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             40 dagen tijd

Heer,  
in deze veertig dagen van gedenken 
bid ik U om zuiverheid 
schenk mijn ogen van begrijpen 
een hart vol ingetogenheid. 
 
Heer, 
In deze dagen van het lijden 
mijn gedachten terug gaan in de tijd 
naar het kruis van Koning Jezus 
waar Hij voor mijn zonden lijdt. 
 
Waar ik weer mag horen 
hoe Uw Zoon zijn bede bad 
voor al die mensen die Hem kruisten 
omdat Hij hen heeft liefgehad. 
 
Waar de wonden Hem verzwakten 
toch nog tot Zijn naasten sprak 
zelfs het hemelrijk beloofde 
voor de dood het leven brak. 
 
Waar Zijn hart vol mededogen 
daar zijn moeder nog ziet staan 
geeft Hij haar Zijn vriend Johannes 
laat hen samen verder gaan. 
 
Waar U Hem gaat verlaten 
en het duister wordt alom 
ik Uw Zoon hoor roepen, klagen 
O, God, waarom, waarom? 

Waar de zon weer mag gaan schijnen 
waar hitte zorgt voor grote dorst 
Hem alleen maar edik wordt gegeven 
aan Hem de grote Levensvorst. 

Waar onze zonden zijn gedragen  
de lijdensbeker is gevuld 
mag Uw Zoon Zijn hoofd opheffen 
wetend dat nu alles is vervuld. 

Dan legt Uw Zoon Zijn geest te rusten 
in Uw handen, als een kind 
hier wil Hij wachten tot de morgen 
wanneer de nieuwe dag begint. 
 
Heer, 
leer mij de diepte te begrijpen 
dat Hij dit offer bracht voor mij 
om als Uw kind te kunnen leven 
verlost van zonden, eeuwig vrij. 
 
Heer,  
in deze veertig dagen van gedenken 
bid ik U om zuiverheid 
schenk mijn ogen van begrijpen 
een hart vol ingetogenheid. 
 
Amen 

                                   Rieteke Hoogendoorn                                             



zondag 11 maart  10:00 uur Ds E Boot 
     m.m.v. de Cantorij. Viering Maaltijd van de Heer 
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, onderhoud gebouw
 
zondag 18 maart  10:00 uur Ds E Boot
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Muziek en Liturgie
 
zondag 25 maart  10:00 uur  Ds R Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Eredienst 
   19:00 uur  Vesper
     Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd
 
maandag 26 maart 19:00 uur  Vesper
     Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd
 
dinsdag 27 maart  19:00 uur  Vesper
     Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd
 
woensdag 28 maart 19:00 uur  Vesper
     Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd
 
donderdag 29 maart 19:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
     Te gast in Pauluscentrum 

vrijdag 30 maart  19:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
zaterdag 31 maart 22:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
     m.m.v. de Cantorij. Viering Maaltijd van de Heer 
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Vorming & Toerusting 

zondag 01 april  10:00 uur  Ds E Boot
     1e Paasdag, bediening van de doop
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk
 
zondag 08 april  10:00 uur  Drs R van Riezen (De Glind)
     Collecten: Stichting Voorkom, Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl
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Agenda
zondag 11 maart  9:15 uur  Catechisanten: Bezoek aan een...... Vergadering kinderdienst

maandag 12 maart 20:00 uur   Wijkteam 8

dinsdag 13 maart  20:00 uur   Wijkteam 6
   19:15 uur  Catechisatie
   13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 14 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 15 maart 20:00 uur  Het zit 'm in een klein hoekje!
     Mieke van de Brug en Gerda van Vilsteren 

maandag 19 maart 9:00 uur   Pastorale Raad

woensdag 21 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   19:00 uur  Kopperhof Filmcafe
     Katharina Luther (onder voorbehoud)   
 
vrijdag 23 maart  n.t.b.  Megen Kloosterweekend - Clarissen in Megen
zaterdag 24 maart n.t.b.  Megen Kloosterweekend - Clarissen in Megen
zondag 25 maart  n.t.b.  Megen Kloosterweekend - Clarissen in Megen
 
dinsdag 26 maart  20:00 uur   Wijkteam 3 

woensdag 28 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 04 april 20:00 uur  Diaconie
   20:00 uur Repetitie Cantorij

donderdag 05 april 20:00 uur  Moderamen
   20:00 uur  Reformatie en Contrareformatie

dinsdag 10 april  13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 11 april 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur   Wijkteam 5

zaterdag 14 april  11:00 uur  Op bezoek bij de bioboeren
     Hans en Trudy Jonker
 
maandag 16 april  20:00 uur   Avond voor nieuw ingekomenen

woensdag 18 april 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 19 april 20:00 uur  Kerkenraad

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Bij Cees de Vries  is begin februari 
alvleesklierkanker geconstateerd, waar hij een nare pijn 
van heeft. Hij heeft inmiddels de eerste van vier chemo-
kuren  gekregen. Na de kuren zal onderzocht worden 
hoe Cees ervoor staat en zullen de artsen besluiten hoe 
de behandeling zal worden vervolgd. Hij laat weten wat 
het met hem heeft gedaan na ontvangst van de kaart uit 
de Eshof.  Hij is heel dankbaar. 
Egbert Berends  is na 10 maanden 
eindelijk geopereerd en de arts is tevreden. De arts vond 
dat het gemakkelijker ging dan gedacht. Hij verwacht 
dat alles na zes weken weer op z’n plaats zit. Eind april 
wordt er naar de andere nier gekeken.
Janny Venema-van den Eijk 

 heeft baat gehad bij de staaroperatie. Zij is pas 
geleden bij de oogarts geweest en die was zo tevreden, 
dat zij  pas over een jaar terug hoeft te komen

Greet Bonestroo-van den Heuvel  had 
een tegenvaller als gevolg van een epileptische aanval. 
Dat betekent dat het revalideren langzamer gaat dan de 
bedoeling was en het kunnen praten tegenvalt.
Kees Bonestroo is van zijn rugkorset ‘verlost’ omdat hij 
er na een tijdje meer last dan gemak van had. Hij voelt 
zich weer een stuk beter en hoopt langzaam weer werk 
op te pakken.
Pim van Tent  is thuis! Hij is nog  
wel heel slap en hij heeft voor de komende 4 tot 6 
weken een lijst leefregels meegekregen, maar het gaat 
allemaal goed. 
Pim gaat 20 maart terug voor de controle. De behande-
ling was uitstekend. Hij wil iedereen bedanken voor het 
meeleven via telefoon, kaarten en bloemen.  
 
Sien en Jan van Uffelen-Dokter  
hebben beiden lichamelijke problemen. Sien heeft een 
uitgebreid bloedonderzoek gehad en zag daar erg tegen 
op. 
Jan krijgt minder lucht dan hij nodig heeft en loopt een 
grotere kans op longontsteking.
Margreet Mijnten 

kan niet verder behandeld worden en zij is nu 
thuis. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van pallia-
tieve thuiszorg met wellicht wat aanvullende zorg vanuit 
de familie- en vriendenkring. Afhankelijk van hoe het 
met Margreet gaat. De laatste anderhalf  jaar was zwaar, 
maar het zwaarste stuk gaat nu komen. 

Roel Kiers-Assendorp heeft een goed 
bericht, want de tweede medicatie voor de schildklier 
slaat goed aan. Ook met haar man, Barend, gaat het nu 
weer goed, zodat beiden de lente weer blij tegemoet 
zien. 

Jan Polhuis is vijf dagen ver weg 
geweest (een delirium, zelfs) De koorts was zo hoog dat 
hij  daar niet meer van weet. Nu krabbelt hij langzaam 
weer op en beseft dat dit voor iemand van 80 helemaal 
niet vanzelfsprekend is. De kaart uit de Eshof heeft hem 
heel goed gedaan en ook de individuele bezoekjes van 
verschillende mensen. Hij voelt zich een gezegend mens.

Fredo Lubbers  had ernstige hartritme-
stoornissen en kreeg bij de cardioloog te horen dat zijn 
pompfunctie van zijn hart matig is. Hij levert qua condi-
tie veel in en moet genoeg rusten. Later zal er een MRI 
gemaakt worden.  

Ik wil graag iedereen, ook wie hier niet is genoemd en 
alle mantelzorgers onder ons, van harte sterkte wensen.

FELICITATIE:

Op 23 januari is Milan Liam Ferre  geboren. Hij is een 
zoon van Dennis en Eline van Essen - Beving

Namens de Eshofgemeente van harte geluk gewenst met 
elkaar!
    

TOT SLOT:

Helaas niet rechtstreeks, maar via via heb ik gehoord dat 
sommigen zich ergeren aan de details die in  “Uit de 
gemeente” worden genoemd. Met iedereen die hier 
genoemd wordt, is door mij telefonisch contact geweest. 
Ook als ze enkele maanden achter elkaar genoemd wor-
den. Er zijn gemeenteleden die het fijn vonden gebeld te 
worden, maar geen vermelding in Rondom wensten; dat 
wordt natuurlijk gerespecteerd.  Anderen geven aan dat 
het geen uitgebreid verhaaltje hoeft te worden en weer 
anderen willen dat juist wèl. De reden dáárvan is dat 
iedereen het complete verhaal kan lezen en dat betekent 
dat ze niet iedere keer  hoeven uit te leggen  wat hen nou 
precies mankeert. 
      

Kees van Rietschoten
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Kerkdienst en liturgie
ZONDAG ‘LAETARE’: 11 MAART

"In het vorige kerkblad en ook in de hal van de Eshof 
zijn uitgebreide aankondigingen te vinden van wat er op 
deze bijzondere zondag staat te gebeuren."
Ook staan er mooie aanmeldingsborden in de hal en zijn 
er folders waar de details op staan.  Ik wil er daarom 
hier niet veel over zeggen. Enkel dit: we hopen dat veel 
mensen, zowel van binnen als van buiten de 
Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente, mee zullen 
doen aan de workshops en de lunch! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. En hoe meer verbinding...... 
Enne… wie op deze ‘roze zondag’ roze accenten wil 
aanbrengen in haar of zijn kleding, is daar natuurlijk 
van harte toe uitgenodigd!

AFSCHEID VAN DE BASISCATECHESE:
 ZONDAG 18 MAART

Ze zijn alweer bijna aan het einde gekomen van twee 
jaar basiscatechese: Liselotte Waslander, Sanneke 
Beukers, Joran Witteveen, Emma Carter, Bénine van der 
Veen, Nikita Steenbeek en Femke van de Kamp. En niet 
te vergeten Floor Boezeman, die er soms ook bij is. Op 
zondag 18 maart zullen we in de kerkdienst, rond hun 
eigen paaskaars uit 2017, vieren dat ze volleerd zijn wat 
de basiscatechese betreft. En met hen samen en met de 
catecheten Lieske Duim, Anneke Waslander en Anje 
Boswijk zullen we de kerkdienst inhoud en vorm geven.

PALMZONDAG: ZONDAG 25 MAART

Natuurlijk mogen de kinderen op zondag 25 maart weer 
palmpaasstokken maken! Hierbij nodig ik graag alle 
kinderen uit die hieraan mee willen doen. Of je nu lid 
bent van de Eshofgemeente of niet, dat maakt niet uit. 
Ergens anders in dit kerkblad staat vast nog een uitge-
breidere uitnodiging voor jullie.

AVONDGEBEDEN IN DE STILLE WEEK

Vanaf de avond van Palmzondag zullen er vier dagen 
achtereen oecumenische avondgebeden gehouden wor-
den in De Eshof. Ze beginnen om 19.00 uur en duren 
telkens ongeveer een half uur.
Stenen inspireren ons dit jaar in de Stille Week. Stenen 
zijn hard en ondoordringbaar. En stenen verbeelden het 
wonder van Pasen: rotsen die open gaan. Hoe kunnen 
rotsen opengaan? In de bijbel gebeurt het telkens 

opnieuw. Stenen wijken. Rotsen blijken niet wat ze lij-
ken te zijn.
We bidden dat de steen van onze maag gehaald wordt. 
We luisteren naar steengoede verhalen. Zo bereiden we 
ons voor op de hoge feestdagen van Pasen.
Voorgangers in deze avondgebeden zijn Simon Drost, 
Gerda van Vilsteren, Lieske Duim, Ellen van der 
Linden, Cees Otte en Linda de Wals.
Op deze plaats willen we graag ieder uitnodigen deze 
avonden met ons mee te komen vieren.

PAAS TRIDUÜM

Het ‘Paas triduüm’, zo heten de drie vieringen van 
Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake/Paasmorgen. Je hoort het woord ‘drie’ in deze 
naam.
Dat wil niet zeggen dat het altijd om drie vieringen is 
gegaan. Er is een traditie om al op Palmzondag te 
beginnen. In feite doen wij dat zelf ook een beetje, door 
vanaf Palmzondag iedere avond een avondgebed te hou-
den.

We vieren het triduüm dit jaar net als vorig jaar samen 
met onze goede buren van de Paulusgemeenschap. 
Eerst vieren we op 29 maart om 19.00 uur Witte 
Donderdag in het Pauluscentrum. De volgende dag vie-
ren we op dezelfde tijd Goede Vrijdag in de Eshof. 
Beide vieringen zijn ‘open diensten’ (waarin we bij 
elkaar te gast zijn) en beginnen om 19.00 uur. Tot zover 
gaat het zoals we al jaren gewend zijn.
Dan komt de paaswake. Die zullen we op 31 maart om 
22.00 uur gezamenlijk vieren in een ‘open dienst’ in de 
Eshof. Pauluskoor en Eshofcantorij zullen de zang 
ondersteunen.

Het gezamenlijke Paas triduüm biedt ons de mogelijk-
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heid om een doorlopende lijn te kiezen die door alle 
drie de vieringen heen loopt. Die rode draad is het evan-
gelie van Marcus. Op Witte Donderdag zullen we lezen 
hoe Jezus wordt gezalfd door een vrouw en hoe hij het 
brood breekt met zijn twaalf leerlingen (Marcus 14). Op 
Goede Vrijdag lezen we over de nachtwake in de hof 
van Getsemane en de arrestatie van Jezus, het verhoor 
en de veroordeling en tenslotte de kruisiging en grafleg-
ging van Jezus (Marcus 14 en 15). En in de Paaswake 
lezen we het oorspronkelijke slot van het 
Marcusevangelie: hoe drie vrouwen op pad gaan om 
Jezus te balsemen en een opengelegd graf vinden met 
daarin een in het wit geklede jongeman die hen toe-
spreekt; en hoe ze wegvluchten en tegen niemand iets 
zeggen (Marcus 16,1-8). 
Ben Piepers en ik zullen in deze drie vieringen samen 
voorgaan.

Hierna volgt de Paasmorgen. Die ligt liturgisch gezien 
in het verlengde van de Paaswake: de opstanding, waar 
op 31 maart al van gelezen is, wordt juichend gevierd. 
In het Pauluscentrum zal Antoinette Bottenberg voor-
gaan in een viering die om 9.15 uur begint en zal het 
gewijde paaslicht worden binnengebracht. In de Eshof 
zal om 10.00 uur Ellie Boot voorgaan in een doop-
dienst: een tastbaar begin van nieuw leven.

De doopouders stellen zich graag aan u voor:
“Wij zijn Gerbrand en Laura Lubbersen-Zuiddam en 
wonen in Nijkerk.
Sinds september 2017 zijn wij bij de Eshof ingeschre-

ven. Een bewuste keuze, nadat we samen op zoek waren 
naar een nieuwe gemeente. Openheid, ongedwongen 
plek en ruimte voor eigen keuzes zijn gevoelens die wij 
voelen. Een plek om onze gedachten te prikkelen en tot 
denken zet met betrekking tot het geloof.
In december zijn wij de trotse ouders geworden van 
Amy. Wij zijn hier erg dankbaar voor. Op 1 april laten 
wij haar dopen. Wij willen haar op laten groeien met de 

geborgenheid, bescherming en liefde van het geloof en 
God. We willen haar dit graag mee geven, zodat wan-
neer ze het nodig heeft ze hier troost, hoop en steun uit 
kan halen.”

Op Paasmorgen zal het grote kruis dat in de Eshof hangt 
er vast heel mooi uitzien. Zondag na zondag hebben 
kinderen schilderijen gemaakt van de verhalen die we 
gehoord hebben. Op Paasmorgen hangen ze allemaal 
aan het kruis. Het mooiste is: ieder heeft geschilderd 
wat hij of zij in het verhaal hoorde. En daardoor kreeg 
elk afzonderlijk schilderij zijn eigen accent. Zo is het 
ook met God: hij gaat met ieder van ons een eigen weg. 
Geen enkele weg is dezelfde als die van een ander. En 
de verhalen die we lezen in de bijbel gaan met ons mee 
als richtingwijzers.
Op Paasmorgen zal voor het laatst de fototentoonstelling 
van Lilianne Vloet in de Eshof te zien zijn. Ook is dan 
voor het laatst (in het kastje met de iPad) de film te 
zien, die ze gemaakt heeft. Foto’s waarop we zien dat de 
weg die God met elk van ons gaat, niet beperkt is tot het 
christendom. In de film en ook in het boek ‘Oh mijn 
God’ zie je hoe we met elkaar verbonden zijn over gren-
zen van godsdiensten heen.

ZONDAG 15 APRIL: VOOR JONG EN OUD

Aan de viering van zondag 15 april zullen docenten en 
kinderen van basisschool De Spreng meewerken. En 
natuurlijk vragen we ook kinderen van andere basis-
scholen om mee te doen. Thema en inhoud blijven nog 
even een verrassing… Laat ik wel vast zeggen: allemaal, 
jong en oud, van harte uitgenodigd!

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie



 Gastpredikanten 
in de komende periode
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René Rosmolen is een bekende en gewaardeerde gast-
voorganger.

René heeft na zijn theologie studie in Leiden als 
Hervormd predikant de kerkelijke gemeentes van 
Dordrecht, Garijp en Hoogland gediend. 

Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor 
rouw- en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding. 
Naast gesprekken maakt hij ook gebruik van non-verba-
le middelen (schilderen, tekenen, klei). Hij heeft meege-
werkt aan TV programma’s over rouw zoals Teleac en 
Schepper en Co. 

Zijn beeldend werk bevat veel foto’s en schilderijen op 
basis van zowel vrije als religieuze thema’s. René heeft 
twee kruiswegen gemaakt (krijt en verf). De krijtversie 
is bekroond met de PKN-prijs tijdens de expositie Non 
Verbaal in de Oranje kerk  in Amsterdam. Enkele jaren 
geleden is een kruisweg van zijn hand gedurende de 40 
dagentijd in de Eshof geëxposeerd.

Op dit moment is René als geestelijk verzorger verbon-
den aan het psychogeriatrisch verpleeghuis Lisidunahof 
te Leusden. Enkele jaren geleden verscheen er een 
boekje van zijn hand in de serie Werkboekjes voor de 
Eredienst over ‘Dementie en Liturgie: vieren in het ver-
pleeghuis’. 

Op 8 april gaat Roel van Riezen voor. Roel is de part-
ner van Mieke Groen, de predikant van de Glind. 

Roel heeft een economische en juridische achtergrond. 
Hij heeft in de jaren negentig een studie aan de HEAO 
afgerond en is vanaf 1995 tot heden werkzaam bij de 
vakbond CNV. Roel is breed georiënteerd; hij onderhan-
delt over arbeidsvoorwaarden, pensioenafspraken en 
reorganisaties maar is ook actief in de individuele belan-
genbehartiging en het opzetten en begeleiden van onder-
nemingsraden.

Voorafgaande aan zijn HEAO studie heeft Roel theolo-
gie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met als 
hoofdvak godsdienstfilosofie. Het leerde hem helder te 
formuleren wat geloven en de bijbehorende geloofsvra-
gen voor hemzelf inhouden. Pas in een later stadium 
heeft hij aan de Protestantse Theologische Universiteit 
zijn opleiding tot predikant afgerond. Roel is thans pro-
ponent d.w.z. een beroepbare predikant.

Frits Harmsen

In de periode die deze Rondom beslaat,
 gaan twee gastpredikanten voor. 
op 25 maart (palmzondag) zal dat 

Ds René Rosmolen zijn 
op 8 april Drs Roel van Riezen.
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Avond voor nieuwe leden
Graag willen we ieder, die nieuw of ‘bijna nieuw’ is in ‘de Eshof’, uitnodigen voor een informele avond van 
kennismaking met ‘de Eshof’ en elkaar.
Het kan zijn dat u het afgelopen jaar nieuw bent ingeschreven in de Eshofgemeente. Maar het kan ook zijn dat 
u (nog) aarzelt over het kerklidmaatschap. Of dat u al wat langer lid bent en wat meer over de gemeente zou 
willen weten. We willen u graag wegwijs maken en hopen dat u zich in ‘de Eshof’ thuis zult gaan voelen.

De kennismakingsavond zal gehouden worden op maandag 16 april, 20.00 uur 
ten huize van Nel en Kees van Rietschoten

Tijdens de avond zal, naast de kennismaking, iemand iets vertellen over ‘de Eshof’ en waar wij als kerkelijke 
gemeente voor willen staan. En misschien wilt u met de aanwezigen delen wat u bewogen heeft om naar deze 
avond te komen.
Wilt u zelf laten weten of u komt of niet? Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich 
(graag vóór 10 april) opgeven bij Nel van Rietschoten. Haar gegevens staan onder deze uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Nel van Rietschoten 
Jac van Hoeijen (voorzitter kerkenraad)
Ellie Boot (predikant)



vervolg ,,uit de gemeente" 
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"Margreet en haar vriend Arjen van Drunen
proberen het leven zoveel mogelijk te vieren.

Bijvoorbeeld door te trouwen."
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  Training
 GEACHTE KERKENRAAD

Jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Dat is 1 kind per
schoolklas. Eén van de manieren om kindermishandeling te voorkomen is te weten hoe te handelen
wanneer u het vermoeden heeft dat een kind wordt mishandeld.
De gemeente Nijkerk nodigt de ambtsdragers en kerkelijk vrijwilligers van uw kerk uit om deel te
nemen aan de training Signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties. Tijdens de
training gaat de trainster Maria Vermeulen van Salouz (eerder werkzaam bij Timon/SGJ) in op het
signaleren, handelen en samenwerken in onveilige opvoedsituaties.

Kerkelijke gemeenschappen vormen een belangrijke plek waar het signaleren vorm kan krijgen en
waar gebouwd kan worden aan veilige situaties. Ambtsdragers en vrijwilligers hebben hierin een
belangrijke functie. Het doel van de training is om hen handvatten te geven om het netwerk rond
kwetsbare gezinnen te vergroten. Handelen bij een niet pluis gevoel is belangrijk. Kinderen hebben
veel last van een onveilige opvoedsituatie, nu en in de toekomst. U kunt het verschil maken door
liefdevol en zorgvuldig betrokken te zijn.

Deze training voor kerkelijk werkers (kerkenraadsleden en alle vrijwilligers die in aanraking komen met
kinderen en of ouder. De training maakt onderdeel uit van een brede aanpak Kindermisbandeling en
Huiselijk Geweld dat door de gemeente Nijkerk wordt uitgevoerd. Gebiedsteams, JGZ, kinderopvang,
scholen, huisartsenpraktijken en andere organisaties die met jeugd te maken hebben worden
ondersteund in signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
door een training Meldcode voor professionals. In Nijkerk hebben zo'n 80 lokale professionals deze
training gevolgd. Beroepskrachten zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van
geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als zij zich zorgen
maken? Deze training biedt daarvoor handvatten!

Tijdens de training krijgt u informatie over de signalen, de werkwijze en de rol van vrijwilligers. Ook is
er aandacht voor de Niet Pluis campagne met bijbehorende signalenkaart (www.nietpluis.ni).

DATA EN TIJDEN:
Dinsdag 3 april 19.45 - 22.00
Dinsdag 17 april 19.45 - 22.00
Maandag 14 mei 19.45 - 22.00
Maandag 28 mei 19.45 - 22.00

Let op: de training bestaat uit 4 avonden. De vier avonden samen vormen de gehele training

Locatie is de gemeente Nijkerk, precieze locatie volgt bij aanmelding. Er kunnen maximaal 20
personen meedoen aan de training. De training wordt door de gemeente Nijkerk gefinancierd, er zijn
geen kosten voor de deelnemers.
Aanmelden kan bij Amber van Veldhuizen via a.vanveldhuizen@nijkerk.eu. Met vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de trainster Maria Vermeulen via het telefoonnummer:
06-18501654. Graag opgeven vóor 15 maart 2018.
We hopen u te verwelkomen op de training.

Hoogachtend, met vriendelijke groet, ook namens Maria Vermeulen,
Annelies Kooiman,

Procesregisseur jeugd en veiligheid
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Weg van de toekomst
In het vorige kerkblad schreef ik een artikel 
onder de titel ‘Weg van de toekomst’. Daar wil 
ik nu een vervolg op schrijven. De aanleiding is 
een vraag vanuit het wijkteam van wijk 3. Die 
vraag luidde: wat doen pastoraal medewerkers 
toch eigenlijk? En hoe loopt het contact tussen 
de wijkteams en de pastoraal medewerkers?
Daar wil ik iets over vertellen. Ik begin met een 
inleiding. Die ontleen ik aan de nota ‘Kerk 
2025: waar een Woord is, is een weg’. In het 
vorige kerkblad gingen Henry Westein, Mart 
Geelhoed en William Bouw in op de verande-
ringen waar deel II van de nota over gaat. Deze 
veranderingen vragen kerkordewijzigingen. Ik 
haak hier aan bij deel I van de nota: ‘waar het 
op aan komt’. Dat deel gaat in op de vragen 
waar de kerk in deze tijd voor staat.

Waar komt het op aan?
Net als wij hier in ‘de Eshof’ zegt Arjan Plaisier in de 
nota: laten we niet denken in termen van kaasschaven. 
Steeds weer nadenken over het teruglopende ledental 
van de kerk, minder inkomsten, minder mogelijkheden, 
minder enthousiasme en hoe we daar toch mee om moe-
ten gaan… dat maakt moedeloos. Laten we liever kijken 
naar waar het om gaat. Het centrum van de kerk is God 
zelf. De kerk is niet van ons, maar van hem. De kerk is 
geen menselijk project dat we zo goed mogelijk moeten 
laten slagen. De kerk is een cadeau, een gave van God 
zelf. Persoonlijk voeg ik daaraan toe: dat betekent dat 
wij mogen genieten van de kerk en van de mogelijkhe-
den die zij ons biedt om onze weg met God te gaan. 
Maar niet dat we haar zouden moeten redden. De kerk 
blijft Gods kerk.

Waar gaat het om in die kerk? Drie punten noemt 
Plaisier:

Om geloof (believe). “In de kerk hoor ik woorden die ik 
nergens anders hoor. Het zijn woorden die me aanspre-
ken in de diepste kern van mijn leven. Ik word erdoor 
opgericht als ik als een verloren mens langs de weg lig. 
Ik word erdoor in mijn kracht gezet en krijg moed om te 
leven.” De kerk is een plaats waar God geloofwaardig 
wordt. Het is een ruimte om te leren geloven en in dat 
geloof verder te groeien.

Om deel zijn van een gemeenschap (belong). “De kerk 
is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden 
in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Het 
maakt hier niet uit hoeveel je verdient, hoe je eruit ziet, 
hoe oud je bent, wat voor kleren je aanhebt, of je alleen 

bent of samen. Er is iets dat die verschillen overstijgt, 
omdat je samen familie van God bent.”

Om goed leven (behave). “De kerk helpt me om te 
begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf, maar ook 
voor de samenleving. Inzicht in het goede leven komt 
me niet aanvliegen. Er is zoveel chaos en verwarring in 
de wereld. Wat moet ik doen? Waar moet ik me voor 
inzetten? De kerk is niet de plaats voor pasklare ant-
woorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de chris-
telijke traditie licht op de dingen van het leven.”

In het volgende stukje van de nota zet Plaisier uiteen 
hoe de tijden zijn veranderd en hoe de veranderingen 
invloed hebben op de kerk. Hoe kunnen we daar als 
kerk goed op reageren?
Daar valt veel over te zeggen. Het is een vraag waar we 
regelmatig over praten, bijvoorbeeld binnen de kerken-
raad op de verschillende bezinningsdagen. Het is ook 
een vraag waar we u als gemeenteleden graag over wil-
len horen. Daar zullen we zeker goede vormen voor 
zoeken.

Er zijn zeer veel antwoorden mogelijk. En het ene ant-
woord hoeft het andere niet uit te sluiten, in tegendeel, 
waarschijnlijk vullen ze elkaar aan.
Op deze plaats wil ik iets vertellen over één van de ant-
woorden die we hier als Eshofgemeente op gevonden 
hebben. En dat is: het scheppen van de mogelijkheid om 
pastoraal medewerker te worden.

Pastoraal medewerkers zijn mensen die een opleiding 
hebben gekregen op het gebied van pastoraat. Met die 
opleiding is het niet afgelopen: ze blijven steeds bijle-
ren, onder andere door met elkaar te sparren. Ze hebben 
geen bestuurlijke taken. Ze hoeven dus niet naar kerken-
raadsvergaderingen. Ze zijn ‘vrijgesteld’ om zich zoveel 
mogelijk met pastorale zorg bezig te houden.
Wat was de aanleiding? Die was de vermindering van 
predikantsformatie. Omdat we als gemeente naast één 
full time predikant geen extra beroepskracht meer kun-
nen betalen, hebben we in de kerkenraad besloten de 
pastorale zorg meer te gaan verdelen. De predikant heeft 
daardoor als het ware hulp-pastors om zich heen. Zo 
hebben we een ‘kaasschaafsituatie’ (minder formatie) 
kunnen ombuigen naar een win-winsituatie. Dat geldt 
zowel voor de predikant die het pastorale werk nu beter 
kan delen met gekwalificeerde mensen en er enkele 
sparring-partners bij heeft, als voor de pastoraal mede-
werkers die datgene kunnen doen wat ze leuk vinden en 
goed kunnen namelijk mensen bezoeken, als voor de 
gemeenteleden bij wie zij op bezoek gaan.
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Weg van de toekomst
Op het moment zijn vier pastoraal medewerkers actief: 
Yvonne de Gier en Ina van Heiningen; en Hannah 
Wicherink en Nel van Rietschoten. Hannah en Nel heb-
ben ervoor gekozen tegelijk ouderling te willen zijn.

Natuurlijk is hierbij één ding van bijzonder groot 
belang: goede communicatie.
De vraag of iemand bezocht zou kunnen worden, kan 
van verschillende kanten komen. Het is belangrijk dat 
we daar zorgvuldig mee omgaan. Pastoraal medewer-
kers stappen niet zomaar op iemand af. Er is eerst con-
tact met het wijkteam. En natuurlijk met degene die het 
bezoek ontvangt. Wanneer een serie gesprekken wordt 
afgerond, is er opnieuw contact met het wijkteam. Ook 
tussen de predikant en de pastoraal medewerkers is de 
lijn kort. En altijd, in alle situaties, staan het belang en 
het verlangen van degene die bezoek ontvangt voorop.

Het in het leven roepen van de functie van pastoraal 
medewerker is één van de dingen die we doen om bij de 
kern te blijven. De kern die Arjan Plaisier omschreef als 
de drieslag ‘geloof’, ‘deel zijn van een gemeenschap’ en 
‘goed leven’. Je zou dat laatste, ‘goed leven’, ook kun-
nen omschrijven als ‘leven als mens naar Gods hart’, 
wat als vanzelf weer inhoudt dat je er uit liefde voor de 
ander wilt zijn. Dat is de basismotivatie van de pastoraal 
medewerkers. En, denk ik, van veel meer mensen die 
actief zijn in de kerk.

Mede namens Lieske Duim en Jan Hofman,
Ellie Boot
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PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING 
IN MAART EN APRIL 2018

In maart en april bent u van harte welkom bij 
onderstaande activiteiten.  Meestal kunt u op de 
geplande avond  binnenlopen, maar voor een 
aantal activiteiten is het nodig dat u zich aan-
meldt via de mail: vormingentoerustinghoevela-
ken@gmail.com. 
Dit staat bij de activiteit vermeld. 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar. 

IN MAART IS DE VOLGENDE ACTIVITEIT:

Op donderdag 15 maart 2018, 
20.00 - 22.00 uur in de Eshof

Het zit ‘m in een klein hoekje!

In deze workshop onder leiding van Mieke van de Brug 
en Gerda van Vilsteren ontdekken we het hoe en waarom 
van een aandachtshoekje: een hoekje dat de aandacht 
trekt en dat met aandacht wordt gemaakt. Waar herinne-

ringen en emoties 
een concreet 
plekje krijgen. 
Een vakantie her-
innering zoals op 
de foto. Een 
hoekje als 
gedenkplek van 
een dierbare over-
ledene. Een ver-
wijzing naar de 
seizoenen, feesten 
van het jaar. 
Kortom een ver-
wijzing naar iets 

waar jij warm van wordt, wat u iets te zeggen heeft. Het 
verrassende is ook dat het geschikt is voor iedereen, jong 
en oud!
U kunt zelf materiaal meenemen, maar Mieke en Gerda 
zorgen er ook voor dat er van alles is . Van harte welkom. 

Kosten: vrijwilige bijdrage. 

De film in het Filmcafé op 21 maart vervalt en wordt ver-
vangen door Fill the Void, zie 18 april

Op donderdag 5 april 2018, 
20.00 – 22.00 uur in de Eshof

Reformatie en Contrareformatie 

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie houdt Adri Maat 
een lezing over hoe daar vanuit de katholieke kerk naar 
wordt gekeken. Zijn eerste reactie was, dat het niet zo 
leeft binnen de katholieke kerk.  " Zijn de verschillen tus-
sen katholieken en gelovigen uit de reformatie nog steeds 
groot, zo groot zelfs dat ze 
onoverbrugbaar zijn? Wat 
heeft de katholieke kerk 
gedaan nadat ze wakker was 
geschud door de acties van 
Luther, Calvijn en Zwingli? 
Dat betekent dat we stil 
moeten staan bij de zoge-
naamde Contrareformatie. 
Een beweging die trachtte de misstanden in de katholieke 
kerk een halt toe te roepen en terug te gaan naar de basis-
elementen van het geloof."
Hier is wel het een en ander over te zeggen. Daarnaast 
geeft de  beeldvorming over en weer,  de "roomse" 
Maria-verering en het "Calvinistische" ook genoeg stof 
tot uitwisseling op deze avond.  We kunnen veel van 
elkaar leren. U bent van harte uitgenodigd. 
Kosten: vrijwilige bijdrage. 

Op zaterdag 14 april 2018, 11.00 - 14.00 uur
Op bezoek bij de bioboeren Hans en Trudy 

Jonker

Eshof-leden Hans en Trudy Jonker wonen en werken 
sinds kort op de biologische boerderij “Veld en Beek” in 
Doorwerth. In het voorjaar van 2018 gaan we er een kijk-
je nemen. Hans schrijft erover (in de Rondom van maart 
2017): “Een prachtige boerderij met blaarkop koeien, 
grote natuurgebieden waar de ossen lopen, een potstal die 
ook als kas gebruikt wordt en ondernemers die streven 
naar een natuurlijke kringloop. Maar ook een boerderij 
waar nog volop geëxperimenteerd wordt en het hard wer-
ken is om die kringloop te realiseren. We krijgen uitleg 
van Hans over het reilen en zeilen van het bedrijf en daar-
na gaan we wandelen in het natuurgebied naast de boer-
derij, de uiterwaarden van de rivier de Rijn.
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij ‘de Eshof’ om 
10.00 uur. Terug in Hoevelaken: Rond 15.00 uur
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 30
Kosten:  10 euro eigen bijdrage per persoon, 
indien mogelijk 
Aanmelden via email: vormingentoerustinghoevelaken@
gmail.com of bij Henk Boswijk 
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Vorming & Toerusting
Op woensdag 18 april, 19.30 - 21.30 uur in 

Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg
Film: Fill the Void,

 een debuut van regisseuse Rama Burshtein
De streng orthodox-joodse Shira probeert in de super-
markt een glimp op te vangen van haar toekomstige 
echtgenoot. Ze heeft hem nog nooit gezien, maar is dol-
blij dat haar vrijgezelle bestaan bijna ten einde is. De 
verloving volgt spoedig, maar dan sterft Shira's zus tij-
dens de bevalling van haar eerste kind. De baby over-
leeft de tragedie en de hele familie springt bij om 
weduwnaar Rivka in de opvoeding te ondersteunen. Het 
huwelijk van Shira wordt ondertussen op de lange baan 
geschoven. Als Rivka overweegt te hertrouwen in België 
komt Shiras moeder met een voorstel om Rivka en zijn 
baby dicht bij huis te houden: Shira zou met Rivka kun-
nen trouwen.

Fill the Void is geen aanklacht tegen het systeem van de 
orthodoxe joden, de film laat wel treffend zien dat het 
pijn kan doen als je tegen je wil en kunnen in buiten het 
gangbare systeem valt. En dat is een pijn die universeel 
is.
Kaartjes,  6,75 euro per stuk via de bibliotheek of aan 
de zaal tenzij uitverkocht.

Actie ”Ruim de kast eens op”

Achter de schermen van onze Eshof wordt druk gewerkt om de rommelmarkt opbrengst op 
26 mei voor de Eshof en de jongeren reis naar Oeganda tot een succes te maken en.... 

iedereen kan een steentje bijdragen.
Want is het niet fijn om de kast eens op te ruimen en de ongebruikte sjaals / mutsjes of iets 
anders leuks, zoals sieraden, kettingen of kralen die niet gedragen worden, of de snuisterijen 
en gezellige keuken spulletjes die vergeten op een plankje staan, een nieuw leven te geven en 

een nieuwe eigenaar. 

Lever ze bij ons in, of bel ons op, dan komen wij het ophalen om ze te verkopen en zo komt 
de reis voor onze jeugd weer een stuk dichterbij en door al die ingeleverde leuke dingen, 
wordt het ook nog eens een fantastische snuffel rommelmarkt waar dan weer voor elk wat 

wils te vinden is  !!!!!!!

Wees welkom op 26 mei, maar ruim eerst de kast op!!!!!  

 HOORT ZEGT HET VOORT 

Ineke Aukema Willemien van Putten Ruud van Stitselaar
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Van harte door de diaco-
nie aanbevolen collectes
De collectes voor de komende weken staan in 
het teken van de 40dagentijd.

4 maart: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Positie van vrouwen in 
Oeganda
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal 
een ondergeschikte positie in. De zorg voor de kinderen, 
voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, 
alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij 
vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprich-
ting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrou-
wen een prominentere rol zouden krijgen in samenle-
ving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met 
elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belang-
rijke rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk. 
Steunt u Mothers’ Union ook?

11 maart: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Een nieuwe start
De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te 
lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugke-
rende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen 
zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad 
Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie 
in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug 
naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, 
ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. 
Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties 
die in deze regio werken aan de ontwikkeling van 
Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. 
Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en 
landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te 
pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen 
weer naar school en later een vakopleiding volgen. Uw 
bijdrage is zeer welkom!

18 maart: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Traumaverwerking en bestrij-
den van geweld tegen vrouwen
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel 
vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen 
vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken 

met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben 
zwaar te lijden onder deze omstandigheden. 
Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen 
en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied 
van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ 
Union biedt deze cursussen aan vrouwen en hun man-
nen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar 
om te gaan. 

25 maart, Palmzondag: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Hiv/aids en gezondheid
Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet 
met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht 
kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 
jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeel-
te van zijn beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer 
dan een miljoen kinderen wees geworden. Zij worden 
opgevangen door familie of buren. Deze zorg is echter 
zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben de handen al 
vol aan hun eigen kroost. Grootouders die de zorg heb-
ben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen uitzonde-
ring. Mothers' Union geeft voorlichting over het voorko-
men van en omgaan met hiv/aids

25 t/m 28 maart: Paasvespers. 
De collecteopbrengsten van de vespers zijn bestemd 
voor de 40-dagen-tijd projecten van 
Kerk in Actie. Uw bijdrage wordt zeer 
op prijs gesteld.

29 maart: Witte Donderdag.
Op Witte Donderdag zijn we te gast in 
de St. Paulus Geloofsgemeenschap

30 maart, Goede Vrijdag en 1 april, 1ste Paasdag.   
Eigen Diaconie.
 Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving 
die het financieel moeilijk hebben. Dit kan komen door-
dat ze hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te 
grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan 
het einde van de maand hun vaste lasten niet meer kun-
nen betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij 
en probeert ze verder te helpen. Niet alleen financieel 
maar ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden 
van hulp die geboden kan worden door de Gemeente, 
stichtingen en het NDB. Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig!
maar ook om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden 
van hulp die geboden kan worden door de Gemeente, 
stichtingen en het NDB. Uw bijdrage hievoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig! 
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Van harte door de diaco-
nie aanbevolen collectes

31 maart, Paasnacht.
Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB).
Het Nijkerks Diaconaal Beraad 
(NDB) is een samenwerking tus-
sen de verschillende diaconieën 
van de gemeente Nijkerk met als doel elkaar versterken 
met de volgende uitgangspunten:
•	 gebruik maken van elkaars ervaringen;
•	 samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t 

de Wet Maatschappelijke  Ondersteuning (WMO);
•	 onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 

vergroten;
•	 Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes. 

Uw bijdrage is zeer welkom.

8 april: 
Stichting Voorkom
Voorkom! geeft preventieve 
voorlichting over verslavende 
middelen, met name op scholen. 
Ook het geven van weerbaarheidstrainingen en voorzien 
in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening 
en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen 
op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding 
naar Bijbelse normen hoort bij de doelstellingen van 
stichting Voorkom. Stichting Voorkom beoogt het alge-
meen nut en heeft geen winstoogmerk. Uw gift voor dit 
goede doel is van harte welkom.

 
College van Kerkrentmeesters
ACTIE KERKBALANS 2017

Voor het jaar 2017 werd in januari van dat jaar een bedrag toegezegd van € 114.206. Daadwerkelijk is er een bedrag 
binnengekomen van € 113.330 dat is € 864 minder dan was toegezegd. Er zijn gemeenteleden overleden, verhuisd 
of konden door wat voor oorzaak ook hun toezegging niet nakomen. 
Mede door het voornoemde resultaat zal de exploitatie van de Protestantse gemeente “de Eshof” over 2017 een 
positief resultaat te zien geven.
Alle bijdragers dank daarvoor.

ACTIE KERKBALANS 2018

In de periode van 20 januari 2018 tot en met 3 februari 2018 is de actie kerkbalans gehouden met als motto 
“Geef voor je kerk”. Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen. Totaal is toegezegd een bedrag van 
€ 113.188, begroot was een bedrag van € 114.000. Het college van kerkrentmeesters is verheugd met dit resultaat, 
hierdoor kunnen wij onze doelstellingen voor 2018 verwezenlijken.
Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2018. Aan alle gemeenteleden die een bedrag 
hebben toegezegd hartelijk dank.

KERKBALANS PER 23 FEBRUARI 2018

Voor het jaar 2018 is zoals hierboven genoemd een bedrag toegezegd van € 113.188, hiervan is tot en met 
23 februari 2018 een bedrag van € 39.695, zijnde 35,1% van het toegezegde bedrag, ontvangen. In de maanden 
maart tot en met december moet dus nog een bedrag binnenkomen van € 73.493.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur
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Op 30 januari is Wouda Bakker vertrokken 
naar Haïti. Dat is niet voor het eerst, ze is er al 
vaker geweest. Ze coacht er de docenten op de 
school ‘Le Soleil de Hollande’, die daar door 
Marijke Zaalberg is begonnen. Marijke heeft 
ook de Stichting Naar School in Haïti opgericht 
om in Nederland sponsors te kunnen werven. 
Hier wordt een mooie website van bijgehouden 
(https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/).
Regelmatig stuurt Wouda een verslag van haar 
dagen op het eiland. Die verslagen kunnen we 
helaas niet allemaal in de Rondom plaatsen. In 
één ervan vertelt ze echter over de ontstaansge-
schiedenis van de school. Omdat we in de Eshof 
regelmatig voor de Stichting Naar School in 
Haïti collecteren, en natuurlijk omdat het leuk 
is iets van Wouda te lezen, volgt hieronder haar 
verhaal.
 
Ontwikkeling van de scholen van de stichting
Over de school valt heel wat te vertellen. Toen Marijke 
ruim negentien jaar geleden begon , was dat in haar huis 
in Kenscoff. Ze startte in haar huiskamer een kleuterklas 
voor de allerarmste kinderen.
Kleutergroepje op de buitenplaats van het huis van 

Marijke.
Ook buiten was ruimte genoeg om te spelen, of om lek-
ker op het bord te tekenen.

Zij hoefden geen uniform te kopen en konden vrijwel 
gratis naar school. Toen ik er 15 jaar geleden voor het 
eerst was, waren er rond de 60 kinderen. Er was een juf 
en een assistente. Zij deden hun best maar hadden geen 
goed voorbeeld gehad in hun eigen schooltijd. Er werd 
gelijk begonnen met het leren van letters. Dan moesten 
alle kinderen één voor één de letter komen schrijven op 
het bord. Dat duurde heel lang. De andere kinderen 
deden ondertussen niets.

Met veel inzet, seminars en voorbeeldlessen veranderde 
het werken in de kleuterschool langzaam. Alles moesten 
de juffen leren. Zij wisten niet hoe om te gaan met 
materiaal en speelgoed. Dat hadden ze nooit geleerd.

Een van de eerste gehuurde ruimtes die ingericht wer-
den als school. Hier werd lesgegeven aan een groep 
kleuters uit de bergen.

Na een aantal jaren werd een schooltje aan de overkant 
van de straat gehuurd en ook een schuurtje in de bergen 
om een school te beginnen.
Langzamerhand ging het beter met het kleuteronderwijs. 
Zij gingen meer in groepjes werken en knutselen, zon-
gen en speelden allemaal samen. Iedereen was tegelijk 
bezig. Nu gaat het heel goed in de kleuterschool. De 
kinderen doen veel op een dag, hebben plezier en leren 
voldoende.

Ongeveer 60 kilometer ten noorden van Port au Prince 
ligt Kablain

De lagere school is een ander verhaal. Die is begonnen 
in een kerkje in de bergen. Ook daar werd en er wordt 
nu nog erg klassikaal gewerkt. Kinderen moeten alle-
maal hetzelfde leren in hetzelfde tempo. Er is nauwe-
lijks aandacht voor kinderen die niet mee kunnen. Zij 
zitten vaak achteraan. Hoewel veel leerkrachten allang 
voor de klas staan, weten ze niet hoe ze deze kinderen 
kunnen helpen. Ze nemen er ook vaak de tijd niet voor.

Wouda Bakker op Haïti
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Wouda Bakker op Haïti

 Alles klassikaal, iedereen doet hetzelfde. 
Waarschijnlijk is hij zoveelste die hetzelfde stukje 
voorleest.

De kinderen dreunen meestal gezamenlijk een les op. 
Dat gaat zo bij alle vakken. 
Ze kunnen dat enorm goed samen. Als je echter een 
zin weet of een samenvatting van een les kan opdreu-
nen, wil dat niet zeggen dat je er ook iets van begrijpt. 
Kinderen echt iets uitleggen, de aandacht vasthouden 
en kinderen iets interessants vertellen blijft hier erg 
moeilijk.
Er is al veel tijd aan besteed om leerkrachten dit beter 
te laten doen. Maar het blijft moeilijk, moeilijk, moei-
lijk. In de afgelopen jaren hebben al veel mensen het 
goede voorbeeld gegeven en verteld. 

De leerkrachten leren hier zelf om op een goede 
manier een creatieve les te geven. Met een beetje 
hulp krijg je prachtige kunstwerken.

 

De leerkrach-
ten krijgen les 
in handvaar-
digheid. 
Vingerhaken 
is toch nog 
wel moeilijk.

In de loop der jaren is er veel veranderd. De school is 
nu een enorm groot stenen gebouw tegen de berg aan. 
Er zijn heel veel klassen. Zo'n kleine 800 kinderen 
gaan er naar school. Zij krijgen elke dag een maaltijd. 
De ouders moeten wel betalen voor de school maar 
niet al te veel. Als ze dat echt niet kunnen, moeten ze 
een paar dagen per jaar komen werken in de tuin. 
Zonder loon. Dat ter compensatie.

Ook zonder grote machines is het mogelijk een groot 
gebouw te realiseren.

De kinderen hebben vaak plezier, er wordt gesport 
(wel vaak dezelfde lessen) en er wordt muziek 
gemaakt.
Veranderingen blijven noodzakelijk om zoveel moge-
lijk aan de kinderen te leren. Dat is waarom ik toch 
elke keer weer terug ga naar dit prachtige land. De 
mensen zijn hier niet gemakkelijk, veranderingen zijn 
moeilijk maar de kinderen: daar doe ik het voor.

Wouda Bakker
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Werk maken van je inspiratie

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het 
kwam er nooit van”, dit is geregeld de ope-
ningszin van mensen die naar een intakege-
sprek komen voor de opleiding Theologie & 
Levensbeschouwing. 

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan 
onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim te Zwolle.  Wij leiden -in deeltijd en vol-
tijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor ver-
schillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; 
leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en 
tweede graad; en geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van 
Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een 
gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ont-
wikkeling  van de persoonlijke gelovige/levensbe-
schouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuit-
oefening. Die identiteit van de studenten en docenten 
is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de 
eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van 
onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, 
of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je 
in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken 
waar mensen op heel verschillende manieren geloven 
en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een 
open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspi-

ratie met deze diversiteit te kunnen omgaan.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afge-
studeerden van Windesheim als volwaardige professio-
nals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, 
of als evangelisch of baptistenvoorganger. De oplei-
ding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, 
het Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige 
geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten. 
Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig wer-
kende pastorale werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritu-
eel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk 
begeleider.
Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing 
worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, 
havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerste-
graadsbevoegdheid halen.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een 
meeloopdag. 
Dat kan via de website: http://www.windesheim.nl/
studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.
Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er 
is ook een informatiegesprek met een van onze studie-
coördinatoren, die je informeren en aan wie je je vra-
gen kunt stellen. 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Gemeente-uitje herinnering
Aan alle  deelnemers van  het senioren- gemeente-uitje   2018    “Friesland - Waterland”

We verzamelen op 24 april  om 7.45 uur bij de Eshof
Vertrek        8.00 uur
Thuiskomst ongeveer              18.00 uur 

Als afsluiting staat er in de Eshof nog een drankje en een hapje klaar.
Er zijn nog slechts een paar plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij !
Prijs per persoon:  25,00 euro te voldoen op rekeningnummer 
NL20RABO 030 22 06 299 t.n.v. “prot.gemeente de Eshof” onder vermelding: gemeente-uitje
Opgeven kunt u bij Trix Kalksma, 

Hartelijke groet, namens de voorbereidingsgroep,                                                       Elly Rijnhout



D E  E S H O F 19

Van meelzak tot 
doopjurk
Het verhaal achter de doopjurk
Nu Simme zijn babykamer, langzaam een peu-
ter/kleuterkamer wordt, wordt het tijd om ook 
de doopjurk op te ruimen, die daar nog hangt. 
Als decoratie, als herinnering aan de doop van 
onze zonen Tijmen en Simme.

Na de doopdienst 
van onze jongste 
zoon Simme heb ik 
beloofd om het ver-
haal achter de doop-
jurk op papier te 
zetten voor in de 
Rondom. Dat wordt 
dan ook wel hoog 
tijd. Simme is 
inmiddels alweer 
2,5 jaar ;-)
Zoals bij vele doop-
jurken gaat deze 

jurk ook van generatie op generatie. In mijn geval ligt 
het in de lijn van mijn moeder. Mijn Beppe (oma) was 
verantwoordelijk voor het maken van deze jurk.

Mijn Pake (opa) Jippe en Beppe  Simkje waren twee 
hardwerkende mensen. Mijn Pake heeft altijd buiten 
gewerkt,  van turfsteker tot tuinman in de Prinsentuin  te 
Leeuwarden – waar hij zowel beroemd als berucht was. 
En mijn Beppe was ‘naaister aan huis’.  Twee kleine 
mensjes, waarvan mijn pake zijn lengte compenseerde 
door de streken die hij uithaalde en mijn beppe de rusti-
ge, kalme doordachte vrouw was. Beide met een hart 
van goud.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd mijn Pake opge-
roepen om werk te verrichten voor de Duitsers. Dit wei-
gerde hij pertinent. Hij was niet van plan om voor ‘die 
moffen’ te werken en ergens te werk gesteld moeten 
worden. Eigenwijs als hij was (een eigenschap die mijn 
pake goed omschrijft) dook hij onder. Wat in de praktijk 
wel meeviel, want hij kon zich in het buitengebied van 
Leeuwarden redelijk vrij bewegen. Maar hij kon nergens 
anders geld verdienen. Dat betekende armoede. En voor 
mijn Beppe hard werken bij verschillende gezinnen om 
toch wat centen bij elkaar te sprokkelen voor eten. 
Trouwen kon toen daardoor ook nog niet.  En niet te 
vergeten, mijn Beppe zorgde ook voor het grote gezin 
waar mijn Pake opgroeide. Een gezin dat bestond uit 11 
kinderen en waar nog een hele rits van thuiswoonden, 

waaronder een 
zus met beper-
kingen.

Creatief omgaan met geld, eten én spullen was niet 
alleen een uitdaging maar pure noodzaak in die dagen. 
Maar mijn Beppe was daar erg goed in. Heel erg goed. 
Ook na de oorlog zette ze dat talent voort. Natuurlijk 
wilde mijn grootouders trouwen, zodra de oorlog voor-
bij was. Alleen geld voor een mooie jurk was er niet. En 
het creatieve brein van mijn grootmoeder zorgde voor 
een daadwerkelijk mooie bruidsjurk; aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog gooiden de Amerikanen zak-
ken met onder andere meel uit vliegtuigen naar beneden. 
Dit waren witte zakken van heel sterk enigszins flexibel/ 
elastisch materiaal. Die had ze bewaard, voor je-weet-
maar-nooit-waar-het-goed-voor-is. Ze had nog wat kant 
en lint van eerdere werkzaamheden. En van die zakken 
wist  ze een prachtige jurk te maken. Zodat ze op 24 
april 1946 een stralende bruid was naast haar bruidegom 
in geleend pak.

Twee jaar later werd mijn moeder geboren. En het was 
vanzelfsprekend dat zij gedoopt zou worden. Dit 
gebeurde in een prachtige doopjurk, gemaakt uit de 

trouwjurk. 
Daarna is mijn 
oom gedoopt en 
heeft de doopjurk 
jaren in de kast 
gelegen bij mijn 
grootouders tot-
dat ik gedoopt 

werd en vier jaar later mijn broer.
De geschiedenis herhaalde zich. De doopjurk lag weer 
jaren in een kast.

Toen wij ouders werden van Tijmen hoefden we niet 
lang na te denken wat Tijmen aan zou krijgen tijdens 
zijn doop en ook voor Simme zijn doop was het van-
zelfsprekend om de doopjurk weer aan te doen tijdens 
dit speciale moment .
De jurk is van onschatbare emotionele waarde, voor ons. 
Maar vertelt ons ook het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog.
Het verhaal achter de doopjurk…

Sierou de Vries
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Onderstaan flyers geven u informatie over lezing en workshops over slapen, een levensbehoefte

1. Lezing “Ouder worden en de verandering van de slaap”
     De lezing wordt gehouden door Winni Hofman, psychologe en deskundige op het gebied van slaap.
     Tijd: Vrijdagavond 16 maart van 19.30 – 21.30 uur
     Locatie: zaal De Kopperhof in De Stoutenborgh, Sportweg 25 Hoevelaken
     De lezing wordt u gratis aangeboden, inclusief thee en koffie.

2. Informatie over alle activiteiten in de slaapmaand maart 2018
    In de maand maart worden er zowel in Hoevelaken als in Nijkerk workshops gegeven, lezingen en
    er wordt een slaapmarkt georganiseerd. 

Slaapmaand maart 2018 
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Bio boeren, het vervolg.
Een jaar geleden schreef ik hoe Trudy en ik er 
toe zijn gekomen een switch te maken naar de 
biologische landbouw. Beiden onze baan opge-
zegd, opleiding gevolgd, huis verkocht en gaan 
wonen en werken op de boerderij. En ik schreef 
‘Wordt vervolgd’. Bij deze.

Het gaat goed 
op de boerderij. 
Afgelopen sei-
zoen heeft de 
vollegrond 
tuinbouw een 
prima oogst 
opgeleverd aan 
aardappelen en 

groenten, terwijl de stalkas (de koeienstal met transpa-
rant dak die we ’s zomers als kas gebruiken) een enorme 
oogst opleverde aan paprika’s, aubergines, tomaten, 
courgettes en komkommers. Veel werk, maar fantastisch 
om buiten te planten, zaaien, schoffelen, wieden en te 
oogsten. Niets aan kunstmest of bestrijdingsmiddelen, 
alleen wat mest van eigen koeien en eigen compost. 
Schone, vruchtbare grond vormt de basis. Jammer alleen 
van die konijntjes die het ook erg lekker vonden . Verder 
waren we druk met melken, het maken van kaas en 
andere zuivel, het distribueren van al onze produc-
ten en nog heel veel ander werk.

Hoewel het in de 
winter in de tuin-
bouw rustig is, 
gaat het werk op 
de boerderij 
gewoon door. 
Onderhoud plegen 
aan gebouwen en 
machines, marktverkenning voor andere afzetmogelijk-
heden, het opstellen van een teeltplan en andere voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen. 

De andere kant van het verhaal is, dat we het wonen en 
werken op de boerderij als een klein wereldje ervaren. 
Misschien rust en regelmaat als je ermee opgegroeid 
bent, voor ons - hoe mooi het werk ook is - heeft het 
ook iets beklemmends. Er is weinig ruimte om verande-
ringen door te voeren die nodig zijn om efficiency te 
verbeteren en het fysieke werk te verminderen. 

Om deze redenen zijn we op zoek gegaan naar een huis 
in de omgeving om in ieder geval buiten de boerderij te 
wonen. En die zoektocht lijkt te lukken, met als resul-
taat dat we medio dit jaar hopen te verhuizen naar een 
huis in Oosterbeek. Met de lente in aantocht werken we 
absoluut met heel veel plezier op de boerderij en gaan 
we de tuinbouw weer opstarten voor het nieuwe sei-
zoen. Tegelijkertijd bezinnen we ons op de toekomst. 
Het blijft een prachtig avontuur!

Tja, en verder heb ik geschreven dat we kerkelijk graag 
betrokken blijven bij de Eshof. Want om een fijne, open 
en vertrouwde gemeente met vrienden en bekenden los 
te laten vonden en vinden we moeilijk. Hoe mooi is het 
dan, als we op een zondag een kerk in Oosterbeek 
opzoeken - een PKN gemeente -  en we daar bij de 
ingang verwelkomd worden, de kaarsen branden, er 
kaarten liggen om te tekenen voor gemeenteleden, er 
koffie gedronken wordt en we binnen de kortste keren 
‘meedraaien’.

Kortom, hoe lastig ook om los te laten, hoe fijn is het 
om ook hier weer - in de woorden van Ellie - een gees-
telijk dak boven je hoofd te ervaren. We zijn dus overge-
schreven naar de PKN gemeente in Oosterbeek. We 
komen zeker en graag nog eens ‘kerken’ in Hoevelaken, 
maar t.z.t. ook een hartelijk welkom in Oosterbeek!

Hans en Trudy Jonker
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Kinderdienst
Palmzondag

Ook in de kinderdienst zijn we op weg naar Pasen. Elke 
zondag kan je in de kinderdienst een schilderijtje verven 
over het verhaal wat je daar gehoord hebt. Het schilde-
rijtje komt dan in een groot kruis voor in de kerk te han-
gen. 

Op zondag 25 maart worden er geen schilderijtjes 
gemaakt, het is die dag Palm Zondag. 
De dag dat Jezus naar Jeruzalem kwam. 
Misschien weet je het nog wel,  dan versieren we in de 
kinderdienst een kruis met mooie kleuren en allerlei lek-
kers met bovenop het haantje. Vind je het leuk om hier 
ook aan mee te doen en met de Palmpaasstok in een 
optocht door de kerk te gaan? 
Kom dan op 25 maart om 10 uur naar de kerkdienst! 

Tot dan!
De kinderdienstleiding

 

 

De bloemen en/of attentie gingen deze maand naar:

Dhr. van Tent – Constantijngaarde – ziekte
Mw. Lensen – de Pol – ziekte 

DE JARIGEN: 

mw. van Delden. dhr. Muns, mw. Barreveld, mw. Hendriks, mw. v. Putten, mw. Dasselaar, mw. Kous,
mw. v. Bockel, mw. Dijkstra, mw. Wiggers, mw. Bernhard, mw. v.d. Pol

 
hartelijke groet – Lies en Joke

Wanneer bloemen/kaart:
70 jaar bloemen,  71-74 jaar kaart,  vanaf 75 jaar elk jaar bloemen;
Bij 12 ½ , 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.
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Administratie

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

INGEKOMEN: 
Mevr. B.M. Limpers       wijk 5
Mevr. G.W. Wolters    wijk 1
Dhr. L.C. Bade         wijk 1
Mevr. M.I. van Deuveren – Schmidt      wijk 6
Mevr. K. Vlaanderen       wijk 5

VERTROKKEN EN  OVERGESCHREVEN:
Dhr. S.C. Krijt     wijk 5

UITGESCHREVEN:
Mevr. A.I. Jansen – Dulfer       wijk 2
Dhr. M.R. van den Berg       wijk 1
   

 

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

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse;

   
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het aprilnummer is
dinsdag 27 maart 2018
Inleverdatum voor het meinummer is
dinsdag  24 april 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  


