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

Er zijn seizoenen in ons leven, 
net als om ons heen, 
tijden van veel vreugde, 
maar ook van huilen en geween! 
 
In de Lente is er blijdschap 
en nieuw leven overal, 
vrolijkheid en frisse kleuren, 
alsof dat voor altijd blijven zal! 
 
Maar dan opeens komt de Zomer 
en worden vruchten rijp en zoet, 
we kunnen hier veel  van leren 
hoe ons leven wezen moet! 
 
De appels in het Herfstseizoen 
die vallen op de grond, 
als er felle stormen komen, 
ze raken zelfs gewond! 
 
Dan komt een tijd van stilte, 
de kleuren zijn voorbij, 
‘t is Winter met veel grijs en wit 
en soms zijn wij niet meer blij! 
 
Er zijn seizoenen in ons leven, 
maar Hij Die dit heeft gemaakt, 
heeft iets tijdloos voor ons in petto, 
waar Hij eindeloos over waakt! 

Els Hengstman-van Olst

Rondom februari 2019



zondag 10 februari  10:00 uur  Ds Mieke Groen, De Glind
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
 
zondag 17 februari  10:00 uur  Ds Ellie Boot (Bevestiging ambtsdragers)
     Collecten: Bartimeus Sonneheerdt en Pastoraat
 
zondag 24 februari  10:00 uur  Ds Ellie Boot (HA/Cantorij)
     Collecten: Stichting Voorkom en Vorming & Toerusting
 
zondag 03 maart   10:00 uur  Ds Ellie Boot
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst
 
zondag 10 maart  10:00 uur  Ds Ellie Boot (1e 40-dagentijd)
     Collecten: Kerk in Actie en Onderhoud gebouw
 
zondag 17 maart  10:00 uur  Ds Ellie Boot (2e 40-dagentijd), 'voor jong en oud',
     i.s.m. de Spreng
     Collecten: Kerk in Actie en Muziek en Liturgie   
   
zondag 24 maart  10:00 uur  Drs Erik Idema (3e 40-dagentijd)
     Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
 
zondag 31 maart  10:00 uur  Ds Ellie Boot (4e 40-dagentijd); zondag Laetare; 
     Bijzondag XL 'Samen op weg naar Pasen'/HA/
     cantorij+Pauluskoor, parochianen bij ons te gast   
     Collecten: Kerk in Actie en Jeugd- en Jongerenwerk 

     * 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 11 februari 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur  Vierluik Zinvol diaconaat
     Avond 3 - Werelddiaconaat =/≠ noodhulp 
woensdag 13 februari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Moderamen, Ibislaan 18
donderdag 14 februari 20:00 uur  Wijkteam 8, Domstraat 2A, Nijkerkerveen 
vrijdag 15 februari 10:00 uur  Liturgische Vormgroep

maandag 18 februari 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur Instructie Basiscatechese
woensdag 20 februari 13:30 uur  Activiteitenmiddag
   20:00 uur Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Wijkteam 9, Julianalaan 15
donderdag 21 februari 19:30 uur  Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 13 
   20:00 uur  Overbehandelen (V&T)   
vrijdag 22 februari 10:00 uur  Liturgische Vormgroep

zondag 24 februari 09:30 uur  Zondagse ochtendwandeling (V&T)
dinsdag 26 februari 09:00 uur  Pastorale Raad, Tabaksland 12   
woensdag 27 februari 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
donderdag 28 februari 20:00 uur  Kerkenraad

maandag 04 maart 19:30 uur  Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 4C
woensdag 06 maart 13:30 uur  Activiteitenmiddag
donderdag 07 maart 20:00 uur  Diaconie
   19:30 uur  Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 13
vrijdag 08 maart  10:00 uur  Liturgische Vormgroep

maandag 11 maart 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
   20:00 uur Vierluik Zinvol diaconaat (V&T)
     Avond 4 - Ontwikkelingssamenwerking, een aard(ig)e opgave 
woensdag 13 maart 20:00 uur  Wijkteam 3, Nassaulaan 64   
donderdag 14 maart 20:00 uur Moderamen

maandag 18 maart 20:00 uur  Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese
woensdag 20 maart 13:30 uur Activiteitenmiddag
donderdag 21 maart 20:00 uur  Moderamen

maandag 25 maart 20:00 uur Repetitie musical Jozef
   19:15 uur  Basiscatechese 

   
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Nieuwe en blijvende ambtsdragers

Op zondag 17 februari zullen Gerwin Duine en Henry 
Westein in het ambt worden bevestigd. Gerwin wil jeug-
douderling worden. Henry zal ouderling-kerkrentmees-
ter worden.
Beiden zijn al eerder ambtsdrager geweest: Henry was 
zes jaar diaken. Gerwin was enkele jaren terug vier jaar 
jeugdouderling. Henry is eigenlijk nauwelijks ambt-loos 
geweest, slechts een half jaar. Gerwin is op dit moment 
al voorzitter van de ZWO-groep en basiscatecheet.
Op dezelfde zondag zullen twee mensen een hernieuwde 
verbintenis aangaan. José van Dasselaar begint aan een 
tweede termijn als ouderling-kerkrentmeester. Jan Vogel 
wordt voor een tweede termijn ouderling.
Met alle vier had ik een gesprek waarin ik hen vroeg 
naar hun gedachten. Wat brengt hen ertoe om opnieuw 
voor een kerkelijk ambt te kiezen? Wat is hun band met 
de kerk?

Henry vertelt:
Sinds september ben ik 
officieel geen diaken meer, 
maar diaconaal rentmeester. 
En ik zie dat de diaconie 
zich goed redt. Ik vroeg me 
af: waar kan ik me nu zin-
vol inzetten? Wat heeft de 
Eshofgemeente nodig?
 Er wordt gezocht naar een voorzitter voor de 
kerkenraad. En ook naar mensen voor het college van 
kerkrentmeesters. In die laatste rol zou ik denk ik iets 
kunnen betekenen, vanaf 17 februari ben ik voor een 
functie in het college beschikbaar.
 In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe we 
binnen de kerkenraad soms te weinig samenwerken. 
Ieder is volop druk met haar of zijn eigen taken. Dat 
gaat soms ten koste van onderlinge verbanden. Die ver-
banden vind ik juist heel belangrijk en hier hoop ik me 
voor in te zetten: ik wil helpen om meer verbinding tot 
stand te brengen. De diaconie ken ik nu goed van bin-
nenuit. Wanneer ik nu de ervaring in het college van 
kerkrentmeesters kan opdoen en gebruiken, kan dat de 
samenhang ten goede komen.
 En verder vind ik het fijn om met andere men-
sen aan goede dingen te werken. En dat is wat we doen 
als kerkgemeenschap. Ik blijf daarbij graag wat op de 
achtergrond, ik hoef niet in de schijnwerpers. Liever ben 
ik een soort begeleider. Op dat gebied heb ik in de loop 
van de jaren wat ervaring opgedaan en daar doe ik graag 
iets mee. En iets ervan hoop ik te kunnen overdragen op 
anderen.

 Laatst deed ik mee aan een driedaagse training. 
Daar bleek weer hoe belangrijk luisteren is. We nemen 
niet altijd de tijd om goed naar elkaar te luisteren en te 
vragen wat de ander precies bedoelt. En daardoor signa-
leren we soms niet goed wat er speelt. Dit kan tot span-
ningen leiden. Ook, omdat we dan te snel reageren; 
vaak is het beter de dingen de tijd te geven en ergens 
een nachtje over te slapen.
 Als er leuke ideeën of plannen zijn, is het 
belangrijk dat we elkaar daarin vanaf het begin meene-
men. Daar zet ik me graag voor in. Hoe kun je iets orga-
niseren of iets voor elkaar krijgen? Je hoeft het niet over 
alles eens te zijn om wel samen te zoeken naar een weg 
om te gaan. Daarin zijn we op elkaar aangewezen. 
Samen zijn we kerk.

Gerwin vertelt:
Een reden voor mij om 
jeugdouderling te wor-
den, is nieuwsgierig-
heid. Ik ben benieuwd 
waar de kerk naartoe 
gaat groeien. In de 
Eshof denken we al een 
tijdje na over ‘kerk 
2025’, daartoe aangezet door de landelijke organen van 
de PKN. De kerk symboliseert iets voor mensen, maar 
verandert wel continu.  Wat betekent de kerk straks con-
creet in het leven van gemeenteleden? En wat zie je daar 
over vijf jaar van terug? Ik wil daar graag over meeden-
ken en er mede vorm aan geven. 
 Momenteel ben ik betrokken bij de ZWO en de 
basiscatechese. Hierin zit het concrete bijdragen, ik ben 
graag een ‘doener’. Vanuit de rol van jeugdouderling wil 
ik bestuurlijk meedenken, het jeugdwerk versterken en 
kinderen, maar ook hun ouders betrekken bij de Eshof. 
Kinderen worden gedoopt, nemen deel aan kinderdien-
sten, basiscatechese, jeugdmusical en zijn op bijzondere 
momenten in het kerkelijk jaar betrokken. Veel activitei-
ten vinden kinderen ook leuk als ze eenmaal in de kerk 
zijn. Dat zijn de mooie dingen van de Eshof waar ik iets 
in wil betekenen.
 Voor mij persoonlijk biedt de Eshof een plek 
waar ik handen en voeten kan geven aan en kan groeien 
in mijn geloof. De vertrouwdheid van gelijkgestemden 
biedt een mooi platform om samen te bouwen aan onze 
gemeenschap binnen en buiten de Eshof.  De kerkdienst 
is een rustmoment in de week. Even hoef ik niets. En ik 
vind het leuk als anderen meegaan. 
Voor mij betekent samen geloven veel. Het is één van de 
dingen die me aantrekken in de diaconale reizen. Ter 
plekke vind je mensen die net als ik door geloof zijn 
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geïnspireerd. Dat geeft direct vertrouwen en contact. 
Wanneer ik iemand ontmoet die ook door geloof is 
geraakt, geeft dat verbinding. En dan ga ik graag in 
gesprek over wat die ander doet en denkt en gelooft. Dit 
soort contacten ervaar ik ook in de Eshof. 
 Er is nog een reden waarom ik jeugdouderling 
word. Ik vind het belangrijk aan onze kinderen mee te 
geven dat het goed is ergens deel van uit te maken. 
Soms een steentje bij te dragen voor een ander of een 
gezamenlijk doel, al wordt je inzet niet direct terugbe-
taald. Ik merk aan onze kinderen dat ze het leuk vinden 
om ergens onderdeel van te zijn, en dan doe ik graag 
mee. 

José heeft er al veel jaren 
kerkelijk werk op zitten. 
Het begon allemaal zo’n 
vijftien jaar geleden. Toen 
we elkaar een keer spraken, 
vroeg ik haar of Kevin mee 
zou willen doen met de 
basiscatechese. Jawel, zei 
José, maar kan ik dan ook 
iets doen? Zo is José basiscatecheet geworden. Daarop 
volgde de kinderdienst. Bij José werd het idee van het 
‘zondagskind’ geboren. Intussen werd ze lid van de dia-
conie waar ze acht jaar heeft volgemaakt. Toen sprak ze 
een keer Max van Deuveren die het collectebeheer bin-
nen het college van kerkrentmeesters graag aan iemand 
over wilde dragen. ‘Zal ik dat gaan doen?’ stelde José 
voor. Het is niet zo’n grote taak, vertelt ze. Dat is fijn, 
dit past op dit moment in mijn leven.
Inmiddels zit ik alweer vier jaar in het college. En daar 
koppel ik graag nog eens vier jaar aan vast. De reden 
dat ik nu weer vier jaar doorga, is dat ik na vier jaar pas 
het idee heb dat ik er lekker in zit. Zonde om op te hou-
den! Het voelt goed. Ik ga nog een poosje door.
Hoe heeft ze de overstap van de diaconie naar het colle-
ge van kerkrentmeesters ervaren?
 In de diaconie was ik meer met mensen bezig, 
vertelt José. In het cvk ben je zakelijker bezig. Je krijgt 
inzicht in veel dingen die allemaal achter de schermen 
gebeuren. Ik heb veel geleerd over bijvoorbeeld allerlei 
bouwtechnische dingen.
Ik dacht dat ik een gesloten groep zou aantreffen. Dat is 
het helemaal niet. Toen we afspraken dat we zouden 
gaan ‘gluren bij de buren’ en er twee keer een ouderling 
en een keer een diaken bij ons op bezoek kwam, bleek 
dat zij de sfeer bij ons heel open vonden. Dat heeft meer 
begrip over en weer gegeven. Dit moeten we blijven 
doen!
Ik vind het belangrijk om elkaar ook buiten het vergade-

ren om te ontmoeten. Zoals op de bezinningsdag. En 
wat fijn dat we zijn uitgenodigd voor de ‘brede pastorale 
raad’ van 7 februari!
Communicatie is niet ieders sterke punt, maar het is zo 
belangrijk voor een stuk verbinding.
Ik probeer die ook te leggen met de Dorpskerk. Corry 
Volders van de evangelisatiecommissie zocht contact 
met ons. Samen met de Dorpskerk en de Hersteld 
Hervormden hebben we op Koningsdag een kraampje, 
vooral op kinderen gericht, met geloofsmateriaal. Ook 
het zingen in het dorpscentrum vlak voor Kerst komt 
voort uit dit initiatief. 
Soms is mijn verwachtingspatroon mijn valkuil. O, dit 
gaan mensen leuk vinden! denk ik dan. En dan blijkt dat 
niet zo te zijn. Dan moet ik even flink slikken en respec-
teren dat ieder zijn eigen mening over iets mag hebben. 
 Er wordt binnen het cvk veel samengewerkt. 
Bijvoorbeeld rond de actie kerkbalans. Daar gaan veel 
uren in zitten! Zoals rond het samenstellen en laten 
drukken van de folder; en het inpakken van de brieven 
in de enveloppen, met z’n allen op een zaterdag. Annie 
komt ons dan verwennen met koffie en koek. En als de 
enveloppen ingeleverd worden, is het nog leuker. Als 
cvk zitten we dan klaar met een grote appeltaart en kof-
fie en thee en ieder die enveloppen brengt, kan even 
gezellig aanschuiven en de goede sfeer proeven.

Jan zal een tweede termijn 
als ouderling aangaan. Hij 
heeft al aardig wat werk in 
de Eshof verzet. Naast zijn 
zorg voor het geluid in de 
kerk en zijn beschikbaar-
heid om altijd weer hand- 
en spandiensten te verrich-
ten, heeft hij sinds 1994 
allerlei verschillende functies bekleed. Zo was hij lid 
van het college van kerkrentmeesters en van de diaco-
nie. Ook was hij lange tijd ouderling voor de oecumene. 
Dat laatste is hij trouwens nog steeds.
 Vier jaar geleden werd hij voor het eerst ouder-
ling met pastorale taken. Dat is eigenlijk niet waar ik 
goed in ben, zegt Jan. Ik ben het gaan doen, omdat de 
nood hoog is. Ik doe liever praktische klussen.
Maar ik wilde me hier overheen zetten. Gewoon doen, 
dacht ik. Steeds bezig blijven met waar ik goed in ben, 
is natuurlijk geen uitdaging. Dat is dit wel. Probeer ook 
eens uit wat je niet goed kunt, zoek ook eens andere 
wegen, zei ik bij mezelf. Overwin je angst!
Het gaat nu best. Al doe ik het niet zo soepel als veel 
contactpersonen die regelmatig via de achterdeur bij 
mensen binnenlopen om te vragen hoe het ermee is. Wat 
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me helpt, is als ik een concrete vraag aan iemand moet 
stellen. Of als ik iets kan gaan brengen, zoals een bos 
bloemen. Maar zomaar bij iemand aanbellen om te vra-
gen hoe het gaat, dat blijf ik moeilijk vinden.
 Verder is dit werk geen grote belasting voor 
me. Ik doe het met plezier. Laatst zei iemand in de ker-
kenraadsvergadering dat ze niet zonder de kerk zou kun-
nen. Dat geldt ook voor mij, bedacht ik me. De kerk 
geeft me het morele besef dat ik nodig heb in mijn 
leven. De kerk helpt me bewust te leven. Zonder de kerk 
regeert individualisme teveel. Ik weet niet of dat goed 
is. De kerk helpt mij om niet in individualisme te blij-
ven hangen. En in de Eshof voel ik mij echt thuis.
 Zekerheden geeft het geloof me niet. Wel vra-
gen. Het is een andere manier van geloven dan ik die 
van vroeger ken en ik ben er blij mee. Het gaat erom dat 
je er voor elkaar bent, elkaar vasthoudt. Met leerstellin-
gen houd ik me niet bezig.
Wel vind ik interessant wat er allemaal gebeurd is in de 
geschiedenis. Ik vind het leuk daar onderzoek over te 
lezen, zoals over de uittocht uit Egypte.
Vaste zekerheden mogen van mij verdwijnen. Waar het 
om gaat is het in stand houden van de samenleving op 
een liefdevolle manier.
 Ik ben in de loop van mijn leven op een andere 
manier tegen het begrip zending aan gaan kijken. Voor 
mij is de betekenis hiervan: er zijn voor de ander. En 
niet je religie op die ander overbrengen. Want God is al 
overal. Ook in bijvoorbeeld de stamreligies in Afrika. 
Het is volgens mij zoals de evangelist Johannes het 
beschrijft: ‘in den beginne was het Woord.’ Er is niet 
een plaats, een persoon, een moment in de tijd waar je 
God aan kunt koppelen. God, het Woord, is er altijd al 
geweest en zal er altijd zijn.
 Waar ik erg van geniet in de kerk, dat zijn 
nieuwe initiatieven. Ik vind het heerlijk dat er mensen 
zijn die met frisse ideeën komen zoals bijvoorbeeld de 
Bij-zondagen. Ook ben ik blij dat Gerwin het ambt van 
jeugdouderling wil aanvaarden. Dat hij activiteiten voor 
de jeugd belangrijk vindt, waar hij feitelijk al jaren mee 
bezig is. Ik houd ook van nieuwe liederen, het liefst vro-
lijke liederen. Fijn dat FREE zo regelmatig aan onze 
vieringen wil meewerken!

Afscheid

Van twee zeer gewaardeerde ambtsdragers moeten we 
afscheid nemen.

Wilma van de Kuilen was acht jaar lang met hart en ziel 
diaken. In die periode heeft ze zich ingezet voor de cate-
ring op de startzondag, de kerstmiddag voor genodig-

den, het verzorgen van kerstpakketten en attenties en 
nog veel meer. Ook heeft ze zo’n zes jaar geleden de 
activiteitenmiddagen opgezet.
Door gezondheidsproblemen genoodzaakt zet Wilma nu 
een punt achter het diakenschap. Gelukkig wil ze wel 
blijven meehelpen als dat nodig is met de grote klussen, 
zoals de kerstmiddag.

Ook van Mart Geelhoed moeten we afscheid nemen. Al 
sinds 1966 vervult Mart van tijd tot tijd het ambt van 
ouderling. Toen in 2014 Roel Burema, toen voorzitter 
van het college van kerkrentmeesters, ernstig ziek werd, 
bood Mart aan in te springen in de nood. Vier jaar lang 
heeft hij opnieuw met volle inzet en grote kennis van 
zaken een scala van taken vervuld in het college. Met 
altijd voor ogen waar het in de kerkgemeenschap om 
gaat: om mensen in hun relatie tot God en elkaar.

Wilma en Mart, namens de Eshofgemeente wil ik jullie 
heel hartelijk danken voor jullie enorme inzet en voor 
alles wat jullie hebben gedaan!

Overzicht van komende kerkdiensten

Op zondag 10 februari zal Mieke Groen voorgaan in de 
Eshof. Het blijkt bij toeval een kanselruil te zijn gewor-
den: tegelijkertijd mag ik voorgaan in de Dorpskerk van 
De Glind. Het is goed dat Mieke en ook Peter Breure 
(op 29 december) af en toe in de Eshof voorgaan: met 
ons drieën hebben we afgesproken zoveel mogelijk voor 
elkaar in te springen, wanneer één van ons vanwege stu-
die of vakantie niet thuis is. Door in elkaars gemeenten 
gastvoorganger te zijn, zijn we geen onbekenden.

Over zondag 17 februari schreef ik hierboven al het een 
en ander.
Op 24 februari vieren we de maaltijd van de Heer en zal 
de cantorij de gemeentezang ondersteunen.
Op 3 maart zou ds Marie Hansen onze gastvoorganger 
zijn, maar helaas moest ze afzeggen. Ik zal nu zelf in 
deze viering voorgaan.

Zondag 10 maart is de zondag vlak na 
Wereldvrouwendag (8 maart).  Door onze verbonden-
heid met de Queen of Peace Highschool in Oeganda 
hoorden we van tienermeiden die gedurende de periode 
waarin ze ongesteld zijn, niet naar school kunnen gaan. 
Mieke Hogervorst zette op verzoek van Philomena het 
‘maanverbandproject’ op. Inmiddels is er door de mei-
den (en zelfs jongens deden mee!) een flinke voorraad 
uitwasbaar maandverband genaaid. In een aantal artike-
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len in de Rondom heeft Mieke hierover geschreven. 
Onder andere onze diaconie steunt dit project. En mis-
schien kunnen we er ook op zondag 10 maart op een of 
andere manier aandacht aan schenken.

Aan de viering van zondag 17 maart zullen de kinderen 
van de basiscatechese en andere kinderen van de basis-

scholen in Hoevelaken meewerken. Samen met Marry 
van Bruggen en Rianne Dijkhuizen van de Spreng gaan 
we de viering voorbereiden. In het volgende kerkblad 
kan ik er hopelijk meer over vertellen.

Ellie Boot

           Kinderdienst
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               Collecten

COLLECTEOVERZICHT OKTOBER 2018    
    

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
7-10-2018 PKN Kerk en Israel 208,05 Vorming & Toerusting 193,45
14-10-2018 Noodhulpactie Sulawesi 520,31 Eredienst 167,92
21-10-2018 Stichting hulpdienst Hoevelaken  144,70 Jeugd- en jongerenwerk 96,27
28-10-2018 Hospice Nijkerk 249,68 Pastoraat 171,54
    
 Totaal 1122,74 Totaal  629,18

COLLECTEOVERZICHT NOVEMBER 2018    
    

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
4-11-2018 Oecumene PKN 124,75 Eredienst 119,60
11-11-2018 Plaatselijk werk kerstpakketten 158,90 Pastoraat 98,55
18-11-2018 Solidaridad 193,45 Vorming & Toerusting 123,24
    
 Totaal 477,10 Totaal  341,39

COLLECTEOVERZICHT DECEMBER 2018    
    

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
2-12-2018 Nijkerks Diaconaal Beraad 143,75 Eredienst 125,41
2-12-2018 Leger des Heils (vesper) 26,15  
9-12-2018 Eigen Diaconie 185,00 Eredienst 141,84
9-12-2018 Leger des Heils (vesper) 14,10  
16-12-2018 Stichting hulpdienst Hoevelaken 151,16 Muziek en liturgie 108,70
16-12-2018 Leger des Heils (vesper) 23,80  
23-12-2018 Naar school in Haiti 175,27 Eredienst 130,08
23-12-2018 Leger des Heils (vesper) 21,25  
24-12-2018 Jongerenproject Oeganda 142,75 Jeugd - en jongerenwerk 105,51
24-12-2018 Stichting de Hoop 273,76 Cantorij 216,87
25-12-2018 Hospice Nijkerk 252,39 Pastoraat 126,85
30-12-2018 Eigen Diaconie 111,35 Onderhoud gebouw 67,90
31-12-2018 Leger des Heils 116,50 Muziek en Liturgie 91,30

 Totaal 1637,23 Totaal  1114,46
    

    Collectebeheerder Jose van Dasselaar



Gaat u ook mee naar 
Lourdes en Nevers?
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Op 16 augustus vertrekken we voor een 9 daagse bedevaart onder 
begeleiding van onze bedevaartpastor Fred Kok en eigen reisleiding.

Eens in de drie jaar gaan we naar Lourdes en dit jaar is het weer zover. Het belooft een prachtige reis te worden met 
mooie hoogtepunten waaronder ook een bezoek aan Bernadette in Nevers. In voorgaande reizen hebben wij gezien 
wat het met mensen kan doen, wat het kan betekenen en hoe waardevol het is om als pelgrim naar Lourdes en 
Nevers te mogen gaan. 

Wij hebben een mooi programma samengesteld en dit samen met de praktische punten, wordt u gepresenteerd op 
donderdag 04 april om 14.00 in de “de Kom” Hamersveldseweg 51 te Leusden. De Kom is het parochiezaaltje naast 
de St. Jozef Kerk. 
Omdat we graag willen weten hoeveel personen we kunnen verwachten dient u zich op te geven bij het Secretariaat 
033-4941261 secretariaat@stlucas.nu  Dus niet bij uw plaatselijke contactpersoon!

Ten opzichte van voorgaande jaren is het nu wel mogelijk om een begeleider mee te nemen als u zelf niet goed ter 
been bent. Wel moet u als hulpbehoevende zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen.  
Rolstoelen en rollaters kunnen mee in de bus.

Voor vragen mag u mij altijd bellen of mailen, voor nu namens ons team een hartelijke groet, 

Willie van de Brug    willievankooij@gmail.com
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Tijdens het ochtendgebed van 30 december 2018
klonk deze ‘ode aan de ouderdom’.

Oude mensen

Ze zijn niet grijs, 
maar zilver.

Ze zijn geen last, 
maar bron van wijsheid.

Ze zijn geen toonbeeld van afhankelijkheid en zorg, 
maar belofte van toekomst.

Ze zijn niet uitgerangeerd en financieel nutteloos, 
maar geven troost en bescherming.

Hun traagheid is niet hinderlijk, 
maar helpt je om te onderscheiden wat werkelijk van waarde is.

Het was naar aanleiding van het verhaal volgend op het kerstverhaal over Simeon en Hanna. Ellie 
vroeg zich af: "Zou het toeval zijn dat de verhalen van Lukas rond de geboorte van Jezus eindigen met 
twee heel oude mensen?" Lukas ziet ouderen als zeer kostbaar deel van de samenleving. En daarmee 
als deel van Gods genade. 

We ontstaken een licht:
dat de ouderdom ons mag overkomen als gave
en wij vrede met haar vinden.

Het raakte mij, en  misschien niet alleen mij, vandaar dat ik dit graag op deze wijze deel. 

Lieske Duim

Foto Vigelandpark Oslo (N.)
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      Gastpredikant in februari

In februari gaat er maar één gastpredikant 
voor en dat is Mieke Groen, predikant van de 
Dorpskerk in de Glind, die op 10 februari haar 
opwachting in de Eshof zal maken. Er is dan in 
zekere zin sprake van ‘kanselruil’ want op het 
zelfde moment gaat Ellie voor in de kerk van de 
Glind.

Mieke is vanaf 2007 predikant in de Glind en neemt 
regelmatig (met collega’s) in ‘de Eshof’ waar tijdens 
afwezigheid van Ellie.

De Dorpskerk heeft een bijzondere plek in het dorp de 
Glind. Natuurlijk door de ligging te midden van prachti-
ge natuur, maar ook door de historische band met de 
Rudolphstichting, die als doel heeft om kinderen en jon-
geren vanuit probleemsituaties op te vangen in diverse 
woonvormen in De Glind. 

In een interview over ‘100 jaar kerk in de Glind’ vertel-
de Mieke dat ze al van jongs af aan dominee heeft wil-
len worden. De Bijbelse verhalen spraken haar aan. Niet 
dat ze alles geloofde wat er stond, want ze was best kri-
tisch. De studie theologie was een logisch gevolg van 
haar belangstelling. Wat ook grote belangstelling van 
Mieke had, was het werken met kinderen. Toen er zich 
een mogelijkheid voordeed om haar stage (leervicariaat) 

bij de Rudolphstichting 
in de Glind te volgen, 
pakte ze die mogelijk-
heid met beide handen 
aan. 
Tijdens haar stage vroeg 
Mieke zich af hoe het 
zou zijn om zelf predi-
kant in de Glind te zijn. 
Die mogelijkheid deed 
zich voor in 2007 en 
vanaf die tijd is Mieke 
Groen predikant in een 
bijzondere gemeente met 
een rijke geschiedenis.

Zelf vraagt ze zich in het interview af wat een kerk in 
de specifieke situatie van de Glind te bieden heeft. Een 
vraag waar menig kerkelijke gemeente zich mee bezig 
houdt maar die door Mieke Groen werd beantwoord met 
één woord: laagdrempelig. Eén van de speerpunten in 
mijn werk is, zo vertelde ze, het vormgeven van laag-
drempelige vieringen, waarin alle mensen, zowel jong 
als oud, met verschillende kerkelijke achtergronden zich 
gehoord en gekend  weten en thuis voelen.

Frits Harmsen
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Van harte aanbevolen de collectes 
voor de komende weken 
3 februari.
Jeugdmusical Famous! Er is geen eerste collecte

10 februari.
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisa-
ties die wij steunen en waarvoor 
vaak een collecte bestemd is heeft 
de diaconie van de Eshof ook uw 
steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in 
Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg 
helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is men-
sen de weg wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig 
mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig 
financiële hulpverlening. In noodsituaties is het moge-
lijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te 
geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken 
die deze steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan 
dit doel wordt enorm gewaardeerd!

17 februari.
Bartimeus sonneheerdt
In Nederland zijn circa 
350.000 mensen blind of 
slechtziend. Uit onderzoek 
blijkt dat dit aantal in 2020 is 
opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn 
onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes 
waardoor veel jonge mensen worden getroffen. 
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor mensen 
die slechtziend of blind zijn. Zij vinden dat mensen met 
een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen 
halen wat erin zit. 
Dankzij uw steun is het voor Bartimeus Sonneheerdt 
mogelijk om kansrijk onderzoek te doen naar een betere 
behandeling van zeldzame, ernstige oogaandoeningen 
bij kinderen. Daarnaast voor onderwijs om mensen 
bewust te laten worden waar slechtziende en blinde 
mensen dagelijks, soms letterlijk, tegenaan lopen  en 
natuurlijk voor de benodigde hulpmiddelen. Uw bijdra-
ge is van harte welkom.

24 februari: 
Stichting Voorkom
Voorkom! geeft preventieve 
voorlichting over verslavende 
middelen, met name op scho-
len. Ook het geven van weer-
baarheidstrainingen en voor-
zien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpver-
lening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en 
gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en 
opvoeding naar Bijbelse normen hoort bij de doelstellin-
gen van stichting Voorkom. Stichting Voorkom beoogt 
het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw gift 
voor dit goede doel is van harte welkom.

3 maart
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 hulpinstanties, dan staan 
de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

William Bouw
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Op woensdag 19 december was onze laatste activiteitenmiddag van 2018.
In overleg met de deelnemers hebben we kerststukjes en kerstklokken gemaakt.
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om ook eens 
te komen kijken.

De activiteitengroep, 
Ellen van der Linden

       Eshof activiteitenmiddag
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Ik keek naar je toen je vanochtend  opstond en hoopte dat je met me zou praten, al was het maar 
heel  even, om mijn mening te vragen of om me te bedanken voor iets goeds wat je gisteren 
overkomen was. Maar ik merkte dat je het te druk had met het  uitzoeken van de juiste kleren 
om aan te trekken.

Ik wachtte opnieuw. Toen je door het huis rende om je klaar te maken, wist ik dat je een paar 
minuten zou hebben om me even gedag te zeggen, maar je had het te druk. Op een gegeven 
moment moest je een kwartiertje wachten en had je niets anders te doen dan in een stoel zitten. 
Toen zag ik je opspringen. Ik dacht dat je met me wilde praten, maar je rende naar de telefoon 
om een vriend te bellen voor de laatste roddel. Ik zag hoe je aan je werk ging en ik wachtte de 
hele dag geduldig. Met al je bezigheden zul je het wel te druk hebben om iets tegen mij te zeg-
gen.

Ik zag dat je voor het middageten om je heen keek. Misschien schaamde je je om met mij te 
praten en boog je daarom je hoofd niet. Drie of vier tafels verder zag je een paar vrienden van 
je even met mij praten voor het eten, maar jij deed het niet. Dat geeft niet. De dag was nog niet 
om en ik hoopte dat je nog met me zou praten, maar je ging naar huis en zo te zien had je nog 
een heleboel te doen.

Toen je het  een en ander gedaan had, deed je de tv aan. Ik weet niet of je tv leuk vindt, daar 
lijkt alles wel te kunnen en je zit er elke dag een hele tijd voor, zonder na te denken over wat je 
ziet.

Ik wachtte geduldig terwijl je tv zat te kijken en te eten,  maar je praatte weer niet met me.

Bedtijd- je zult wel moe zijn geweest. Nadat je je familie welterusten had gewenst, dook je met-
een je bed in en viel direct in slaap. Dat geeft niet, want je beseft het misschien niet, maar ik 
ben er altijd voor je. Ik heb meer geduld dan je ooit kunt voorstellen. Ik wil je zelfs leren hoe jij 
ook geduldig kunt zijn tegenover anderen. Ik houd zoveel van je dat ik elke dag wacht op een 
knikje, gebed of gedachte of een dankbaar deel van je hart.

Het valt niet mee om in je eentje een gesprek te voeren. Maar je staat alweer op, en opnieuw zal 
ik wachten met niets dan liefde voor jou, in de hoop dat je me vandaag wat tijd gunt.

Ik wens je een prettige dag !

Groet van je Vader  

Deze brief is ook te lezen bij De Binnentuin over God, Hunnenweg 67 te Voorthuizen.
Via de website kunt u reserveren voor een (gratis) unieke geloofsbeleving tijdens een rondleiding 
van ± 2 uur. Geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.
www.binnentuinovergod.nl

 Brief van God
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Een maand later, een mooi moment om in deze 
Rondom terug te kijken op -De Dag van Stilte- 
op 29 december 2018.

Drie maanden daarvoor begon de Vormgroep aan haar 
voorbereidingen voor deze dag. In die maanden werden 
er contacten gelegd met kunstenaars, muzikanten en 
technische en bouwkundige ondersteuners en vrijwilli-
gers. Voor het verzamelen van ideeën en materialen 
werd er gestruind in tuinen, in het bos, bij kwekerijen, 
bloemisten, bouwmarkten, tuincentra, en hoveniers.                                      
                                                                             
Overal ontstonden spontane ontmoetingen met mensen, 
die begrepen dat hun bijdrage, materiaal of hand- en 
spandiensten een mooi doel dienden en stelden vaak 
belangeloos kunst en materiaal beschikbaar. En een 
hovenier bood zelfs zijn leegstaande schuur aan voor 
opslag en als werkplaats voor de Vormgroep.  

In alle stilte werd elke vrijdagmorgen en op menig 
ander moment uitgedacht hoe de ruimtes in de hal en 
kerkzaal tot Vier Jaargetijden omgevormd zouden kun-
nen worden. Soms kostte dat slapeloze nachten, die ove-
rigens de mooiste ingevingen voortbrachten. Het idee 
om de vogels te maken van Ikea-lampen en mooi 
gevormde stokken. En dat rolgordijnen een verrassende 
rol konden vervullen in de hal om de toesnellende 
bezoeker af te remmen en in alle rust naar binnen te lei-
den.

Op 27 december toerde een busje langs vele adressen 
om de gemaakte, verzamelde en toegezegde materialen 
naar de Eshof te vervoeren. Ondertussen werden de 
kerkzaal en de hal leeggeruimd, werd de steiger, om de 
vogels op te kunnen hangen, opgebouwd en werden de 
kunstwerken afgeleverd.       
                                                                                                                   
Wat op die eerste ochtend nog een chaos leek, verander-
de in de loop van de dag en de dag erna in verstilde 
ruimtes. Vrijdagmiddag om vijf uur werd het stil. De 
kaarsen werden aangestoken en in dat licht viel alles is 
letterlijk en figuurlijk op zijn plaats. Een dierbaar 
moment.

Voor 220 bezoekers werd 29 december de dag om stil 
van te worden. Evenals op de zondag erna en op 
Oudejaarsavond.  

Fijn, dat er zoveel mensen waren. Fijn, om te weten dat 
het zoveel mensen goed heeft gedaan.

Met elkaar stilte delen is en geeft stille kracht om te 
ervaren en vast te houden.

De Vormgroep,                                                                                                                           
Ans Baas, Hedy Barreveld, Meta van Elk, Yvonne de 
Gier, Gerda Kammeijer, Lies Lekkerkerker, Dicky van 
der Veer en Bea de Rijke.

  

De Vier Jaargetijden, 
een maand later…
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In gesprek
met wijkteam 1

Wat betekent ‘de Eshof’ voor jou? Wat wil jij 
betekenen voor ‘de Eshof’?
Als kerkgemeenschap hopen we natuurlijk dat ieder die 
lid is zich op een of andere manier betrokken voelt. En 
op een of andere manier haar of zijn steentje bij wil dra-
gen aan het geheel. Op de wijze zoals dat bij haar of 
hem past.
Dat er niet slechts één manier is, blijkt bijvoorbeeld uit 
een gesprek met het veelkleurige wijkteam 1. 
Helaas kunnen Mieke en Quirina er niet bij zijn, maar 
alle andere leden zijn present.

“Voor mij biedt de kerkelijke gemeente de kans op ver-
binding met allerlei verschillende mensen,” vertelt 
Yvonne. “Dat je elkaar treft in de Eshof tijdens de kerk-
dienst maakt contact makkelijker. De Eshof biedt me 
ook kansen, zoals het uitproberen hoe het is om een cur-
sus christelijke meditatie te geven. Dat heb ik met veel 
plezier gedaan.
In de kerkdienst vind ik altijd wel iets wat voedt. Een 
lied, een gebed, woorden, muziek, het kan van alles zijn.
Ik zie ook wel zorgpunten hoor. Anderhalf jaar geleden 
ben ik mee gaan draaien met de kinderoppas tijdens de 
kerkdiensten. Ik zocht verbinding met jonge mensen, 
daarom ben ik dat gaan doen. Helaas zijn er soms geen 
kinderen. Dus ouders, kom gerust naar de Eshof met al 
het kleine grut, er wordt goed voor gezorgd!”

Laura vertelt dat ze de verbinding met gemeenteleden 
mist, doordat zij en Gerbrand in Nijkerk wonen. “Ik 
vind het jammer dat ik in de winkels bijna nooit iemand 
uit de kerk tegenkom,” zegt ze. “En eigenlijk zitten we 
nog steeds in de kennismakingsfase. Amy slaapt op 
kerktijd, dus we kunnen niet zo vaak naar de kerk. We 
luisteren wel eens mee met de kerkdienst, maar dan is er 
geen contact. Ik merk dat het opbouwen van contact 
vraagt om een lange adem.”

Truus is geen kerkganger, zegt ze. “Ik heb niets met het 
kerkgebouw of met de kerkdienst. Maar ik wil wel 
graag mensen ontmoeten. Ik ken veel mensen en haal 
veel plezier uit het onderhouden van het contact. 
Inmiddels ben ik twaalf jaar contactpersoon en ken de 
mensen goed. Soms blijf ik ze ook na een verhuizing 
opzoeken.
Op deze manier wil ik iets betekenen voor de kerk. En 
de mensen die ik bezoek, betekenen iets voor mij. Ook 
dit is kerk-zijn.”

Lies voelt zich zowel thuis in het kerkgebouw als in de 
kerkdienst. Ze heeft in het verleden gezongen in de can-
torij en is nu al heel wat jaren contactpersoon. In het 
kerkgebouw kan ze genieten van de sfeer die ze er 
ervaart. “Als ik me ervoor open stel, zie ik veel. Ik zie 
licht in mooie kleuren: wit, blauw, roze. Een kruis. Ik 
duid het als de energie die bij het gebouw hoort. Het 
licht is er bijna altijd en voelt goed en veilig. Ik vind het 
ook fijn om een kaars aan te kunnen steken in de ont-
moetingsruimte.
Als contactpersoon heb ik vooral te maken met oudere 
mensen. Met de meesten is er goed contact. Maar voor 
niet iedereen hoeft dat en ook dat is oké: mensen mogen 
het zelf aangeven.”

Mieke was er niet bij, maar vindt het fijn om de vraag 
alsnog te beantwoorden. “De Eshof is voor mij de plaats 
waar ik op zondag graag naar toe ga, ook om even los te 
komen van de dagelijkse beslommeringen en me open te 
stellen voor nieuwe inzichten,” schrijft ze in een e-mail-
bericht. “Ook zing ik graag mee met de liederen en 
word vaak getroffen door de liedteksten.”

Ellie Boot

Herstel van de website
Door een grote storing bij de hoster is de website PGdeEshof.nl voorlopig niet beschikbaar. 
Het is ons gelukt om in onze reserve omgeving de website van de Eshof te herstellen.

Voorlopig is de website daarom te vinden op

RondomDeEshof.nl
Namens het webteam,

Inge Pie
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Ook in 2019 ondersteunt  de ZWO het project de Queen 
of Peace in Uganda. In dit laatste jaar van het 3-jarig 
diaconale project staat vooral het realiseren van het 
labatorium centraal. Het hebben van een labatorium is 
één van de belangrijkste onderdelen voor het ontvangen 
van een officieel certificaat van de Ugandse overheid 
om de Queen of Peace te erkennen als officiële high-
school.
Naast het project in Uganda werkt de ZWO ook nauw 
samen met Kerk in Actie. Een deel van het opgebrachte 
geld gaat bijvoorbeeld naar de reguliere Kerstactie en de 
40dagentijdcampagne en specifieke (nood)hulpprojecten 
in Soedan, Bangladesh en Syrië.  Naast deze samenwer-
king volgen we de actualiteit en dragen bij aan een pro-
ject of actie als we ons voelen aangesproken. We infor-
meren hierover via de Rondom.

Tailoring project Queen of Peace

Naast de realisatie van het labatorium op de Queen of 
Peace is er nog het tailoring project waarvoor de ZWO 
zich samen met de schoolleiding van de Queen of Peace 
voor inzet. Het tailoring project is niet alleen belangrijk 
voor de school, maar ook de vrouwen binnen de 
gemeenschap.  De doelen voor het tailoring project 
2019 zien er als volgt uit: 

·        Naailes de voor studenten van de Queen of Peace            
         en voor de jeugd binnen de gemeenschap
·        Naailes voor de vrouwen binnen de gemeenschap,  
         om zo de zelfredzaamheid te bevorderen en daar  
         mee de armoede onder deze groep te bestrijden 

Om dit te bereiken start de school met het volgende 
leerplan: 

·        Vanaf de 1e (brug)klas krijgen alle studenten, 
         tijdens de reguliere leesuren, naailes.
·        De vrouwen uit de gemeenschap krijgen naailes  
         sen tijdens de avonduren of in het weekend

·        De noodzakelijke materialen zullen  alleen het     
        eerste jaar worden betaald via giften, vanaf 2020     
        moeten deze worden betaald uit de verkoop van de  
        gemaakte spullen
·       De leraar zal tevens worden betaald vanuit de 
        giften
·        De naaimachines zijn al in bezit van de school en     
        daarmee kunnen ze bovenstaande lessen worden 
        gegeven 

Productie 2019: producten die geproduceerd gaan wor-
den in het tailoring project zijn (en om te verkopen bin-
nen de eigen gemeenschap): 

·        School uniformen
·        Het produceren van eigen kleding voor de studen   
         ten, waarmee ze ook hun naai vaardigheden mee     
         kunnen verbeteren
·        Het produceren van de Queen pads, dit zijn uit  
         wasbare maandverbanden voor de meisjes op    
         school en de vrouwen binnen de gemeenschap 

Voor 2020 zal dit leerplan verder worden ontwikkeld en 
uiteindelijk is het doel dat er niets meer vanuit giften 
worden betaald, maar dat het project op zich zelf kan 
staan.
Ook zal de productie van de producten zich niet alleen 
meer toespitsen op schooluniformen, maar ook op bij-
voorbeeld kleding van ziekenhuispersoneel of unifor-
men voor andere scholen.
Een mooi project binnen de gehele diaconale project 
wat perspectief geeft voor de toekomst en extra inkom-
sten kan genereren.

All4Uganda reis

Op donderdag 15 november jl. vond de informatie 
avond plaats voor de All4Uganda reis plaats.
Na de bijeenkomst hebben 11 mensen uit de gemeen-
schap zich gemeld die graag meereizen naar Uganda.
De reis zal gaan plaatsvinden vanaf eind september t/m 
begin oktober. Zij zullen daar onder andere meewerken 
aan het afmaken van het labatorium en verder helpen op 
de Queen of Peace waar mogelijk is.
De deelnemers aan de reis zullen vanaf deze maand bij 
elkaar komen om een plan te maken voor de periode tot 
en met de reis. Wij houden u via de Rondom op de 
hoogte van alle plannen.

ZWO Plannen 2019
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Vorming & Toerusting
VORMING TOERUSTING IN FEBRUARI.

Overbehandelen

Overbehandelen is het toepassen van een medische han-
deling die beter niet gegeven had kunnen worden. Hetzij 
omdat de behandeling ineffectief is, hetzij omdat de 
nadelen groter zijn dan de voordelen.
Overbehandelen ontstaat vaak vanuit handelingsverle-
genheid van de hulpverlener en/of de patiënt en is 
meestal gestoeld op angst voor wat er gebeurt als je niet 
handelt. Overbehandelen voegt leed toe voor de patiënt. 
Dit leed komt niet door de ziekte maar juist door de 
behandeling.
Niet behandelen is niet hetzelfde als ‘niets doen’. Er is 
verschil tussen goede zorg en behandeling. Van zorg, 
aandacht en liefde kun je nooit teveel krijgen.

Kwetsbare ouderen of ernstig zieken hebben goede zorg 
nodig; daarover bestaat 
geen misverstand. Dat 
betekent dat juist hulp-
verleners zich soms 
terughoudend moeten 
opstellen. De centrale 
vraag is: wat doen we 
de patiënt aan? Een 

opname, narcose, pijn, medicijnen. Dat kan veel lijden 
met zich meebrengen.
Of een behandeling overbehandeling is, hangt sterk af 
van de ziektefase waarin iemand zich bevindt. Een 
behandeling kan in de ene ziektefase een overbehande-
ling zijn terwijl het in een andere ziektefase een passen-
de behandeling is. ‘Nee’ zeggen tegen een behandeling 
is een kunst, zowel voor de patiënt als voor de hulpver-
lener.

Een boeiend en actueel onderwerp. Op donderdag 21 
februari zullen Bram Smits (huisarts in Hoevelaken) 
en Jantine Dijkstra (verpleegkundige en oud lid van de 
ethische commissie van het Meander Medisch Centrum) 
het begrip ‘overbehandelen’ uitleggen vanuit medisch-
ethisch oogpunt. Zij gaan met de aanwezigen in gesprek 
en staan open voor discussie.

De avond vindt plaats in de Eshof en begint om 20.00 
uur. Aan de aanwezigen zal een bijdrage van 5 euro 
worden gevraagd. Ook als u zich niet heeft opgegeven 
voor deze avond, bent u van harte welkom.

4-luik‘ZinvolDiaconaat’.
Avond3: Werelddiaconaat 

Op maandag 11 februari zal de 3e avond van het 
4-luik in het teken staan van werelddiaconaat. 
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden in 
het diaconaat. Vroeger vulde Kerk-in-Actie deze rol in. 
Dat kan nu anders. 
Vanuit het idee om hulp aan 
de medemens zelf te organi-
seren wordt dit werk voor 
de gemeente steeds leuker.  
Je ziet dat hulp op de juiste 
plek terecht komt en deelt 
de zorg samen met lokale 
partners. Een mooie manier 
om wereldwijd iets te kunnen bijdragen op basis van 
gelijkwaardigheid en respect. 
Legio thema’s komen voorbij, maar wat spreekt ons nu 
echt aan en wat kunnen we met duurzaamheid en kli-
maatvraagstukken. Boeiende onderwerpen waarover 
Celine van den Heuvel en Annemarie van der Meulen 
van de commissie ZWO en wellicht een vertegenwoor-
diger van het Rode Kruis met ons  in gesprek gaan. 

In tegenstelling tot wat in de brochure van V&T staat, 
zal deze avond plaatsvinden in het Pauluscentrum. 
Aanvang 20.00 uur.

Zondagse ochtendwandeling 
vanuit de Eshof.

Op zondag 24 februari vindt weer een zondagochtend-
wandeling plaats o.l.v. Esther Duine. De basisgedachte 
is dat wandelen in de natuur ons helpt om op adem en 
tot rust te komen.  Samen wandelen geeft verbinding 
met onszelf en met de schepping.

We beginnen met een korte tekst die aansluit op het 
lezingenrooster van die zondag in de kerkdienst. We 
lopen het eerste gedeelte in stilte en wandelen na een 
korte pauze weer verder, opnieuw in stilte of met elkaar 
in gesprek voor wie dat wil. Na afloop sluiten we ons 
bij de koffiedrinkers in de Eshof.

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. 

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen.
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                                                            HERINNERING

Ook in 2019 organiseren we weer een gezellig gemeente-uitje.

Als doel hebben we deze keer gekozen voor een reis terug in de tijd.  

Hiervoor rijden we naar Staphorst, om een indruk te krijgen van het 
verleden en het heden van dit plaatsje.

Na de koffie maken we eerst een mooie tocht door de omgeving van Staphorst.
Een goed verzorgde lunch zal uiteraard ook niet ontbreken.

Voor het middagprogramma hebben we twee dames uit Staphorst uitgenodigd om te vertellen over de Staphorster 
klederdracht, van geboorte tot de dood, van historie tot heden.

Terug in Hoevelaken wordt de dag afgesloten met een hapje en een drankje in De Eshof.

DATUM        DONDERDAG   11 APRIL 2019
VERTREK                             08.30 UUR VANAF  DE ESHOF
THUISKOMST    ONGEVEER 17.30 UUR

Prijs per persoon : 42,50 euro.     
Voor leden van De Eshof geldt een reductie van 12,50 euro.    

Bij opgave gelijktijdig te voldoen op rekeningnummer NL20 RABO 0302 206 299
t.n.v. “prot. Gemeente De Eshof” onder vermelding van “gemeente-uitje”

Opgave voor 1 maart 2019 bij Trix Kalksma: of Anny Hanse:
Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele nummer doorgeven?

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout

Uitnodiging gemeente-uitje 
op donderdag 11 april 2019 
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Inspireren op
Terschelling
Keiland 2019,  een inspirerende week op Terschelling
Van 28 juli tot 3 augustus 2019 vindt de vakantie week Keiland plaats.

Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland 
Terschelling. Voor het twaalfde jaar op rij belooft het een mooi programma te worden met een gevarieerd aanbod 
van kunstzinnige, verdiepende en vrolijke workshops voor jong en oud en met inspirerende vieringen in de ochtend 
en de avond. Er wordt gekampeerd op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen te midden van bossen en 
duinen aan de westzijde van het eiland.

Keiland-thema 2019: “Bedevaren”
Zodra je op de boot naar Terschelling stapt, laat je het dagelijkse achter je en komen weidse verten in zicht. De 
workshops en vieringen, aangevuld door de ontmoetingen tussen de tenten, 
nodigen uit om die verten te verkennen. 

Voorbij de vaart van rennende dagen,
Vertragen we in bedevaren
Varen op de bede
Koersen op het licht
Dicht bij
het hemelsbrede
vergezicht

Keiland bestaat uit kunst, kerk en kamperen

Kunst 
’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit een afwisselend aanbod van workshops zoals beeldende kunst, 
muziek, schrijven, theater, dans of meditatie. Er is voor de kinderen en tieners een apart workshopprogramma. 
's Middags is er tijd om zelf in te vullen en alle gelegenheid om andere Keilanders te ontmoeten.

Kerk
Elke morgen en avond is er een gezamenlijke viering, oecumenisch en eenvoudig van opzet. De ochtendviering is 
lichtvoetig en speels, de avondviering is meditatief van karakter. Tijdens de vieringen wordt er veelzijdig en meer-
stemmig gezongen, liederen van Iona, Taizé en uit het nieuwe liedboek, een Bijbeltekst gelezen, een verhaal verteld 
of een stukje theater gespeeld. In de avondviering is er een lange stilte en ruimte voor eigen voorbeden. 

Kamperen 
Het kamperen is heel eenvoudig, in de natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en het terrein is omringd 
door bossen en duinen, op fietsafstand van de zee.

Voor wie?
Keiland staat open voor iedereen: singles, jong en oud, voor stellen en gezinnen met kinderen en jongeren van alle 
leeftijden. Keiland is voor mensen die op een speelse en/of verdiepende manier met geloof bezig willen zijn, met 
respect voor ieders beleving. 

Meer info?
Kijk op: www.keiland.net of mail naar info@keiland.net 
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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 cul-
tuur verschillen.

Cultuurdingetjes

Al snel na aankomst in Uganda merkten we al cultuur-
verschillen op. Logisch, want onze en de Ugandese 
wereld zijn nu eenmaal zo verschillend dat je blind moet 
zijn als je niets opvalt.
De “efficiënte” manier van visa uitdelen was de eerste. 
Vier loketten, waarvan er twee bemand zijn. Twee enor-
me rijen wachtende toeristen uit twee verschillende 
vliegtuigen. Vele vrijwilligers zo te zien aan alle team-
shirtjes. Het eerst half uur gebeurd er sporadisch iets, 
maar de rijen slinken niet. Een deel van het team ziet 
zelfs kans om een blog te schrijven tijdens het wachten 
in de rij.
Eén van ons heeft uitgebreid de tijd om een rugtas om te 
keren op zoek naar de onvindbare visum aanvraag. Time 
is money! Nou hier worden ze vast per uur uitbetaald. 
Tergend langzaam wordt iedereen uiteindelijk geholpen 
en als de rij bijna halverwege is wordt er zowaar nog 
een extra loket geopend.
Wen er maar aan. Wachten en geduld hebben kun je 
goed oefenen op dit continent.

Wachten en geduld hebben konden we ook de dag erna 
goed oefenen. Het geld wisselen duurde zo’n beetje 45 
minuten, maar daarna moest er nog even een deurtje 
verder een Ugandese simkaart geregeld worden. Dik een 
uur later hadden we een telefoon die het deed. Tijdens 
dat wachten zie je van alles rondhangen. Wat ze doen? 
Geen idee. Ook wachten misschien? Op een handeltje, 
op iemand. Het hele land hangt van rondhangende, 
wachtende mensen aan elkaar. Ennuh…het valt op dat 
het wel erg vaak mannen zijn.

De overweldigende gastvrijheid en hartelijkheid zijn 
kenmerkend voor het hele land. Gastvrijheid hoort bij 
dit land en zijn volken. Elke gast wordt met een feestje 
begroet. Er is altijd eten en drinken, zelfs de armste 

mensen delen wat ze hebben met een gast die binnen 
komt. Hier kunnen wij nog wel wat van leren. Agenda’s 
hoef je niet te trekken om even langs te komen? Zonder 
aankondiging binnen komen en mee eten. Het kan alle-
maal in dit land.

De hartelijkheid en de vriendschappelijke benadering 
zijn ook lastig te peilen. Vooral sommige mannen en 
jongens trekken alle charme uit de kast om contact te 
krijgen. Er wordt al snel naar telefoonnummers en face-
book adressen gevraagd. Afrikaanse jongens laten open-
lijk merken dat ze Europese meiden wel leuk vinden. 
Cadeautjes worden aangeboden. Wat is het verschil tus-
sen een armbandje van een aardige jongen en een mand 
avocado’s van een aardige vrouw uit het dorp? 
Cadeautjes weigeren kan eigenlijk niet, maar hoe maak 
je dan duidelijk wat je wel en niet wil. 

Al snel kreeg van een aantal personen de hartelijkheid 
toch een beetje een andere lading. De hoofd teacher 
miss Mary maakte zich zorgen over het gedrag van 
enkele knullen en kwam hierover haar beklag doen. Bij 
ons ontstond toen ook een soort waakzaamheid en alert-
heid. De knullen werden door de teacher tot de orde 
geroepen en ons team werd ook even wakker geschud. 
Wees duidelijk wat je wel en niet wil. Geef je grenzen 
aan. 
Dit kwam regelmatig terug. 

Op de eerst zondag in de kerk zat de teacher die met ons 
mee gelopen was ineens erg knus naast één van onze 
teamleden. Onder het mom van samen in het liedboek 
kijken schoof hij steeds dichter bij. Ik zat er een rij ach-
ter, met aan de ene kant Winny de bewaker, die enorm 
hard in het liedboek zat te bladeren opzoek naar de 
gezangen. Die er overigens niet in bleken te staan. Aan 
de andere kant zat Arjan. Gevraagd aan het teamlid of 
het prettig zat zo dicht tegen die teacher aan. Nou, nee 
dus. Mijn hersens maalden om een creatieve, niet al te 
kwetsende oplossing. Arjan op de plek naast de teacher 
en het teamlid een bank naar achteren. Ik vertelde de 
teacher dat Arjan bijzonder geïnteresseerd was in de 
vertaling van de psalmen en dat hij naast hem wilde zit-
ten…. Snel werd er van plek gewisseld. 
Het blijkt moeilijker te zijn dan we dachten. Grenzen 
aan geven zonder de aardige mensen te willen kwetsen. 
Maar dit gevalletje was ook weer opgelost en we kon-
den rustig de kerkdienst uitzitten. 

Het openingsfeest van de examenhal kwam eraan. De 
teacher voor culturele zaken en muziek was er enorm 

Verhalen uit Oeganda.
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Verhalen uit Oeganda.
druk mee. Ons team werd onderverdeeld in drie klassen 
en zo konden we gezellig meedoen met de act, dansen 
en het trommelen. Leuk plan en op de eerste oefenmid-
dag gingen we enthousiast naar de klassen toe. Eén klas 
oefende op het veld, één klas in de hal en ik ging met 
drie teamleden naar lokaal twee. De leraar had bedacht 
dat elke klas een speciale dans zou doen waar ook bij 
werd gezongen. En voor elke klas was een educatief 
toneelstuk geschreven. Al eeuwen wordt er door middel 
van toneel, poppenspel of door troubadours met speciale 
liederen voorlichting gegeven of de spot met situaties 
gedreven. Op deze manier kun je delicate zaken makke-
lijker vertellen en iets zeggen zonder dat het kwetsend 
overkomt. Toen ik in Uganda woonde werden toneel-
stukken over vreemdgaan ingezet in de voorlichting 
over aids. 

Mijn klas kreeg eerst uitleg over de dans. En na drie 
zinnen kreeg ik al de zenuwen. De leraar had bedacht 
dat wij mee zouden doen met de beroemde besnijdenis-
dans van de Bugishu stam. In deze stam, uit Oost 
Uganda, worden de jongens op de overgang van jongen 

naar man, zo rond 
de 16 jaar, besne-
den. Deze dans 
wordt gedanst en 
gezongen tijdens 
het feestelijke ritu-
eel. Vorig jaar had 
ik hem ook gezien 
tijdens de welkomst 
ceremonie. Bij een 
aantal van ons stond 
toen al het schaam-
rood op de kaken. 
Het is in onze ogen 
namelijk gewoon 
een soort obscene 

paringsdans. Ja, we snappen heus de betekenis wel. De 
jongens zijn nu volwassen, gaan een gezin stichten. 
Maar moet dit zo? Maar deze dans is echt een belangrijk 
onderdeel van hun cultuur. 
De klas ging het even voor doen. Nou, hier doen wij dus 
niet aan mee. Net een paar dagen terug het gedoe gehad 
tussen de hoofd teacher en die knullen en dan zeker nu 
zulke dansjes doen. Ook mijn mede teamgenoten waren 
niet van plan om hier aan mee te doen. Dus ik ging in 
gesprek met de teacher. Eerst vanuit mezelf uitgelegd 
dat ik als getrouwde vrouw toch echt niet op zo’n 
manier met een jonge jongen wil dansen. Ik heb gezegd 
dat ik ervaar als vreemdgaan naar mijn echtgenoot. De 

teacher was zwaar verbaasd, maar accepteerde het wel. 
Lang leve mijn leeftijd! 
Toen onze jongeren gered. Ik vertelde de teacher dat zij 
van mij niet mee mochten doen omdat ik het een onfat-
soenlijke dans vond. Wat moet ik zeggen als hun ouders 
foto’s zien en de verhalen horen hierover. In onze cul-
tuur is dit echt ongepast en dat kan ik niet uitleggen aan 
gemeenteleden die in goed vertrouwen hun kinderen 
met ons mee sturen. De teacher was nog verbaasder, 
maar vond mijn oplossing, “laat jullie leerlingen deze 
dans maar doen, dan gaan wij er wel naar kijken” een 
acceptabele oplossing. Wij opgelucht!

Toen kwam het toneelstuk. 
Een vader had een dochter die voor geld met een oude 
man naar bed was geweest en nu zwanger was. De vader 
moest boos de dochter de deur uit jagen en zorgen dat 
de oude man met de dochter ging trouwen. Een van 
onze teamleden kreeg de eer om de vader te spelen. Laat 
deze dat nou echt niet van plan zijn. Welke vader jaagt 
nu een zwangere dochter de deur uit. Beter sla je die 
oude vent in elkaar die niet van jonge meisjes af kan 
blijven. Tja,…ook dit ging ‘m dus niet worden. Weer 
kon ik met de teacher in gesprek. De teacher kon het 
stuk niet aan passen, want in Uganda worden oude men-
sen niet in elkaar geslagen. Daar heeft men juist veel 
respect voor de ouderen. Wij hebben hierna het hele ver-
haal gewoon op zijn beloop gelaten. Met elkaar spraken 
we af dat we gewoon niet komen oefenen omdat we te 
druk zijn met andere dingen. Als we niet oefenen slaan 
we een flater. Aangezien er door de school een soort 
competitie van was gemaakt waarbij de winnende klas 
een geit kon winnen, konden ze dit toneelstuk veel beter 
zelf spelen. Bovendien moesten wij ook nog tijd vinden 
om onze eigen bijdrage aan de feestvreugde te verzin-
nen. ‘s Avonds kregen we nog wel hilarische reacties 
van de andere teamleden over ons heen. Maar iedereen 
begreep het. 

En…toen het feest gevierd werd, deed niemand van ons 
team mee met welke klas dan ook. De programma’s 
waren zo druk voor ons dat niemand had kunnen oefe-
nen en de klassen zelf vol overgave toneel speelden, 
dansten en zongen. De klas van de besnijdenis dans 
heeft trouwens de geit gewonnen. 
Zelf heb ik het nog even het hele verhaal met de hoofd 
teacher besproken, maar die maakte zich er totaal niet 
druk om. Just a cultural difference. 

Mieke van Vliet.
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Gevraagd schoenendozen
Ik zoek schoenendozen voor Pasen XL – om met de kinderen 

kijkdozen te kunnen maken.
Heeft u er één liggen? Dan verneem ik dat graag!

Contact kunt u opnemen via sierou@gmail.com

Dank!

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 
gaan naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie Gelderland 
en vervolgens naar Hoevelaken.

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 informatie over 
het gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeen-
teleden om zaken betreffende kerk en geloof te delen.

Redactie:  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie          

Distributie: 
Annie en Frans Hanse.

  
                
Inleverdatum voor het maartnummer is
dinsdag 26 februari 2019
Inleverdatum voor het aprilnummer is
dinsdag 26 maart 2019 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij  


