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snappen doe ik het niet

voelen wel

verklaren kan ik het niet

geloven kan ik het wel

geloven moet je voelen

geloven is onverklaarbaar

geloven is niet te snappen

geloven is onbeschrijfbaar

de kracht die het geeft

de moed die je krijgt

alles wat je ontvangt

krijg je uit liefde

de wereld

uit liefde ontstaan

door de mens verwoest

door Hem hersteld

Het geloof is kracht

het geloof is machtig

het geloof is onbeschrijfelijk

het geloof moet je voelen

Feikje de Witt  

Geloof



Zondag 7 april 10.00 uur Ds. G. Rosbergen 
Collecten: Eigen diaconie; Instandhouding Eredienst

Zondag 14 april 10.00 uur Ds. E. Boot; dienst voor jong en oud 
Collecten: Eredienst en kerkmuziek PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 21 april 10.00 uur Ds. E.W. Berkhof, Ermelo 
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken;
Jeugd en Jongerenwerk

Zondag 28 april 10.00 uur Ds. E. Boot  Met medewerking van de Cantorij 
Collecten: Missionair werk PKN;
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

Zondag 5 mei1 10.00 uur Ds. E. Boot, Maaltijd van de Heer
Collecten: Straatpastoraat Amersfoort; Kerkblad Rondom

Donderdag 9 mei,
Hemelvaartsdag 10.00 uur Oecumenische dienst, Pauluscentrum

Zondag 12 mei 10.00 uur Dr. M. Dijkstra (Ede) 
Collecten: Plaatselijk werk: Pinksterattenties;
Landelijk & Prov. Werk PKN

Zondag 19 mei 
Eerste Pinksterdag 10.00 uur Ds. E. Boot; belijdenis 

Collecten: Kerk in Actie Pinksterzending;
Ondersteuning eigen gemeente

Zondag 26 mei 10.00 uur Ds. E. Boot
Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat;
Cantorij/muziekinstrumenten

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 15
Dinsdag 9 april 20.00 uur Wijkteam 8, van Lyndenlaan 13

20.00 uur Bijeenkomst met moderamen van Hervormde Dorpskerk, 
de Eshof

Donderdag 11 april 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

Vrijdag 12 april 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 16
Dinsdag 16 april 20.00 uur Evaluatie eerste jaar basiscatechese, De Wetering 8

20.00 uur Wijkteam 6, Tabaksland 12

Woensdag 17 april 20.00 uur Kloosterreünie, Utrecht

Donderdag 18 april 20.00 uur Verhalen uit de wereldgodsdiensten, de Eshof
20.00 uur Diaconie, de Eshof 

Vrijdag 19 april 10.00 uur Voorbereiding Hemelvaartsdag, Irenepad 6
19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 17
Woensdag 24 april 20.00 uur Wijkteam 5, Jan Aertshof 13

Donderdag 25 apri 16.00 uur Vergadering projectgroep Kerkendag 2013, de Eshof
20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

Vrijdag 26 april 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

Zaterdag 27 april 9.00 - 12.00 uur Herhalingstraining kosters in gebruik van de AED

WEEK 20
Maandag 13 mei 20.00 uur Leiding kinderdienst, Ottoborrengoed 26

Vrijdag 17 mei 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof
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MEELEVEN

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) heeft
enkele maanden geleden gehoord dat de klachten waar
ze al jaren last van heeft veroorzaakt worden door een
vorm van parkinsonisme, PSP; een aandoening waar
geen medicijnen voor zijn. Wat een klap om zoiets te
horen te krijgen. Hoe de ziekte verder zal verlopen is
onduidelijk, en daarom probeert ze samen met Jan te
doen wat ze kan en te genieten van het leven waar dat
maar mogelijk is.

Ton Schep (Huijgenserf 7) merkt hoe hij wordt beperkt
in zijn bewegingsvrijheid doordat hij voortdurend lucht
tekort komt. Het valt niet mee om zoveel binnen te
moeten zijn. Hij hoopt op wat meer leefruimte als het
weer wat opknapt en ziet uit naar de leuke dingen in
het leven. En hij prijst zichzelf gelukkig dat hij zo
goed kan slapen.

Nel Stoffelsen (Boekweitveld 60) heeft mogelijk in de
tropen een virus opgelopen. Ze heeft veel last van
spierpijn en koorts, die in de loop van de dag erger
worden. Ze was zelfs even in het ziekenhuis opgeno-
men vanwege de hoge koorts. Gespecialiseerde artsen
weten er (vooralsnog) geen raad mee. Hopelijk gaat
het langzaam maar zeker beter en overwint haar
lichaam de onbekende ziekte.

Ester Baas (Lagebrinkerweg 21) is geopereerd in ver-
band met borstkanker en zal een (voornamelijk preven-
tief) traject van bestraling en chemotherapie moeten
doorlopen. Ze maakt het goed, afgezien van de pijn
aan een arm waar ze sterke pijnstillers voor slikt.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) moet
opnieuw een serie chemokuren doorstaan. Hopelijk
hebben ze dezelfde goede werking als twee jaar gele-
den. Terwijl ik dit schrijf verblijft ze nog in ziekenhuis
De Lichtenberg. Ze wacht op het moment dat de eerste
kuur gaat werken en ze weer zal kunnen eten. Dat zal
het moment zijn waarop ze naar huis mag gaan.

Tini Jonker-Berg (Horstweg 3) heeft door een val een
maand geleden een stevige hersenschudding opgelo-
pen. Vanwege duizeligheid was ze drie weken aan bed
gekluisterd. Inmiddels krabbelt ze weer op, bouwt de
extra zorg af en kan ze voorzichtig binnen huis weer

wat bewegen. Maar het zal nog wel enkele weken
duren voordat ze er weer helemaal bovenop is.

Aan iedereen, hier genoemd of niet genoemd, goede
moed en kracht toegewenst in alle breekbaarheid en
broosheid van het bestaan. 

IN GEDACHTENIS
HENNIE SCHIMMEL-VAN EGDOM

Op zaterdag 23 maart overleed Hennie Schimmel-van
Egdom. Ze is 68 jaar oud geworden. In 1999 open-
baarden zich voor het eerst klachten die aanvankelijk
niet te duiden waren, zoals een plotseling vallen. Twee
jaar later werd de diagnose PLS gesteld: primaire late-
rale sclerose. Het betekende dat ze steeds minder
beheersing had
over haar spieren.
Hennie had
bovendien de
pech dat de ziekte
ook haar spraak-
vermogen aan-
tastte.
Hennie was een
vrouw die voor
alles in was en
voor iedereen
klaar stond. Zo
leerde ik haar
kennen toen ik in
Hoevelaken
kwam, en toen zij diaken was. Als niemand een taak
op zich nam, kon zij zeggen: "dan doe ik het wel." Ze
was diaken in hart en ziel. Zo nodig schakelde ze
Frans in, als het om administratieve klussen ging.
In 1969 trouwde Hennie van Egdom met Frans
Schimmel. Ze gingen wonen op Westerdorpsstraat
58A, waar Frans een huis had laten bouwen. Ze kregen
drie kinderen, Frans, Wilma en Alison. Hennie was er
voor de kinderen: zorgzaam aanwezig, praktisch en als
een luisterend oor wanneer dat nodig was.
Ze genoot van mooie dingen, leuke kleren en van
shoppen. Ze hechtte er tot op het allerlaatst aan er ver-
zorgd uit te zien. Toen ze het zelf niet meer kon, lakte
Wilma iedere week haar nagels.
Met Frans genoot ze van vakanties. Toen de kinderen
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nog thuis waren vierden ze vakantie met het hele
gezin, later gingen ze met z'n tweeën. Frans en Hennie
hielden van dezelfde dingen die hun vakanties speciaal
maakten, zoals samen op een mooi plekje zitten kijken
naar alles wat er om je heen te zien is. In 2009 hebben
ze samen met de kinderen, partners en kleinkinderen
hun veertigjarig huwelijksfeest gevierd op Tenerife.
Foto's herinneren aan de mooie momenten.
Al in een vroeg stadium van de ziekte werden zowel
de spieren van Hennie's benen als haar spraakvermo-
gen ernstig slechter. Maar ze was altijd iemand
geweest die hield van gezelligheid en van veel mensen
om zich heen en daar genoot ze nog altijd van. Zelfs
als ze zich niet of nauwelijks verstaanbaar kon maken,
kon ze genieten van contact. Ik heb dat steeds heel bij-
zonder en krachtig van haar gevonden. Tot eind vorig
jaar was ze samen met Frans bijna elke zondag in de
Eshof te vinden en dronk dan na de dienst koffie met
Chrisje Timmerman en andere vriendinnen. Tot half
december ging ze nog iedere week zwemmen.
De laatste maanden van haar leven zijn zwaar geweest
voor haarzelf en ook voor Frans en de kinderen. Ze
kon nu bijna niets meer. Ook eten ging nu via een
sonde. De momenten om van te genieten, zoals vroe-
ger van een ijsje, werden schaarser. Een van de mooie
dingen in die weken was, hoe ze met enkele woorden

vertelde dat ze de hemel had gezien: ze was er
geweest, zei ze. Ze wist waar ze heen ging na haar
dood. Ze was er niet bang voor.
Aan Frans en aan de kinderen en partners en kleinkin-
deren en aan ieder die Hennie mist wens ik namens
ons allen veel sterkte in de leegte die nu is ontstaan.
Dat de mooie herinneringen mogen blijven en tot
troost zullen zijn.

AFWEZIG

Van 5 tot en met 10 mei ben ik op reis met de reiscom-
missie om een nieuwe, oecumenische reis voor te
bereiden. Die zal hopelijk in mei 2014 kunnen plaats-
vinden en ons voeren naar Ligurië in Italië. In
Voorthuizen is in elk geval ds Siebe Hiemstra op het
honk om in geval van nood in te springen. Zijn tele-
foonnummer en e-mailadres zijn 0342-472786 en
totzondag@planet.nl

Ellie Boot

Van de redactie

Pasen voorbij de opmaat naar opstanding en nieuw leven, de eerste christelijke feestdag van het jaar. Volgende
feest is al weer aanstaande; de kroning van de koning. God ,Nederland en Oranje was heel lang ook een drie een-
heid. Maar alles verandert, het koningshuis is net als kerk en geloof niet meer van zelf sprekend . Het is eerder
uit gesproken dat de kerk met de tijd mee moet gaan dan dat we in staat zijn daar uitvoering aan te geven. Voor je
het weet heb je de kat al weer in de gordijnen. Niet zodra is er sprake van een nieuw liedboek, of we rollen al
weer over elkaar heen. Niets is dus vanzelfsprekend, behalve aandacht voor elkaar 

Fokke Kooistra
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Kloosterweekend in Affligem  
KLOOSTERWEEKEND IN

AFFLIGEM - BELGIE

Reeds enkele jaren worden we welkom geheten door
de gastenbroeder George voor een kloosterweekend in
de Benedictijner abdij in Affligem.
Ook dit jaar is ons die mogelijkheid geboden en kun-
nen we in oktober met een groep van 12 personen
afreizen naar de abdij.
Een weekend weg uit het dagelijks leven en onderdui-
ken in het ritme van het klooster waarin de gebedsge-
tijden centraal staan. 

Het is 1062 als zes roofridders door toedoen van de
Benedictijner monnik Wedericus tot inkeer komen en
besluiten een klooster te stichten en in 1083 wordt
begonnen met de bouw van de abdij in Affligem.
Roerige tijden heeft de abdij inmiddels doorstaan en
werd door brand enkele keren verwoest. De huidige
abdij dateert van 1868 en het kerkgedeelte van begin
jaren 70 van de 20e eeuw.

Bent u geïnteresseerd om het kloosterweek-
end met ons mee te beleven, dan kunt u zich
daarvoor opgeven bij Lien en Jan Vogel,
Tabaksland 12.

Het weekend is van 
vrijdag 4 t/m  zondag 6 oktober 2013.

De verblijfskosten voor het weekend bedragen 
90 euro (all-in).

Er zijn 2 tweepersoonskamers beschikbaar.
Twaalf personen kunnen mee en wie het eerst komt …

Ons telefoonnummer is 033 2580779
Mailadres: vogel.1@hccnet.nl
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PAASKAARS

Sinds de Paasnacht zullen we een nieuwe paas-
kaars in de Eshof hebben. De kinderen van de
basiscatechese hebben die gemaakt. Ergens anders
in deze Rondom staat meer hierover te lezen.
De kaars van 2012 was beschilderd door Quirina
Schipper. Zij vroeg of die kaars na Goede Vrijdag
geschonken zou kunnen worden aan Jan en Ans
Baas. We vonden dat allemaal een uitstekend idee.
Jan en Ans, dat het licht van de kaars met jullie
mee mag gaan, al jullie dagen!

'ZO VRIJ ALS EEN VOGEL'

Op zondag 14 april zal er een kerkdienst zijn
waaraan kinderen van De Spreng en van andere
basisscholen meewerken. Kinderen zijn de mede-
liturgen in deze viering. We volgen het thema dat
door de methode 'Trefwoord' (materiaal voor
godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming)
wordt aangeboden. Die volgt in de weken na
Pasen het Bijbelboek Ester. Insteek is de vraag
naar vrijheid. Wat is vrij zijn? Wanneer ben je
vrij? Koningin Wasti weigert een bevel van de
koning. Krijgt ze daardoor haar vrijheid terug? Of
is ze verder van huis, als ze het paleis moet verla-
ten?
Mordechai weigert te buigen voor aardse wezens,
hij buigt alleen voor God. Die vrijheid eist hij
voor zichzelf op.
En Ester zelf: hoe vrij is zij? Ze wint de missver-
kiezing. Ze wordt een belangrijke vrouw. Maar
heeft ze nu nog wel iets over zichzelf te zeggen?

LIED

Op De Spreng leren de kinderen verschillende
liedjes, die we ook in de kerkdienst zullen zingen.
Natuurlijk zullen ze goed meezingen en zo ons
allemaal de liedjes aanleren. Toch is het soms niet
eenvoudig zomaar mee te zingen. Daarom hier
vast een lied dat op die zondag in de liturgie zal
staan. Wie wil, kan het vast oefenen. Het is
geschreven door Gerard van Midden en de muziek
is door Gerard van Amstel gemaakt.
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Uit de musical Ester

Gerard en Gerard schreven ook verschillende musicals,
waarvan we er inmiddels twee in de Eshof hebben uit-
gevoerd. De eerste was de musical 'Ester'.
Verschillende haremdames uit die musical zullen in de
kerkdienst van 14 april het lied "Een wereld zonder
ramen" zingen. Hoe vrij zijn eigenlijk haremdames…?

POERIEM

Joodse mensen kennen het 'Poeriemfeest', een feest dat
helemaal op het Bijbelboek Ester is gebaseerd. Het is
een uitbundig feest, dat de overwinning op het antise-
mitisme viert. Als tijdens het feest het boek Ester
wordt voorgelezen, mag iedereen stampen en herrie
maken wanneer de naam van de antisemiet Haman
klinkt. Ook verkleden veel kinderen en volwassenen
zich. Op 14 april mag iedereen verkleed naar de Eshof
komen!

Wie weet krijgen we bij de koffie en de thee na de
dienst wel Hamansoren. Als veel mensen Hamansoren
maken, gaat dat zeker lukken. Hier komt een 

Recept voor Hamansoren
Benodigdheden:
400 g bloem
4 eieren
2 theelepels olie
1 theelepel zout
4 eetlepels water
olie om te frituren

Bereidingswijze:
De gezeefde bloem in een diepe kom doen. In het mid-
den van de bloem een kuil maken. De eieren schuimig
kloppen en de olie erdoor mengen. Eieren, water en
zout in de kuil gieten. Met een houten lepel vanuit het
midden alles mengen, dan kneden tot een soepel deeg
dat niet aan je handen moet blijven kleven. Van dit
deeg tien ballen maken en deze een uur laten rusten.

Op een met meel bestrooide ondergrond de ballen
papierdun uitrollen. Uit het deeg ruiten steken van ca.
7 cm. Deze in hete frituurolie goudgeel bakken. De
Hamansoren met een schuimspaan uit de frituur nemen
en ze goed laten uitlekken. Voor het serveren poeder-
suiker erop strooien.

VERZOEKNUMMERS

Tijdens een avond in een gesprekskring kwam de
vraag op, of het niet mogelijk zou zijn 'verzoeknum-
mers' door te geven. Geliefde liederen, die bij mij op
een lijstje komen te staan dat ik bij het voorbereiden
van een kerkdienst raadpleeg - en waar ik dan af en toe
een lied uit kies. Natuurlijk moet het passen bij het
karakter van de dienst of bij een van de lezingen, en
het moet niet detoneren met de rest van de liturgie.
Maar binnen die grenzen zou het een verrijking kun-
nen zijn. Mijn eigen liederenrepertoire is vanzelfspre-
kend door mijn bril gekleurd. Het is goed om door de
bril van een ander naar een lied te kijken en er de
schoonheid van te leren zien. En het is mooi om te
weten dat er tenminste één iemand in de kerkdienst zal
zijn, die een bepaald lied met volle overgave meezingt.
Geef dus liederen, die een speciale plek voor je heb-
ben, aan me door. Dat kan per telefoon, mail, na een
kerkdienst of als we elkaar bij gelegenheid spreken. Ik
ben heel benieuwd tot welke mooie ontdekkingen we
samen zullen komen.

BELIJDENIS MET PINKSTEREN…?

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar met Pinksteren geen
nieuwe lidmaten in de gemeente van Christus zullen
worden opgenomen, althans niet in de Eshof. Of
toch…?

Lijkt het je mooi om hardop de ervaring of het geloof
uit te spreken dat God je niet los laat? Niet als een
eindpunt op je geloofsweg, maar als een mijlpaal op de
route. Nadat je belijdenis hebt gedaan hoef je niet
ineens veel meer te weten of zekerder te geloven. Maar
belijdenis doen kan wel een bijzondere en inspirerende
ervaring zijn. Net als de weg er naar toe. We bereiden
ons in enkele gesprekken voor op de kerkdienst en
stellen die in overleg samen. En staan stil bij de
geloofsweg die we tot dat moment hebben afgelegd.
Velen die al belijdenis hebben gedaan, merken hoe hun
geloofsleven erdoor verdiept wordt. En hoe ze nader-
hand merken dat ze gedachten en ervaringen hebben
opgedaan waar ze mee verder kunnen.

Wil je er een keer hardop over nadenken over belijde-
nis doen iets voor je zou zijn? Bel of mail me!
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GROOT FEEST VOOR DE
PAULUSGEMEENSCHAP

Op zondag 21 april vieren onze buren dat de
Paulusgeloofsgemeenschap en het Pauluskoor 50 jaar
bestaan. Om 11.00 uur is er een feestelijke eucharis-
tieviering. Daarna zijn alle parochianen uitgenodigd
voor een feest, dat in de Eshof zal plaatsvinden. Ook
een delegatie uit de Eshofgemeente zal hierbij aanwe-
zig zijn. 50 jaar is een feest waard. Ook op deze plek
wil ik namens ons allen de leden van de
Paulusgemeenschap van harte feliciteren!

HEMELVAARTSDAG
OP DONDERDAG 9 MEI

Hij lijkt nog zo ver weg, Hemelvaartsdag - maar het
volgende kerkblad verschijnt waarschijnlijk net ná 9
mei. Daarom vraag ik er graag nu al de aandacht voor.
Zoals gebruikelijk kan ieder die dat wil om ongeveer
8.15 uur meedoen met het dauwtrappen. We vertrekken
vanaf het Pauluscentrum. Jan Vogel slaagt er tot nu toe
elk jaar in een mooie route in de omgeving te beden-
ken, dit jaar wordt vast geen uitzondering. Na onge-
veer een uur komt de stoet terug bij het Pauluscentrum,

waar we opwarmen dan wel afkoelen (afhankelijk van
de buitentemperatuur) bij een kop koffie met wat lek-
kers. Om tien uur is er in het Pauluscentrum een oecu-
menische viering. De dauwtrappers kunnen er, als ze
willen, hun inbreng in kwijt. De viering wordt vorm
gegeven door Lieske Duim, Lies Traa en Willemien
Schuurman Hess.

Wie wel eens mee is geweest, weet wat een bijzonder
karakter Hemelvaartsdag krijgt met deze oecumenische
start. Ik hoop dat er ook dit jaar veel mensen mee zul-
len gaan.

Ellie Boot

In elke religieuze traditie worden verhalen verteld.
Sommige van die verhalen komen ons vreemd voor
maar er zijn ook verhaalmotieven die cultuur- en 
godsdienstoverschrijdend lijken te zijn. 

Op deze avond vertelt Erik Idema er meer over naar 
aanleiding van zijn nieuwe boek met verhalen uit de
wereldgodsdiensten. Een avond over lekkende
emmers, sprekende Boeddhabeelden, tuinmannen met
modder op hun knieën en vliegende schildpadden.
Maar ook over goden die zich laten zien inde gedaante
van een bedelaar, verloren zonen die weer thuiskomen
en vorsten die stikken in eigenwaan.

Datum  en tijd: Donderdag 18 april 2013; 
20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Eshof
Leiding Erik Idema

Vorming & Toerusting April 2013
Verhalen uit de wereldgodsdiensten
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Van harte aanbevolen
ONZE EIGEN DIACONIE OP 7 APRIL

Een collecte voor mensen uit
onze directe omgeving; voor
mensen dichtbij, die het
soms (financieel) moeilijk
hebben. Ook hiervoor is uw
bijdrage gewenst en soms
zelfs hard nodig. 

14 APRIL: EREDIENST & KERKMUZIEK:
ZOLANG IK LEEF, ZAL IK ZINGEN.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND
Op 14 april is de collecte van de Protestantse Kerk
bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. 
Kerkzijn en zingen zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Geen kerkdienst zonder liederen. Een mooi
lied kan iemand troosten, bemoedigen, maar kan ook
helpen om zijn of haar geloof te verwoorden. Onze
kerk kent veel liederen en teksten die van oudsher wor-
den gebruikt. Maar tijden veranderen, ook binnen de
kerk. Samen met zeven andere kerken werkt de
Protestantse Kerk  aan een nieuw liedboek, met daarin
meer dan 1100 liederen uit de breedte van de christelij-
ke traditie. Op 25 mei a.s. wordt dit nieuwe liedboek
gepresenteerd. Om gemeenten te helpen deze nieuwe
liederen te gebruiken in de eredienst verzorgt de
Protestantse Kerk cursussen en geeft werkboekjes ter
ondersteuning uit. Met uw bijdrage aan deze collecte
helpt u om de kerkmuziek levend en bij de tijd te hou-
den. 

21 APRIL: STICHTING HULPDIENST
HOEVELAKEN:

Een fantastische
plaatselijke stich-
ting: Zij staan
klaar met vervoer,
naar bijvoorbeeld
de pedicure, dok-
ter of ziekenhuis,
waarbij ze u ook,
desgewenst, bij

het artsenbezoek willen begeleiden. Hulp bij het bood-
schappen doen of hulp om uw betalingen op een rijtje
te houden. Maar ook als mensen in de laatste fase van
hun leven thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst
gebeld worden voor ondersteuning. Deze fantastische
vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die
het vaak zwaar hebben.
Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u de fol-

der van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

28APRIL MISSIONAIR WERK &
KERKGROEI HELP DE NIEUWE KERK OP

IJBURG. PROTESTANTSE KERK
NEDERLAND

Het begon met niets, geen kerk en geen gemeente. Nu,
zo'n twee en een half jaar later, komen wekelijks men-
sen samen in De Binnenwaai, een gebouw in de
Amsterdamse vinexwijk IJburg waar ds. Rob Visser
predikant-pionier is. Samen met de bewoners van
IJburg wil hij het kerkzijn vorm geven. Zo zorgde hij
er onder meer voor dat het 'Parentshouse' er kwam, een
huis voor gescheiden ouders die met niet te hoge
woonlasten in de buurt van de kinderen kunnen blijven
wonen. Hij kent veel schrijnende gevallen van echt-
scheiding, eenzaamheid en armoede. "Er wordt me
steeds vaker gevraagd met iemand contact op te nemen
die er echt doorheen zit. Ik ga gewoon bij de mensen
op bezoek en kom dan heel wat te weten. Ik wil dat
mensen op IJburg weten dat de kerk aan hun kant
staat." Er is ook een hobbel. Mensen willen wel tijd
investeren in 'kerk op IJburg', maar financieel kan de
gemeente nog niet op eigen benen staan. 
We bevelen de collecte van harte bij u aan.

5 MEI  STRAATPASTORAAT
Wij vragen uw aandacht voor het Straatpastoraat te
Amersfoort. De stichting heeft een straatpastor in
dienst die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg
voor mensen die op straat leven en die in de opvang
verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte
waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan
hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze
of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die
zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een
samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet
treden. Onze bijdrage is zeer welkom.



Palmpasen met de kinderen.
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Wat waren er met
Palmpasen op 24
maart veel kinde-
ren bij ons in de
kerk! En wat
zagen de palm-
paasstokken er
prachtig uit. Fijn
dat jullie er met
zoveel waren.
We hebben enkele
mooie foto's uitge-
kozen die in deze
Rondom te zien zijn. Op de website van de Eshof
komen alle gemaakte foto's te staan. Ga dus daar ook
eens een kijkje nemen en zien of je er bij staat!
De dominee vroeg in de kerk naar de betekenis van de
stokken.
We hadden er even kort over gepraat voor we begon-
nen met versieren.
Voor ieder die het niet meer weet nog even de gege-

vens van de stok op een rijtje:

De palmpaasstok zelf is in de vorm van een kruis.
Dit staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf
op Goede Vrijdag.
De palmtakken komen voort uit de intocht van Jezus
in Jeruzalem. De mensen stonden met palmtakken te
wuiven terwijl Jezus op het ezeltje door de stad reed.
De palmtakken worden bij ons vervangen door de
buxustakjes die we in het haantje steken.
De haan van brood dit heeft een dubbele betekenis.
Allereerst staat het symbool voor het breken van het
brood en het verdelen er van door Jezus bij het laatste
avondmaal (witte donderdag). Ook is dit haantje sym-
bool voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer
had gezegd dat hij Jezus niet kende. 

De snoepjes en koekjes die we
rijgen aan het touwtje. (dit zou-
den er 30 moeten zijn. Al denk
ik dat de meeste kinderen er
wel wat meer hebben gebruikt!) 
Deze 30 snoepjes staan voor de
30 zilverlingen waarvoor Judas
Jezus verried.
Dan is er ook nog de verwij-
zing naar nieuw leven/het
licht. Hiervoor staan de ronde
dingen symbool die lijken op

de zon. Hiervoor gebruikte wij heerlijke ronde paas-
kransjes.

We hopen dat jullie genoten hebben van het maken van
de stokken en van het opsnoepen van al het lekkers!

Nog een kleine mededeling voor de houten kruizen.

Graag willen we deze weer terug. Neem dus de vol-
gende keer dat je op zondag naar de kerk komt je kruis
mee. Alle versiering mag er afgehaald. Dan kunnen we
dit volgend jaar weer gebruiken! 
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Kom ook naar de kerkdienst
op zondag 14 april!

Titel inleiding "Tekenen van nieuwe bloei in
de kerken?

De titel vormde voor mij als samensteller van deze
samenvatting een positief klinkende en inspirerende
uitnodiging in combinatie met belangstelling voor het
antwoord op de vraag: "bloei in de kerken!?"
De boeiende inleiding werd verzorgd door prof.dr
Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie aan
de Protestante Theologische Faculteit  aan de Rijks
Universiteit Groningen.

Henk Roest begon in de voorzaal van de Eshof met
kritiek op de kerk: Er vinden binnen kerken schendin-
gen plaats, verwachtingen worden beschaamd en men-
sen worden soms ernstig teleurgesteld. Kerkdiensten
zijn kennelijk saai. Jongeren kenschetsen een kerk-
dienst als onpersoonlijk, niet boeiend en alleen nog
maar goed voor oudere mensen.

Na deze kritische noten werd de titel van de inleiding

gedurende de rest van de avond  uitgediept en wel in
tien punten met als rode draad "tekenen van bloei in de
kerken".

1. Zeven signalen van bloeiende 
geloofsgemeenschappen:

a. een bloeiende kerkplek heeft een heldere identiteit 
en een aansprekende visie

b. er is een bewust streven naar het creëren van
partnerschappen in het dorp, de buurt of de wijk

c. er wordt een hoge prioriteit toegekend aan het
scheppen van gelegenheden om geloofservarin-
gen en waarden samen te delen

d. er is een bewuste intentie om een verbinding te 
leggen tussen geloof en het dagelijks leven

e. bloeiende kerkplekken worden geleid door een
team, waarbij de leiding zich zelf ziet als animator / 
coach / aanblazer….

f. men staat open voor begeleiding (critical friends)  en
g. de wens bestaat om te leren van andere 

geloofsgemeenschappen

Vorming en Toerusting 12 maart 2014
"Tekenen van nieuwe bloei in de kerken?"

Kom ook naar de kerkdienst
op zondag 14 april!

- voor jong en oud,  door jong en oud -

Thema:
'Vrij als een vogel!'

Rond verhalen uit het
Bijbelboek Esther
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Vorming en Toerusting 12 maart 2014
"Tekenen van nieuwe bloei in de kerken?"
2. Godshuis en ziel: ze horen al eeuwen bij elkaar.
Vragen die gesteld worden zijn bv. "Wat merk jij van
God in je leven?" Zulk soort vragen helpt mensen hun
eigen innerlijke ruimte in te gaan en zich te openen.

3. Bij veel kerkgangers blijkt buiten de intimiteit van
pastorale gesprekken schroom te bestaan om over de
eigen ervaringen te spreken. Als het ware is nog een
gezamenlijke weg "naar binnen" nodig om de weg
naar buiten te kunnen gaan.

4. Kerkelijke mensen kunnen alleen geven en doorge-
ven wat zij zelf ontvangen hebben. Op 
welke momenten weten zij zich in hun ziel geraakt
door het evangelie?

5. Het verhaal van de kerk van alle tijden en plaatsen
laat zien, dat mensen in één of andere vorm van bin-
ding "aanhaken" en bij de kerk blijven door:
a. Ervaringen waarin zij God vernemen en zich in hun

ziel aangesproken voelen;
b. Doordat mensen die voor hen belangrijk zijn gewor-

den in deze kerkplekken een rol spelen. Het begint 
altijd bij een uitnodiging of het zich uitgenodigd 
weten om te gaan naar een kerkplek.

6. Voor de kerk is het essentieel, dat ervaringen van
geluk en dankbaarheid, van verdriet en troost, worden
gedeeld en inderdaad, dat zielen door het evangelie
worden gewonnen. Als mensen op een kerkplek een
eerlijk en oprecht zoeken naar God bespeuren, zullen
ze zich door de verschillende vormen waarin geloofs-
communicatie plaatsvindt, kunnen laten aanspreken.

7. De kerk is voor een poosje (tijdens de kerkdienst)
een plek, die wordt gekenmerkt door solidariteit en
geborgenheid. Immers, de kerkgemeenschap vormt
zich als een eenheid gedurende enkele momenten en
valt na de maaltijd ahw ook weer uit elkaar, maar het
is de ervaring van een betekenisvol, genadig samen-
zijn.

8. Er vindt wereldwijd, maar ook in onze culturele en
maatschappelijke context een continu proces van kerk-
vorming en kerkontwikkeling plaats. In onze samenle-
ving worden tot op de dag van vandaag nieuwe kerke-
lijke gemeenschappen geboren:  in oude kerken die
worden gehuurd om kerkvieringen te houden, in par-
keergarages, ruimten op bedrijventerreinen en bv.
aula's van scholen. Nieuwe migrantenkerken komen
tevoorschijn op onverwachte plekken. In ieder geval is

het van belang dat er vormen nodig zijn om te vieren
en om elkaar en anderen tot steun te zijn.

9. In Utrecht begint in mei 2006 een groep van vijf
mensen met het bidden voor de wijk waarin zij wonen
en met het vieren van het avondmaal. Door de aanloop
van vrienden en anderen groeit een netwerk met maan-
delijkse vieringen, twee buurtgroepen, een woongroep
en een maandelijkse maaltijd. De groep groeit doordat
christenen uit de wijk ernaar verlangen met elkaar in
contact te komen. De woongroep wil het christelijk
geloof handen en voeten geven op de plek waar zij
wonen.

10. De tegenwerping kan nu zijn: een naar binnen
gerichte kerk heeft geen toekomst. Prof. De Roest
meent echter dat alleen een kerk die de beweging naar
binnen maakt, een beweging naar buiten kan maken.
Er is een gezamenlijk innerlijk concentratie nodig.
Letterlijk "samen zijn rond het centrum". Er is maar
één ruimte waar de mens komt, zonder bijgedachten of
belangen, enkele om in dezelfde ruimte met anderen
samen te zijn en deze ruimte is het Godshuis.

Wanneer mensen gevraagd wordt om te vertellen over
de positieve ervaringen die ze in relatie 
tot de kerk kunnen opdoen, gebruiken ze vaak woor-
den als 'thuiskomen', 'gekend zijn', 
aangesproken worden  en 'tot rust komen'.  Maar ze
zeggen ook, dat ze in beweging worden gezet, 
een nieuw perspectief krijgen, en zich willen inzetten
voor anderen. Ze vertellen hoe ze er
omgevormd zijn en hoe er vragen worden gesteld
waardoor hun ziel wordt bewogen.

Wim Eggenkamp
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Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn
eigen verhaal dat het waard is om gehoord
of gelezen te worden. Daarom stellen wij eens
per twee maanden een lid uit onze gemeente
aan u voor in de vorm van een uitgebreid
interview. 
Het is belangrijk om aandacht voor elkaar te
hebben, wanneer we meer van elkaar weten,
wordt ook het begrip voor elkaar groter. 
Deze keer interviewen we Ellen van Beek, die
vanaf 2003 lid is van onze gemeente.

NOOIT GEDACHT
Ik ben geboren op 28 mei 1967 in Leusden. Toen ik
drie was zijn we verhuisd naar Achterveld. Tegen alle
verwachtingen in mochten mijn ouders van de
gemeente Leusden een huis bouwen op een stukje
grond naast mijn opa. Het huis hebben we
daarom ‘Nooit gedacht’ genoemd. Daar heb ik mijn
onbezorgde jeugd doorgebracht, samen met mijn
ouders en twee broers, het was voor mij een vertrouw-
de en veilige omgeving om op te groeien.

Van kleins af aan heb ik altijd al gezegd dat ik zuster
wilde worden. Na de MAVO was ik nog te jong voor
die opleiding, daarom heb ik eerst twee jaar INAS
gedaan, dat is een soort schakelopleiding in de verzor-
ging. Toen ik achttien werd heb ik in het Elisabeth zie-
kenhuis de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd en
afgerond. Daarna ben ik in 1990 naar het Wilhelmina
kinderziekenhuis vertrokken en heb ik daar mijn kin-
deraantekening gehaald. Ik werk daar nog steeds als
kinderverpleegkundige. Ik vind het gewoon heerlijk
om met kinderen om te gaan en voor ze te zorgen.

Ik heb mijn man, Mark, leren kennen in het zieken-
huis. Toen hij in het ziekenhuis lag om geopereerd te
worden aan zijn knie heb ik hem verpleegd. 
Ik vertelde hem dat ik wel eens uitging in  De Klaveet.
Zodra hij weer op de been was, ging ook Mark naar
De Klaveet in Achterveld. En zo is de liefde ontstaan.
In februari 1993 gingen wij samenwonen in
Hoevelaken en in augustus van dat jaar zijn we
getrouwd. Wij hebben samen in korte tijd drie kinde-
ren gekregen. Lars, de oudste, kwam een jaar na ons
huwelijk ter wereld. Een kleine twee jaar later volgde
Milan en nog eens twee jaar later werd Esmee gebo-
ren. Ik vond het moederschap heerlijk en nog steeds
geniet ik met volle teugen van onze kinderen.

“IK GELOOF IN DE GOEDHEID 
VAN DE MENS”

Het geloof is mij niet met de paplepel ingegoten. Ik
ben van huis uit katholiek en we gingen wel eens naar
de kerk, maar we lazen thuis bijvoorbeeld nooit uit de
Bijbel. Wel kan ik me nog goed voor de geest halen
dat ik op de lagere school mijn eerste communie heb
gedaan. Dat was een groot feest. Je mocht mooie kle-
ding aan, er kwam allemaal familie langs en je was
dan echt het middelpunt van die dag. Ik heb het jurkje
dat ik die dag aan had nog steeds op zolder liggen.

Mark komt uit Terschuur waar hij is geboren en geto-
gen. Zij gingen altijd naar de gereformeerde kerk in
Zwartebroek, waar wij in het begin een aantal jaren
zelf hebben gekerkt. Onze kinderen zijn daar ook
gedoopt. 

Toen Lars al een aantal jaren op De Spreng zat kwa-
men we steeds vaker in contact met de Eshof en zo
maakten we langzaam kennis met deze gemeente. We
voelden ons hier heel welkom en omdat we ondertus-
sen Hoevelakers waren geworden hebben we in 2003
besloten om ons bij de Eshof in te schrijven.

Ik heb het altijd lastig gevonden om een beeld van God
te krijgen. Voor mij staat God voor het wonder van de
schepping, de bron van iets nieuws, de kinderen die we
hebben mogen krijgen, een bloem die kan groeien van-
uit dat kleine bolletje, de verwondering die we daarbij
hebben en de liefde die daaruit voorkomt. Ik ben er in
de loop van de jaren wel bewuster geworden van hoe
ik nu in het geloof sta. Ik ga nu vaker naar de kerk dan
vroeger en door het jongerenproject Grace Home ben
ik weer meer betrokken geraakt bij de gemeente. 

‘Ik geloof het wel’



Sinds kort ben ik ook wijkdame in onze wijk
Middelaar. De warmte die je voelt en de contacten
die je hebt in de Eshof spreken mij aan, je kunt
gewoon zijn wie je bent en het geloof een eigen
invulling geven. 

Toen de kinderen jong waren gingen we vaker naar
de kerk dan nu. Wij vonden het belangrijk om ze in
contact te brengen met het geloof en de Bijbel. Ik
wilde ze het geloof heel graag meegeven maar ik wil
ze tot niets verplichten.

Ik vind het fijn om liefde te geven en te ontvangen, er
voor iemand kunnen zijn. Zo doe ik een paar uur in
de week vrijwilligerswerk op het Accent in Nijkerk.
Ik doe daar een aantal extra activiteiten met leerlin-
gen om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Door
naar de leerlingen te luisteren en ze af en toe een
handje te helpen krijg je veel waardering van ze
terug. Soms kan dat kleine beetje extra aandacht een
verschil maken. Daar krijg ik enorm veel energie van
en dat vind ik ook heel mooi om te doen.

‘ZO’N MOOIE ERVARING WIL IK 
MIJN KINDEREN OOK MEEGEVEN’
De reis die ik samen met de jongeren heb gemaakt
naar het weeshuis Grace Home in India vond ik ont-
zettend mooi. Het was een rijke, indrukwekkende en
ook ontroerende ervaring. 

Ik was nog nooit zo ver van huis geweest en al hele-
maal niet zonder Mark en de kinderen. De anderhalf
jaar voorbereiding was intensief en leerzaam. Ik
mocht ineens voor groepen gaan staan om presenta-
ties te geven wat niet echt mijn ding is. Ook heb ik
leren organiseren en delegeren daardoor is dit hele
traject ook een stukje persoonlijke groei voor mij
geweest.

Het was fantastisch om bij de kinderen in het wees-
huis te zijn en de warmte van deze kinderen te voe-
len. Het was bijzonder om te ervaren wat het met
iedereen doet als je liefde kunt geven en mag ontvan-
gen. Het was ook speciaal om te zien hoe onze groep
zich staande hield tijdens zo’n bijzondere reis. Want
je leeft toch veertien dagen lang met zijn allen onder

een dak. Deze reis heeft mij heel bewust gemaakt van
het feit hoeveel je kunt betekenen voor iemand
anders. 

De ervaring in Grace Home houdt me nog steeds
bezig, de kinderen hebben me geraakt. Om ze daar te
zien, in verschillende omstandigheden zonder bezit-
tingen en toch blij en dankbaar voor de kansen die ze
krijgen. Wat ik ook bijzonder vond was de intense
wijze waarop de  kinderen en de staf van Grace
Home het geloof beleven. Ze zijn God zo dankbaar
voor alles wat zij mogen ontvangen.

Ik vraag me nu nog heel vaak af hoe het met ze zou
zijn. In twee weken bouw je toch een intens contact
met de weeskinderen op en dan moet je na twee
weken afscheid van ze nemen. Dat was niet gemak-
kelijk en dat kan ik niet zomaar loslaten.

Mark en ik zijn dit jaar 20 jaar getrouwd en daarom
waren we al van plan om komende zomer een mooie
reis te gaan maken met het gezin. We hadden ons al
een beetje georiënteerd, maar toen ik terug kwam uit
India wist ik één ding zeker, ik wil een keer terug. En
zo ontstond al snel het idee om met het gezin naar
India te gaan. De kinderen zagen de foto’s, hoorden
mijn verhalen en werden ook al snel enthousiast. En
zo gaan ook Mark en de kinderen zich laten onder-
dompelen in het overweldigende India en kennis
maken met de kinderen van Grace Home.

Door het project heb ik meer mensen leren kennen uit
onze gemeente en ook omdat ik nu wijkdame ben zal
ik nieuwe contacten opdoen. Oh ja, en twee keer per
jaar help ik een handje bij de oud-papier bak. Je
spreekt dan weer eens oude bekenden en je ziet veel
mensen voorbijkomen. En juist dat vind ik hartstikke
leuk.

Ik zou wel een interview willen lezen van Alice
Bernhard. Het viel me op dat zij zich altijd betrokken
voelde bij het jongerenproject Grace Home, waardoor
ze mij extra opviel. Zij lijkt mij iemand die heel
bescheiden is en daarom zou ik het leuk vinden om
haar op deze manier in de schijnwerpers te zetten.

Ik geloof het wel’
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IMPRESSIE VAN DE VERGADERING
VAN DE KERKENRAAD

VAN 7 MAART 2013.

Het is gebruikelijk dat met enige regelmaat vertegen-
woordigers van taakgroepen in de vergadering aan-
wezig zijn. Samen met de kerkenraad praten we dan
over hun werk: gaat het goed, zijn er knelpunten,
hebben leden van taakgroepen er nog plezier in, is er
sprake van vacatures, krijgt men reacties vanuit de
gemeente en zo ja, welke dan etc. Dit keer was het de
beurt aan de leiding van de kinderdienst. Anneke
Waslander was aanwezig om de leden van de kerken-
raad op de hoogte te brengen van de gang van zaken
in de kinderdienst.
Op zich is de leiding tevreden over de gang van
zaken. De methoden die gebruikt worden zijn goed
en er is ruimte voor een eigen invulling. De kinderen
zijn enthousiast en dat is uiteraard een niet onbelang-
rijk facet.
Het aantal kinderen dat de kinderdienst bezoekt is
sterk wisselend. Het verschilt per zondag en een dui-
delijke reden daarvoor is niet aan te geven.
Vastgesteld moet worden dat het gemiddeld aantal
kinderen dat de kinderdienst bezoekt afneemt. Aan de
leiding ligt dat niet. Elk kind dat vier jaar wordt,
wordt via de ouders uitgenodigd. Vastgesteld moet
echter worden dat van het aantal kinderen dat in de
Eshof wordt gedoopt, maar een klein gedeelte op 4-
jarige leeftijd de kinderdienst bezoekt. Er worden
vanuit de kerkenraad suggesties gedaan om deze
negatieve trend te doorbreken. Als kerkenraad zullen
we ons buigen over de vraag hoe wij jonge ouders en
hun kinderen  (meer) bij 'de Eshof' kunnen betrekken.

De ook in Eshofkringen bekende en gewaardeerde
pastoraal werker van de St. Lucasparochie Ben Pieper
gaat m.i.v. 1 juni met pensioen. Hij wordt niet ver-
vangen zodat er voor de gehele St. Lucasparochie
slechts 2,5 voorgangers overblijven. Dat betekent dat
in het Pauluscentrum vanaf 1 juni nog slechts twee
diensten per maand zullen worden gehouden. Een
besluit dat voor onze buren hard aankomt maar

onvermijdelijk is. Dit besluit heeft geen gevolgen
voor de oecumenische en open diensten die we door
het jaar heen gewend zijn te vieren. Slechts de kan-
selruil op 3 november gaat niet door. Ellie gaat
gewoon voor in de dienst in de Eshof. De kerkenraad
heeft uitgesproken dat allen die gewend zijn naar de
diensten in het Pauluscentrum te gaan, van harte wel-
kom zijn in de Eshof.

Het jaarlijks gemeente-uitje naar Elburg op 18 april
mag zich in een grote belangstelling verheugen. Maar
liefst 50 personen hebben zich opgegeven. Dit is één
van de activiteiten van de pastorale raad waar
Herman Julsing verslag van deed. Maar er gebeurt
meer op pastoraal gebied. De huiskamerbijeenkom-
sten zijn een succes en ook de rouwverwerkinggroep
is twee keer bij elkaar geweest. 
En dat uiteraard naast de één op één bezoeken die
door predikant, pastoraal werker en ambtsdragers
worden afgelegd. Deze pastorale inspanningen kun-
nen alleen plaatsvinden als het werk onder genoeg
mensen verdeeld kan worden. Er is nog steeds één
vacature voor pastoraal ouderling en ook is er behoef-
te aan nog een pastoraal werker naast Janny
Dammingh. Zie daarvoor de oproep in de Rondom
van maart.

Na nog wat routinematige zaken afgehandeld te heb-
ben kon de vergadering op een alleszins acceptabele
tijd gesloten worden.

Frits Harmsen.

Van de kerkenraad……………



Met Pasen komt er zoals elk jaar een nieuwe paas-
kaars in de kerk en dit jaar is deze gemaakt door de
kinderen van de basiscatechese.

De kinderen zijn hier heel druk mee geweest.
Allereerst hebben ze hun ideeën getekend en heb-
ben ze deze ontwerpen met klei op 'proefkaarsen'
gemaakt. Allemaal zijn ze hier een avond serieus
mee bezig geweest en aan het eind van de avond
hebben ze ieder hun eigen kaars uitgelegd.

Alle symbolen waren even goed bedacht en er
kwamen op verschillende kaarsen dezelfde dingen
terug; de regenboog, de zon en de sterren, men-
sen/kinderen, de aarde/palmboom, een graf, de vre-
desduif, het jaartal.

Uiteindelijk zijn alle symbolen terug te vinden op
de 'echte' paaskaars. Hier is nogmaals een avond
aan gewerkt met was in plaats van klei.

Beginnend bij het graf in de aarde met ernaast een
palmboom (paradijs?), wordt de opstanding
gesymboliseerd door een trap van mensen/kinderen
in allerlei kleuren (regenboog) die uiteindelijk in
de hemel (zon en sterren) komen. 

Het is een prachtige kaars geworden vol symboliek
en met een variëteit aan (onderliggende)
Bijbelverhalen zoals de schepping, het paasverhaal,
de positieve belofte na de zondvloed, de trap naar
de hemel en mooie woorden als "laat de kinderen
tot mij komen" en "je mag er zijn"

Wellicht ziet u nog veel meer als u de kaars eens
van dichtbij bekijkt!
De kinderen zijn, met recht, trots op het resultaat.

Namens de kinderen een hartelijke groet,
Desiree Nieuwveld

De 'echte' paaskaars
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GESCHIEDENIS VAN 
DE ESHOF IN FOTO’S

Op 8 juni is de kerkendag in het kader van 600
jaar stadsrechten Nijkerk. Zoals u elders in
Rondom kunt lezen zijn er verschillende activi-
teiten. Eén daarvan is een bescheiden tentoon-
stelling van de geschiedenis van onze Eshof in
foto’s.  Wij hebben er al een aantal, maar mis-
schien hebt u nog een paar mooie oude foto’s in
uw bezit. Die willen we dan graag vertonen. We
kopiëren ze en u krijgt ze uiteraard terug. Als u
een foto bezit, dan graag een berichtje naar

Aalt v.d. Pol (aaltjoke@kpnmail.nl) of
Jan Baas (j.baas8@upcmail.nl)

Alvast bedankt.

Namens de werkgroep kerkendag

Aalt v.d.Pol, Jan Baas

Kerkendag
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KERKENDAG  2013
Heb ik u in het vorig nummer van Rondom iets in zijn
algemeenheid verteld over de kerkendag 2013, in dit
nummer zal nader ingegaan worden welk programma
wij bezoekers van de Eshof te bieden hebben. De ker-
kendag vindt plaats op 8 juni van 10.30 uur tot 16.30
uur en niet van 13.00 uur tot 17.00 uur zoals in de
vorige Rondom werd vermeld.

De centrale organisatie (Stichting Kerken in de
Schijnwerper) heeft als thema voor de kerkendag
gekozen voor: VERBINDEN. Daarin komen verschil-
lende aspecten samen. Het christelijke geloof verbindt
mensen met God, verbindt mensen met elkaar, ver-
bindt de kerken met elkaar en verbindt de burgers en
inwoners van de gehele gemeente Nijkerk. 
Het programma van 'de Eshof' heeft als verbindend
thema meegekregen: Muziek, Kunst en Historie.

Muziek
Onder leiding van onze kerkmusici zal de cantorij de
kerkmuziek in historische context plaatsen. Te begin-
nen met Gregoriaans zal, via de Psalmen op hele noten
en ritmisch tot en met het Nieuwe Liedboek, de ont-
wikkeling van de kerkmuziek in blokken van 20 tot 30
minuten ten gehore worden gebracht. Gedacht wordt
aan drie tot vier blokken maar daarover zal in de vol-
gende Rondom uitsluitsel worden gegeven. Het zal
voor de hopelijk vele bezoekers van de Eshof een feest
van herkenning zijn. Bezoekers kunnen, als ze dat leuk
vinden, volop meedoen. 

Kunst
Dit onderdeel van het programma is uitgewerkt door
de liturgische schikgroep. Tegen de achterwand van de

kerkzaal worden drie of vier grote foto's van schikkin-
gen opgehangen met de bijbehorende tekst.

Achter in de ontmoetingsruimte worden twee of drie
schikkingen opgebouwd. Ook zal een gedeelte van de
engelen tentoonstelling van enkele jaren geleden weer
te zien zijn. 
Op deze wijze wordt bezoekers duidelijk welke rol de
liturgische schikgroep in onze gemeente speelt.

Historie
Bij de bar zal een foto-expositie ingericht worden over
het heden en verleden van 'de Eshof' als kerkelijke
gemeente en van de Eshof als gebouw. Zie hiervoor de
oproep voor foto's elders in dit blad.

Hoewel nog geen historie zal in één van de zalen de
terugblik op de jongerenreis naar Grace Home in India
weer opgezet worden. Als u niet in de gelegenheid was
om de terugblik in de Haen te bezoeken, dan volgt op
8 juni een herkansing.

Op deze wijze hopen wij bezoekers van de Eshof een
beeld te geven van de wijze waarop wij als gemeente
kerk zijn. De exposities zullen een week voor en een
week na de kerkendag te zien zijn.

In het Pauluscentrum zullen twee diaseries vertoond
worden. Eén over het 50 jarig jubileum dat binnenkort
gevierd zal worden en één over de historie van het
Pauluscentrum.

In de volgende Rondom zal het programma van de
Hervormde Dorpskerk worden weergegeven. Op deze
wijze worden ook de drie deelnemende kerken in
Hoevelaken met elkaar verbonden.

Aan de kerkendag nemen 21 kerken deel uit Nijkerk,
Nijkerkerveen, Hoevelaken en Driedorp. Van alle deel-
nemende kerken zullen de gebouw en interieur speci-
fieke elementen beschreven worden in een boekje. De
wijze van verkrijgbaarheid van het boekje is nog niet
bekend.

In de maand mei zal huis aan huis een brochure wor-
den bezorgd over de kerkendag met daarin opgenomen
de fiets en auto routes. In deze brochure is ook een
voor- inschrijfformulier opgenomen voor het boek 600
jaar religiegeschiedenis in Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken. Dat boek bevat 296 bladzijden waarvan er
96 besteed zijn aan de religiegeschiedenis van
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Hoevelaken onder de titel: Hemels Hoevelaken - over
de religiegeschiedenis van een valleidorp.  
Het boek zal bij voorinschrijving voor €9,90 aangebo-
den worden. De winkelprijs zal €15 bedragen. De voor-
inschrijving start op 27 maart en loopt t/m 10 juni. Het
formulier ligt op de leestafel van de Eshof maar u kunt
het binnenkort ook downloaden van de website:
www.sksnijkerk.nl
Het boek wordt gepresenteerd tijdens het symposium
op 28 september. Daarover in een volgende Rondom

meer. Tevens zal daarin iets geschreven worden over
de openingsactiviteiten in Nijkerk.

Namens de projectgroep kerkendag 2013
Frits Harmsen.

KERKENDAG  2013
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In de Skypesessie van woensdag 20 maart heb
ik samen met pastor John het project doorge-
nomen. We hebben met plezier terug gekeken
op de jongerenreis en wat er allemaal in die
twee weken is neergezet. 

De computerruimte is 'je van het'; de kinderen rennen
naar het lokaal als ze computerles hebben! Erg leuk
om te horen en te merken dat de kinderen hier dage-
lijks les krijgen. De bibliotheek is ook een populaire
plek voor de kinderen, het projectgeld van 'De Spreng'
heeft een goede bestemming gekregen. We hebben ook
gesproken over het werven van extra leraren, een grote
wens van pastor John om hier de juiste mensen voor te
vinden die passen binnen Grace Home. Met twee lera-
ren wil hij nu een contract sluiten. In het salaris van de
leraren voor de komende twee jaren is vanuit ons
Grace Home project voorzien. Verder hebben we nog
gesproken over de volwassenenreis. Hij ziet uit naar de
komst van de zeven deelnemers!

VOLWASSENENREIS
De volwassenenreis komt al aardig op stoom.
Allereerst stellen wij de enthousiaste groep deelnemers

aan u voor. De groep bestaat uit zeven personen:
v.l.n.r.: Dicky van der Veer, Nico de Gier, Marijke
Kroon, Tineke Wassink, Trudy Julsing, Annelies
Polhuis en Annie Hanse. Zij zullen zich de komende
maanden voorstellen in de Rondom. Nico de Gier en
Annelies Polhuis trappen de reeks af in deze uitgave.
Ook vindt u van de groep een verslag van hun bezoek
aan de India-afdeling van het Tropenmuseum.
Binnenkort verdiept de groep zich nog meer in India
door ook de hindoetempel in Wijchen te bezoeken.
Ook deze groep wil in India graag de handen uit mou-
wen steken voor de kinderen van Grace Home. Zij zijn
zich al aan het voorbereiden op de activiteiten die ze
daar kunnen gaan doen. Zodra de plannen concreet
zijn, hoort u vanzelfsprekend meer!

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home

Grace Home nieuws 
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Even voorstellen
volwassenenreis Grace Home
ANNELIES POLHUIS
Mijn naam is Annelies Polhuis. Ik ben 48 jaar en
getrouwd met Henny. In 1969 ben ik met mijn ouders,
zus en broer in Hoevelaken komen wonen. Dieren spe-
len een belangrijke rol in mijn leven. Al heel jong
wilde ik 
dierenarts worden en ik beoefen dat beroep nog steeds
met grote passie. Na jaren gevoetbald te hebben,
beperk ik me nu tot wandelen en hardlopen. Verder
hou ik van dansen en reizen. 
Ik heb altijd veel interesse gehad in de verschillen in
leefwijze, leefomstandigheden en gebruiken van ande-
re culturen. Via de enthousiaste jongeren, ben ik in
contact gekomen met het project Grace Home. Het
blog van de jongeren heeft me geraakt. Niet alleen
omdat ze heel veel voor de kinderen hebben betekend,
maar ook omdat de jongeren door deze reis gevoed
zijn met wijsheden, die ze de rest van hun leven mee-
nemen. Ik hoop, dat ook ik, in India een verschil kan
maken voor de kinderen van Grace Home. Daarnaast
denk ik, dat ik ook veel van de kinderen kan leren. Ik
kijk er naar uit om met de volwassenen groep op reis
te gaan.

NICO DE GIER
Ik ben 54 jaar, getrouwd met Yvonne (ook teamlid),
we hebben twee jongens, wonen sinds 1983 in
Hoevelaken en zijn lid van 'de Eshof'. Ik ben sinds de
start van het project Grace Home als teamlid betrokken
bij het project. In maart 2011 is de gehele projectgroep
naar India geweest om het project in de startblokken te
zetten. Het is geweldig om Pastor John en zijn staf te
ontmoeten en te ervaren wat zij allemaal voor de kin-
deren van Delhi doen. De kinderen die zijn opgeno-
men in Grace Home zijn de gelukkigen en dat beseffen
ze heel goed! Het zijn lieve, enthousiaste en hardwer-
kende kinderen die deze kans in hun leven met beide
handen aangrijpen. Het is fantastisch mee te kunnen
werken aan de verbetering van hun leefomstandighe-
den en hun toekomst. Ik wil ze allemaal graag een
tweede keer ontmoeten en de volwassenenreis was
voor mij dan ook een prima gelegenheid om dat te
doen. Omdat ik lid ben van het projectteam en er eer-
der ben geweest, coördineren Gerwin en ik samen deze
reis. In India zal ik aanspreekpunt en de contactper-
soon zijn namens de groep naar de Grace Home orga-
nisatie.



Naar het Tropenmuseum.....
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Met een scala aan beschikbare vervoersbe-
wijsmogelijkheden zoals een gewoon kaartje,
kortingspas, OVchipkaart en E-ticket stapten
we zaterdagmiddag 16 maart op de trein naar
het Tropenmuseum in Amsterdam.
Er heerste meteen een soort schoolreisjesge-
voel. Onderweg sneden we heel efficiënt een
aantal vergaderpunten aan rondom de voor-
bereiding op onze volwassenenreis 
naar Grace Home.

Eénmaal in het Tropenmuseum gingen we met een
'audio tour' naar de afdeling India. De kleurrijke wand-
versieringen, de geëxposeerde kleding en de filmbeel-
den over authentieke gebruiken en feesten gaven ons
een breder beeld van de Indiase cultuur. Die is overi-

gens divers want een speciaal informatiescherm gaf
veel informatie over de 'geloven' in India zoals
Hindoeïsme (80%), Islam (13,5%), Christendom
(2,5%), Sikhisme (2%), Boeddhisme (1%), Jaïnisme
(0,5%).
Op de terugweg in de trein combineerden we wederom
het nuttige met het aangename door de resterende
agendapunten te bespreken. Al doende leerden we
elkaar een beetje beter kennen. Met allerlei plannen en
een goed gevoel namen we in Hoevelaken weer
afscheid van elkaar.

Dicky van der Veer
Deelnemer volwassenenreis Grace Home
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Op De Spreng 

Ik heb de kinderen vooral veel foto's laten zien van
India en naar de verschillen gevraagd met Nederland.
De kinderen waren erg enthousiast en stelden veel vra-
gen. Het viel zowel bij de kleintjes als bij de oudere
kinderen meteen op dat India wel erg vies is: "Wat een
rommel!" 
Verder zagen ze nog veel meer verschillen en waren
sommige dingen zo vreemd, dat de interpretaties heel
anders werden. De kinderen in India eten op de grond
en met hun handen "Dat 'zwarte pietje' eet met z'n han-
den." Ook de huizen van afval maakten indruk.

SPELEN MET AFVAL
We keken ook naar de spelletjes die de kinderen in
Grace Home doen en de kinderen hier op De Spreng.
Het is anders, maar soms lijkt het misschien ook wel
op elkaar, maar een van de kinderen zei "zij spelen
eigenlijk met alles wat wij weggooien". 
Veel kinderen op De Spreng houden van lezen en kon-
den zich niet voorstellen dat ze niet naar de bibliotheek
zouden kunnen gaan. Net als dat ze zich niet voor kon-
den stellen dat er daar geen computers waren. De kin-
deren zijn blij dat ze in Grace Home nu een medialo-

kaal en bibliotheek hebben. Toen ik vroeg wie er thuis
een computer heeft, vlogen de handen de lucht in.

VAKANTIEVRIEND
De handen schoten ook omhoog toen ik vroeg wie er
wel eens een vakantievriendje had gehad. Ze konden
het zich wel voorstellen, dat wij in India vrienden heb-
ben gemaakt die we nooit vergeten. En op mijn vraag
of het erg was dat je die vrienden nooit meer ziet, ant-
woordde een meisje: "Niet erg, maar wel heel jam-
mer."
Dat is het inderdaad, heel jammer, dat ik niet 'even'
naar Grace Home kan. Even spelen met alle kinderen
daar. Maar ik kan wel vertellen over het leven daar en
mijn ervaringen, aan de kinderen en volwassenen hier.
Even terug in Grace Home; het was een mooie ochtend
op De Spreng!

Judith van Hoeijen
Deelnemer Grace Home

diaconaal jongerenproject
kerst 2012

Kinderen van De Spreng enthousiast over Grace Home project
Op dinsdag 19 maart zijn we met een klein groepje op De Spreng geweest om een presentatie
te geven aan de onder- en bovenbouw over onze reis naar India. Ook vertelden we wat we
gedaan hebben met het projectgeld dat de kinderen van De Spreng vorig jaar hebben ingeza-
meld voor het My Book Buddy project, dat wij opgezet hebben in Grace Home.
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Goed nieuws .....  
over de Huiskamerontmoetingen!
Met vreugde delen wij u mee, dat we door-
gaan met het organiseren van huiskameront-
moetingen. Bij de evaluatie van de afgelopen
ontmoetingen over geloven, kwam duidelijk
het enthousiasme van de deelnemers naar
voren en ook het verzoek om hiermee door te
gaan. 

Dat is goed om te horen!  Maar het zou fijn zijn als we
de volgende keer meer deelnemers kunnen verwelko-
men. Daarom een geheugenopfrissertje aangaande
huiskamerontmoetingen.
2 Jaar geleden heeft de pastorale raad besloten om de
pastorale zorg uit te breiden door bijvoorbeeld huiska-
merontmoetingen aan te bieden. 

In een veilige ontspannen sfeer kunnen mensen elkaar
ontmoeten en verrijken door met elkaar in gesprek te
gaan rondom een thema. Ht accent ligt duidelijk op het
ontmoeten. Het is geen leerhuis of bijbelstudie. Het is
verrijkend en boeiend als de samenstelling van zo'n
ontmoetingsgroep van ong. 8 personen divers is wat
betreft leeftijd en achtergrond.

Er worden duidelijke spelregels afgesproken.
- Alles wat ter tafel komt blijft tussen de 4 muren van 

de huiskamer.
- We luisteren met respect naar ieders inbreng.

Het is dan ook geen discussiebijeenkomst! Het is de
bedoeling dat we elkaar verrijken en soms ... verwon-
deren. Dat kan heel bevrijdend werken ... (heb jij dat
ook ... tja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken).

De kracht van de huiskamerontmoetingen is dat je
elkaar ontmoet ... je oren openzet om 'echt'  te horen
wat de ander met jou wil delen, dat je ogen worden
geopend om het ook eens anders te zien ... en dat we
elkaar een warm hart toedragen ... Wie wil dat nu niet!

Daarom hopen we u te ontmoeten bij een volgende
huiskamerontmoeting.
De afgelopen ontmoetingen waren rondom de thema's
'liefde' en 'geloven'.

Wat brengt ons samen rondom het volgende
thema? U mag het ook zeggen! 
Laat het even weten aan de "Werkgroep
Huiskamerontmoetingen Paulus/Eshof " via huiska-
merontmoeting@gmail.com of 
via een van de werkgroepleden: Evert Veldhuizen,
Anny Smink, Lieske Duim, Inge Pie

Met "vreugde" zien we uw suggesties 
tegemoet.

Namens de werkgroep huiskamerontmoetingen,
Gerda van Vilsteren

Rooster oud papier BAK 
06 april R.v.d. Burg J. Stomphorst
13   ,, H.J. Nobels J. W. Wicherink
20   ,, G. J. Duine A.de Vries
27   ,, W. Kraaikamp E. H. H.Mooij

04 mei F.v. d. Veer A. Zijlstra
11   ,, E. S. Beitler H. C. v. Reijendam
18   ,, J. v. Beek R. S. Hulst
25   ,, G. J. Wassink R. M. Bos
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En de bloemen gingen naar ...

De Uitvaart van Hennie Schimmel.

Sindy Eikens en Henk Westerman Ridderspoor 7 attentie
Stien Woldman Ridderspoor 20 ziekte

DE JARIGEN:
Mw Rietveld,  Dhr Maaskant,  Mw Hummel,  Mw Beitler,
Dhr Schreiber,  Mw Jonker , Dhr Kelder.

BLOEMENGIFTEN

Lieve mensen,

Het is alweer een jaar geleden dat wij u een bijdrage vroegen voor ons bloemenfonds.
De bodem is in zicht, het afgelopen jaar zijn weer vele bloemen, boekjes en kaarten bezorgd bij vreugde en ver-
driet, ziekte, jubilea, of zomaar voor iemand die even een steuntje nodig had.
Om dit werk te kunnen blijven doen vragen wij u een gift.
U vindt de envelop deze maand in de Rondom.
Alvast heel hartelijk bedankt.

Lies lekkerkerker
Joke van der Klok

Nelly Clement

Autodienst
Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kun-
nen, is er een autodienst beschikbaar.

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com
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Rooster oppas 
april t/m augustus 2013
Eenmalig publiceren wij het hele oppasrooster t/m augustus 2013
Vanaf volgende maand publiceren wij een beperktere lijst voor de komende maand(en)

APRIL 

7 april Mariska du Crocq en Anje Boswijk
14 april Ina van Os en Anneke Waslander
21 april Judith van Hoeijen en  Femke van de Poll
28 april Judith van de Kamp en Tim Floor

MEI

5 mei Linda Timmerman en Nadia Ochoa Saif
12 mei Hester Beukers en Marit van Looijengoed
19 mei Linda Borgdorff en Hanne Blaas
26 mei Elza Ipenburg en Coen van Dunschoten

JUNI

2 juni Myriam Zandberg en Nadia Ochoa Saif
9 jun Anne-Marie van Veldhuijzen en Ina van Os
16 juni Anja Bouw en Femke van de Poll 

(extra Linda Borgdorff in geval van doopdienst)
23 juni Judith van Hoeijen  en Tim Floor
30 juni Judith van de Kamp en Nine Kloppenburg

JULI

7 juli Hester Beukers en Coen van Dunschoten 
(extra Linda Borgdorff in geval van doopdienst)

14 juli Elza Ipenburg en Nadia Ochoa Saif
21 juli Hanne Blaas
28 juli Linda Timmerman

AUGUSTUS

4 augustus Ina van Os en Tim Floor
11 augustus Anje Boswijk en Marit van Looijengoed
18 augustus Myriam Zandberg
25 augustus Nadia Ochoa Saif en Femke van de Poll

SEPTEMBER

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

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de
Eshof. ‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene
informatie over het gemeenteleven en is tevens een plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en
geloof te delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Hoofdredactie: Fokke Kooistra 
Eindredactie:  Inge Pie
Redactieleden: Jan v/d Kuilen, Elske den Uijl, Inge Pie
Distributie: H. van Reijendam  tel 2580664.            

email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het mei nummer is 
dinsdag 30 april   
Inleverdatum voor het juni nummer is  dinsdag 28 mei  
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij
(jpeg of tiff).

Gemiste kerkdienst beluisteren?
www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken

De bijbehorende liturgie vindt u op de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl
Hiervoor moet u wel eerst inloggen met uw gebruikernaam en wachtwoord.

Administratie


