCHE VESPERS
 IN DE ADVENTSTIJD

Op de eerste, tweede en derde Adventszondag zal er om 
17.00 uur een avondgebed zijn. Het vindt plaats in De 
Eshof en wordt in oecumenisch verband voorbereid. Als 
leidraad kozen we profetieën van Jesaja. Ze worden 
regelmatig in de Adventstijd gelezen, omdat ze spreken 

van hoop en toekomst tegen de verdrukking in. Ook in 
de ochtenddienst zullen ze klinken, maar waarschijnlijk 
zal de focus dan op de evangelielezing liggen.
In de eerste vesper op 28 november zullen Ellen van der 
Linden en Lieske Duim samen voorgaan. In de tweede 
op 4 december is de beurt aan Gerda van Vilsteren en 
mijzelf en de derde vesper van 11 december doet Cees 
Otte in zijn eentje.
Vaak kiezen we, naast een centrale lezing, ook voor een 
bepaalde verbeelding. Dit jaar gaan we een aantal kunst-
werken van Cees gebruiken. Voor de kersttijd van 2005 
maakte hij een alternatieve iconostase. In een serie hou-
ten kistjes beeldde hij zijn associaties rond de kersttijd 
uit. Die kistjes heeft Cees nog steeds in zijn bezit. Elke 
zondag zullen we iets met één of meerdere van die kist-
jes doen.

VIERDE ADVENT, 18 DECEMBER:
FREE ZINGT ‘NAAR HUIS’

Op de avond van de vierde Advent zal er geen 
Adventsvesper zijn. In plaats daarvan zijn we uitgeno-
digd om naar De Eshof te komen voor een kerstvoorstel-
ling door gospelkoor Free; die begint niet om 17.00 uur, 
maar om 19.30 uur. Free zingt en vertelt het muzikale 
kerstverhaal ‘Naar huis’. Elders in de Rondom zal hier 
een vooraankondiging van te vinden zijn. Het koor biedt 
deze voorstelling aan aan ons allen; de toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage is welkom.
Het belooft een bijzondere avond te worden. De voorbe-
reidingen zijn inmiddels in volle gang. Niet alleen zal 
Free bekende kerstliederen laten horen, er zullen ook 
enkele liederen uit de Top 2000 in de muzikale vertel-
ling worden opgenomen. We mogen zelfs regelmatig 
meezingen. Free springt daarmee in het gat dat is ont-
staan doordat de kerstsamenzang in Euretco dit jaar niet 
doorgaat.
Er wordt niet alleen gezongen: er wordt ook een verhaal 
verteld. Over Jozef en Maria; over hun reis naar 
Betlehem; over de vlucht van het jonge gezin naar 
Egypte.
Naar huis… Hoeveel mensen zijn er niet die, net als 
Jozef en Maria met hun zoon Jezus, dat het liefst zou-
den willen?

Ellie Boot
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Impressie uit de kerkenraad
van september 
Als u dit leest is november inmiddels aangebroken en 
ligt september al meer dan een maand achter ons. 
Desondanks wil ik u op dit moment nog een korte 
impressie uit kerkenraad van september geven, omdat 
het niet eerder kon. Een kerkenraad zit soms zo dicht 
op, of zelfs na de sluitingsdatum voor het inleveren van 
kopij, dat het door de opstandigheden domweg niet lukt 
om een impressie in de eerstvolgende maand te plaat-
sen. Dat geldt voor dit artikel en ook voor de impressie 
van de kerkenraad van 27 oktober. Hiervan doe ik u ver-
slag in het decembernummer van Rondom.

VACATURES
In het zomernummer van Rondom schreef ik uitgebreid 
over de zorg die binnen de kerkenraad leeft over het niet 
vervult krijgen van bestaande vacatures in de kerken-
raad. Als u het artikel gemist heeft, is het de moeite 
waard om het nog eens op te zoeken in de Rondom van 
juli / augustus. Mocht dit exemplaar inmiddels bij het 
oud papier liggen, dat kunt u het nalezen in de digitale 
versie van Rondom die op de website van De Eshof 
staat.
Het draaiende houden van een kerkgemeenschap als de 
onze is niet een verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
alleen. Het is de verantwoordelijkheid van de hele 
gemeente. Daarom zijn we blij dat een aantal van u rea-
geerde naar aanleiding van het artikel, al hadden we op 
meer reacties gehoopt.  Blij zijn we in elk geval ook dat 
met Jan Hofman in de vacature van scriba is voorzien, 
waardoor we in de vergadering van september met een 

gerust hart afscheid konden nemen van Nico Peer. Nico, 
langs deze weg nogmaals dank voor jouw werk als 
scriba.

             BEZINNING
Tijdens de kerkenraadsvergadering willen we meer tijd 
besteden aan bezinning. Antwoord zoeken op de vraag 
“waar doen we het nu eigenlijk voor”. Uiteraard zijn de 
bestuurlijke onderwerpen ook belangrijk en vragen tijd.
We spreken af dat we voor dit seizoen twee vergaderin-
gen aanwijzen, waarin we een substantieel deel van de 
tijd inruimen voor een bezinningsonderwerp. De verga-
deringen van 8 december 2016 en 20 april 2017 worden 
hiervoor aangewezen. Verder spreken we af elke verga-
dering extra tijd te plannen voor reflectie op het stuk dat 
bij de opening van de vergadering wordt gelezen.

EVALUATIES
We evalueren de experimentele diensten en activiteiten 
die we rond de zomer hebben opgepakt, zoals de 
Brunchdienst van zondag 3 juli, waarover Max van 
Deuveren een artikeltje schreef in de vorige Rondom en 
de nazomer activiteit voor jonge gezinnen die eind 
augustus, aansluitend aan de diens plaatst vond.
Beide activiteiten zijn positief ontvangen en er is 
gevraagd of dit navolging gaat krijgen. Er is besloten 
om 4 keer per jaar een dergelijke activiteit te organise-
ren. De eerste staat gepland voor 6 november en staat in 
het teken van Sint Maarten.

Jac. van Hoeijen
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SUIKER: ZOETE BELOFTE, 
BITTERE BIJSMAAK

Suikerriet is een geweldig gewas dat vele toepassingen 
kent. Suikerrietkappers dragen met hun werk bij aan de 
productie van voedsel, brandstoffen en plastics. Zo 
voorzien ze hun gezinnen van een inkomen. Als het op 
een duurzame manier wordt geteeld, heeft suikerriet de 
potentie de levens van veel gezinnen in de wereld op 
een positieve wijze te veranderen. Helaas is de manier 
waarop suikerriet wordt verbouwd in Midden-Amerika 
vaak ronduit slecht.

PROBLEMEN VOOR SUIKERRIETKAPPERS.

De arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers zijn 
loodzwaar en het werk is gevaarlijk. Een combinatie van 
fysieke overbelasting, brandende zon en onvoldoende 
drinkwater heeft geleid tot een epidemie van chronisch 
nierfalen onder hen. Vele arbeiders sterven eraan op 
jonge leeftijd.

HOOP OP VERBETERING.

Voor plattelandsdokter Emmanuel Jarquin is het een 
missie om suikerrietkappers te helpen en hun leven te 
verbeteren. Emmanuel  heeft samen met Solidaridad en 
haar partnerorganisatie het water-rust-schaduw project 
opgezet. Ook runt hij met zijn medewerkers een platte-
landskliniek waar vele slachtoffers van chronisch nierfa-
len komen. Maar belangrijker nog: met een onuitputte-
lijke energie is hij voortdurend aan het werk om voor-
mannen en land-en fabriekseigenaren ervan te overtui-
gen dat ze de arbeidsomstandigheden van hun werkne-
mers moeten verbeteren om ziekte en ellende te voorko-
men.

VOORZICHTIG WERKEN 
AAN VERANDERING.

Het was niet eenvoudig voor Solidaridad om in Midden-
Amerika een suikerrietproducent te vinden die mee 

wilde werken aan het verbeteren van de omstandigheden 
van de arbeiders. Maar...soms zijn er dan toch individu-

en die besluiten tegen de stroom in te zwemmen. Zo 
iemand is de directeur en mede-eigenaar van ingenio 
(fabriek) El Angel in El Salvador: Juan Wright. Hij is 
een groot kapitalist die heeft ingezien dat het zo niet 

verder kan. Vanaf het moment dat hij directeur werd van 
de ingenio, nu zo'n 9 jaar geleden, probeert hij de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. Inmiddels heeft 
ook de epidemie van chronisch nierfalen zijn volle aan-

dacht.

EEN VOLGENDE STAP NAAR EEN 
DUURZAME PRODUCTIEKETEN.

In El Salvador heeft Solidaridad samen met partner La 
Isla Foundation en met artsen, onderzoekers en de sui-
kerfabriek El Angel een verbeterprogramma ontwikkeld. 
Arbeiders op de velden van El Angel worden voorzien 
van rugzakken met drinkwater, krijgen regelmatig rust-
pauzes in de schaduw en leren een meer efficiënte en 
ergonomisch verantwoorde kapmethode.
Er moet natuurlijk méér gebeuren. Uiteindelijk zou alle 
suiker op een duurzame manier geproduceerd moeten 
worden. Op de lange termijn zal ook de suikerrietkap 
grotendeels gemechaniseerd worden. Suikerfabriek El 
Angel heeft zelf al een aantal combines in gebruik. Die 
kappen in één dag dezelfde hoeveelheid riet als 60 kap-
pers. Deze mechanisatie brengt natuurlijk complicaties 
met zich mee. Wat gebeurt er met de suikerrietkappers 
die hun broodwinning verloren zien gaan? Hoe kunnen 
arbeiders voor het besturen en het onderhoud van deze 
machines omgeschoold worden? Om het verlies van 
werkgelegenheid tegen te gaan, ontwikkelt suikerfabriek 
El Angel nieuwe plantages voor cacao en bananen. Deze 
moeten ervoor zorgen dat er in alle seizoenen meer en 
divers werk voor handen is.
Solidaridad werkt samen met lokale partners aan struc-
turele duurzame veranderingen. Hiervoor is samenwer-
king nodig met alle spelers in de sector: landloze arbei-
ders, voormannen, fabriekseigenaren, overheden en 
inkopers. Als grote afnemers van suiker voortaan kiezen 
voor verantwoorde teelt en gaan samenwerken met de 
suikerfabrieken aan concrete verbeteringen voor de kap-
pers, is een grote omslag beslist haalbaar.
Daarom lobbyen Juan en Emmanuel samen met 

  
Solidaridad



Solidaridad
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Solidaridad bij andere fabriekseigenaren, overheden en 
bedrijven om van verantwoorde teelt van suikerriet de 
standaard in hun sector te maken.Suiker zou voor nie-
mand een bittere bijsmaak moeten hebben!

HELPT U MEE?

In de kerkbladen Rondom/Dialoogje vindt u een blanco 
envelop met een sticker van Solidaridad. Namens alle 
suikerrietkappers vragen wij u, met een financiële bij-
drage in het envelopje, ons project te steunen.
Dit envelopje kunt u zondags in de Solidaridad-doos in 
de hal van de kerk doen, of zelf bij een van onderstaan-
de adressen in de brievenbus deponeren. Op een zicht-
bare plek hangt bij deze adressen de Solidaridad-poster 
met het thema van de actie. Ook kunt u uw bijdrage 
doneren via rekeningnummer 
NL 63 INGB 0001804444. t.n.v. Solidaridad actie 2016.

INLEVERADRESSEN:

Willy van de Berg, 
Wim van Vliet, 
Annemarie van der Meulen, 
Toon Ossendrijver,
Gerwin Duine, 

Zondag 20 november om 10.00 uur is de gezamenlij-
ke Solidaridad-viering in het Pauluscentrum. Op 
deze dag zal er ook een collecte zijn en zullen Fair 
Trade producten achter in de kerk verkocht worden.

Namens de ZWO-groep en de MOV-groep.
Meer informatie: www.solidaridad.nl

Marijke Kroon

Aankondiging Kerstmiddag 2016
De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de

 St.Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof worden georganiseerd.

Deze middag zal plaatsvinden op

VRIJDAG 16 DECEMBER OM 15.30 UUR IN DE ESHOF

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en alle gemeenteleden van 71 jaar en ouder
zullen in november een uitnodiging ontvangen.

De leeftijd is verhoogd naar 71 jaar omdat het aantal aanmeldingen al enige jaren oploopt. 
Bij de St. Paulusgeloofsgemeenschap is de minimum leeftijd verhoogd naar 75 jaar.

Vanwege de veiligheid en brandweervoorschriften moet er een maximaal gastenaantal worden aangehouden.

Wij ontmoeten u graag op vrijdag 16 dec.  2016 op de kerstmiddag.

Namens de voorbereidingscommissies
 van de Eshof  en

 de St.Paulusgeloofsgemeenschap.

Lien Vogel
Wilma v.d. Kuilen

Betty Obdeijn
Ben Janssen
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Gastpredikanten in 
november en december.

In de maanden november en december mogen we drie 
gastpredikanten ontmoeten. 

Op 13 november gaat Roel van Riezen uit de Glind 
voor. Ook op 19 juni was Roel onze voorganger. Roel is 

de partner van Mieke Groen, die 
op 16 oktober de dienst in de 
Eshof leidde.
Roel heeft een economische en 
juridische achtergrond. Hij heeft 
in de jaren negentig een studie 
aan de HEAO afgerond en is 
vanaf 1995 tot heden werkzaam 
bij de vakbond CNV. Roel is 

breed georiënteerd; hij onderhandelt over arbeidsvoor-
waarden, pensioenafspraken en reorganisaties maar is 
ook actief in de individuele belangenbehartiging en het 
opzetten en begeleiden van ondernemingsraden.
Voorafgaande aan zijn HEAO studie heeft Roel theolo-
gie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met als 
hoofdvak godsdienstfilosofie. Het leerde hem helder te 
formuleren wat geloven en de bijbehorende geloofsvra-
gen voor hemzelf inhouden. Pas in een later stadium 
heeft hij aan de Protestantse Theologische Universiteit 
zijn opleiding tot predikant afgerond. Roel is thans pro-
ponent d.w.z. een beroepbare predikant.

Op 27 november gaat 
Marian van Giezen uit 
Zeist voor. Marian is zo 
bekend in ‘de Eshof’ dat zij 
op deze plek niet nogmaals 
geïntroduceerd hoeft te 
worden.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Dio Soeteman die op 
4 december voorgaat. Deze dienst is echter bijzonder 
omdat het de laatste keer is dat Dio in een kerkdienst 
voorgaat. 
Dio heeft aangegeven 
dat hij nu op een leeftijd 
is gekomen dat hij écht 
met zijn vrouw Marjo 
van zijn emeritaat wil 
gaan genieten. En dan 
kun je, zoals hij zelf 
aangeeft, beter stoppen 
op het moment dat je je 
nog fit voelt. Een besluit 
dat wij zeer respecteren.

Sinds zijn emeritaat in 2010 is Dio onze vaste gastpredi-
kant. Zo’n drie tot vier keer per jaar maakte hij zijn 
opwachting in de Eshof. Daarnaast was Dio altijd bereid 
om te helpen als er een beroep op hem werd gedaan. Dit 
jaar heeft hij b.v. de paasnachtdienst voor zijn rekening 
genomen en in 2012 de dienst op eerste kerstdag. 

Zijn binding met ‘de Eshof’ loopt als een rode draad 
door zijn predikantschap. Dio is ooit als jong predikant 
in de zeventiger jaren van de vorige eeuw begonnen in 
de Gereformeerde Kerk van Hoevelaken. En ook de 
laatste stap in zijn actieve predikantsperiode, de bevesti-
ging als geestelijk verzorger van het Meander Medisch 
Centrum vond in de Eshof plaats.
Alle reden dus om aan zijn laatste kerkdienst in de 
Eshof extra aandacht te besteden.

  
Frits Harmsen

Kennismap
Bent u ook benieuwd hoe die familie heet, die regelmatig ’s zondags voor of achter u zit?
Zo is diegene misschien wel benieuwd wie u bent.
Daarom is het zo leuk dat u dat tegenwoordig kunt opzoeken in de kennismap, welke op de statafel in de hal 
ligt.
Staat u daar nog niet in? Daar kunt u verandering in brengen.
In de map zitten blanco formulieren. Deze kunt u ingevuld digitaal sturen naar mij. Het e-mailadres staat op het 
formulier. Natuurlijk kunt u het ook in de kerk aan mij overhandigen of bij me door de brievenbus gooien.
Ook zou ik dan graag digitaal een foto van u ontvangen, welke ik erbij kan voegen.

Coralien Toom



Duurzaamheid
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DRUPPELS IN DE EMMER 
door Embert Messelink

Ze liep al even voor me uit, een gebogen vrouw, klein van stuk. Zeker zeventig-plus. Het was op het voetgangers-
pad naast het spoor, onderweg naar mijn werk. Een plek waar nog wel eens een junk rondhangt en waar de grond 
geregeld is bezaaid met wietzakjes, blikjes en andere rommel. Dat alles ondanks de gele prullenbak, op deze plek 
zo strategisch opgehangen.

Te midden van die troep reikte ze naar de grond. Uit de rommel pakte ze 
één blikje en stopte die in de gele prullenbak. Toen vervolgde ze weer 
gewoon haar weg. De rest van de troep bleef liggen en dat scheen haar niet 
te deren.

Dat simpele moment zette me aan het denken. Die eenvoudige daad heeft 
me geholpen nooit meer te praten over de spreekwoordelijke ‘druppel op 
de gloeiende plaat’ als het gaat om milieu en duurzaamheid. Er bleef heel 
veel rommel liggen. Toch gooide zij geen druppel op de gloeiende plaat, 

maar een druppel in de emmer. En dat ene druppeltje is van waarde. Zet een emmer eens een half uurtje in een 
goede regenbui en je ziet wat heel veel kleine druppeltjes samen uitrichten. De emmer wordt gevuld!

Mijn persoonlijke keuzes hebben nauwelijks invloed op de toestand van Gods goede schepping. Maar iedere keer 
dat ik mijn plastic afval scheid, een paar tegels uit de tuin licht om meer groen te creëren, mijn inkopen bewust doe 
en niet voor ieder wissewasje de auto pak, doe ik een druppeltje in de emmer. En ieder druppeltje is er weer een. Bij 
elkaar wordt het al wat. Als we het met zijn allen doen, gaat het echt hard.

Die vrouw is een voorbeeld voor me gebleven. Zij heeft me geleerd zorgzaam met de schepping om te gaan in 
grote, maar ook in kleine dingen. Maar eigenlijk ging zij nog een grote stap verder. Zij ruimde de rommel van een 
ander op…

Drieluik, maandblad van de Protestantse gemeente Amersfoort, mei 
2016.

Embert Messelink is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Amersfoort-Zuid en directeur van de christelijke 
natuurbeweging A Rocha.

 

Duurzaam bezig zijn, hoe doe je dat? 
Als kerkgemeenschap denken we dan snel aan fysieke maatregelen zoals goede isolatie, zuinige apparatuur 
en zelf energie opwekken. 
Heel belangrijk maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om onze manier van leven. Als gemeenschap en 
als individu. 
Misschien dat dit artikel u op een idee brengt? 

Dit artikel is overgenomen van de site van Groene Kerken, een site die we graag aanbevelen.
https://www.groenekerken.nl/materialen-voor-kerken/columns-2
Heeft U vragen of heeft  u zelf een bijdrage? Laat het ons weten! 
Evert Veldhuizen, Herman Julsing, Henk Boswijk, Lieske Duim.
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Vervanging hoofdorganist
In het weekeinde van 9 oktober werd ik gebeld door Rudi Coppoolse, 
hoofdorganist in De Eshof, met de mededeling dat hij per mei 2017 wil 
stoppen als organist in de Eshof. Over zijn beweegredenen schrijft Rudi 
zelf in deze Rondom.

Na de verhuizing van Rudi en Beate naar Apeldoorn lag het in de lijn der verwachtingen 
dat er een moment zou komen waarop Rudi zijn vertrek zou aankondigen, maar als de 
mededeling dan komt, is het toch even slikken. Bijna 29 jaar is Rudi een graag gehoorde 

musicus achter het orgel en de piano in De Eshof, waar hij vakkundig de zang van gemeente en cantorij begeleidt. 
Ook de orgelconcerten die Rudi na de zondagsdienst heeft verzorgd zijn hoog gewaardeerd. Op 7 mei 2017 staat 
Rudi voor de laatste keer op  de liturgie als organist. Hoewel het nog een half jaar duurt voor Rudi ons gaat verla-
ten, wil ik nu al mijn dank aan hem uitspreken.

Rudi, namens de hele gemeente wil ik je danken voor je toegewijde begeleiding en de mooie muziek waar we in de 
afgelopen jaren tijdens en rond de kerkdiensten van mochten genieten. Ook je grote betrokkenheid bij de Eshof en 
jouw collegiale houding tegenover iedereen waarmee je samenwerkt is zeer gewaardeerd. We gaan dat zeker mis-
sen. Beate, jou wil ik danken dat we Rudi na jullie verhuizing naar Apeldoorn mochten “lenen”. Dank voor de 
ruimte die je hiervoor hebt gegeven.

In de vergadering van donderdag 13 oktober heeft het moderamen het aangekondigde vertrek van Rudi besproken 
en hebben we ons beraden over de stappen die genomen moeten worden om in de vacature van hoofdorganist te 
voorzien. Dit ter voorbereiding op de besluitvorming tijdens de kerkenraad van donderdag 27 oktober 2016.

Hoewel ik op dit moment nog geen nadere details kan schrijven, wil ik u toch vast informeren over de procesgang 
die we voorzien om te komen tot de benoeming van een nieuwe hoofdorganist;

1. Er wordt door de kerkenraad een voordrachtscommissie ingesteld, onder leiding van Frits Harmsen. Lieske  
Duim en Evert Veldhuizen zijn de leden van de commissie. De activiteiten van de commissie moeten leiden tot 
een voordracht van een kandidaat in februari 2017 en benoeming door de kerkenraad in maart / april.  De com-
missie rapporteert gedurende het proces aan de kerkenraad.

2. De commissie stelt een informatiememorandum samen ten behoeve van geïnteresseerde kandidaten.
3. De globale procesgang om te komen tot de vervulling van de vacature wordt door de commissie geconcreti-

seerd en uitgevoerd.

Het proces dat nu in gang is gezet  moet er toe leiden dat de kerkenraad voor het vertrek van Rudi Coppoolse kan 
overgaan tot de benoeming van een nieuwe vakbekwame hoofdorganist.

Rest mij het vertrouwen uit  te spreken in de voordrachtscommissie. 
Fijn dat jullie deze belangrijke taak op je wilt nemen. Ik wens jullie veel 
succes en plezier bij de uitvoering.

Jac. van Hoeijen, Voorzitter kerkenraad
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Uitnodiging Dag van de Stilte
31 december 2016  De Eshof

Dromen over morgen.......
Dagelijkse beslommeringen slokken ons op meer 
dan ons lief is. Soms zouden we meer tijd willen 
inruimen om te genieten, of meer stil willen staan bij 
onze dromen, bijvoorbeeld:

•	 om te genieten van...
•	 van een wereld waar vrede heerst...
•	 doen wat je graag zou willen...

Herkent u deze wensen ? 

Kom dan op 31 december naar ‘De Eshof’. Naar de Dag van de Stilte. 

De ‘Liturgische schikgroep’ van De Eshof geeft samen met de Paulusparochie deze dag een bijzondere invulling 
aan de hand van het thema ‘Dromen over morgen…’

Een aantal kunstenaars maakt voor deze dag een kunstwerk dat hún droom voor morgen weerspiegelt. Een breed 
pallet aan kunstvormen spreekt tot de verbeelding, teksten geven woorden aan persoonlijke gedachten, er zijn 
momenten voor muziek.

De kerkruimte is ingericht met natuurlijke materialen, zij versterken de rust die op deze laatste dag van het jaar zo 
weldadig is. Loop in uw eigen tempo rond, ga even zitten en neem in u op wat u persoonlijk beweegt. Droom over 
morgen.

Kom op 31 december tussen 10.30 en 16.00 uur naar ‘De Eshof’, ook als u geen lid bent van de kerkgemeenschap. 
Ervaar de stille kracht van deze stille dag. Geniet in stilte.

U bent van harte welkom.
Bea de Rijke

Israëlcursus met Ayalla Zion en rabbijn 
Shimon Eversin n Nijkerk 

Op dinsdag 15 november spreken Ayalla Zion uit 
Israël en rabbijn Shimon Evers in het 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.

De aanvang van de eerste lezing van Ayalla Zion is om 
17.00 uur met als thema: Hoe een reis naar Israël je 
begrip van de Bijbel verrijkt. De tweede lezing van rab-
bijn Shimon Evers begint om 19.30 uur met als thema: 
Ik zal zegenen wie u zegenen. In de pauze is er koffie 
en soep. De entree is € 10,00 en aanmelden kan via 
www.israelcursus.nl of 033-2458824.
Ayalla Zion is geboren en getogen in de Achterhoek en 
woont al jaren in Israël. Sinds 1980 is ze een gediplo-

meerde gids en heeft intussen veel ervaring met toeris-
ten uit allerlei landen, ook Nederland. Haar liefde voor 
het land zit diep. Als gelovige Jodin geeft ze haar visie 
op Israël. Het is zonder meer een bijzondere ervaring 
om met Ayalla het beloofde land te verkennen. Een reis 
naar Israël verrijkt je begrip van de Bijbel, doordat je 
met eigen ogen de plaatsen ziet waar de Bijbelverhalen 
zich hebben afgespeeld. 

Rabbijn Shimon Evers is docent aan de Orthodox-
Joodse school het Cheider in Amsterdam en rabbijn 
van de Joodse gemeente in Amersfoort. Voor de 
Israëlcursus bespreekt hij de Parasha van de week, die 
de sabbat ervoor is voorgelezen in de synagoge. Die 
Parasha gaat over de roeping van Abraham in Genesis 
12.
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
de collectes van de komende weken

6 november: Missionair werk PKN
helpt de nieuwe kerk in Gaastmeer
Mensen die niet naar haar kerk 
komen, komen wel naar de klieder-
kerk. Dat merkt dominee Tieneke 
van Lindenhuizen van de 
Protestantse Gemeente Gaastmeer. 
Ze is daar blij mee, want ze wil kerk zijn voor het hele 
dorp. Deze ‘kliederkerk’, een van de pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk, is een gemoedelijke vorm 
van samenzijn voor kinderen, ouders en grootouders. 
Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen ‘samen 
ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. 
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen 
elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap
te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God 
en het volgen van Jezus kan betekenen in hun
dagelijkse leven. De Protestantse Kerk wil nog meer 
mensen bereiken met vernieuwende vormen van kerk-
zijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag een 
krachtige impuls. Met uw bijdrage aan de collecte 
helpt u deze en andere pioniersplekken op een zinvolle 
manier aanwezig te zijn in hun omgeving.

13 november: Missionair werk PKN
Volgens Solidaridad - vernieuwer in 
armoedebestrijding – is eerlijke en 
duurzame handel het beste middel 
om de levensstandaard van mensen 
in ontwikkelingslanden blijvend te verbeteren. 
Solidaridad werkt intensief samen met mensen in het 
Zuiden. Hun hoop op verandering vormt het uitgangs-
punt. Solidaridad steunt boeren en arbeiders bij hun 
streven naar een menswaardig bestaan. Met onze steun 
kan Solidaridad mensen daadwerkelijk helpen.

Op 20 november zijn we te gast in de St. Paulus 
Geloofsgemeenschap

27 november: Plaatselijk werk.Kerstpakketten
Elk jaar brengt uw diaconie bij 
een aantal adressen kerstpakket-
ten, waar deze zeer welkom zijn. 
Om deze mensen tijdens de feest-
dagen te steunen en een extraatje 
te kunnen geven, vragen wij u deze collecte warm te 
steunen.

Bij de vespers vragen wij uw aandacht voor 
het Passantenverblijf in Amersfoort: 
Vooral in deze donkere koude dagen erg belangrijk. 
Iedereen van 16 jaar of ouder 
die(langdurig) dak- of thuis-
loos is, kan ‘s nachts terecht 
in het Passantenverblijf aan de 
Arnhemseweg in Amerfoort. 
Daar krijgt hij/zij een bed, een 
douche, een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen 
door onze bijdrage aan de vespers-collectes ervoor zor-
gen dat deze mensen in een feestelijke december-
maand, zowel letterlijk als figuurlijk, niet in de kou 
hoeven te staan.

4 december: Nijkerks 
Diaconaal Beraad
Een aantal jaren geleden hebben 
de diaconieën van een twaalf - 
tot veertiental Nijkerkse, 
Hoevelakense en Nijkerkerveense kerken elkaar gevon-
den in de volgende uitgangspunten:
- gebruik maken van elkaars ervaringen,
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de 
Wet Maatschappelijke  
  Ondersteuning (WMO) 
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 
vergroten
- samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee 
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.
Uw bijdrage is zeer welkom om deze uitgangspunten 
te kunnen realiseren.
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Programma Vorming & Toerusting 
in november en december 2016
U bent van harte welkom bij de volgende activi-
teiten.  Natuurlijk kunt u altijd  op de avond  
binnenlopen, maar voor de planning van de 
ruimte is het handig als u zich aanmeldt via de 
mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.
com. Om 19.45 uur staat de koffie klaar. 

Hendrik Werkman: CHASSIDISCHE 
LEGENDEN – een suite
Ben Pieper wil u graag inleiden in de 
kunst van Werkman. Naast een korte bio-
grafie en omschrijving van de ontwikke-
ling in het drukwerk van Werkman, zal 
Ben vooral aandacht schenken aan: 
Chassidische Legenden, een suite van H.N. Werkman. 
Vertelling en beelden vormen het leeuwendeel van deze 
avond. Behalve kijken en luisteren is er ruimte voor 
interactie.
maandag 7 november, om 20.00 uur in het 
Pauluscentrum 

Film: KNIELEN OP EEN BED VIOLEN
woensdag 16 november, 19.30 uur in De 
Stoutenborgh, Sportweg 23
Kaartjes (€7,50 of €6,- lid bibliotheek) zijn te bestellen 
via www.bibliotheeknijkerk.nl - activiteiten - filmcafe 
Hoevelaken of tijdens de openingstijden van de biblio-
theek in Hoevelaken. Ook op de filmavond in De 
Stoutenborgh  kunnen kaartjes worden gekocht  als er 
nog plaats is. 
 
VOLTOOID LEVEN; wat nu?  Lezing door 
Cora Leijdens
Aan de hand van de uitkomsten van onderzoek en de 
visie van diverse ethici, filosofen en theologen, willen 
we nadenken over onze laatste levensfase en over “vol-
tooid leven”.  Cora Leijdens was 30 jaar huisarts in Ede, 
deed een aanvullende opleiding in de palliatieve genees-
kunde en is sinds 2002 SCENarts (steun en consultatie 
bij euthanasie in Nederland). Zij wil deze avond de 
maatschappelijke discussie over het voltooide leven ter 
sprake brengen.
donderdag 17 november, om 20.00 uur in De 
Eshof   
 
BETROUWBAARHEID VAN DE BIJBEL.  
Lezing door dr. Werner Gugler, predikant in 
Putten. 
Hoe betrouwbaar zijn de teksten van 
het Nieuwe Testament? Is de verza-
meling van 27 boeken die wij van-
daag in handen hebben, een correcte weergave van de 

oorspronkelijke woorden van Jezus en de apostelen, of 
zit er een onoverbrugbare kloof tussen de geschiedenis 
en de schriftelijke documenten? Welke oude manuscrip-
ten van papyrus en perkament zijn er eigenlijk en wat 
vertellen ze ons over de waarde van dit getuigenis?  
Werner Gugler studeerde theologie in Bazel en promo-
veerde in Kampen. 
donderdag 24 november, 20.00 uur in De Eshof 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND: DE 
ISLAM. Lezing door Harry Mintjes, theoloog 
en islamoloog
Wie zijn nou eigenlijk die Soennieten en Sjiieten over 
wie we in de berichtgeving zo vaak horen. Wie zijn de 
Alevieten, de groep waar president Asad toebehoort? En 
wie zijn de Koerden? Hoe staat het met de positie van 
minderheden? Hebben Christenen nog een toekomst in 
het Midden-Oosten? 
En wat heeft dit alles te maken met het alsmaar voortdu-
rende conflict over Israël? Er zal deze avond voldoende 
ruimte zijn voor vragen.
donderdag 8 december, 20.00 uur in de Eshof

KERST EN KUNST; de geboorte 
van Christus in beeld en muziek
aan de hand van schilderijen van 
beroemde schilders en muziek van 
Johan Sebastiaan Bach.
Achtereenvolgens zien wij: de beproe-
ving van Maria, de aankondiging aan 
Maria, de geboorte van Christus, de bezoekende Herders 
en de Wijzen met hun geschenken 
Idee en samenstelling van Nico van Wageningen die in 
2015 is overleden.
Montage, bewerking en realisatie door Ad Ritmeester en 
presentatie door Nia Ritmeester.
dinsdag 13 december 2016, 20.00 uur in de Eshof

INLEIDING NAAR HET WEINACHTS 
ORATORIUM door Bas Ramselaar Dirigent 
en Bach-zanger 
Aan de hand van muziekvoorbeelden zal hij nader ver-
klaren hoe het Weihnachts Oratorium tot stand is geko-
men en hoe Bach de geslaagde delen uit éénmalige 
composities uit de voorafgaande jaren een plaats gaf in 
het liturgisch repertoire voor Kerstmis. De muzikale 
inhoud van de compositie vertoont dezelfde trekken als 
die van Bachs passionen: koralen, vrije koren, eenvoudi-
ge vertellende recitatieven en een- of meerstemmige 
aria’s. 
donderdag 15 december 2016, 20.00 uur in het  
Pauluscentrum
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Uitnodiging Sint Maarten
Hallo allemaal,
Wéér gaan we 
een speciale 
zondag organi-
seren.
Op zondag 06 
november willen 
we ons, met de 
kinderen, bezig 
gaan houden 
met het thema 

Sint Maarten. 
En natuurlijk kan het maken van lampionnen en het zin-
gen bij mensen aan de deur dan niet ontbreken.  

De ouders, opa’s en oma’s of andere volwassenen gaan 
ook iets heel bijzonders doen, wat het precies is verklap-
pen we nog niet, maar het heeft te maken met de reis 
van Paulus…

Hoe ziet het programma eruit?
11.30 uur  is aansluitend aan de kerkdienst koffie in de 
ontmoetingsruimte.
Daarna een leuke start met het verhaal van Sint 
Maarten.

Samen eten we een boterhammetje.
De kinderen gaan een lampion maken en gaan bij diver-
se deuren langs. 
De volwassenen gaan op reis, maar blijven wel in de 
Eshof.
We drinken nog wat met elkaar.
Rond 14.00 uur is het programma afgelopen.

Iedereen is welkom, dus niet alleen kinderen met hun 
papa en mama, maar 
ook opa’s en oma’s met kleinkinderen, of andere vol-
wassenen die het leuk en gezellig vinden om elkaar te 
ontmoeten, samen te eten en samen bezig te zijn               
rond een thema.
       
Wel graag even laten weten dat je komt, dan weten wij 
voor hoeveel  boterhammen we moeten zorgen.

Opgeven kan bij Diana Kneppers-Doornekamp,
per mail dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl of 
per telefoon

Gebed van een bejaarde

Gezegend zijn zij die het mij niet kwalijk nemen, dat mijn gang onzeker is en mijn 
hand wat slap.
Gezegend zij die begrijpen, dat mijn gehoor niet scherp meer is.
Gezegend zij die verstaan, dat mijn ogen verzwakt zijn en mijn begrip wat langzaam 
wordt.
Gezegend zij die zogenaamd niet zien, dat ik koffie gemorst heb op het tafellaken.
Gezegend zij die even van de fiets stappen om een praatje met mij te maken.
Gezegend zij die mij niet verwijten, dat ik een verhaal vandaag al twee keer heb ver-
teld.
Gezegend zij die mij ongemerkt herinneren aan wat gisteren gebeurd is.
Gezegend zij die mij overtuigen, dat ik bemind word en geeerbiedigd en dat ik mij 
niet eenzaam hoef te voelen.
Gezegend zij die beseffen, dat ik een beetje moeite heb met het dragen van mijn 
kruis.
Gezegend zij die de laatste dagen van mijn aardse reis naar het Vaderhuis, door echte 
liefde, wat minder moeilijk maken.

       Naar een gedicht van Ester Mary Walker,
       Dublin,    1964.
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Elke week op zondag,
Is er kinderdienst waar iedereen naar toe mag.

Vanaf een jaar of vier,
Maken we veel plezier.

Na een gesprekje met de dominee,
Nemen we het lichtje mee.

Naar een andere zaal,
En luisteren vaak naar een Bijbelverhaal.

Daarna knutselen of spelen,
Of we praten om iets met elkaar te delen.

Na een hoop werk,
Ga we weer naar de kerk.

Hopelijk zien we je ook een keer,
Met een vriendje of vriendinnetje zijn we gezellig met meer.

Groetjes, de kinderdienstleiding

Beste mensen,

Ook in 2017 hopen wij weer een gezellige dag voor 
alle senioren uit onze gemeente te organiseren. Deze 
keer gaat de dagtocht naar Brabant.

In het Brabantse plaatsje Eersel staat in het streekmu-
seum “de 8 Zaligheden”  koffie en vlaai voor ons 
klaar. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om zelf in het 
museum rond te kijken.

Hierna rijden we een mooie route met bestemming 
Vessem waar we de gerestaureerde Lambertuskerk 
bezoeken. 

Tijdens de Kempische koffiemaaltijd genieten we van 
echte streekproducten.

Hierna vervolgen we de route door de Kempen. Tijdens 
deze rit vertelt een echte Kempenaar ons alles over hei-
ligen en bedevaartplaatsen.

De dag eindigt met een kopje koffie of thee. 

Terug in Hoevelaken wordt de dag zoals gebruikelijk 
afgesloten met een hapje en een drankje.

Datum                   :  dinsdag 25 april2017
Verzamelen            : 8.30 uur bij de Eshof
Vertrek                  : 8.45 uur met de bus
Thuiskomst            : ongeveer 18.00 uur
Prijs per persoon   : 25,00 euro 

Tegelijk bij opgave te voldoen op het rekeningnummer 
NL20RABO 0302206299 t.n.v. “prot.gemeente de 
Eshof” onder vermelding “Gemeente-uitje”

Opgave vóór 1 maart 2017 bij 
Trix Kalksma, 
Annie Hanse,    

Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele telefoon-
nummer doorgeven?

Wij hopen ook het komende jaar weer met een volle 
bus te vertrekken . 
Boek daarom tijdig, want vol is vol!

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout

Uitnodiging voor het gemeente-
uitje 25 april 2017
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Begin oktober heb ik de kerkenraad meegedeeld dat 
ik per 1 mei 2017 mijn functie als hoofdorganist 
van de Eshof wil neerleggen. Zo’n beslissing gaat 
niet over één nacht ijs als je al meer dan 28 jaar op 
die manier intensief betrokken bent bij een groot 
deel van de vieringen van de gemeente in de Eshof, 
daarbij een heel bijzondere band en samenwerking 
hebt met voorganger en cantrix en last but not least 
het orgel als een verlengstuk van je zelf 
beschouwt…. 

Ik ben Beate heel dankbaar dat ze mij de tijd heeft 
gegeven om naar deze beslissing toe te groeien.  
Wij wonen nu inmiddels bijna anderhalf jaar met 
plezier in Apeldoorn en hebben begin dit jaar daar 
in de Drie Ranken de wijkgemeente gevonden waar 
we ons thuis voelen. Op die gemeente willen we 
ons straks ook veel meer sámen kunnen richten. 
Tegelijk hoop ik daar binnenkort in het team van 
organisten mee te kunnen draaien.

Elders in Rondom wordt aangeven hoe gewerkt wordt aan het invullen van de vacature. Het is belangrijk dat de 
Lofzang gaande blijft en hetgeen kerk muzikaal in de achterliggende periode samen is opgebouwd verder gaat. 
Het komend half jaar hoop ik nog met regelmaat een muzikale bijdrage te kunnen leveren aan de diensten, om 
die periode tenslotte af te ronden in de ochtenddienst van 7 mei 2017, waarin zoals u zult begrijpen, muziek 
een zeer belangrijk aandeel zal hebben.

Hartelijke groet uit Apeldoorn en mede namens Beate,
Rudi Coppoolse

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar

BRUIDSPAAR
Dhr en Mw Gaakeer   vijfentwintig jaar getrouwd

Mw de Booy    ziekte
Fam Sloten  attentie
Dhr Goot  attentie
Dhr Reitsema  ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw Lensen, Dhr Lammers, Mw Venema, Mw Ritmeester, Dhr Westerman,
Dhr Braam, Dhr Schipper, Dhr vd Rovaart, Dhr Meijer, Mw Bos.

Er is een tijd van komen ….
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Dank!

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling die ik van iedereen heb gekregen naar aanleiding 
van het bericht in de rondom. Ik vond het hartverwarmend. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met me. 

Vriendelijke groet van Afke vd Hoeven

Maandagmorgen 17 Oktober. Een nieuwe week opstar-
ten. Ontbijt genuttigd. Diverse dingen in het huishouden 
regelen. Want zo gaat dat als je alleen bent. Enkele tele-
foontjes. De voordeurbel ! Lindy ten Seldam van het 
wijkteam 3 met de bloemen vanuit de Eshof. Ikzelf was 
gisteren buiten Hoevelaken naar de kerk om daarna 
vrienden aldaar te bezoeken. En juist deze zondag kreeg 
ik de bloemen. Maar gelukkig waagde men een nieuwe 
poging de bloemen mij persoonlijk te overhandigen. 

Langs deze weg wil ik hier mijn oprechte dank en waar-
dering uitspreken voor de moeite en aandacht welke ik 
ervaar vanuit onze kerk. Naast mijn verjaardag van 19 
oktober vierden wij tot vorig jaar onze huwelijksdag op 
18 Oktober. Altijd mooie dagen om bij stil te staan. 
Helaas dit jaar voor de eerste maal zonder mijn lieve 
vrouw Lies. Dan kaatst het verdriet toch even heftig 
terug. Redelijk beheerst gingen de voorbije maanden 
mij af. Maar deze periode “raakt” mij. Doet pijn. 

Waarom dit geschreven ? Omdat ik mij de afgelopen 
periode zeer gedragen weet door U als gemeente. Men 
kent mij en ik ken velen. Niet altijd bij name. Maar het 

ontvangen van een kaart door U allen ondertekend of 
bloemen zoals in dit geval, verstevigen onze band. En 
dit doen we “onder het toeziend en goedkeurend oog 
van ons aller hemelse Vader”. 

Tijdens de ziekte van Lies is er ook veel aan ons 
gedacht en voor ons gebeden. Ik ben wel eens vergeten 
hiervoor te bedanken. Daarom heb ik behoefte, dat nu 
wel te doen. 

We zien het niet altijd. Maar God is, door Zijn Geest:  
onder ons, achter- en voor ons, naast ons. Van bovenaf 
zegent Hij ons. Die grond hebben we nodig onder onze 
geloofs-voeten. Dat kan ons steeds weer bemoedigen in 
ons geloven, soms tegen de verdrukking in. God is aan-
wezig. Elke zondag wil Hij ons ontmoeten. En zo ook 
ontmoeten wij elkaar. Is het niet binnen de kerkmuren, 
dan wel erbuiten. Zo tonen wij ook  interesse in elkaar. 
Het is zelfs onze opdracht, toch ?! Dat we elkaar maar 
regelmatig treffen mogen.     
  

Groet,
Jan W. van de Rovaart.

Onder het motto:  “Mijn kerk inspireert”  hebben wij u 
begin dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u 
bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar 
financieel  te steunen. Hiervoor hebben velen van u een 
toezegging gedaan. Voor zover u deze toezegging nog 
niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze gemeente 
helpen door voor het einde van dit jaar uw toezegging 
voor Kerkbalans 2016 over te maken.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente 
voor 2017 in de kerkenraad behandeld en daar vervol-
gens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2017 met 
de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met 
uw hulp het doel voor 2016 bereiken. Dat betekent dus 
dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in begin 
van dit jaar gedane toezegging in een daadwerkelijke 

betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.
De stand per 21 oktober 2016

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2016 toegezegd 
een bedrag van EURO 114.088 hiervan is tot en met 21 
oktober 2016 een bedrag binnengekomen van EURO 
92.026 dit is 80,7% van het toegezegd bedrag. In de 
periode van 22 oktober 2016 tot en met 31 december 
2016 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO  
22.062.

Namens het College van Kerkrentmeester,
Frans Schimmel, administrateur

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2016
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Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. N.A.C.M. Brouwer        wijk 4
Mevr. A. van Ginkel         wijk 7
Mevr. D. Hempenius – Verheus        wijk 8

VERHUISD:
fam. A. Visser    wijk 1/5
Fam. van Dijken      wijk 6/7
Mevr. G. van Leeuwen   wijk 4/4
           

UITGESCHREVEN::
Dhr. L. van Beek         wijk 5
Dhr. M. van Beek         wijk 5
Mevr. E. van Beek        wijk 5
Mevr. A. Smink-Cozijnsen        wijk 1

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse   

                
Inleverdata
Inleverdatum voor het december nummer is
dinsdag  29 november 2016
Inleverdatum voor het januari/februari nummer is
dinsdag 10 januari 2017 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Judy Smidt,  heeft op 14 september 
een ablatie ondergaan vanwege hartritme stoornissen. 
Dit vond plaats in het St.Anthoniusziekenhuis in 
Nieuwe Gein.
Tegelijkertijd werd een “Watch –Man” geplaatst over 

het hartoor waar evt. bloedstolsels kunnen ontstaan. 
Zodat deze niet in de bloedbaan terecht kunnen komen.

Eind december zal pas bekend zijn of een en ander 
goed geslaagd is.


