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

 

 
Als ik de weg maar vind 
in de doolhof van dingen 
als ik het licht maar zie 
en de engelen hoor zingen 
 
Als ik genezen zou zijn 
van al die grijze dagen 
Als iemand naast mij wou gaan  
om mij te helpen dragen 
 
Als ik maar slapen kon 
de nachten zijn zo lang 
alles wordt groter als ‘t donker is 
en soms ben ik zo bang 
 
Als ik de weg maar vind  
eenzaam en wel alleen 
tussen zoveel mensen in 
God waar moet ik heen? 
 
Een aarzelende kaarsenvlam 
een hart dat schreiend verdwaalt 
Een kind dat op de wereld kwam 
het oude opnieuw verhaald… 
 
De hemel welft zich boven ons. 
Over gebroken dromen 
gaat helend de hand van het Christuskind 
“nu sijt wellecome.” 

 
 Els Noordanus 

 Advent

Rondom december 2018 / januari 2019



zondag 02 december 10:00 uur  Ds Hans van Ark Wapenveld (Advent 1)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Eredienst 
   17:00 uur  Linda de Wals (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 
zondag 09 december 10:00 uur  Ds Ellie Boot (Advent 2)
     Collecten: Eigen Diaconie, Eredienst 
   17:00 uur  Lieske Duim (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 
zondag 16 december 10:00 uur  Ds Ellie Boot (Advent 3)
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek en Liturgie
   17:00 uur  Cees Otte (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 
zondag 23 december 10:00 uur  Ds Meindert Dijkstra Ede (Advent 4)
     Collecten: Naar school in Haiti, Eredienst 
   17:00 uur  Gerda van Vilsteren (Vesper)
     Collecte: Leger des Heils 

kerstavond 24 december 19:00 uur  Ds Ellie Boot + kinderen
     Collecten: Jongerenproject Oeganda, Jeugd- en Jongerenwerk 
   22:00 uur  Ds Ellie Boot
     Collecten: Stichting de Hoop, Cantorij 
kerstdag 25 december 10:00 uur  Ds Ellie Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk, Pastoraat 
zondag 30 december 10:00 uur  geen predikant
     Collecten: Eigen Diaconie, Onderhoud gebouw 
31 december  19:00 uur  Ds Ellie Boot
     Collecte: Leger des Heils 

zondag 06 januari 10:00 uur  Ds Diederik van Loo, Amersfoort
     Collecten: Passantenverblijf Amersfoort, Jeugd- en Jongerenwerk
zondag 13 januari 10:00 uur  Rik Willemsen (stagiair) - Doopdienst
     Collecten: Eigen Diaconie en Vorming &Toerusting 
zondag 20 januari 10:00 uur  Ds Elie Boot + ? (Oecum. Dienst in de Eshof/HA/Cantorij)
     Collecten: Hospice Nijkerk en Cantorij 
zondag 27 januari 10:00 uur  Ds Rob Visser, Amsterdam
     Collecten: JOP Jeugdwerk en Onderhoud gebouw 
zondag 03 februari 10:00 uur  Ds Ellie Boot (bevestiging ambtsdragers)
     Collecte: 1 collecte voor Jeugd- en jongerenwerk 
zondag 10 februari 10:00 uur  Ds Mieke Groen, De Glind
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst 
  
     * 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 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
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Agenda
maandag 10 december 19:15 uur  Basiscatechese
   19:15 uur  Dagkapel Pauluscentrum Op adem komen
     kennismaken meditatie 
dinsdag 11 december 20:00 uur  Kinderdienst
donderdag 13 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Kerkenraad
vrijdag 14 december 09:30 uur  Liturgische Vormgroep
   19:00 uur  Repetitie tienermusical
maandag 17 december 19:15 uur  Basiscatechese
woensdag 19 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitenmiddag
donderdag 20 december 19:00 uur  Voorbereiden Kerstmiddag
vrijdag 21 december 09:30 uur  Liturgische Vormgroep
   15.30 uur  Kerstmiddag
   19:00 uur  Repetitie tienermusical
vrijdag 28 december 09:30 uur  Liturgische Vormgroep
zaterdag 29 december 10.30-17.00 uur Dag van de Stilte
zondag 30 december 10:00 uur  Dienst met popmuziek
   09:30 uur  Zondagse ochtendwandeling
maandag 07 januari 09:00 uur  Nassaulaan 64 Pastorale Raad
dinsdag 08 januari 20:00 uur  Tabaksland 12   Wijkteam 6
   13:30 uur Geduld met God - boekbespreking
     Derde bijeenkomst (eventueel 19:30 - 21-30)
woensdag 09 januari 13:30 uur Activiteitenmiddag
donderdag 10 januari 20:00 uur  Moderamen
vrijdag 11 januari  15:00 uur  Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 75 Wijkteam 1
maandag 14 januari 19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur  Paus Franciscus
woensdag 16 januari 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
woensdag 17 januari 20:00 uur  Diaconie
donderdag 21 januari 20:00 uur  Kinderdienst
   19:30 uur  Auditieavond musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur  Instructie Basiscatechese
   20:00 uur  Vierluik Zinvol diaconaat
     Avond 2 - Zending anno 2019 
zondag 22 januari 11:30 uur  Wat zingen we?
woensdag 23 januari 10:00 uur  Dassenburcht 8   Wijkteam 5
   13:30 uur  Activiteitenmiddag
donderdag 24 januari 20:00 uur  Kerkenraad
zondag 27 januari 09:30 uur  Zondagse ochtendwandeling
maandag 28 januari 19:30 uur  Auditieavond musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
maandag 04 februari 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
woensdag 06 februari 13:30 uur  Activiteitenmiddag
donderdag 07 februari 20:00 uur  Brede pastorale raad
    
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Kerkdienst en liturgie
VESPERS IN DE ADVENT

Als dit kerkblad verschijnt, is de eerste vesper van de 
Adventstijd alweer achter de rug. ‘Ik geloof in engelen’, 
was het thema. Ook de volgende vespers hebben een 
thema:

9 december: Lucas 3,1-6: ‘ik geloof in een nieuw begin’
16 december: Sefanja 3,14-20: ‘ik geloof in vrijheid’
23 december: Lucas 1,39-45: ‘ik geloof in dit kind’

In de morgendiensten doen de kinderen in de kinder-
dienst iets met de thema’s. Op zondag 2 december 
maken ze bijvoorbeeld engelen. Die zullen cadeau wor-
den gedaan aan mensen van wie de naam in een daar-
voor bestemde doos is gestopt. Het zijn mensen die wat 
je aandacht gunt. Ieder die wil kan een naam en een 
adres op een briefje schrijven (wel binnen Hoevelaken, 
om het bezorgen niet te ingewikkeld te maken) en in de 
doos doen. Hij staat op de houten statafel in de hal.

We zullen, net als vorig jaar, de vesperserie besluiten 
met een morgengebed om 10.00 uur op de zondag tus-
sen Kerstmis en Oudjaar, zondag 30 december. Die zon-
dag zal helemaal in de sfeer zijn van de stiltedag. 
Vandaar dat we die de volgende geloofsuitspraak mee-
geven: ‘ik geloof in stilte’. Ook deze viering zal er één 
zijn van muziek, stilte en bezinning.

Simon Drost, Erik van Veelen en Rudi Coppoolse zullen 
deze vijf gebedsgetijden muzikaal begeleiden. De litur-
gen van deze vieringen zijn Linda de Wals, Lieske 
Duim, Cees Otte, Gerda van Vilsteren en ikzelf.
Ieder die een rustig moment zoekt in deze vaak drukke 
maand, kan zich thuis voelen in de vesper of in het mor-
gengebed. Van harte welkom!

HET WICHTELMANNETJE

Ik schreef al dat ieder die dat wil een naam met adres in 
de daarvoor bestemde doos mag doen. Kinderen en de 
leiding van de kinderdienst zullen na de zondagmorgen-
dienst de verrassingen bij mensen thuis brengen.
Het plan is verwant met Scandinavische folklore: die 
van het wichtelmannetje. Ik las er voor het eerst over in 
een blog van Ben de Graaf: “Het is een goedaardige 
huisgeest, een kabouter met een muts en een lange grij-
ze baard die je nauwelijks ziet of hoort. Het wichtel-
mannetje staat voor naastenliefde, warmte en gezellig-
heid. In Scandinavische landen trekken ze in onze sin-
terklaastijd een lootje met daarop de naam van een 

gezinslid of collega. Voor degene die je getrokken hebt, 
ga je de komende tijd stiekem ‘wichtelen’. Je bezorgt 
die persoon geluksmomentjes, bijvoorbeeld door kleine 
attenties klaar te leggen of ongevraagd een klusje op te 
knappen. (…) Pas met de kerst vertel je voor wie jij het 
wichtelmannetje was.
Het brengt mensen bij elkaar, zorgt voor blije gezichten 
en een goed humeur. Iets wat we in deze barre tijden 
wel kunnen gebruiken. Geen pek en veren of harde 
woorden, maar vreugdevonkjes van het wichtelmanne-
tje. Klein maar fijn.” (https://www.bentekstschrijver.nl/
geluksmomentjes-met-het-wichtelmannetje/)

De kinderen gaan in de Adventstijd zoiets doen als 
‘wichtelen’. Het doet een beetje denken aan het ‘enge-
lenproject’, wat we een jaar of twintig geleden in de 
Adventstijd hadden. Toen bezorgden mensen anoniem 
kleine attenties bij iemand en maakten zich met kerst 
aan de ander bekend.
Ik hoop dat de wichtelmannetjes en -vrouwtjes veel 
vreugdevonken teweeg zullen brengen.

BASISCATECHISANTEN IN DE KERKDIENST

In de lessen van de basiscatechese leren kinderen onder 
andere hoe het eraan toe gaat in een kerkdienst en waar-
om dit zo is. De komende twee keer, maandag 3 en 
maandag 10 december, zal het gaan over de maaltijd 
van de Heer. Ze zullen over verschillende maaltijdver-
halen in de bijbel horen. En ze zullen het verhaal horen 
van het manna in de woestijn.
Op 16 december zullen ze aanwezig zijn in de kerk-
dienst. Want als je van alles over de maaltijd leert, moet 
je het ook eens gewoon ‘doen’. Meedoen met de maal-
tijd. En ervaren wat dat is.
Natuurlijk zingen we dan het lied van Karel Deurloo dat 
het manna in de woestijn verbindt met onze maaltijdvie-
ring nu: ‘op de avond toen de uittocht uit Egypte werd 
gevierd…’ 
De eerste keer dat de basiscatechisanten als groep in de 
Eshof waren, was op zondag 23 september. Een oecu-
menische viering. Daarin wensten we elkaar vrede toe. 
Verschillende kinderen weten dat nog goed. Het is de 
vredeswens waar Paulus zijn brieven mee begint. De 
groet doet ook denken aan de vredeskus die Paulus 
regelmatig aan het eind van zijn brieven noemt (zoals in 
1 Korintiërs 16,20). De aanraking is een gebaar van har-
telijkheid en verbondenheid. We zullen elkaar ook op 16 
december Gods vrede toewensen.
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KERSTMIS

Het is ondoenlijk alles te noemen wat er rond kerst in 
Hoevelaken te doen is. Ik beperk me tot een aantal 
momenten van vieren en bezinnen en noem natuurlijk 
de kerkdiensten rond Kerstmis in de Eshof.

Op zaterdagavond 15 december is er weer een kerstsa-
menzang in de grote zaal van Euretco. Om 19.00 uur is 
de zaal open, de avond start om 19.30 uur. Na een 
onderbreking van een jaar was er in 2017 een kerstsa-
menzang in een nieuw jasje. Dit jaar zullen, naast het 
Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps, FREE! en een kinder-
koor aan de samenzang meewerken.

Op vrijdagmiddag 21 december vindt vanaf 15.30 uur 
de ‘kerstmiddag voor genodigden’ plaats in de Eshof. 
Om 16.00 uur start een feestelijke kerstviering. Het eten 
zal een culinaire verrassing zijn. Voor deze viering wor-
den oudere gemeenteleden en parochianen persoonlijk 
uitgenodigd. Een groot, oecumenisch team van vrijwilli-
gers maakt deze middag elk jaar mogelijk.

Op zaterdag 22 december kan ieder die ervan houdt 
kerstliederen te zingen, tussen 14.00 en 15.00 uur in het 
centrum van ons dorp terecht. Een groepje enthousiaste 
zangers zal op De Wiekslag en De Brink een openlucht 
kerstsamenzang verzorgen. Iedereen is van harte wel-
kom! En als je toevallig langsloopt en zin hebt mee te 

zingen, kun je spontaan aanhaken.

Op zondagmiddag 23 december is iedereen om 14.30 
uur welkom in ‘de Stuw’. Daar presenteert Emile van 
Lent een kerstmatinee met aandacht voor het 
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. In 
beeld en geluid wijdt Emile ons in in de geheimen van 
een van de meest beroemde oratoria. Toegangskaarten 
van 8,50 euro per stuk zijn verkrijgbaar bij de Bruna, bij 
Electro World Weterings en aan de zaal.

In de Eshof zullen er ook dit jaar drie kerstdiensten zijn. 
De eerste is de kerstavondviering van 24 december die 
om 19.00 uur begint. De leiding van de kinderdienst 
neemt hierin het voortouw. En kinderen zullen uitgeno-
digd worden om aan de viering mee te werken.

Om 22.00 uur volgt de kerstnachtdienst. Hieraan zal de 
cantorij meewerken. We zullen weer even vóór tien uur 
beginnen met zingen. We beginnen met zachte zang ter-
wijl we de eerste adventskaars aansteken; telkens komt 
er een kaars bij en naarmate het lichter wordt, zullen we 
uitbundiger gaan zingen. 
Op 25 december om 10.00 uur is de kerstmorgendienst. 
Het koor FREE! zingt in deze viering mee en onder-
steunt de gemeentezang. Enkele (Engelse) liederen zingt 
FREE! solo, andere zingen we allen samen.

Kerkdienst en liturgie
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31 DECEMBER – IN DE STILTE

Ook de avonddienst van 31 december (19.00 uur) zal in 
de omgeving van de ‘stiltedag’ (van zaterdag 29 decem-
ber) plaatsvinden. Opnieuw kunnen we genieten van de 
mooie inrichting van het kerkgebouw die naar de vier 
seizoenen verwijst. Mooi om daarmee een jaar van vier 
seizoenen af te sluiten. De parochianen van de 
Paulusgemeenschap zullen deze avond bij ons te gast 
zijn.

NIEUWJAARSBEGROETING OP 6 JANUARI

Aansluitend aan de ochtenddienst van zondag 6 januari 
wordt iedereen uitgenodigd wat langer te blijven. Voor 
de gezelligheid en om het nieuwe jaar in verbondenheid 
met elkaar te beginnen. Je kunt dat doen door ieder die 
er is een gelukkig nieuwjaar te wensen. Of je kunt die 
ene persoon eens aanschieten die je wel altijd ziet, maar 
met wie je nog geen gesprek hebt kunnen voeren. Ieder 
kan er zijn eigen manier voor kiezen. De kerkdeuren 
blijven in elk geval lang open!

13 JANUARI: RIK WILLEMSEN GAAT VOOR

In het kader van zijn stage zal Rik Willemsen op zondag 
13 januari voorgaan in de kerkdienst. Het is niet de eer-
ste keer dat hij dit doet. 
Ook in zijn thuisge-
meente in Amersfoort 
heeft hij wel eens een 
kerkdienst geleid.
Na afloop van de dienst 
zal er een nagesprek 
zijn. Vind je het leuk om 
Rik feed back te geven? 
Graag! Meld je even bij 
mij aan. Om het gesprek 
zinvol te laten zijn, is 
het belangrijk dat we 
niet met teveel mensen om de tafel zitten. We doen het 
zo: wie het eerst komt, het eerst maalt!

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 20 
JANUARI

Over de oecumenische kerkdienst in de ‘week van 
gebed’ kan ik nog niet zoveel zeggen. Wel, dat het 
thema luidt ‘recht voor ogen’. Het is gekozen door een 
voorbereidingsgroep van christenen in Indonesië. “Zoek 
het recht en niets dan het recht,” zegt Deuteronomium 
16,20. Daartoe werken de kerken in Indonesië samen. 

Zo proberen ze de gemeenschappelijke zorgen in de 
samenleving aan te pakken, bijvoorbeeld met projecten 
voor armen en daklozen.
Half december bereiden we in oecumenisch verband de 
viering voor. Linda de Wals en ik zullen samen in de 
dienst voorgaan.

JEUGDMUSICAL ‘FAMOUS!’ OP ZONDAG 3 
FEBRUARI

Een half jaar lang hebben ze er elke vrijdagavond aan 
gewerkt, aan de musical ‘Famous!’ ‘Ze’, dat zijn tieners 
uit onze gemeente en van daarbuiten. Onder leiding van 
Brigitte Lammers hebben ze zelf de teksten bedacht. De 
basis van het verhaal vormt het bijbelverhaal over 
Naäman: de Aramese bevelhebber die lijdt aan een huid-
ziekte. Van de profeet Elisa krijgt hij de opdracht om 
zich onder te dompelen in de Jordaan. Eerst wil hij daar 
niets van weten, maar zijn bedienden halen hem over 
het toch te proberen. Naäman laat zich overhalen en zijn 
huid wordt genezen.
Dit verhaal hebben de jongeren vertaald naar deze tijd. 
Ze leggen het voor ons op een nieuwe, eigen manier uit. 
Ze hebben er liedjes en dansen bij gemaakt. Brigitte en 
ook Annahes Odink, Anneke Waslander en Feije Duim 
hebben de groep daarbij geholpen.
Op zaterdag 2 februari vindt de eerste uitvoering plaats. 
Op zondag 3 februari zal dezelfde uitvoering ingeka-
derd zijn in de kerkdienst. Leuk dat ook op deze zon-
dag de parochianen van de Paulusgemeenschap bij ons 
te gast zijn!

17 FEBRUARI: BEVESTIGING VAN AMBTS-
DRAGERS

Op 17 februari zullen twee mensen in het ambt worden 
bevestigd. Dit zijn Gerwin Duine en Henry Westein. 
Gerwin wil jeugdouderling worden. Henry zal ouder-
ling-kerkrentmeester worden.
Ik noem ze hier vast (zoals de kerkorde voorschrijft te 

doen), zodat er een mogelijkheid is om ‘wettige bezwa-
ren’ in te dienen. Maar vooral omdat we heel blij zijn 
dat ze deze taken op zich willen gaan nemen! In het vol-
gende kerkblad zal er meer over hen te lezen zijn.
Mocht je je afvragen of het iets voor je is om ambtsdra-
ger te zijn: kom je licht opsteken! Dat kan bij mij of bij 
een van de huidige ambtsdragers. We verwelkomen je 
met open armen in het team!

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
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Kinderdienst
Kleuren maar........
Heb jij ook afgelopen weken geholpen bij de kin-
derdienst met het maken van de presentjes? 
Misschien ben je wel mee geweest om ze te bezorgen bij 
de mensen....
Andere mensen blij maken....Lichtpuntjes brengen….
Omkijken naar andere mensen, dat is de gedachte ook aan Kerst. 

Vind je het leuk om nog meer lichtpuntjes te maken, dan 
kan je de mooie kleurplaat met viltstift inkleuren, 
uitknippen en met slaolie insmeren. Wanneer je dit tegen 
het licht inhoudt, krijg je iets heel moois te zien! 
Veel knutselplezier!

In de Eshof vieren we ook weer het Kinderkerstfeest op maandagavond 24 december...
We hopen jullie allemaal te zien op deze avond!
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Kinderdienst
Kleuren maar........
Deze pagina is bewust blanko gelaten, zodat de kinderen de tekening an de andere zijde mooi 
kunnen kleuren en insmeren met slaolie. Veel plezier!
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Famous! 
Tienermusical in de Eshof op 2 en 3 februari

Op 2 en 3 februari 2019 voeren 20 jonge 
Hoevelaakse tieners in de Eshof de musical 
“Famous!” op.
 
Het verhaal is geënt op dat van Naaman” uit de Bijbel. 
Je bent beroemd maar er is iets. Iets zit jou in de weg en 
jij zit  anderen in de weg. Hoe moet dat nou verder? 
Bij Naaman komt God er aan te pas. Maar hoe is dat als 
het anno nu is?  
We spelen het uit met elkaar. 
De spelers hebben het verhaal, de liedjes en de dansen 
zelf verzonnen. 

Brigitte Lammers, Annahes Odink, Anneke Waslander 
en Feije Duim coachen de groep. 
Een paar jonge mensen zorgen voor toneel  licht en 
geluid. 
Op zondagochtend 3 februari maakt Elly Boot er een 
kerkdienst van. 

Wij vinden het tof!
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Gastpredikanten in december en
januari
Op 23 december, de 4e zondag van advent,  gaat 
Dr. Meindert Dijkstra uit Ede voor. 
Meindert behoort tot onze vaste gastvoorgan-
gers maar we hebben hem al geruime tijd niet 
in de Eshof gezien. Problemen met zijn rug 
maakten het voor hem onmogelijk om lang te 
staan, dus misschien zal hij gebruik moeten 
maken van een barkruk op de kansel.

Meindert is een emeritus 
hoogleraar die kans ziet zijn 
wetenschappelijke kennis, 
vooral over het Oude 
Testament in heldere 
bewoordingen te vertalen 
naar de praktijk van alle dag 
en daarbij politieke uitspra-
ken en kerk-kritische 
opmerkingen niet schuwt.
Meindert heeft theologie 
gestudeerd aan de universi-

teit van Kampen. In zijn werkzame leven was hij ver-
bonden aan de theologische faculteit van de Universiteit 
van Utrecht als oud testamenticus en docent oud ooster-
se godsdiensten en culturen. Daarnaast is hij archeoloog.

In de tachtiger jaren was Meindert gedurende 8 jaar ver-
bonden aan het Evangelical Theological Seminary van 
Caïro als professor Oude Testament. 

Onlangs verscheen zijn boek ‘Palestina en Israël. Een 
verzwegen geschiedenis’. De vraag ‘van wie is dit land’, 
vormt de achtergrond van dit boek. In het kader van dit 
artikel gaat het wat ver om een recensie uit het 
Reformatorisch Dagblad weer te geven maar één aspect 
is vermeldenswaard. Als het gaat om de vraag van wie 
dit land eigenlijk is, stelt Meindert zich kritisch op t.a.v. 
de historische claims van de staat Israël. Hij vindt bv dat 
er in Israël teveel wordt gegraven. Want dat gebeurt vol-
gens Meindert alleen om ‘het zionistisch verhaal van 
Israël te vertellen en vervolgens historisch te claimen’. 
Een boek waarin volgens de recensent van de krant 
Meindert blijk geeft van een welhaast encyclopedische 
kennis van zaken betreffende personen, feiten en jaartal-
len.

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar (6 
januari) gaat Ds. Diederiek van Loo uit 
Amersfoort voor. 
Van 2012 tot mei van dit jaar was Diederiek 
predikant van de Lutherse Kerk aan de 
Langestraat in Amersfoort. Daarvoor was ze 
van 1996 tot 2012 predikant van de PG in 
Rozendaal. 

Wat haar boeit zijn 
mensen met hun 
levensverhalen. Dat 
komt haar goed van 
pas want Diederiek is 
sinds mei van dit jaar 
‘stadspredikant van 
Amersfoort’. Ze is 
door de PKN 
Amersfoort aange-
steld om de komende jaren een verbindende rol te spe-
len in de stad voor een ieder die haar nodig heeft. 
Zelf zegt ze daarover: ‘Steeds minder mensen gaan zon-
dags naar de kerk maar ze lopen wel rond met zinge-
vingsvragen. Ik hoop wat te kunnen betekenen voor 
deze geestelijk daklozen’.

Ze is nu 6 maanden onderweg en haar eerste ervaringen 
zijn zeer positief. In een interview zegt Diederiek: ‘Ik 
heb een waanzinnige start gehad, die alle verwachtingen 
overtrof. Je weet namelijk niet precies wat mensen van 
je gaan willen. Aan de ene kant doe je gewone domi-
neesdingen en aan de andere kant ligt het helemaal 
open. Het heeft me verrast dat er zoveel gereageerd 
werd, bijvoorbeeld door organisaties.  Maar ook door 
mensen die aankloppen bij een wijkpredikant net een 
brug te ver vinden. Ik heb gemerkt dat benaderbaarheid 
essentieel is. Die zit voor een deel in je persoon, en voor 
een deel in deze functie. Ik ben van niemand, en dus 
ben ik van iedereen. Daardoor ben ik gemakkelijk te 
benaderen. Het belangeloze van mijn aanstelling spreekt 
ook aan. Ik word betaald door de kerk, om buiten de 
kerk beschikbaar te zijn, in de stad en voor de stad’.
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Gastpredikanten in december en
januari
Op 13 januari gaat Rik Willemsen voor, predi-
kant in opleiding. Rik loopt vanaf september 
stage in ‘de Eshof’.
De kerkdienst van 13 januari vormt dan ook de officië-
le afsluiting van zijn stage. In het zomernummer van 
Rondom heeft Rik zich al uitgebreid voorgesteld. 
Inmiddels heeft Rik al heel wat mensen leren kennen 
en heeft hij ook een avond van V&T over ‘Het goede 
leven- Christelijke ethiek’ ingevuld.

Op 27 januari is onze gastvoorganger Ds. Rob 
Visser uit Amsterdam. Als emeritus predikant 
heeft hij weliswaar zijn woon- en werkstad 
Amsterdam verlaten, maar hij komt er nog 
regelmatig voor diverse activiteiten waarvoor 
hij gevraagd wordt. 

Rob Visser was een der eerste pionier-predikanten van 
de landelijke Protestantse Kerk en heeft in die rol, 
zoals hij zelf zegt ‘het voorrecht en de ruimte gehad 
om te slagen en te mislukken’. Volgens Rob kent pio-
nieren twee kanten, waarbij de balans vaak naar het 
laatste uitslaat. ‘Dat is geen probleem, als je maar niet 
bij de pakken neer zit of verkrampt gaat proberen de 
volgende keer niet te falen’. ‘Pionieren is: vallen en 
opstaan, om je heen kijken en zien op wiens schouders 
je kunt staan. En vooral volhouden!’ 

De werkervaring van 
Rob Visser omvat een 
lange tijd. In september 
1975, net klaar met de 
studie kreeg hij de 
opdracht een gemeente 
op te richten op 
Tholen. Deze jonge 
Protestantse gemeente 
rond de Gasthuiskapel 
bestaat nog steeds. 
Daarna volgden de 
gemeenten 
Geldermalsen (Deil en Enspijk), Holten en de centrum-
gemeente rond de Grote Kerk in Apeldoorn. De laatste 
7 ½ jaar was hij werkzaam als pionier-predikant op 
IJburg (De Binnenwaai) en de laatste vier jaar 
stadspredikant van Amsterdam. 
Vanuit zijn geloof hoopt hij pluraal, ruim en inclusief 
te denken, en was hij zijn leven lang werkzaam in het 
links ethische en midden orthodoxe segment van de 
kerk. Rob houdt van de kerk in haar hybride vormen 
en hij heeft altijd getracht in zijn werk het   diaconaat 
en het pastoraat als hol en bol te zien en te verwerkelij-
ken. Dat dit ook gold voor zijn pionierswerk was voor 
hem evident. 
Met zijn vrouw woont hij tegenwoordig in Rhenen.

Frits Harmsen

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u 
rechtstreeks of op een later  tijdstip via internet 
beluisteren en op verschillende manieren opzoeken: 
Ga naar de website van ‘De Eshof’:                 
www.pgdeeshof.nl  kijk bij “diensten en internet” 
(linker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook 
naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie 
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E14

Stichting Grace Care Nederland verkoopt 
alweer voor het 5e jaar oliebollen. De opbrengst 
hiervan gaat volledig naar Grace Home in 
India. Zij bestaan inmiddels 15 jaar! Het geld 
zal een bijdrage zijn in de algemene behoefte 
voor eten, kleding en onderwijs voor de kinde-
ren. 
We verkopen de oliebollen aan de hand van voorver-
koop. 
De oliebollen kosten 9 euro per zak van 10 oliebollen, 
twee zakken voor 17 euro en drie zakken voor 25 euro.
U kunt de oliebollen bestellen door een e-mail te sturen 
naar info@gracecare.nl. Geef s.v.p. aan hoeveel zakken 
u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en 
telefoonnummer.

Ook zullen we op 16, 23 en 24 december na de kerk-
dienst in De Eshof aanwezig zijn met intekenlijsten 
voor de oliebollen. 
De oliebollen zijn van topkwaliteit en worden gebakken 
door de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld.

De bestelde oliebollen kunnen worden opgehaald op 
zaterdag 29 december a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in
het Pauluscentrum, De Veenslag 1, te Hoevelaken.

Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn om de oliebol-
len op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis op 29 
december.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoe-
dig 2019!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Grace Care 
Nederland 

Judith van Hoeijen

Oliebollenactie Stichting 
Grace Care Nederland

Net toen het 
nodig was kwam 
er een 

engeltje
groet Willemien
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Vorming & Toerusting

ZONDAGSE OCHTENDWANDELING

Op 30 december, laatste zondag van de maand maar 
ook van het jaar en op 27 januari vinden weer de zon-
dagochtendwandelingen plaats o.l.v. Esther Duine. 
Met elkaar de winter ervaren tijdens de zondagse stilte 
in het bos. Wandelen in de natuur helpt om op adem 
en tot rust te komen. Samen wandelen geeft verbin-
ding met onszelf en met de schepping.
We starten om 9.30 uur vanaf de Eshof en keren daar 
rond 11.00 uur weer terug. Opgave is niet nodig. Je 
kunt naar behoefte aansluiten. 
Na de wandeling op 27 januari wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd.

PAUS FRANCISCUS 

Op maandag 14 januari spreekt Stijn Fens over Paus 
Franciscus. Deze Paus kreeg na zijn aantreden de 
wereld al snel aan zijn voeten. Vanaf het begin heeft 
Franciscus optimisme en bezieling bij, niet alleen 
katholieke mensen teruggebracht. Hij heeft lak aan 
eeuwenoude conventies en lijkt vooral zichzelf. De 
Paus stelt gere-
geld vragen die 
binnen de RK 
kerk niet graag 
gehoord worden. 
‘Waarom doen 
we dit eigenlijk’ 
en ‘kan het ook 
anders’.
Stijn Fens is 
journalist en 
columnist van TROUW  en kenner van de RK wereld 
in zijn algemeenheid en van het Vaticaan in het bijzon-
der. 
Stijn Fens is één van de weinige Nederlandse journa-
listen die de huidige Paus heeft geïnterviewd. Ook 
heeft hij een boek over hem geschreven.
Er hebben ongeveer 20 personen belangstelling 
getoond, maar er is ruimte voor meer.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang 
bedraagt €5,00.

WAT ZINGEN WE

Een gemeenschap die niet zingt is geen gemeenschap, 
maar een groep individuen bij elkaar. Een gemeen-
schap bestaat pas echt in een lied: dat brengt haar tot 
leven. Daarom blijven we zingen! 
Op zondag 22 januari na de oecumenische viering lei-
den onze musici ons weer door liederenland. Zij intro-
duceren de liederen en leiden en begeleiden de zang. 
We beginnen om ongeveer 11.30 uur en om 12.15 uur 
vindt de afsluiting plaats. 
De leiding is in handen van Annahes Odink, Henk 
Boswijk en Simon Drost.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.
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2 december.
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaco-
nieën van de gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar versterken 
met de volgende uitgangspun-
ten:
- 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 ver-
groten;
- Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

2, 9, 16 en 23 december, Vespers om 17:00 uur.
Het Leger des Heils biedt hulp aan 
mensen zonder huis in de breedste zin 
van de betekenis. Hulp door eten te ver-
strekken 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!

9, 23 en 30 december
Eigen diaconie
Een collecte voor mensen 
uit onze directe omgeving 
die het financieel moeilijk 
hebben. Dit kan komen 
doordat ze hun werk heb-
ben verloren of onver-
wacht voor (te grote) uit-
gaven staan waardoor mensen of gezinnen aan het einde 
van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen beta-
len. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en pro-
beert ze verder te helpen. Niet alleen financieel maar 
ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van 
hulp die geboden kan worden door de Gemeente, stich-
tingen en het NDB. Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig

16 december
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken is een vrijwilligersor-
ganisatie 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 ziek-
te, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpin-
stanties, 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 voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

24 december Kerstavond om 19.00 uur
Naar school in HaÏti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een 
land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en 
werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd 
door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen 
die gesteund worden door Stichting Naar School in 
Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de 
financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel 
afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, 
scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is 
dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van 
onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, 
onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

24 december Kerstnacht om 22:00: 
De Hoop Opvangcentrum voor verslaafden
De Hoop richt zich op verslaving en de verslaafde met 
de christelijke visie op de mens, zoals de Bijbel daar-
over spreekt: de mens is een 
uniek schepsel van God. Een 
verslaafde is iemand die is vast-
gelopen op vrijwel alle niveaus 
van het leven: fysiek, psy-
chisch, sociaal en spiritueel. 
Waar het op aan komt, is dat hij/zij moet stoppen met 
vluchten en hulp gaat zoeken. Dat kan bij De Hoop en 
onze bijdrage is daarbij welkom! 

Aanbevolen door de diaconie, de 
collectes voor de komende weken 
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Aanbevolen door de diaconie, de 
collectes voor de komende weken 
25 december 1ste Kerstdag: 
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 levensver-
wachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is 
zeer welkom

31 december Leger Des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan men-
sen 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 opvangvoor-
zieningen maar ook hulp in de vorm van crisisopvang 
voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd 
hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage 
van harte welkom!

6 januari.
Passantenverblijf Amersfoort
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amersfoort. 
Daar krijgt hij of zij een bed, een douche, een warme 
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage 
ervoor zorgen dat deze mensen, zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, toch het gevoel geven ergens welkom te 
zijn. Uw bijdrage is van harte welkom. 

13 januari
Eigen Diaconie.
Een collecte voor mensen 
uit onze directe omge-
ving; voor mensen dicht-
bij, die het soms (financi-
eel) moeilijk hebben. Ook 
hiervoor is uw bijdrage 
gewenst en soms zelfs 
hard nodig. 

20 januari.
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 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

27 januari.
JOP Jeugdwerk
Tijdens Sirkelslag, een online 
spel van JOP, Jong Protestant, 
spelen kinderclubs, jeugdgroe-
pen of schoolklassen via inter-
net tegen andere groepen of 
klassen uit heel Nederland. 
Kinderen voeren als groep uit-
dagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de 
hoogste score. Het spel is een ideale manier om onge-
dwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en ver-
vult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen mee-
doen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een 
groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor 
drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag 
YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 
en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan 
blijven ontwikkelen voor jeugd in en buiten de kerk.
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Waarom heeft een kerk een college van diakenen?
Het diaconaat is één van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van 
diaconaat is: dienstbaar opstellen. Wat vrijer vertaald is het: hulp bieden gericht op lichame-
lijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld. 

Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. In het Nieuwe 
Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in 
bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. Door de hele 
Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van 
zichzelf dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hieruit blijkt dat de dienst aan God ook altijd 
dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet.

Waar bestaan de activiteiten uit van de Diaconie?
De diaconie organiseert ongeveer 6 keer per jaar een overleg om samen de stand van zaken en voorbereiding van 
activiteiten te bespreken. Daarnaast mag je ook aanwezig zijn bij de kerkenraadsvergaderingen. De volgende 
taken vallen binnen de verantwoordelijkheid en zijn de basis van de Diaconie: 

•	 Hulp bieden aan mensen in financiële, lichamelijke of sociale nood
Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het 
mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Het is belangrijk om mensen, die 
steun vragen, ook hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, begeleiding en ver-
wijzing naar organisaties.

•	 Je bent onderdeel van een wijkteam
Contactpersonen in een wijkteam zijn de oren en ogen van 'de Eshof'. Om signalen op te vangen is het 
daarom belangrijk om als diaken betrokken te zijn bij een wijkteam.  Betrokkenheid bij een wijkteam 
betekent een indirecte link met onze gemeenteleden. Ook is dit voor een diaken een goede gelegenheid 
om een wijkteam te informeren over nieuws vanuit de Diaconie. 

•	 Beoordelen van hulpvragen en bepalen collecte bestemmingen
Vrijwel alle inkomsten komen van de collectes tijdens de kerkdiensten. Een klein deel  bestaat uit giften 
van gemeenteleden of organisaties. Het is onze taak om de collectegelden op verantwoorde en goede 
wijze te besteden voor diaconale doeleinden. 

•	 Organiseren en ontplooien van diverse activiteiten
De Diaconie probeert d.m.v. diverse activiteiten haar diaconale taak onder de aandacht te brengen. Nog 
belangrijker is om de diaconale taak uit te voeren voor de mensen die het nodig hebben. De diaconie 
biedt iedereen de vrijheid om activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. Een aantal vaste onderdelen 
keren ieder jaar terug zoals het uitdelen van kerstattenties en kerstpakketten, het organiseren van een 
kerstmiddag en het voorbereiden van Paasnacht.

Oproep aan alle gemeenteleden:
De Diaconie is op zoek naar 

diakenen
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Oproep aan alle gemeenteleden:
De Diaconie is op zoek naar 

diakenen

•	 Betrokkenheid met maatschappelijke organisaties in de directe omgeving
Waar de diaconie kan helpen met (tijdelijke) financiële en materiële hulp is het vooral belangrijk om 
mensen verder te begeleiden. Er zijn hiervoor een aantal organisaties  waar wij goede contacten mee 
onderhouden zoals; Het Diaconaal Beraad gemeente Nijkerk, Sigma Nijkerk en Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken.
 

•	 Voorbereiden Avondmaalsdienst en aanwezigheid erediensten
Als diaken mag je de diaconale taak ook tijdens kerkdiensten verzorgen. Naast het collecteren dragen we 
zorg voor  de zondagskaarten. Het voorbereiden van het Heilig Avondmaal in de diensten behoort ook  
tot de taken van de diaconie.

Hoeveel tijd ben je kwijt als diaken?
Als diaken ben je nooit alleen aan het werk. Je komt altijd in een team terecht waarin je gebruik maakt van 
elkaars interesses, voorkeuren en sterke kanten. Het is daarom moeilijk om aan te geven hoeveel tijd je kwijt 
bent. Dit hangt volledig af van de hoeveelheid activiteiten die je zelf wilt ontplooien en of je één of meerdere 
vaste taken wilt uitvoeren. Je hebt de vrijheid daarin je eigen keuzes te maken.

Meer informatie
Als je na het lezen van dit artikel meer informatie wilt of je bent één van de gemeenteleden die 
enthousiast wordt na het lezen van dit artikel, graag een taak wil vervullen binnen het College 
van diakenen maar in het bijzonder voor onze medemens? Neem dan contact op met William 
Bouw via telefoonnummer 06 46 06 05 16 of via e-mailadres williambouw@gmail.com. 

Willliam Bouw
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Op 22 november kwam de CV Veluwe bijeen op 
de vaste vergaderplek: ’t Kerkheem te 
Voorthuizen. Na de opening door preses Martin 
Morsink leidde classispredikant Wilbert van 
Iperen het geloofsgesprek in. Ds. Van Iperen 
heeft zijn werkzaamheden gekarakteriseerd 
onder de term HOPEN: Horen, Ontmoeten/
Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/
Evalueren.

Deze thema’s zullen in de opeenvolgende vergaderingen 
aan de orde komen. Als eerste dus over Horen. Daarbij 
kan gedacht worden aan: stil worden, ontvankelijk wor-
den voor het grote Verhaal van God met mensen; ruimte 
maken voor het lezen van de Bijbel en daarover medite-
ren; aandachtig luisteren, wat de A/ander zegt niet met-
een invullen met eigen ideeën of persoonlijke opvattin-
gen. Na het voorlezen van twee teksten uit de 
Confessiones van Aurelius Augustinus gingen de aanwe-
zigen in tweetallen daarover met elkaar in gesprek. De 
teksten werden best moeilijk gevonden, een zin die aan-
sprak was: “Uw beste dienaar is diegene die er niet 
zozeer naar uitziet om van u te horen wat hij zelf heeft 
gewild, maar die er eerder op bedacht is te willen wat 
hij van u gehoord heeft.”

Bij het punt Mededelingen classispredikant bleek dat ds. 
Van Iperen zijn werkzaamheden met voortvarendheid en 
enthousiasme heeft aangepakt. 

De CV heeft de begroting 2019 – opgesteld door de 
classicale financiële commissie Veluwe – vastgesteld. 
Bij zo’n eerste begroting is het best lastig om te schatten 
hoe hoog de uitgaven voor het werk in de classis zullen 
zijn. Het is wel de verwachting dat de uitgaven hoger 
zullen zijn dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke 
kerk. Er zal gebruik gemaakt worden van de kerkordelij-
ke mogelijkheid om het ontbrekende bedrag om te slaan 
over de (wijk)gemeenten. Zij worden hierover geïnfor-
meerd.

Een belangrijk deel van de vergadering stond in het 
teken van ‘Diaconaal werk in de classis’. Mw. Jaantje 
Vink, consulent diaconaal werk in Oost-Brabant, 
Gelderland en Limburg, gaf een presentatie over dit 
onderwerp. Een paar elementen uit deze presentatie: 
Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente, in navol-
ging van Christus, gericht op lichamelijke, materiële en 
sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders 

in de wereld; kernwoorden daarbij: barmhartigheid en 
gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel 
belangrijk: kunnen diakenen signaleren dat iemand hulp 
nodig heeft, kan een gemeentelid aangeven dat hij/zij 
hulp nodig heeft, vinden ze elkaar? Laagdrempelige bij-
eenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen 
hierbij een goede rol vervullen. 

Op de agenda stond ook de evaluatie van het Nieuwe 
Liedboek (2013), de CV besloot dat het liedboek vol-
doet aan de gestelde criteria: uitdrukking van de identi-
teit van de Protestantse Kerk, rekening houden met 
diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk, liede-
ren moeten zingbaar zijn, de verschillende stromingen 
in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.
 
De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal 
afgevaardigden: diaken Wim Witteveen (ring 
Apeldoorn), ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling 
Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring 
Harderwijk), diaken Henry Westein (ring Nijkerk); deze 
dank gold ook voor ouderling-kerkrentmeester Riky 
Hilbrink (ring Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd 
naar de generale synode van de Protestantse Kerk.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe

Uit de Classicale Vergadering Veluwe
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ZWO Update
MIEKE VERTELT: 

VERHALEN UIT OEGANDA.

Elke maand schrijft Mieke van Vliet een prach-
tig verhaal voor De Rondom over haar beleve-
nissen tijdens de jongerenreis naar de Queen of 
Peace Highschool in Uganda van afgelopen 
zomer. Ze neemt ons als lezers mee in het wel en 
wee op en rondom de school op het Ugandese 
platteland. Deze maand gaat verhaal over Jajja 
en Mzee.

MUSAWO IN UGANDA.
Jajja uit de keuken wil je spreken. Philomena komt naar 
me toe. Jajja is de aanspreektitel voor een oude vrouw. 
Jajja is belangrijk voor de Queen of Peace Highschool. 
Ze komt altijd helpen met koken als er groepen en gas-
ten zijn. ‘s Morgens vroeg zit ze al achter de theewater 
pot, maar ook voor de lunch en het avondeten is zij de 
spil in de rokerige kookhut. 
De echtgenoot van Jajja, Mzee, wat de  aanspreektitel 
voor oude man is , is nog belangrijker voor de school. 
Hij heeft het stuk land gedoneerd waarop de school nu 
staat. Philomena vervolgt haar verhaal. Jajja is ongerust 
over Mzee, want hij heeft allemaal littekens op zijn 
benen en voeten en het worden er steeds mee. Gisteren 
ging hij op het land werken en toen is een litteken 
enorm gaan bloeden en er kwam zwart bloed uit. Een 
zeer verontrustend verhaal!
Aangezien Mzee dus belangrijk is, ben ik mijn EHBO 
spullen gaan halen en regelt Philomena dat lerares Mary 

mee kan voor de verta-
ling.
Mzee woont op een  
boerderijtje aan de 
overkant van de weg. 
Hij bewerkt er samen 
met zijn vrouw nog 
steeds hun land. Het is 
altijd leuk om naar ze 
toe te gaan. 
Bij aankomst is Mzee 
nog op het land aan 
het werk, maar Jajja 

gaat hem gauw ophalen. Hij spreekt wat Engels en is 
een wijze oude man. Hij is blij dat we er zijn en op zijn 
Ugandees moet eerst het hele begroetingsceremonieel 
doorlopen worden. Uitgebreid word ik bedankt omdat 
we weer terug gekomen zijn. Hij vraagt hoe het met 
mijn familie is. De dokter natuurlijk, maar ook onze 
kinderen en mijn ouders. Genoeglijk kletsen we een 
kwartiertje over en weer. Ondertussen bedacht ik dat hij 
er aardig fit bij zit en dat als je zo enorm uitgebreid kan 

begroeten je niet meteen doodgaat…
Dan komt hij uiteindelijk aan bij zijn klachten. De bij-
zondere littekens op zijn benen. Het begon met eentje, 
maar het worden er steeds meer en nu zitten beide 
benen en voeten vol littekens.
Volwassen mannen in Uganda dragen nooit een korte 
broek dus ik kan alleen een paar stoffige rimpelige voe-
ten bekijken. Maar hij doet zijn pijpen omhoog om zijn 
benen te laten zien. De littekens die hij uitgebreid aan-
wijst zijn allemaal spataderen. Tot op de wreven van 
zijn voeten. Hij verteld dat hij op het land het liefst op 
blote voeten werkt, dan worden zijn slippers niet zo 
vies. 
Ik begin eerst met de uitleg over spataderen. De verge-
lijking van oud elastiek gebruik ik wel vaker. De rek is 
gewoon uit de bloedvaten en dan gaan ze bobbelen 
onder de huid. Mary zat alles gezellig te vertalen en stak 
ook nog wat op zo. Ook deze man heb ik gerust kunnen 
stellen. Jazeker, je kan er enorm last van hebben, maar 
het is ook weer een gevalletje “old age”. Je kan er in 
Uganda weinig aan doen, behalve de bloedvaten die zo 
oppervlakkig onder de huid bobbelen beschermen. Van 
mijn moeder heb ik één en ander aan zwachtels en tubi-
grib kousen mee gekregen. Ik geef Mzee  twee van die 
kousen en adviseer hem dat wanneer hij op het land gaat 
werken hij het beste de spataders met deze kousen kan 
beschermen. Als je zulke dikke spataders kapot stoot 
aan takken of struiken kunnen ze hevig bloeden. Ik ver-
tel hem dat het beter is om schoenen aan te doen omdat 
de spataders ook op zijn voeten zitten. Verder had hij 
een hele dunne, droge huid. Een perkamenthuid. Daar 
hoeft maar een takje tegen aan te komen en de huid 
scheurt. Door zijn benen ‘s avonds goed in te vetten met 
vaseline wordt de huid wat steviger en gaat minder snel 
stuk. De Mzee was blij met de uitleg en de kousen en 
nog blijer toen ik beloofd had mijn wandelschoenen 
voor hem achter te laten zodat hij voortaan met stevige 
schoenen op het land kon werken. Maar dat zwarte 
bloed zit `m niet lekker. En daar weet ik ook niet zo 
gauw een antwoord op. Ik heb hem uitgelegd dat ik 
altijd geleerd heb hoe donkerder rood je bloed is hoe 
beter. Juist mensen met licht bloed hebben bloedarmoe-
de, vaak door malaria. Ik heb wel kindertjes gezien met 
roze bloed omdat er zo weinig rode bloedcellen over 
waren dat er enkel plasma door de vaten liep. 
Donkerrood bloed is volgens mij een teken dat hij best 
gezond is. Mzee en Jajja waren gerustgesteld. En Mary 
en ik gingen naar de school terug. Weer iemand kunnen 
helpen.
De dag erna kwam Jajja een mooie mat en een zak pin-
da’s brengen als dank.

Mieke van Vliet
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Collectemunten
Met het oog op de duurzaam-
heid en onze verantwoorde-
lijkheid als Groene Kerk, 
heeft het college van 
kerkrentmeesters besloten 
om de collectebonnen te ver-
vangen voor collectemunten.

De collectemunten zijn verkrijgbaar in drie varianten: 
•	 rode munten à € 0,50, 
•	 gele munten à € 1,00 en 
•	 blauwe munten à € 2,50.

De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over 
te maken op bankrekeningnummer 
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. 
Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het 
aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te 
ontvangen? De collectemunten worden bij u thuis 
gebracht of per post verstuurd.

De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met 
RSIN-nummer: 803983645.  
Zie onze website voor informatie: http://www.
pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi

De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belas-
tingaangifte noteren onder de giften. 

EEN 5-JARIGE OVEREENKOMST?
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemun-
ten per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te 
leggen, is zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangif-
te aftrekbaar. 
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar 
u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen 
met De Eshof. 
Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst 
kunt u opvragen bij de penningmeester van het 
college van kerkrentmeesters.

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de col-
lectebeheerder.

De gegevens van de penningmeester en de collectebe-
heerder vind u achterin De Rondom onder het kopje col-
lege van kerkrentmeesters.

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. 
De Rondom verschijnt 10 keer per jaar.

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 infor-
matie over het gemeenteleven en is tevens een platform 
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof 
te delen. 
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