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

zondag 8 maart  10:00 uur drs. E. Idema (A'foort) 3e van de 40 dagen tijd
     Collecten: Kerk in Actie Diaconaal Voorjaar, Vorming & Toerusting

     
zondag 15 maart  10:00 uur ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij, Viering maaltijd van de Heer, 
     4e van de 40 dagen tijd
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Cantorij

     
zondag 22 maart  10:00 uur dr. J. Bloemendal (Amersfoort) 5e van de 40-dagen-tijd
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Landelijke kerken

     
zondag 29 maart  10:00 uur ds. E. Boot Palmzondag. 6e van de 40-dagen-tijd
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Muziek en liturgie

     
maandag 30 maart 19:00 uur Vesper 
     Collecte:Kerk in Actie 40-dagen-tijd
     
dinsdag 31 maart  19:00 uur Vesper
     Collecte:Kerk in Actie 40-dagen-tijd
     
woensdag 1 april  19:00 uur Vesper 
     Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
 
     
donderdag 2 april  20:00 uur Pauluscentrum 
     Open dienst Witte Donderdag

     
vrijdag 3 april  19:00 uur de Eshof  Open dienst 
     ds E Boot m.m.v. FREE Goede Vrijdag
     Collecte: Plaatselijk werk: Paasattenties, Muziek en Liturgie

     
zaterdag 4 april  22:00 uur de Eshof  Paasnacht ds E. Boot en Lieske Duim m.m.v. de Cantorij
     Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk, Eredienst

     
zondag 5 april  10:00 uur ds E. Boot Eerste Paasdag, Bediening van de doop
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN, Landelijke kerken
     

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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     steen

      voor 

       steen

stap voor stap
lopen we een weg

geactiveerd door tekens
langs de kant,

geleid door een vergezicht
op een ideaal,

alert op elkaars gedrag
tussen goed en kwaad,

indachtig de liefde
voor de ander...

steen voor steen,
stap voor stap

gaan we op weg
om elkaar te ontmoeten,

om het kwaad te bezweren
om al gaande

door het lijden heen te gaan,

geïnspireerd door de woorden
van Iemand, die eens

zijn weg ging,
stap voor stap,

steen voor steen
telkens opgestaan

tot zijn Opstanding...

Felicia Dekkers

deze woorden zijn voor de symbolische schikgroep
de leidraad in de wekelijkse schikkingen op weg naar Pasen.



Uit de gemeente
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Agenda
zondag 8 maart   19:00 uur de Eshof, jeugdmusical repetitie   
  
dinsdag 10 maart   20:00 uur de Eshof  In de kring
    20:00 uur Bijeenkomst Wijkteam 6, Julianalaan 43  
   
donderdag 12 maart  20:00 uur de Eshof  Wat bezielt je? Werken in een verpleeghuis
      Wat bezielt een arts om daar te gaan werken? 
  
zondag 15 maart   19:00 uur de Eshof  jeugdmusical repetitie   
  
woensdag 18 maart  13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep    
    19:30 uur De Stoutenborgh, Sportweg 23, Hoevelaken 
      Filmcafe: Elefante Blanco
          
vrijdag 20 maart   16:00 uur Weekend bij de Clarissen in Megen
          
zondag 22 maart   19:00 uur de Eshof  Jeugdmusical repetitie  
   
woensdag 25 maart  15:00 uur Pauluscentrum Tegels vertellen het passieverhaal
      Naast praktische waarden hadden bijbeltegels didactische en  
      pedagogische waarden. 
    
zondag 29 maart   19:00 uur de Eshof  Jeugdmusical repetitie  
   
dinsdag 31 maart   13:30 uur  de Eshof  Activiteitengroep 
    
woensdag 1 april   10:30 uur de Eshof  ZWO Vergadering 
    
donderdag 2 april   18:30 uur Pauluscentrum De smaken van Pesach
      Op weg naar Pasen horen we over de verschillende smaken  
      van de joodse Pesachmaaltijd. Voorafgaand aan de vesper van  
      Witte Donderdag willen wij met een eenvoudige maaltijd aan 
      dacht schenken aan deze traditie. U bent van harte uitgeno 
      digd te komen proeven.
     
dinsdag 7 april   10:00 uur Meerveldlaan 9 Vergadering OCG
     
woensdag 8 april   20:00 uur de Eshof  Diaconie Vergadering  

donderdag 9 april   20:00 uur de Eshof  Moderamen Vergadering  

MEELEVEN
Met Lies van de Rovaart-Bakker 
(Kijftenbeltlaan ) gaat het naar 
omstandigheden redelijk. De breuk 
in haar linker schouderblad is aan 
het genezen en ze heeft er niet veel 
pijn meer van. Met plezier gaat ze 

twee dagen in de week naar de dagbesteding in de 
Kopperhof.
Op zondag 15 februari vierden Jan van de Kuilen en ik de 
maaltijd van de Heer bij Jan en Lies thuis. Het was bijzon-
der en mooi om dit samen te beleven. We voelden ons ver-
bonden met elkaar, met ieder die die morgen in de Eshof 
mee had gevierd en met God.

Corry van der Linden-Esselink (Bijenvlucht 15) wil graag 
van harte bedanken voor de bloemen die ze kreeg. Ze was 
er blij door verrast. Haar ogen gaan achteruit, maar ze redt 
zich nog, zegt ze zelf. Al wordt fietsen wel steeds moeilij-
ker. Aan een oog is ze nu geopereerd, een operatie die de 
achteruitgang stop moet zetten. Over een paar maanden 
volgt ook een operatie aan het andere oog. Het zicht dat ze 
nu kwijt is, blijft echter weg, dat valt helaas niet te herstel-
len.

Diny van de Bunt (Nassaulaan 68) tobt met reuma en een 
hoge bloeddruk. Gelukkig slaan de medicijnen tegen de 
hoge bloeddruk nu aan. Ook zij bedankt voor de mooie 
bloemen.

Rie Lensen-de Graaff (’t Viertel 33) heeft een fikse bron-
chitis achter de rug die haar een paar weken lang aan bed 
kluisterde. Uiteindelijk moesten antibioticakuren haar 
erdoorheen helpen. Ze probeert nu langzaam maar zeker 
weer aan te sterken.

Janny van der Meulen-van Norel (Clauslaan 4) brak begin 
februari haar bovenarm bij een val. Pijnlijk en heel onhan-
dig om ineens veel niet zelf te kunnen doen, maar ze is 
opgewekt. Met goede buren en lieve vriendinnen en doch-
ters redt ze zich wel.

Jan Duijnhouwer (dr F.W. Klaarenbeeksingel 65) heeft nu 
al drie maanden geen infectie meer gehad. De antibiotica 
die hij continu inneemt hebben tot nu toe goed gewerkt, al 
blijft de dreiging. En wekelijks krijgt hij bloedtransfusies.
De verbeterde toestand heeft ertoe geleid dat Lenie en hij 
weer wat mobieler zijn. Zondag 22 februari zijn ze naar 
Jochem in Amsterdam gereden en hebben daar zijn nieuwe 
woning kunnen bewonderen.

Ondanks dit mooie bericht blijft de situatie heel kwetsbaar. 
In het ziekenhuis werd dit verwoord als het mogen leven 
in reservetijd. Ze zijn blij dat die hen gegeven wordt.

Tiny Korpel-Meijvogel is begin februari verhuisd naar de 
afdeling Citroenvlinder in De Pol, Nijkerk. Een enorme 
stap, ook voor haar dochters Herma (en haar gezin) en 
Marjo. Het is nog niet zeker hoe het verder gaat. Op het 
moment dat ik dit schrijf heeft ze opnieuw problemen met 
haar darmen. Gelukkig wordt er in De Pol goed voor haar 
gezorgd.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) is tegen de 
tijd dat dit kerkblad verschijnt bijna aan het einde van de 
tweede chemokuur. Deze is lichter dan de eerste om te 
voorkomen dat hij er te ziek van wordt. Gert houdt gemo-
tiveerd de moed erin, in de hoop dat de medicijnen de 
tumor bij de longen terugdringen.

Bij Roel Burema (Veenlanden 133) bleek op een scan dat 
de tumor er nog hetzelfde uitziet als bij het vorige onder-
zoek. Dat is een gematigd goed bericht. Roel is nu begon-
nen aan de tweede kuur waar hij intussen het grootste deel 
van achter de rug heeft. Hij heeft er weinig hinder van, al 
moet hij zichzelf wel in acht nemen en regelmatig rust 
nemen.

Sandra Aukema (Bernhardlaan 10) is half februari geope-
reerd aan haar neus- en voorhoofdsholtes. De operatie is 
goed verlopen. Na een week kreeg ze echter steeds meer 
klachten als hoofdpijn en pijnlijke kiezen. Ze heeft daarop 
een antibioticakuur gekregen. Hopelijk slaat die aan en 
gaat het nu de goede kant op voor haar.

Begin februari is Linda Timmerman-Willigenburg 
(Uithuizerpolder 18) geopereerd aan een gezwel aan haar 
linker middelvinger. Het herstel gaat traag en het is een 
verrassing hoeveel je je linker middelvinger nodig hebt, 
zelfs al ben je rechtshandig. Begin maart hoort ze van de 
chirurg wat voor gezwel het was en of het goed- of kwaad-
aardig was.

Met kerst is Wil Noest-Lensink (Van Aalstplein 25) lelijk 
gevallen, waardoor er iets in haar linkerschouder brak. 
Door rust en door hem in een mitella te houden moest de 
breuk genezen. Intussen is het bot geheeld, al is het nog 
kwetsbaar. Nu speelt haar rechterknie op en kan ze nauwe-
lijks lopen. Hopelijk zal ook dat overgaan.
Ze geeft haar dank door voor de bloemen die ze kreeg op 
8 februari. Ze was er blij mee, het was een heel mooie bos.

Mantelzorger, wat is jouw verhaal?

Zorg voor de ander en zorg voor jezelf. 
Dit was onderwerp van gesprek op de ontmoetingsavond 
voor mantelzorgers in november 2014. 

Deze avond bracht aan het licht dat ontmoeting met 
andere mantelzorgers, het delen van elkaars verhaal, een 
belangrijke waarde heeft. Er bleek behoefte te zijn aan 
meer van deze gelegenheden om elkaar te ontmoeten. 

Graag nodigen we u, mantelzorger of wie er meer van 
wil weten, uit voor een tweede avond om elkaar te ont-
moeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Thema van de avond zal onder andere zijn: 
 Hoe blijf je in balans?

Graag nodigen we u daarom uit op woensdag 22 april  
om 20.00 uur in het Pauluscentrum. 

Ellie Boot en Marjolen Veerbeek
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Adri de Vette (Stoutenburgerlaan 4A) is eind november 
geopereerd aan een liptumor. Daarna werd de plek 
intensief bestraald. Wekenlang moest Adri met een forse 
lip leven, wat soms ongemakkelijke reacties van mensen 
teweeg bracht. Inmiddels gaat het veel beter. Er is 
gelukkig geen infectie opgetreden en Adri’s lip geneest 
voorspoedig.

De ouders van de kleine Sofie Brouwer van vijf maan-
den (Galoppeerbaan 14, Amersfoort) kregen begin 
februari te horen dat Sofie verschillende afwijkingen 
aan haar hartje heeft. Inmiddels hebben allerlei onder-
zoeken plaatsgevonden. Daaruit bleek, dat de afwijkin-
gen met waarschijnlijk één operatie verholpen kunnen 
worden. Dat was na alle schrik een goed bericht. De 
operatie zal binnen zes weken plaatsvinden. Het zal heel 
spannend zijn. Maar Niels en Mirjam hebben alle hoop 
en vertrouwen dat het goed gaat komen.

Floor Huurdeman (De Veenslag 5) heeft de zesde che-
mokuur goed doorstaan. Ze is nu halverwege het inten-
sieve traject; daarna volgt een minder intensief traject, 
waarin de kuren elkaar in iets minder snel tempo opvol-
gen.
Er staat haar nog een grote hoeveelheid behandelingen 
te wachten. Voor haarzelf en voor Annemieke, René en 
Thijs is dit een enorm deel van hun leven geworden. 
Maar er is hoop, dat Floor hier doorheen gaat komen. 
Allereerst doordat de operatie in november zo goed is 
geslaagd. In de tweede plaats doordat het subtype her-
sentumor dat Floor had, het meest ‘gunstige’ is. En al 
valt er nog niets te zeggen over het toekomstbeeld voor 
Floor, Annemieke en René durven weer een beetje voor-
uit te kijken.

Henny Uiterwijk-van Ekeren (Psychogeriatrisch zorg-
centrum Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS 
Leusden) heeft half januari een tia gehad. Ze was daarna 
een tijd grotendeels van de wereld. Het eten bleef haar 
goed smaken, maar evengoed viel ze behoorlijk af. Wim 
ging vaker bij haar op bezoek in de hoop dat de herken-
ning haar levensmoed zou geven. Inmiddels gaat het 
gelukkig beter. Henny is wel achteruit gegaan, maar rea-
geert regelmatig weer opgewekt en verheugd als ze Wim 
ziet.

Wat is er veel leed dat in ons midden plaatsvindt. Aan 
ieder, hier genoemd of niet genoemd, van harte hoop en 
goede moed gewenst. En lieve naasten om zich heen om 
het leven vol te houden en om vertrouwen te houden.

IN GEDACHTENIS 
ANNIE MARIA VAN DEUVEREN

Zondag 1 februari was de onverwachte sterfdag van 
Annemiek van Deuveren. Annemiek is 52 geworden. Ze 
woonde met haar partner Co in een huis bij Lunteren 
middenin de natuur. Beiden hielden van paarden en 
samen hadden ze er verschillende dieren. Haar huis was 
de plek waar Annemiek soms rust vond. Als ze uit het 
keukenraam over het land uitkeek, of als ze keek naar 
de kippetjes, voelde ze zich gelukkig.Annemiek was lief 

en hartelijk, maar ook hypergevoelig en zat regelmatig 
niet goed in haar vel. Ook fysiek had ze het niet makke-
lijk. Ze zat dan als het ware gevangen in haar eigen lijf, 
zoals haar vader Max het uitdrukte.
Die moeite met het leven was kenmerkend voor 
Annemiek. Ook voor Max en Riet, haar ouders, en voor 
broer Wim-Jan, zus Nanda en pleegzus Elly was dat niet 
makkelijk. Toch overheerste in ons gesprek ter voorbe-
reiding op het afscheid vooral het mededogen. Met lief-
de en mededogen vertelden haar dochters, Judith en 
Danique, over haar. Met Co had ze de afspraak dat ze 
dit jaar zouden trouwen. Met Judith deelde ze de liefde 
voor paarden. Ook deelden ze de liefde voor Jari, haar 
kleinzoon, zoon van Judith en André. Jari maakte iets 
los in Annemiek wat haar veranderde en wat meer 
warmte bracht in haar relatie met Judith. Met Nanda 
had Annemiek een nauwe band toen Nanda ziek was. 
Na Nanda’s overlijden miste ze haar iedere dag.
De natuur en de dieren waren voor haar bron van genie-
ten. Als kind al kon ze verrukt zijn van een slak of een 
worm en die uitgebreid bestuderen. In de natuur kon ze 
zichzelf vergeten. Materieel had ze niet veel nodig en 
leefde ze als de vogels waarover we lazen bij haar 
afscheid: “Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien 
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het 
is jullie hemelse Vader die ze voedt.” (Matteüs 6,26)
Op vrijdag 6 februari namen we afscheid van Annemiek 

in een dienst in de Eshof. Daarna is Annemiek begra-
ven op de begraafplaats, in het graf bij Nanda.
Aan Judith en André en Jari, aan Danique en 
Willemieke, Max en Riet, aan Co en aan allen die 
Annemiek missen vele warme herinneringen gewenst.

IN GEDACHTENIS 
AALTJE VAN MEERVELD-MOSTERT

Op maandag 2 februari overleed Alie van Meerveld. Ze 
wandelde samen met Bep van Deuveren met de honden 
van Bep, wat ze vaak samen deden. Tijdens de wande-
ling kreeg ze een hartstilstand. Reanimatie mocht niet 
baten. Het was een grote schok voor Gert, haar echtge-
noot en voor haar dochter Alice, schoonzoon Henk en 
kleindochter Iris – en natuurlijk voor Bep.
Alie is 75 jaar oud geworden. Met Gert woonde Alie 
op Koolmeeslaan 10. Meer dan vijftig jaar zijn ze 
getrouwd geweest. Ze begonnen samen in een boerde-
rij bij Nijkerkerveen, Alie’s geboortedorp. Terwijl Gert 
werkte in de eierenhandel verzorgde Alie varkens en 
kippen en andere dieren. Na acht jaar huwelijk werd 
Alice geboren. Toen zij twee jaar was, verhuisde het 
gezin naar de Koolmeeslaan.
Alie was graag bezig. Eerst op de boerderij met de die-
ren en alles wat er te doen was. Aan de Koolmeeslaan 
kwam er meer vrije tijd. Daar kon ze naast het poetsen 
en breien veel wandelen en fietsen. Samen met Gert 

ging ze er dagelijks 
één tot anderhalf uur 
met de fiets op uit. 
Ook hebben ze samen 
jarenlang gedanst.
Alie was liever bezig 
met haar handen dan 
dat ze sprak. Ze zei 
niet veel over zichzelf 
of over wat er in haar 
omging en moeilijke 
gesprekken ging ze het 
liefst uit de weg. Ze 

stond wanneer ze maar kon klaar voor anderen, maar 
vond het lastiger om zelf hulp te aanvaarden. Ze wilde 
niemand tot last zijn. Met dat alles was ze een tamelijk 
gesloten persoonlijkheid. Maar een andere kant van 
haar waren haar humor en haar vriendelijkheid.
Op maandag 9 februari hebben we afscheid van Alie 
genomen in een dienst in de aula van de begraafplaats. 
Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar graf.
Aan Gert, Alice en Henk, Iris en Robert van harte 
sterkte gewenst om dit verlies te verwerken.

FELICITATIES
Op 12 februari is Benthe Charly geboren. Ze is de 
tweede dochter voor Elske den Uijl en Niels Groen en 
ze woont op Constantijngaarde 2. Ze heeft al een grote 
zus, Jessie van drie. Namens de Eshofgemeente van 
harte geluk gewenst met elkaar!

Vier bruidsparen hadden in de eerste maanden van dit 
jaar een jubileum te gedenken. Op 13 januari waren 
Willemien en Jan van Putten-Gerritsen (Elzenlaan 40) 
vijfenvijftig jaar getrouwd. Op 31 januari volgden 
Janet en Teus van Tamelen-van Asselt (Nijkerkerstraat 
32) met een veertigjarig jubileum. Ineke en Richard 
Huijskes-Haas (Frans Tromplaan 65) gedachten op 20 
februari dat ze vijfenveertig jaar aan elkaar verbonden 
waren. En het bruidspaar Rombout-Davids (Van 
Dedemlaan 49) was op 27 februari vijfenveertig jaar in 
de echt verbonden.
Omdat dit kerkblad pas na 1 maart verschijnt noem ik 
hier ook het echtpaar Woudenberg-Van Ravenhorst 
(Nieuwe Kerkstraat 95a, Nijkerkerveen), dat op die 
datum het vijfentwintigjarig jubileum viert.
Bruidsparen, van harte geluk gewenst namens de 
Eshofgemeente!

WEBLOG
Het is ongeveer vier maanden geleden dat ik aan een 
weblog op de site van de Eshofgemeente begon. Een 
leuke bezigheid, al is er niet altijd iets te vertellen 
waarvan ik denk dat het interessant is – dat slaat de 
lezer wel over, hoop ik dan maar. Dit weblog geeft me 
onder meer de prettige mogelijkheid om actuele 
gebeurtenissen te delen. Wanneer er iemand overleden 
is, kan ik daar direct iets over schrijven en soms een 
foto plaatsen. Voor wie dat ziet voorkomt het schrik op 
een moment wanneer misschien de uitvaart al achter de 
rug is. Ook de doop van Benthe Groen en Sofie 
Brouwer, die plaats zal vinden voordat dit kerkblad 
verschijnt, kan ik op het weblog vermelden. Datzelfde 
doe ik ook op de facebooksite van de Eshofgemeente.
Voor actuele informatie uit de gemeente kunt u dus 
terecht op mijn weblog via de site www.pgdeeshof.nl 
en op de facebooksite van de Eshof. (De naam van de 
Eshof op facebook is: ‘Protestantse Gemeente ‘de 
Eshof’ – Hoevelaken’. Maar wie enkel de zoekterm 
‘Eshof’ invult, komt er ook.)

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
te laten dopen. Maar daar konden ze niet op wachten. 
Haar moeder Elske vertelt waardoor dat komt:
“Wij zijn Niels Groen en Elske den Uijl, onlangs zijn 
wij (terug) verhuisd naar Hoevelaken, nadat wij een 
aantal jaar met veel plezier in Amersfoort hebben 
gewoond. Inmiddels zijn wij weer helemaal blij en op 
onze plek in Hoevelaken. Op 12 februari 2015 is ons 
geluk vergroot met een tweede dochter: Benthe Charly. 

Net als bij haar zus Jessie, vinden wij het ook voor 
Benthe heel belangrijk dat ze gedoopt wordt. Vanwege 
Niels zijn werk als kapitein op een vrachtschip, waarbij 
hij steeds 3 maanden van huis is, werd de doop op korte 
termijn gepland. Heel bijzonder voor ons, dat ons meisje 
van net twee weken oud deze blijde gebeurtenis al mag 
meemaken.
Wij willen Benthe graag de mogelijkheid geven om ‘het 
geloof’ te ontdekken en leren kennen. De doop is daar 
voor ons het begin van. Haar eerste aanraking met God, 
maar ook met de warme gemeente van ‘de Eshof’, waar 
wij ons beiden zeer welkom en geaccepteerd voelen. 
Onze ervaring is dat iedereen zonder vooroordeel van 
harte welkom is binnen de gemeente. We hopen dat 
onze dochters deze ervaring mogen delen en warmte 
mogen voelen.”

AFSCHEID VAN ANNIE HANSE

In het vorige kerkblad noemde ik de namen van degenen 
die aan het eind van een ambtstermijn waren gekomen 
en die nu weer als ‘gewoon gemeentelid’ door het leven 
gaan. Ik ben toen iemand vergeten: Annie Hanse. Annie 
is in 2009 bevestigd tot diaken. In 2013 is ze een her-
nieuwde verbintenis aangegaan voor twee jaar. En daar-
om is ze in januari 2015 gestopt als diaken.

Annie heeft de bij-
zondere eigenschap 
dat ze bijna onge-
merkt kan zorgen 
dat alles loopt: dat 
iedereen een plek 
heeft en voorzien is 
van koffie of thee, 
bijvoorbeeld. De 
snelheid en efficiën-
tie waarmee ze dat 
doet, heb ik altijd 
bewonderd. Niet 
alleen in de Eshof, ook tijdens de oecumenische reizen. 
Gelukkig blijft Annie dezelfde, want nog steeds doet ze 
dit, bijvoorbeeld bij de filmvertoningen in de grote zaal 
van de Stoutenborgh. En verzorgt ze nu, samen met 
Frans, de verdeling van het kerkblad over de verschil-
lende contactpersonen, ouderlingen en diakenen.
Annie, namens de Eshofgemeente heel hartelijk bedankt 
voor al je inzet!

PALMZONDAG 29 MAART

Op Palmzondag mogen alle kinderen weer palmpaas-
stokken maken. We beginnen gezamenlijk in de kerk-
zaal. Vlak na het begin van de viering gaan de kinderen 
dan naar de zijruimtes. Daar zullen ze kleurige (en lek-
kere) palmpaasstokken maken. Heeft u nog een palm-
paasstok thuis? Neem die mee!
Marjolen Veerbeek zal aan de kerkdienst meewerken. 
Voor haar stage moet ze een uitgewerkte liturgie maken; 
die gaat ze maken voor deze viering. Marjolen en ik zul-
len samen in deze dienst voorgaan.

VESPERS

In de Stille Week, die begint op zondag 29 maart, zullen 
er iedere avond weer vespervieringen zijn. ‘Vesper’ 
betekent ‘avond’; het woord is liturgische taal voor 
‘avondgebed’. We bereiden de vespers voor in oecume-
nisch verband. Linda de Wals doet mee namens de 
Paulusgemeenschap. Cees Otte, Gert de Gans, Lieske 
Duim, Marjolen Veerbeek en ikzelf namens de 
Eshofgemeente.
De vespers beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in 
de Eshof. De eerste is op zondag 29 maart, de laatste 
van de vier op woensdag 1 april.
Er is geen opstanding zonder bewustzijn van het dal 

KLEUREN IN DE KERK

Een van de kinderen had laatst een geïnteresseerde 
vraag: wat betekenen de kleuren in de kerk? Leuk om 
daar iets over te vertellen!

Waar de betekenis van de taal van de  kleuren precies 
vandaan komt, is niet te achterhalen. De betekenis is 
deels psychologisch, deels natuurlijk bepaald en ook de 
cultuur en de tijd spelen een rol. Zo is in Spanje de 
kleur op de Mariafeesten blauw, en in Portugal is geel 
een feestkleur terwijl de Kerk van Engeland naast wit 
ook goud gebruikt.
De algemeen aanvaarde betekenis van de kleuren is:

wit – dit is de enige kleur die in de bijbel wordt 
genoemd als liturgische kleur. Wit duidt op reinheid, 
schoongewassen zijn, op licht en op feest.
rood – rood is de kleur van vuur. Vuur verwijst naar de 
heilige Geest, die ‘als een soort vlammen’ neerdaalde op 
de hoofden van Jezus’ leerlingen (Handelingen 2,3). 
Rood is ook de kleur van bloed en verwijst daarmee 
naar martelaarschap.
paars – paars is de kleur van ingetogenheid, boete, 
rouw, bezinning. De weken ter voorbereiding op het 
kerstfeest en op Pasen hebben de kleur paars.
roze – roze is een mengkleur van paars en wit: in de 
boetetijd breekt het wit van het feest door. Dat gebeurt 
op de derde zondag van Advent en op de vierde zondag 
in de Veertigdagentijd.
zwart – dit is de kleur van het diepste verdriet, als alle 
licht ontbreekt.
groen – groen is de kleur van de hoop, van groei en van 
toekomst.

Door het jaar heen wisselen de kleuren elkaar af. 
Meestal zal het moment in het liturgische jaar de kleur 
bepalen. Soms zijn er andere gebeurtenissen die een 
kleur met zich meebrengen. Wanneer bijvoorbeeld men-
sen in een ambt worden bevestigd, is de kleur rood: 
kleur van de Geest en van bezieling. En wanneer er een 
uitvaart is, is de kleur meestal wit: kleur van het witte 
kleed, waarin we voor God verschijnen. 

DOOPDIENST OP 1 MAART

Dit kerkblad komt niet uit voor 1 maart. Daarom kunnen 
we via dit medium niet de dopelingen van die zondag 
aan u voorstellen. Gelukkig kon dat wel via de face-
booksite van de Eshof en via mijn weblog. 

Hier volgt een wat uitgebreidere introductie van de twee 
dopelingen en hun ouders.

Dat er op 1 maart twee kinderen werden gedoopt, was 
een onverwacht feest. Sofie Brouwer zou aanvankelijk 
rond die datum een hartoperatie moeten ondergaan. Die 
blijkt nu echter later te gaan plaatsvinden. 
Mirjam en Niels vinden het fijn als Sofie vóór de opera-
tie wordt gedoopt. En gelukkig kan dat.
Mirjam vertelde in het doopgesprek dat ze is opgegroeid 
in de Eshof. Na haar jeugd verschoof het geloof naar de 
achtergrond, onder meer omdat Niels niet betrokken is 
bij een kerk. Toen werd in oktober 2011 Lieke geboren. 
Mirjam heeft lang over de doop van Lieke nagedacht. 
Ze merkte toen hoe belangrijk ze het vond dat Lieke in 
aanraking zou komen met de kerk en met het geloof. 
Niet om haar een bepaalde kant op te manoeuvreren – 
maar om haar de mogelijkheid te geven later zelf te kie-
zen. Niels heeft een kerkelijke achtergrond en hoewel 
hij zich niet aangetrokken voelt tot de kerk, staat hij er 
open voor.
Na de geboorte van Sofie was Mirjams keuze gelijk 
gemaakt. Ook met Sofie voelt ze de behoefte om naar 
de kerk te gaan en tegen God te zeggen: “kijk, dit is ze 
nou.”

Binnen zes weken zal Sofie geopereerd worden. 
Gelukkig is er een operatie mogelijk en kan alles goed 
komen. Maar spannend blijft het wel. Mirjam hoopt dat 
God haar zal beschermen en daar vertrouwt ze ook op: 
Gods aanwezigheid voelt als geborgenheid. Hij zal erbij 
zijn. Dat geeft haar rust.

De tweede dopeling is Benthe. Zo jong als zij heb ik 
nog niet vaak een baby gedoopt: ze is geboren op 12 
februari, dus nog maar net twee weken oud! 
Haar ouders hebben erover gedacht om haar met Pasen 
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Kerkdienst en liturgie
helemaal los. Is het dan niet mooi om op zeker moment 
in je leven te benoemen dat dat zo is? Dat je je geraakt 
voelt, hoe dan ook, door iets wat groter is dan jezelf; 
door iemand die jou niet loslaat en op onverwachte 
momenten je levenspad kruist? Het maakt niet uit hoe 
oud je bent: tussen pakweg 15 en 95 jaar bestaat de 
mogelijkheid om belijdenis te doen van je geloof.

De belijdenis van je geloof is niet een eindpunt op je 
geloofsweg, maar een mijlpaal op de route. Nadat je 
belijdenis hebt gedaan hoef je niet ineens veel meer te 
weten en zeker niet meer te geloven. Maar belijdenis 
doen kan wel een bijzondere en inspirerende ervaring 

zijn. Net als de weg ernaar toe. We bereiden ons in enke-
le gesprekken voor op de kerkdienst van Pinksteren. En 
staan stil bij de geloofsweg die we tot dat moment heb-
ben afgelegd. Velen die al belijdenis hebben gedaan, mer-
ken hoe hun geloofsleven erdoor verdiept wordt. Door 
deze weg naar de belijdenis te gaan, doen ze gedachten 
en ervaringen op waar ze mee verder kunnen.

Wil je er een keer hardop over nadenken of belijdenis 
doen iets voor je zou zijn? Bel of mail me!

Ellie Boot

waarin we vast kunnen zitten. Er is geen bevrijding zon-
der besef van wat ons gebonden houdt. In de vesper 
zoeken we naar stilte en naar woorden die ons helpen 
om ons van dit dal en die gebondenheid bewust te zijn.

HET PAASTRIDUUM

Het Paastriduum – het is de oude, liturgische naam voor 
de vieringen die beginnen op Witte Donderdag. De laat-
ste ervan zou de avondviering van de Eerste Paasdag 
zijn, als we die hadden gehad.

Witte Donderdag zullen we vieren in het Pauluscentrum. 
Gerda Kammeijer, Gerda van Vilsteren en ik zullen 
voorgaan in een ‘open viering’ – een viering waarin we 
de gewoonten van de Paulusgemeenschap volgen en 
waar we als Eshofgemeente te gast zijn. We volgen deze 
Witte Donderdag de liturgie van het paasoratorium “Als 
de graankorrel sterft” met teksten van Marijke de 
Bruijne en muziek van Peter Rippen, Anneke Plieger-
van der Heide en Chris van Bruggen.
Ieder die wil kan zich uiterlijk 30 maart opgeven voor 
een avondmaaltijd op deze dag. De maaltijd wordt 
geserveerd in de Eshof. Elders in dit kerkblad staat hier 
meer over te lezen. Tijdens het eten wordt iets uitgelegd 
over de symboliek van de smaken van Pesach. 
Aansluitend wandelen de disgenoten naar het 
Pauluscentrum, waar we gedenken hoe Jezus voor het 
laatst at met zijn leerlingen.  Volgens het evangelie van 
Johannes gebeurde dit op Seideravond, de avond waar-
mee de viering van Pesach, het Joodse paasfeest, begint.

Op Goede Vrijdag zal er om 19.00 uur een viering zijn 
in de Eshof. Ter gelegenheid van zijn vijfentwintig jarig 
bestaan heeft gospelkoor Free de Matteüspassie van 
Gerard van Amstel en Piet van Midden ingestudeerd. In 
de viering zullen ze deze passie zingen, afgewisseld 
door Bijbelteksten uit het Matteüsevangelie. Met een 
viertal koralen zingen we allen mee.

De Paasnacht is het moment waarop we vieren dat het 
licht het wint van de duisternis. Dit jaar hebben de kin-
deren van de basiscatechese de nieuwe paaskaars 
beschilderd. Enkelen van hen zullen het licht de kerk-
zaal binnen dragen. Ze halen het vuur kort voor tien uur 
eerst op bij de vuurkorf, die buiten op het pleintje naast 
het Pauluscentrum staat. Ook de paaskaars van het 
Pauluscentrum zal aan dat vuur aangestoken worden. 
Eenmaal in de kerkzaal zullen ze het licht aan iedereen 
doorgeven.
Ook de jongeren die met het diaconale project naar 

Moldavië gaan, zullen in de paasnacht aanwezig zijn. Ze 
hebben een eigen aandeel in de dienst.

Op Paasmorgen, 20 april, vieren we het leven dat door 
de dood heen doorgaat.
Vanaf Paasmorgen tot en met Pinksteren zullen we lezen 
uit het Hooglied. We worden daarbij geïnspireerd door 
een schilderij van Harbert Booij. Al vóór Kerst was hij 
een keer in de Eshof om te kijken naar de lichtval en 
naar de plek waar zijn schilderij zou komen te hangen: 
onder het glas-in-loodraam, naast het orgel. Sinds dat 
moment is hij zich aan het verdiepen in het Hooglied en 
in voorstudies voor zijn schilderij.

Ik ken Harbert Booij 
van de Klinische 
Pastorale Vorming, 
die ik tussen 2002 en 
2004 heb gevolgd op 
Zon en Schild. Hij 
gaf ons toen les in 
beeldende communi-
catie. Ook doceert hij 
aan de Hogeschool 
Windesheim in ver-
schillende vakgebie-
den, die alle te maken 
hebben met de rol en 
de betekenis van 
kunst(didactiek) in 
de theologieoplei-
ding. Hij exposeert 
soms met werk dat een relatie heeft met de schriftlezin-
gen, zoals in 2014 in de Bergkerk. Het zal bijzonder zijn 
om ons bij het luisteren naar het Hooglied te laten inspi-
reren door een werk van zijn hand.

BELIJDENIS MET PINKSTEREN…?

Wie voelt ervoor om, op basis van eigen keuze, lidmaat 
te worden van de gemeente van Christus?
Mogelijk ben je ooit gedoopt. Dat was een keuze die 
voor je gemaakt werd door je ouders. Mogelijk ben je 
niet gedoopt. De meeste kinderen groeien op en houden 
op zekere leeftijd de kerk voor gezien. Sommigen keren 
er terug, soms wanneer ze zelf kinderen hebben en 
beseffen dat ze hen iets mee willen geven van geloof in 
God. Andere mensen ondervinden op veel latere leeftijd 
de aantrekkingskracht van een geloofsgemeenschap.
Veel mensen laten het geloof en vaak ook de kerk nooit 

Zelfportret Harbert Booij
houtsnede, 2004

Stap voor stap, steen voor steen
Deze 40 dagen zijn de kinderen zondag aan zon-
dag samen met een pelgrim op weg om iets van 
God te zien. Het wil een doorkijkje zijn naar 
waar het nu eigenlijk om gaat op weg naar 
Pasen. 
Elke zondag een andere Moldaviëganger die de rol van 
pelgrim op zich neemt en de kinderen op weg helpt. Die 
pelgrim gaat voor de kinderen uit 
naar hun eigen ruimte. Telkens zal de 
pelgrim even stilstaan met de kinde-
ren voor in de kerk, en met ze praten 
over wat een pelgrim zoal meemaakt, 
en wat haar of hem bezighoudt onder-
weg.

Misschien ook om even te kijken naar 
de schikking, waar net als bij de kin-
deren een mens op weg is naar 
Jeruzalem. Is dat de pelgrim? Ben jij 
die pelgrim?

De tocht gaat over engelen en licht, 
bergen en dalen, over stoppen en 
doorgaan, over delen en weggeven, 
over kiemen en groeien, over juichen 
en huilen. Over opstaan.

Tot Pasen nemen de kinderen geen 
licht mee naar de eigen ruimte, maar 
een rugzak. Die ligt op de liturgieta-
fel waar anders de paaskaars staat. 

Die rugzak pakken ze samen uit in de eigen ruimte. Er zit 
iets in, een symbool voor wat er die week aan de knikker 
is met de pelgrim.

In de eigen ruimte krijgen alle kinderen een boekje, met 
een bladzij voor elke zondag van de veertigdagentijd. 
Met Pasen krijgen ze het boekje mee of anders wordt het 

ze thuisgebracht. Niet alle kinde-
ren zullen er altijd zijn, maar áls 
ze er zijn kunnen ze in het boekje 
werken. Alleen gastkinderen, die 
echt maar één keer komen, krijgen 
het boekje gelijk mee.

O ja, met Pasen neemt iemand 
anders de honneurs waar als pel-
grim, want dan zijn de 
Moldaviëgangers even uitgeteld 
van een nacht lang samen waken.

De kinderdienstleiding wenst jullie 
en jullie kinderen en kleinkinderen 
een goede tocht toe op weg naar 
Pasen. Heil, zegen, leven.

Feije Duim, 
namens de kinderdienstleiding



D E  E S H O F 11

Uit de kerkenraad

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E10

Vorming & Toerusting
WAT BEZIELT JE? 
WERKEN IN EEN VERPLEEGHUIS!
In een verpleeghuis wonen mensen 
die ernstig ziek zijn en/of blijvend 
afhankelijk van anderen. Veel van 
hen worden niet meer beter.

Wat bezielt een arts om daar te gaan 
werken? Is het niet een ‘ondankbare’ 
taak? Op deze avond vertelt Marieke 
Idema er over. Zij is Specialist 
Ouderengeneeskunde in woon-zorg-
centrum ‘De Haven’ in Bunschoten-
Spakenburg. Ze vertelt over wat haar 
drijft en bezielt in haar werk, en waarom het absoluut 
níet ‘ondankbaar’ is. Uiteraard is er ook ruimte om van 
gedachten te wisselen over het leven en werken in een 
zorginstelling. 

U bent van harte welkom op donderdag 12 maart om 
20.00 uur in de Eshof. 

FILMCAFE: ELEFANTE BLANCO. 
Een film die zich afspeelt in een sloppenwijk in 
Argentinië, waar paus Franciscus vandaan komt. Twee 
priesters, beiden met een turbulent zendelingenverleden 
in Midden-Amerika, vestigen zich in de sloppenwijk 
'Villa Virgin' van Buenos Aires om maatschappelijk werk 
te verrichten. Ze ontmoeten de atheïstische Luciana die 
actief strijdt tegen corruptie. Door de kerkelijke hiërar-
chie en corrupte overheden wordt hun loyaliteit op de 
proef gesteld. Ondertussen wordt de situatie in de wijk 
steeds erger en loopt hun leven gevaar. 

Deze film wordt vertoond 
in samenwerking met 
Sigma en de Bibliotheek 
Nijkerk & Hoevelaken. De 
kaartjes kosten 10 euro per 
stuk en zijn verkrijgbaar in 
de bibliotheek, via www.
bibliotheeknijkerk.nl of op 
de avond in de zaal. Vooraf 
aan de films zal er een korte 
inleiding zijn en na afloop 
is het mogelijk om na te 
praten. 

Woensdag 18 maart 2015 om 19:30 uur. 
De Stoutenborgh, Sportweg 23, Hoevelaken

TEGELS VERTELLEN HET PASSIEVERHAAL. 
Een unieke diaserie over het lijdensverhaal, in 14 kruis-

wegstaties, in kleur. Bijbelse voorstellingen 
op tegels hadden, naast decoratie, ook een 
didactische en pedagogische functie. Gods 
woorden en daden werden letterlijk 'in huis 
gehaald'. De kennis en godsdienstzin in het 
huisgezin werden hierdoor bewaard en ver-
sterkt.
Ton Hulsebos vertoont de dia's, de tekst is 
van Pater A. Maat. 
Woensdag 25 maart 2015, 15:00 - 17:00 
uur, Pauluscentrum

DE SMAKEN VAN PESACH
Uitnodiging: 
om samen te eten op Witte Donderdag 2 april, 
voorafgaand aan de viering. 

We bereiden een eenvoudige maaltijd met de smaken van 
Pesach. 
Het laatste avondmaal van Jezus en zijn discipelen was 
een seidermaaltijd tijdens het Pesachfeest, wanneer de 
uittocht uit Egypte wordt herdacht. Een maaltijd vol van 
Joodse symboliek. De verschillende smaken hebben alle-
maal een betekenis. 
Wij willen geen Joodse seidermaaltijd bieden, maar heb-
ben wel gebruik gemaakt van de smaken, de groentes en 
kruiden uit deze traditie. In combinatie met het sobere 
van de vastentijd is het verrassend dat het een heerlijk 
geheel wordt, dat zeker zal smaken.

De maaltijd vindt plaats in de Eshof. U bent van 
harte welkom vanaf 17.30 uur. Om 17.45 uur vangt 
de maaltijd aan.
Na de maaltijd kunnen we deelnemen aan de viering in 
het Pauluscentrum om zeven uur.

Vanwege de voorbereiding willen we graag weten hoe-
veel mensen er mee-eten. 
Tot en met maandag 30 maart kunt u zich aanmelden via 
e-mail vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com of 
telefonisch bij Liesbeth van het Ende (2637398) of 
Anneke van der Herberg (2454370).

Wij attenderen u op de wandeling door Joods 
Amsterdam op 19 april a.s. die Vorming en Toerusting 
heeft georganiseerd. Dan is er vast gelegenheid meer 
te weten te komen over het Joodse Pesachfeest.

Op het moment, dat deze 
Rondom bij u bezorgd is, 
is de tweede kerken-
raadsvergadering van 
2015 achter de rug. De 
informatie uit deze ver-
gadering leest u in de 
april editie van Rondom. 
Het redigeren, drukken 
en bezorgen van ons 

mooie kerkblad kost nu eenmaal een dag of 
tien. In deze impressie schets ik u een beeld van 
wat in de vergadering van 22 januari 2015 
onder meer aan de orde is geweest.

AFSCHEID VAN EN BEDANKJES VOOR
Met de bevestigingsdienst zondag 25 januari 2015 in het 
vooruitzicht, hebben we deze vergadering afscheid 
genomen van enkele ambtsdragers. Max van Deuveren 
(ouderling kerkrentmeester) en Joke van der Klok (pas-
toraal ouderling) worden beiden bedankt voor hun toe-
gewijde inzet als ambtsdrager. Ook Klaas van Dasselaar 
en Annie Hansen (beiden diaken) gaan de kerkenraad 
verlaten. Omdat zij deze vergadering verhinderd waren, 
nemen we in de vergadering van maart afscheid van ze.
Harm van Reijendam heeft gedurende een groot aantal 
jaren de distributie van Rondom gecoördineerd. Harm 
was een deel van de kerkenraadsvergadering te gast, 
zodat we hem konden bedanken voor zijn inzet.

DUURZAAMHEID
In de januari / februari uitgave van Rondom maakte ik 
melding van het bespreken van het plan van aanpak van 
de door de kerkenraad ingestelde commissie 
“Duurzaamheid”. De kerkenraad stemde in met het plan 
van aanpak, zodat de commissie verder kon met het uit-
werken en concretiseren van de plannen. De commissie 
rapporteert periodiek aan het moderamen en aan de ker-
kenraad over de voortgang. 
De commissie is sinds de december vergadering voort-
varend aan de slag gegaan. Op 28 januari wordt de door 
de gemeente Nijkerk georganiseerde informatieve avond 
over zonenergie bezocht. Daarnaast is men op zoek naar 
een stagiair die de commissie kan ondersteunen bij het 
verder uitwerken, concretiseren en verder aanvullen van 
de plannen. Vanuit de kerkenraad wordt de commissie 
gevoed met suggesties en ideeën. 
Met het project duurzaamheid proberen we, naast het 
realiseren van concrete zaken, ook bewustwording ver-

der aan te wakkeren binnen onze kerkelijke gemeen-
schap, maar ook daar buiten. Wellicht biedt het project 
Duurzaamheid de nodige aanknopingspunten voor het 
programma Vorming en Toerusting 2015-2016.
Als kerkenraad zijn we blij met de grondige aanpak en 
het enthousiasme van de commissie Duurzaamheid.

AVOND NIEUW INGESCHREVEN LEDEN
Dinsdag 14 april is de informatieavond voor nieuw inge-
schreven leden gepland. Deze avond wordt voorbereid 
en verzorgd door Ellie Boot, Hannah Wicherink en 
ondergetekende. De uitnodigingen worden via de wijk-
teams bezorgd bij de leden die vanaf maart 2014 tot 
heden zijn ingeschreven. 
Indien u langer ingeschreven staat bij PKN de Eshof en 
toch deze informatieve kennismakingsavond wilt bijwo-
nen, dan is dat mogelijk. Stuurt u mij in dat geval een 
e-mailtje of bel me even op. Ik zorg dan dat er een uit-
nodiging naar u toe komt.

PASTORAAT
Door verschillende omstandigheden blijft een tekort aan 
pastorale ouderlingen spelen. Het lijkt steeds moeilijker 
te worden om ‘jonge aanwas van’ ambtsdragers te krij-
gen. Daarom trekken we de discussie wat breder, al 
blijft het tekort aan pastorale ouderlingen het belangrijk-
ste onderwerp van discussie.
Ter inleiding op de discussie wordt een verslag van 
Herman Julsing gedeeld. Het gaat over een inspiratie-
avond van de PKN die door Herman is bezocht. Het was 
een prima avond, die zijn naam eer aan deed. Je komt in 
contact met groepen uit andere gemeenten, zodat je met 
elkaar kunt delen waar je tegenaan loopt.
Met bovenstaande in het achterhoofd beginnen we de 
discussie. Talent is er genoeg binnen onze gemeente. We 
zijn er van overtuigd dat daar het probleem niet ligt. 
Kijkt men niet te zwaar tegen het ambt (ja, dat klinkt 
best gewichtig) aan, waardoor iemand misschien te snel 
denkt over te weinig bagage te beschikken. 
Bedenkingen hebben alle ambtsdagers eigenlijk wel 
gehad, maar de uiteindelijke conclusie is dat het vooral 
leuk werk is, dat je samen doet. 
Het was een boeiende en zinvolle discussie, die Ellie 
Boot meer dan genoeg (extra) stof en inspiratie gaf voor 
de uitleg tijdens de bevestigingsdienst van 25 januari. 
Tot besluit hebben we afgesproken dat Hannah 
Wicherink en Nel van Rietschoten een stuk opstellen 
voor de Rondom van maart. 
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Uit de kerkenraad Vrijwilliger bij … de kosters
UITNODIGING
Ik nodig iedereen van harte uit om de bijdrage van 
Hannah en Nel te lezen en goed tot zich door te laten 
dringen. Misschien leidt dit tot zoveel aanmeldingen, 
dat er in september geen vacatures meer zijn. Maar mis-
schien ook niet.

Tot slot een verzoek aan iedereen die na het lezen van 
de bijdrage van Hannah en Nel toch denkt: ‘Toch (nog) 
niets voor mij’. Spreek ons aan en laat het ons weten 
wat uw twijfels zijn! Wellicht kunnen wij hier weer van 
leren.

Jac van Hoeijen

Vrijwilligers en hun activiteiten krijgen ook dit 
jaar speciale aandacht in de Rondom.  Zo kan 
iedereen lezen wat er gedaan wordt en ook 
waarom en door wie. Vorige keer was de spot 
gericht op de liturgische schikgroep. Dit keer 
gaat de aandacht naar de kosters. Dus ging ik 
op bezoek bij André Lekkerkerker, onze hoofd-
koster. Het begon met de vraag van Jan van de 
Molen om mee te draaien met de kosterdien-
sten. Impulsief zei hij meteen: Ja! 

Ja, zegt André, dat zal meer dan 
35 jaar geleden zijn geweest. We 
kerkten nog in de bibliotheek. 
Het team was toen nog veel 
kleiner. Nu is het uitgegroeid tot 
een groep van 12 mensen. Dat is 
een mooi aantal. Je draait onge-
veer 4 diensten per jaar. Dan 
blijft het leuk want het is toch 

‘liefdewerk oud papier’. Of is ‘pro Deo’ beter?

IS HET WERK ANDERS GEWORDEN
 IN AL DIE JAREN?

Vroeger moest je ook voor het geluid zorgen (daar zijn 
nu specialisten voor) en ook stonden André en Lies 
samen het brood te snijden als de volgende dag 
avondmaal werd gevierd. Dat wordt nu door de dia-
kenen gedaan. Maar er zijn ook taken bijgekomen, 
zoals de antipendia (de gekleurde doeken over de 
tafel en de kansel en achter de kansel)  verwisselen. 
André haalt het rooster erbij en hierop is precies te 
zien wanneer de antependia een andere kleur krijgen. 
Nu in de 40-dagentijd is de kleur weer paars, net als 
in de adventtijd, de kleur van bezinning, van voorbe-
reiding en verwachting.

HOE HOUD JE DIT 
AL MEER DAN 35 JAAR VOL? 

Het voelt niet als ‘volhouden’, het is vooral leuk om te 
doen. Als koster praat je met zoveel mensen! Ik schat 
met wel 90%. Maar ook het idee  dat je met elkaar zorgt 
dat het allemaal loopt en draait, dat is gewoon fijn.
Even later denkt André hardop, over een paar jaar word 
ik 70, ik weet niet, ik denk wel eens,  misschien …  
Ach, vervolgt André dan, zoveel hoef je ook niet te 
doen als koster. De deur openen (als dat al niet gedaan 
is door de koffiezetters), kaarsen aandoen, glaasjes 
water klaarzetten en in de weken met de zomerliturgie 
mogen ook de nummers van de te zingen liederen op 
het bordje gezet worden. 
 

IS ECHT ALLES LEUK  OF ERGER JE 
JE OOK WEL?

André hoeft niet lang na te denken: ja, de rommelmarkt, 
die vind ik verschrikkelijk. Zoiets hoort niet in een 
kerkzaal, maar ja dat is mijn mening.  En, vertelt hij 
verder, als je dan toch op donderdag even in de Eshof 
komt om wat spullen te brengen, en ze vragen dan of 
het tuingereedschap bij de gedachtenishoek kan staan, ja 
… dan ben ik even niet aardig. 

WELKE EIGENSCHAPPEN PASSEN 
BIJ EEN KOSTER? 

Open naar de mensen toe, jezelf zijn, maar ook stress-
bestendig en op kunnen treden als het nodig is. Het is 
immers de koster die in actie komt  als er onverwachte 
dingen gebeuren: hij (of zij!) weet waar de brancard 
hangt, kent de plaats van  de brandblussers, weet hoe 
een ontruiming moet gebeuren, etc. etc.

JAARLIJKSE REANIMATIECURSUS
In de Eshof hangt trouwens ook een reanimatie-apparaat 
(AED) en jaarlijks volgen de kosters de herhalingscur-
sus reanimeren.  De enige keer dat zij bij elkaar komen. 
O nee, nog één keer: kort geleden voor deze foto’s! 

Lieske Duim

vlnr Harry vd Klok, Wim Heining, Aalt vd Pol, Jan 
Stomphorst, Jan Haverkamp, Frans Schimmel, André 
Lekkerkerker, Jac v Hoeijen, Hans vd Berg, Jan Beitler. 
Niet op de foto: Norman Kempen en Jaap van Ginkel. 
(Foto: Maarten Kneppers)

Zondag 1 februari was ik samen met Nel van 
Rietschoten in de Paaskerk te Baarn, om de Eshof te 
vertegenwoordigen bij de afscheidsdienst van Ds. Kees 
Kruijswijk Jansen. Kees is een bekend gezicht uit het 
verleden. In 1979 aanvaardde Kees het beroep van de 
Gereformeerde kerk te Hoevelaken en werd daarmee de 
opvolger van Ds. Dio Soeteman.
Eind 1982 ben ik in Hoevelaken komen wonen, dus ik 
heb Kees ruim een half jaar meegemaakt. Van de zijlijn, 
want ik kerkte toen wel in de Eshof, maar meestal in de 
dienst van de Hervormde deelgemeente. Nel kent Kees 
wat beter, want zij woont enkele jaren langer in ons 
dorp en was van Gereformeerde huize.
Ongetwijfeld zijn er veel lezers die Kees nooit hebben 
meegemaakt en anderen zijn hem wellicht volledig uit 
het oog verloren. Daarom citeer ik hier een artikeltje uit 
het nieuwsblad dat zijn gemeente ter ere van het 
afscheid van Kees Kruijswijk Jansen heeft gemaakt.

WIE IS KEES KRUIJSWIJK JANSEN?
Kees Kruijswijk Jansen werd op 15 januari 1950 gebo-
ren in Zonnemaire (Zeeland) en bracht zijn jeugd door 
in Dieren, nabij Arnhem. Aanvankelijk wilde hij sportle-
raar worden (hij blonk uit in turnen), maar zijn docent 
maatschappijleer interesseerde hem voor de psycholo-
gie. Vanuit die interesse koos hij voor de studie theolo-
gie. Daarvoor moest hij eerst twee jaar Latijn en Grieks 
leren, waardoor hij pas op zijn 21e begon aan zijn theo-
logiestudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Op zijn 29e studeerde hij af, waarna hij in 1979 predi-
kant werd in Hoevelaken, een gemeente met veel jonge 
mensen. Daarna volgden in 1983 Veendam (volgens 
Kees geen kille, maar juist een warmbloedige noorder-
lingen) en in 1989 Veenendaal (oud-sigarenmakers en 
nogal wat emeritus-predikanten). Op 19 januari 1998 
werd hij bevestigd in de Paaskerk (Baarn).
Kees is getrouwd met Margreet Wiersema, die hij ont-
moet had als mede-studente theologie. Zij was sinds 
1991 predikant van de gereformeerde Kerk van Zeist, 
met als bijzondere opdracht de geestelijke verzorging in 
de tehuizen van Bartiméus. Samen hebben ze vier kin-

deren. Toen die het huis uit waren, verlieten ze de grote 
pastorie aan de Oude Utrechtseweg (die ze huurden van 
de kerk) en kochten een veel kleiner huis aan de 
Acacialaan. In januari 2015, de maand van zijn 65e ver-
jaardag en de maand dat hij in Baarn kwam (zeventien 
jaar geleden), gaat hij met emeritaat.
Tot zover het citaat van het artikel uit de mooie 
“Keespartout”. 

DE AFSCHEIDSDIENST
De afscheidsdienst vond ik ronduit indrukwekkend. De 
dienst droeg het thema “O noem mij bij mijn diepste 
naam”. Er werden prachtige liederen gezongen door een 
geweldige cantorij. Verrassend was, dat de kinderen die 
naar de nevendienst gingen, een verhaal vertelden en 
speelden voor hun dominee Kees. Als dank voor alle 
mooie verhalen die hij altijd vertelde voor ze naar de 
nevendienst gingen. Na de schriftlezing Lucas 8: 26-39 
volgde de overdenking. “O noem mij bij mijn diepste 
naam”. Het was een indrukwekkend en persoonlijk ver-
haal, volledig uit het hoofd (de tekst staat nu wel op de 
website van de Paaskerk vermoed ik). Als antwoord 
zongen we het (ook in de Eshof bekende) lied “Dit ene 
weten wij”. 
Collega predikant ds Marleen Kool-Mout gaf de emeri-
tus de Zegen mee. Mooi om de cirkel van de loopbaan 
op deze wijze rond te maken. We besloten de dienst met  
het lied “Die mij droeg op adelaars vleugels” van Tom 
Löwenthal.

Na afloop van de dienst hebben we Kees en Margreet 
nog een poosje gesproken. Namens de Eshof gemeente 
hebben we Kees een boek aangeboden over Hemels 
Hoevelaken en Heilig Nijkerk en een door Nel gebakken 
kruidkoek. Vooral dat laatste is een beetje symbolisch. 
Toen ze in Hoevelaken kwamen wonen heeft Margreet 
aan Nel een zelfgebakken kruidkoek gegeven. Het werd 
gewaardeerd. 
Goed dat we er waren!

Jac. van Hoeijen

De laatste dienst van ...
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 
8 MAART: KERK IN ACTIE VOORJAARSZEN-
DING; ZIJ WILLEN HUN GELOOF BELEVEN
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders 
zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de 
Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een 
betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken 

steun in de plaatselijke 
kerken. 
Het Bijbelgenootschap 
van de Golfstaten, 
partner van Kerk in 
Actie, heeft de bijbel-

vertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze 
methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschil-
len te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletter-
de gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In 
groepen praten ze over het verhaal door en passen ze 
het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het 
Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeentele-
den trainen in deze methode. Open uw handen en geef 
aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods Woord 
door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoe-
digen. 

15 MAART: KERK IN ACTIE; LEVEN 
ONDANKS HIV/AIDS - ZUID-AFRIKA

Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen 
armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend 
Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop 
steun van het Hillcrest Aids Centre. 
Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen 
die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voor-
lichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook 
armoede op de loer. Hillcrest Aids Centre helpt daarom 
ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen

22 MAART: KERK IN ACTIE; 
ONTMOETINGSPLAATS VOOR VLUCHTE-

LINGEN IN UTRECHT
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze 
hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een 
woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven.
Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze wel-
kom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er 
taallessen of leren fietsen repareren. Wij willen Villa 
Vrede graag een bijdrage leveren zodat deze mensen 
gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.

29 MAART: KERK IN ACTIE; 
ONDERSTEUNING VAN JONGE KERKEN IN 

BANGLADESH
Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen 

of schrijven. Ze behoren tot 
de armste bevolkingsgroepen 
van Bangladesh. De kerk in 
het district Mymensingh 
(MCCP) in Bangladesh heeft 
daarom zeven jaar geleden de 
hulp ingeroepen van de 
Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te onder-
steunen. MCCP, al jarenlang ondersteund door Kerk in 
Actie, biedt hulp in de vorm van trainingen, maar geeft 
ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om 
hun inkomen te vergroten. Open uw handen en geef aan 
deze collecte! Bedankt.

DE PAASVESPERS VAN 
29 MAART T/M 1 APRIL:

De collecteopbrengsten van de vespers zijn bestemd 
voor de 40-dagen-tijd projecten van Kerk in Actie. Uw 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

3 APRIL: PLAATSELIJK WERK: 
PAASATTENTIES

Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die wij 
ook zeker niet mogen vergeten. 
Ook daar blijkt soms een 
steuntje zo nodig  te zijn. Voor 
de paasdagen ontvangen een 
aantal mensen vanuit de diaco-
nie een pakket om het leven 
iets makkelijker te maken en te 

laten weten dat er aan hen gedacht wordt.
Van harte aanbevolen!
 

4 APRIL: PAASNACHT; NIJKERKS 
DIACONAAL BERAAD

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samen-
werking tussen 
de verschillende diaconieën van 
de gemeente Nijkerk. Eén van 
de zaken waar het NDB zich nu 
mee bezig houdt is het project 
"Schuldhulpmaatje". Ze probe-
ren daarbij de kennis die nodig 
is voor het uitvoeren van het 
schuldhulpmaatje zo efficiënt mogelijk in te zetten.
 

5 APRIL: JOP JEUGDWERK PKN
Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. 
Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de 
dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk. Voor Lotte 
bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan 

kanker. Wat betekent het verhaal over de opstanding van 
Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus uit de dood opstaan 
en mama niet? Bij zulke vragen is het waardevol als er 
iemand is waarmee Lotte kan praten. JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerke-
lijke
werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en ontwikkelt 
daarvoor specifieke handvatten. Met de gemeenten 
denkt JOP graag mee over het totale jeugdbeleid. Ook 
ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ‘Moments’ 
waarin ook het thema ‘rouw, afscheid en verder gaan’ 
aan bod zal komen. JOP gelooft dat de boodschap van 
Pasen een boodschap is die de moeite waard is voor 

ieder kind. Geef aan de collecte en steun het belangrijke 
werk van JOP!

Mannendag Barneveld 2015: “Leef!”

Op zaterdag 28 maart 2015 vindt in Barneveld 
opnieuw de jaarlijkse Mannendag plaats. De 
Mannendag heeft als doel mannen te laten nadenken 
over hun persoonlijke relatie met God en de beteke-
nis hiervan voor hun dagelijks leven.

Het thema van de Mannendag Barneveld is dit keer: 
“Leef!”. Wie of wat bepaalt jouw leven? En hoe ziet 
dat er uit? Wat moet je allemaal in je leven van 
jezelf, van anderen? De mensen in de wereld lijken 
het genieten beter onder de knie te hebben dan veel 
Christenen. De Prediker zegt: “Want wanneer hij 
zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van 
al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat 
een geschenk van God.”

Geniet jij zo van het leven? Mag dat van jezelf? Mag 
dat wel van God? Deze vragen komen op de 
Mannendag Barneve!d 2015 aan de orde. 
Uitgangspunt voor deze dag is Gods Woord. Met uit-
leg daarvan door de sprekers Henk Binnendijk en ds. 
Paul Visser (Amsterdam).

Tijdens de Mannendag is er volop ruimte voor 
muziek en zang. In de pauzes is er tijd voor gesprek. 
Tijdens de bijeenkomst is er ruim gelegenheid om 
vragen te stellen.
De Mannendag Barneveld vindt plaats op zaterdag 
28 maart 2015 van 9.30 tot 15.00 uur in De Burcht, 
Van Schothorststraat 24, Barneveld.

Bezoek voor aanmelden meer informatie 
www.mannendagbarneveld.nl

ONDER DE VIJGENBOOM, 
ZIN IN DE OUDERDOM

Films over ouderdom in de 
veertig dagen tijd

Opzet: Inloop vanaf 9.30 uur, film kijken 10.00 uur, 
samen lunchen gevolgd door nabespreking tot ong. 
14.30 uur. Kosten 15 euro incl. lunch. Plaats en 
opgave:  Bergkerk  tel. 033- 4617917 Informatie: 
ds. René Rosmolen 033-4801553

•	 11 maart ‘Spring, Summer, Fall, Winter ..and 
Spring’ : prachtig epos over een oude monnik 
die een jongere monnik inwijdt in de levenscy-
clus. Thema’s: liefde, schuld en boete.

•	 25 maart ‘The ballad of Narayama’ over de 69 
jarige Orin die volgens de traditie door haar oud-
ste zoon naar de top van de berg moet worden 
gebracht om daar te sterven. In haar laatste 
levens jaar heeft Orin echter nog een aantal 
belang-rijke taken te vervullen…
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Ik geloof het wel Ik geloof het wel
flat in de wijk Liendert gewoond, waar ook ons eerste 
kind, Ester, geboren werd.  Toen ik zag dat er een 
onderwijsbaan vrij kwam in Hoevelaken heb ik daarop 
gesolliciteerd en zo zijn we hier terecht gekomen en is 
ook onze zoon Bret geboren. We wonen nu nog steeds 
op dezelfde plek aan de Havikshorst. In Amersfoort gin-
gen we naar de Bergkerk, daar stond indertijd ds. 
Elderenbosch, die ook verschillende keren in de Eshof 
preekte.”

GELOOFSBELEVING
In zijn Amersfoortse periode 
heeft het geloof Jan Baas 
stevig veranderd: “In Huizen 
was ik vrij zwaar opgevoed 
en had het geloof iets benau-
wends. Het draaide eigenlijk 
alleen om de vraag: wat 
gebeurt er als je doodgaat, 
kom je dan in de hemel of in 
de hel terecht, was je 
bekeerd of niet. Daar ben ik 
gelukkig totaal van af. Ik 
weet nog dat we in de 
Bergkerk  een avond hadden, 
die geleid werd door een 
jonge vicaris. Die zei toen, dat hij zich niet druk maakte 
hoe het met hem na zijn dood zou gaan. Dat het veel 
belangrijker was hoe je leeft en hoe je op positieve 
manier, ook vanuit je geloof met de dagelijkse dingen 
om moet gaan. Ik dacht eerst, die man is gek, dat kan 
helemaal niet, maar later leerde ik dat hij het wel bij het 
rechte eind had. De geloofsbeleving is op deze manier 
veel vrijer en zo beleef ik het nu ook.” 

ZINGEN
“Op een gegeven moment vroeg een ouder van een van 
mijn leerlingen of ik niet in de cantorij van de Bergkerk 
wilde zingen. Dat sprak me wel aan en heb die uitnodi-
ging, samen met Ans, graag aangenomen en we hebben 
daar jaren gezongen. In Hoevelaken hebben wij dit later 
voortgezet. Tevens heb ik er in voorkomende gevallen 
orgel gespeeld, dat was ik op school natuurlijk ook al 
gewend. In Hoevelaken vonden we eigenlijk dezelfde 
geloofsopvatting als in Amersfoort. Het zingen, de ere-
dienst en de cantorij, het lag allemaal een beetje in het 
verlengde van wat we in de Bergkerk in Amersfoort 
aantroffen.” 

HECHTE CLUB
Jan en Ans gaan in principe iedere zondag naar de kerk. 
Jan: “Dat doen we omdat we het fijn vinden, er zit geen 

dwang achter. Het heeft met alles te maken, met de 
preek, met het zingen, met het gezellige koffiedrinken 
na afloop van de dienst, het is een hele hechte gemeen-
te. In Elly Boot hebben we een warme en betrokken 
dominee. Ik ben ook al een jaar of tien als vrijwilliger 
actief bij de ZWO. Zo kijken we ook wat verder dan 
ons eigen wereldje en kun je ook mensen helpen in 
andere landen die het zwaar hebben. Dit jaar staat het 

werk vooral in het teken 
van projecten in Moldavië 
en New Delhi.” 

DOGMA’S
Ans  vult aan: “Ik ben een 
hele simpele gelovige, ik 
heb niets met dogma’s. Ik 
denk dat iedereen  mag 
schuilen bij God, ik voel 
me daar goed en veilig bij. 
Ik werk mee in de symboli-
sche werkgroep. Deze 
werkgroep zoekt naar sym-
bolen die betrekking heb-
ben op de lezingen in een 
bepaalde periode. Op dit 
moment zijn we bezig met 

de veertigdagentijd. De Bijbelteksten worden heel inten-
sief gelezen en we zoeken aan de hand van de teksten 
naar symbolen. We proberen zoveel mogelijk natuurlij-
ke materialen te gebruiken en te zoeken naar de juiste 
woorden en om de tekst in deze tijd te plaatsen. Het zijn 
heel intensieve gesprekken die we met elkaar hebben. 
Het is fijn om zo ook op deze manier met geloven bezig 
te zijn. Ik ben ook lector in de kerk. De lezingen bereid 
ik altijd heel zorgvuldig voor. Ik vind het belangrijk dat 
wat er gelezen wordt goed bij mensen overkomt.”
 
RIJPING
Ans vervolgt: “Op een avond van Vorming en 
Toerusting sprak Jan Greven over “Geloven”. Eén zin 
uit zijn lezing heb ik mee naar huis genomen: ‘Het 
geloof rijpt in mij’.
Zo ervaar ik dat precies, wat vroeger waar was, beleef 
ik nu anders en misschien morgen wel weer anders, ik 
blijf een twijfelaar en toch voel ik dat het rijpt, dat is 
toch mooi ?
De Eshof is voor mij een goede plek waar ik mijn 
geloof op deze manier mag beleven.”

UTRECHTS LANDSCHAP
Ook het Utrechts Landschap heeft de belangstelling van 
Ans: “Als vrijwilliger werk ik in het Koetshuis bij het 

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. De rubriek gaat 
dit jaar haar derde en tevens laatste jaar in. 
Deze keer interviewen we Ans en Jan Baas.

Door Gerrit Steen

We houden het gesprek in de gezellig ingerichte huis-
kamer op de Havikshorst in Hoevelaken. Het is voor 
uw verslaggever een thuiswedstrijd, want ze wonen 
schuin tegenover mij. Op de vraag met wie we zullen 
beginnen steekt Jan Baas van wal. Jan is midden in de 
oorlog, in 1942, geboren in Huizen. In deze plaats heeft 
hij ook zijn jeugd doorgebracht. 

ZONDAGSRUST
Jan Baas: “Het was een enorm leuk dorp, maar op 
godsdienstig gebied wel erg zwaar en streng in de leer. 
Er waren maar liefst vijf dominees van de 
Gereformeerde Bond werkzaam in het dorp en dat 
miste zijn weerslag niet. Zo heb ik tot mijn 20e jaar bij-
voorbeeld niet gefietst op zondag. Eigenlijk miste je dat 
niet zo erg, want niemand in het dorp fietste op zondag. 
Ik zag pas goed dat dit toch niet overal in Nederland de 
gewoonte was toen we een keer ’s zomers op vakantie 
gingen naar Garderen, daar zagen we opeens wel men-
sen die op zondag fietsten. Er heerste in Huizen toen-

tertijd echt zondagsrust. Het was echter altijd wel 
gezellig in de hoofdstraat op zondag, het was net een 
huwelijksmarkt, heel leuk hoor.”  

ONDERWIJS
“We hadden thuis vier kinderen, ik heb nog twee 
broers, waarvan er een is overleden  en een zus. Na de 
lagere school in Huizen te hebben gevolgd ging ik naar 
de Mulo, mijn vader was daar conciërge. Eigenlijk had 
hij zelf liever voor de klas gestaan, maar dat paste niet 
bij een gewone jongen uit het dorp. Maar hij was in 
ieder geval in een omgeving waar hij het liefst werkte. 
Ik heb er een hele relaxte jeugd gehad. Na de Mulo 
ging ik naar de Rijks Kweekschool in Hilversum. Ik 
was toen pas 15 jaar, dat kwam omdat ik op de lagere 
school een jaar overgeslagen had. Toen ik 20 jaar was 
had in mijn onderwijsdiploma al behaald en kon ik 
voor de klas gaan staan. Vanwege het feit dat ik voor de 
hoofdakte een herexamen moest doen op het moment 
dat ik eigenlijk voor mijn dienstplicht op diende te 

komen, kreeg ik uitstel, wat uiteindelijk afstel werd.”  

HOEVELAKEN
“Nadat ik geslaagd was kon ik direct beginnen in 
Amersfoort, dat was in het Soesterkwartier, op de 
School aan de Lingestraat. Na hier een half jaar 
gewerkt te hebben ben ik naar de C.N.S. aan de Van 
Effenlaan op de berg  gegaan. In mijn eerste jaar 
daar, in de vierde klas zat toen Jac van Hoeijen, die 
nu voorzitter van de Kerkenraad is, mooi is dat. Het 
was een leuke school, ik heb er 12 jaar met veel ple-
zier tot 1974 gewerkt. Toen ben ik in Hoevelaken 
terecht gekomen, en wel op de Kyftenbeltschool, 
Joost Veerman was hoofd van de school en die kwam 
ook uit Huizen. Hier heb ik ook 12 jaar gewerkt, 
waarna ik directeur werd van de Hommersomschool 
in 1986. Ik volgde hier Pleun van de Giessen op die 

naar het zuiden vertrok. Tijdens mijn 
Hommersomperiode is er weer een fusie gekomen tus-
sen de Hommersomschool en de Kyftenbeltschool, wat 
uiteindelijk de Spreng werd.  Na ruim 40 jaar met ple-
zier gewerkt te hebben, kon ik er met vervroegd pensi-
oen uit op 61-jarige leeftijd, dat was in 2003.”

AMERSFOORT
“Ik was in Amersfoort in de kost op de Vermeerstraat, 
waar ik op kamers zat. Ans was werkzaam in de kin-
derbescherming en had daar ook een kamer en zo is het 
gekomen.
We zijn in 1969 getrouwd en hebben drie jaar op een 
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Ik geloof het wel "De toekomst van de kerk" of 
"De kerk van de toekomst"
In het kader van Vorming & Toerusting hield 
Jan Greven op 27 november 2014 een lezing 
over dit onderwerp. De ongeveer 30 aanwezigen 
luisterden geboeid naar zijn verhaal. Omdat de 
inhoud waard is om in breder verband gedeeld 
te worden, volgt hier een sterk verkorte samen-
vatting van zijn lezing.
Jan Greven (73) studeerde theologie en werkte o.a. van 
1985 tot 1998 als hoofdredacteur van het dagblad 
TROUW. Van zijn hand is het boek: ‘de Bijbel van mijn 
jeugd’. Onlangs verscheen zijn nieuwste boek: ‘Aartje, 
gedachten bij de dood van een kind’ naar aanleiding van 
het plotseling overlijden van zijn dochter. In TROUW 
van 14 februari stond een uitgebreid interview met Jan 
Greven n.a.v. de publicatie van zijn laatste boek.

Jan Greven is niet erg optimistisch over de toekomst van 
de kerk. Althans als het gaat om de kerken in Nederland. 
Op wereldschaal is dat natuurlijk een ander verhaal. Het 
christendom is nog steeds de grootste en snelst groeien-
de religie ter wereld.
En religie hoort bij mensen. Dat is de kern. En als ker-
ken zich op de kern richten, heeft de kerk wel degelijk 
toekomst, aldus Jan Greven.

De Duitse theoloog Ernst Lange sprak ooit van een 
‘homiletische Grosswetterlage’. Hij bedoelde er het 
algemeen geestelijk klimaat mee, waarin prediker en 
hoorders zich als gevolg van hun maatschappelijke en 
culturele context bevinden. Essentieel voor onze 
Grosswetterlage lijkt mij het besef dat opvattingen, ook 
opvattingen over God en geloof, altijd relatief zijn en 
nooit absoluut. Onze opvattingen horen bij ons, zijn 
onderdeel van ons eigen levensverhaal. Wie op deze 
manier denkt, ziet een preek als een ‘open kunstwerk’. 
Zo iemand wil geen opgedrongen mening, maar ruimte 
krijgen om de preek te verbinden met het eigen levens-
verhaal.
De hoorders bepalen zelf, vanuit hun situatie, wat een 
tekst hen heeft te zeggen. Dat kan heel wat anders zijn 
dan wat degene die de preek houdt, beoogt. Dat is niet 
erg, want een preek is nooit ‘rond’. We kunnen God 
immers nooit definitief ter sprake brengen. Een goede 
preek geeft te denken. Van belang is niet wát de hoor-
ders ervan maken, maar dát ze er iets van maken.

Dat is heel iets anders dan de VU hoogleraren van der 
Kooi en van den Brink stellen. Beiden vinden dat er iets 
te verkondigen is. Iets dat ‘is’ en waarover gesproken en 
gedacht kan worden. Een God die het kwaad ondergaat 
en overwint in het kruis. En het kruis biedt verlossing. 

Wij kunnen verlossing bereiken door ons te bekeren, 
anders te leven. En ons door de kerk te laten zeggen hoe 
dat moet. Of dat past in het eigen levensverhaal is vers 
twee. Eerst de boodschap, dan het eigen verhaal. Iedere 
zondag horen kerkgangers hoe God met hen en met de 
wereld is omgegaan. Mensen zijn zondaren en wat zij 
krijgen is verlossing. Dankzij die verlossing kunnen zij 
accepteren dat er soms geen oplossing is.

De kerk van de toekomst zal één van deze twee smaken 
hebben. Ofwel georiënteerd op het dagelijks leven van 
de gelovigen, ofwel verkondiger van eeuwige waarheid. 
Bij elke kerkvorm hoort een eigen liturgie, een type 
kerkgebouw en een type gelovige.

De voorkeur van Jan Greven gaat uit naar een kerkvorm 
die georiënteerd is op het dagelijks leven van gelovigen.
Heeft geloof te maken met het zoeken naar antwoorden 
op levensvragen, met de verwerking van gebeurtenissen 
uit het verleden? Of draait geloof om de boodschap van 
eeuwige verlossing die, ongeacht de levensomstandighe-
den of levensvragen, voor iedereen gelijk is. 
Geloof gaat samen met levenswijsheid. Levenswijsheid 
ontwikkelen we in een langdurig proces en hetzelfde 
geldt voor ‘geloven’. De betekenis van religieuze taal 
moet geleerd worden. Het is vallen en opstaan. 
Uitgangspunt zijn onze levenservaringen en vooral de 
ervaringen van lijden. Lijden maakt dat oude antwoor-
den niet meer voldoen en dwingt ons onszelf opnieuw te 
verstaan, opnieuw te formuleren wat betekenis is, wat 
geborgenheid betekent.  De kerk zou daarbij moeten 
helpen door een sfeer te scheppen waarin vragen naar de 
betekenis van religieuze taal gesteld kunnen worden. De 
kerk moet een plek zijn waar geloof religieus ingekleurd 
kan worden, waar geloven kan aansluiten bij de eigen 
situatie. Mensen willen warmte, geborgenheid, vertrou-
wen. De kerk moet een plek zijn waar zij dat kunnen 
vinden.

Los van zijn eigen voorkeur is Jan Greven van mening 
dat wat de hoogleraren van der Kooi en van den Brink 
stellen zeer serieus genomen moet worden. Overal in de 
wereld bloeit religie waar gehoorzaamd wordt. Waar 
wordt voorgeschreven hoe te geloven en hoe te hande-
len.
Kerken die deze strakke geloofsdiscipline handhaven, 
bloeien als nooit tevoren. Als voorbeelden kunnen 
genoemd worden de kerken in Barneveld. Daar bevindt 
zich ‘de Hoeksteen’, kerk van de Gereformeerde 
Gemeente in Nederland met 2700 zitplaatsen. Daarnaast 
is er de Adullamkerk van de Gereformeerde Gemeente 

kasteel  Stoutenburg. Het is een prachtige plek om te 
werken,  rust, ruimte, midden in de natuur. Ik geniet 
ervan en velen met mij! Ik vind het belangrijk en fijn  
om  belangstellenden die in ons informatiecentrum 
komen  iets te vertellen over natuur en het landschap, 
over de historie van de kastelen en nog veel meer.”

SC HOEVELAKEN
Veel lezers zullen Jan Baas van het voetballen kennen, 
hij is 25 jaar voorzitter van voetbalclub SC Hoevelaken 
geweest en is nog steeds betrokken bij het wel en wee 
van de vereniging waar hij diverse hand- en spandien-
sten verleent. Jan: “Het is gewoon een gezellige club, je 
ontmoet er weer heel andere mensen dan in de kerk,  het 
is leuk om te doen. 
Verder draai ik elke week nog de liturgie van de kerk 

uit, dat kan ik op mijn oude school De Spreng doen, zo 
kom ik ook weer een aantal collega’s van vroeger 
tegen.” 

GEDRAGEN
Op de afsluitende vraag of ze de lezers nog een bepaal-
de boodschap willen meegeven antwoord Jan dat hij niet 
meer zo’n boodschapper is: “Vroeger was ik veel stelli-
ger. Je moet wel een beetje bewust in het leven staan, 
hoe je dat invult moet je zelf maar weten.” Ans vult aan 
dat ze tijdens haar ziekteperiode veel aan de kerk gehad 
heeft: “Dat heeft me erg geraakt, ik voelde me echt 
gedragen, dat heb ik zo ervaren. Het gevoel dat je 
ergens bij hoort en dat er mensen om je heen staan die 
je helpen. Het mooie van de Eshof is dat de deur voor 
iedereen openstaat!” 

Met die vraag zijn de afgelopen tijd vier men-
sen binnen de Eshof bezig geweest: Herman 
Julsing, Evert Veldhuizen, Henk Boswijk en 
Lieske Duim. Zij werden geïnspireerd en geïn-
formeerd door gesprekken met een aantal 
gemeenteleden en door de website www.groe-
nenkerken.nl.
Vervolgens is in een rapportje aangegeven aan de ker-
kenraad hoe wij als Eshofgemeente aan de gang kunnen 
gaan. Vérder op weg naar een duurzame gemeente, want 
er gebeurt al heel veel! Het gaat hierbij niet alleen om 
het gebouw en de gemeente,  maar ook om wat we als 
Eshof-gemeente in Hoevelaken zou kunnen betekenen 
voor een duurzame leefomgeving. Dus zowel in het 
kerkgebouw, thuis als breder in Hoevelaken. 

Een hele uitdaging met 
veel verschillende 
mogelijkheden. In het 
plaatje is te lezen waar-
aan zoal wordt gedacht. 
We horen graag wat 
daar nog meer bij kan.
We gaan niet alles tege-
lijk doen, maar willen 
beginnen met twee of 

drie onderwerpen. Onderwerpen die aanspreken, mensen 
enthousiast maken en waar tijd en geld voor is. En zo 
hopen we dat van het een het ander komt. Met elkaar.

We hebben twee onderwerpen uitgezocht waar we dit 
jaar mee willen beginnen:
•	 Kijken naar de mogelijkheden om het dak van de 

Eshof (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor ‘zon 
op andermans dak’. Dat betekent dat mensen die 
zelf geen of onvoldoende zonnepanelen op hun 
eigen huis kwijt kunnen, één of meerderde panelen 
kunnen kopen die op het dak van de Eshof energie 
leveren. Kan dat allemaal? Deze vraag hebben we 
voorgelegd aan het College van kerkrentmeesters en 
komt in de eerstvolgende kerkenraad aan de orde. 

•	 Een student bij de Eshof gemeente stage te laten 
lopen om de genoemde mogelijkheden beter in 
kaart te brengen en ook de communicatie hierom-
heen concreet te maken. Zie ook de advertentie 
elders in deze Rondom. 

We houden je op de hoogte! Wil je meedenken of op 
een andere manier  meedoen, laat het ons weten! 

Evert Veldhuizen, Herman Julsing, 
Henk Boswijk, Lieske Duim

De Eshof een duurzame gemeente?
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DE TOEKOMST VAN DE KERK of 
DE KERK VAN DE TOEKOMST

(zonder de toevoeging: in Nederland) met 1500 zitplaat-
sen. En de uit de PKN getreden Hersteld Hervormden 
hebben een gloednieuwe kerk gebouwd met 700 zit-
plaatsen. 
In deze kerken verloopt alles zoals het vroeger ook liep 
met een kerkenraad die toeziet op een strakke geloofs-
discipline. Kerken die een God verkondigen die buiten 
ons om bestaat en die ons verlossing schenkt. 
Inhoudelijk houden deze kerken geen rekening met bui-
tenstaanders. Wat vormgeving en muziek betreft vaak 
wel. En met succes. Zie alle rond een charismatische 
voorganger verzamelde evangelische kerken die lopen 
als een trein. Goed mogelijk dat ze op het goede spoor 
zitten met hun opvatting dat religie niet kan zonder 
gehoorzaamheid en dat de boel verwatert als dat wordt 
los gelaten.

Toch kies ik (Jan Greven) voor een kerk waar wijsheid 
gevonden kan worden. En steun. En troost. En aanvaar-
ding. Waar loslaten geleerd kan worden. Waar nage-
dacht kan worden over onze ‘Grosswetterlage’. 
Makkelijk heeft die kerk het niet. Om te beginnen moet 
zo’n kerk haar religieuze kern bewaken. Omgaan met 
die kern vereist oefening, aandacht en concentratie. Ik 
geloof in de noodzaak van een kleine groep, die het 
vuur brandend houdt. Mensen die er altijd zijn en de 
zaak dragen. Omdat ze met elkaar zijn, hoeven ze niet 
ontmoedigd te worden door aflopend kerkbezoek. Die 
gestage teruggang veroorzaakt veel negatieve energie, 
maakt onzeker, doet voorgangers twijfelen aan zichzelf 
en uiteindelijk ook aan hun geloof. Logisch, in een 
maatschappij waar alles wordt afgemeten aan groei, is 
het moeilijk om het vol te houden in een permanente 
situatie van achteruitgang. Dat gevoel is een stuk min-
der met een vaste groep die er altijd is. De leden van die 
groep kennen elkaar, maar daarnaast ook hun omgeving, 
de wijk, het dorp. Ze weten met welke behoeften en 
vragen mensen buiten of aan de rand van de kerk leven. 
Ze weten hoe daarop in te spelen. Maar ze weten dat de 
kerk ook een eigen verhaal heeft.

In beide types van kerk gaat het om kwaliteit. Muzikaal 
en spiritueel. Kwaliteit van de verkondiging in de ker-
ken van de gehoorzaamheid. Kwaliteit in het benoemen 
van levensvragen en het zoeken naar antwoord in de 
kerk van de levenswijsheid. Buitenstaanders moeten er 
zich thuis voelen. Makkelijk is dat niet altijd. De opstel-
ling van stoelen, zij aan zij, gericht op preekstoel onder-

streept het individualistisch karakter van onze cultuur. 
Ook het koffie drinken na afloop van de kerkdienst 
biedt niet altijd soelaas. Meestal heerst er een sterke ons 
kent ons sfeer en de losheid die vereist is om ontspan-
nen naar een vreemde toe te lopen en een praatje te 
beginnen zit niet in onze genen.

Hoe zie ik (Jan Greven) de toekomst van de kerk? Ik zie 
voortgaande forse achteruitgang. Kerkgangers leven 
gezond en hebben daardoor een bovengemiddelde 
levensverwachting, maar ook zij hebben niet het eeuwi-
ge leven. Er is veel te weinig nieuwe aanwas om al die 
lege plekken op te vangen. Maar verdwijnen zullen de 
kerken niet. Zeker de orthodoxe kerken niet. Hun bood-
schap zal blijven klinken. Ze geven geborgenheid in een 
onzekere wereld. Dat werkt, zoals we zien in Barneveld.
De kerken van de andere signatuur, de kerken van de 
levenswijsheid, zullen blijven krimpen. Maar er zal wat 
op de schaal blijven liggen: kerken die authentiek spre-
ken over God, aansluiten bij de samenleving waarin ze 
zich bevinden en gedragen worden door een vaste kern. 
Maar daar komt nog iets bij.

De teruggang van de kerken betekent allerminst dat de 
interesse in religie verflauwt. Wij leven in een uitzon-
derlijk religieus land, ook al denken we vaak het tegen-
deel. Dat we dat denken komt doordat in het nog niet zo 
verre verzuilde verleden de kerken, maatschappelijk 
zowel als godsdienstig een zeer uitgesproken rol had-
den. Daar is vrij abrupt een einde aan gekomen. Door 
de combinatie van die prominente positie en de razend-
snelle terugval valt de teruggang van de kerken extra 
op. Toch wijst onderzoek uit dat ons land, net als vroe-
ger, zeer religieus is. Alleen is die religiositeit niet meer 
kerkelijk georganiseerd. We denken altijd dat we uniek 
zijn door onze moderniteit en onze door en door gese-
culariseerde maatschappij. Minstens even uniek zijn we 
door onze religiositeit.

De kerken zouden dat gegeven serieus moeten nemen. 
Veel serieuzer dan ze op het ogenblik doen. Het zou het 
denken over de toekomst van de kerk aanmerkelijk min-
der somber maken.

Samenvatting
Frits Harmsen.

Vacature onderzoekstage 
'duurzame kerk'

Van de redactie 
De PKN wil de kerkleden via een enquête uitnodigen om de koers mede te bepalen.
Lijkt op het eerste gezicht democratisch. Echter wanneer de democratie gemeen goed wordt, dan wordt denk ik, 
de toch al pluriforme geloofsgemeenschap  een Poolse landdag. De protestantse kerk, in het bijzonder de vroege-
re gereformeerde tak daarvan, heeft altijd haar/zijn eigen boontjes gedopt. Een groot goed, denk ik want in zo’n 
klein land als het onze zijn de culturele verschillen soms nog levensgroot. Laat de PKN haar vastgestelde taak 
uitvoeren en laat de invulling van de eredienst en het overige kerkewerk over aan de plaatselijke gemeenten. 
Niettemin voor sommigen een aardig tijdverdrijf om de enquête in te vullen.   

Fokke Kooistra

Binnen De Eshof wordt nagedacht over de 
vraag op welke manier De Eshof zelf, maar 
ook onze leefomgeving en wij als inwoners van 
Hoevelaken en omgeving, 
duurzamer kunnen worden. Daar zijn een 
paar ideeën over, maar er is méér mogelijk. 
We zoeken een stagiair die ons hier verder in 
helpt.

WIE ZOEKEN WIJ?
Een enthousiaste HBO-student(e)
•	 Milieukunde
•	 Climate and Management
•	 Communicatie en Marketing
•	 Bouwkunde
of vergelijkbaar.

Indicatie: tweedejaars of derdejaars. In overleg met de 
hogeschool is een uitbreiding van de opdracht denk-
baar, zodat het een misschien uitgebouwd kan worden 
tot een afstudeeropdracht.
Lidmaatschap van “de Eshof” in Hoevelaken is een 
pré.

COMPETENTIES:
•	 zelfstandig kunnen werken
•	 communicatief vaardig
•	 initiatiefrijk

WAT VRAGEN WIJ?
Een stagiair(e) die ons helpt keuzes te maken in de 
manier waarop wij duurzaamheid in de praktijk vorm-
geven en verankeren. Dat kan zijn op technisch gebied 
(energiebesparing, energie-opwekking, duurzaam 
beheer), of communicatie (vergroten van draagvlak, 
delen van ervaringen) of bijvoorbeeld inkoopbeleid. 
Het gaat zowel om wat wij als kerk doen (intern) als 
om wat wij als kerk propageren (extern effect).

WAT BIEDEN WIJ?
•	 Een stageplaats voor 3 dagen per week gedurende 

3 maanden (indicatie). 
•	 Een bijzondere onderzoeksomgeving: een lokale 

kerkgemeenschap, die duurzamer wil gaan wer-
ken. 

•	 Veel vrijwilligersgroepen; allerlei activiteiten. 
•	 Een denktank van vier personen die als klank-

bordgroep fungeert en begeleiding op maat levert. 
•	 Een stagevergoeding kunnen we niet bieden, maar 

wel veel vrijheid in werktijden (ook 's avonds), 
grotendeels zelf in te vullen.

LINKS:
www.pgdeeshof.nl
www.groenekerken.nl

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN:
Evert Veldhuizen, e.veldhuizen3@upcmail.nl, 

telefoon 033-2536403
of Henk Boswijk, henk.boswijk@pgdeeshof.nl 

telefoon 033-2580631
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Schoolkerkdienst
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UITVAART VAN:
Ada Kruijsbergen
Annemiek van Deuveren

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw v Tamelen Nijkerkerstraat 32  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Huijskes Fr Tromplaan 65 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Rombout v Dedemlaan 49  vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Woudenberg N Kerkstr 95a Nkv vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Uiterwijk Boekweitveld 24  zestig jaar getrouwd

Gerrie Hummel Horstweg 20   ziekte  Etta van Tent Constantijngaarde 4   ziekte
Adri de Vette Stoutenburgerlaan 4a   ziekte  Gert de Gans Binckesstraat 182 Afoort  ziekte

Wilma van de Kuilen Grasmaat 4   attentie  Herma Hulsebos Eiberlaan 39   attentie
Mw Noest Van Aalstplein 25   attentie Corrie van den Linden Bijenvlucht 15 attentie
Dinie van de Bunt Nassaulaan 68   attentie

EN DE JARIGEN:
Mw van Dijk, Dhr Barreveld, Mw Reitsema, Dhr van de Veen, Dhr Tadema, Mw Nachenius, Dhr Dijkstra, 
Dhr Kleber, Dhr Broekhuis, Dhr van Beek, Mw van Delden, Mw van der Wind, Dhr Muns, Mw van Leeuwen, 
Mw Hendriks, Mw van Putten, Mw Kous, Dhr van Dam, Mw R Dijkstra, Mw Bernhard.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Op 8 februari was er een schoolkerkdienst. Kinderen uit groep 1 en 2 van  basisschool D de Spreng opende de 
dienst met een lied. Oudere kinderen verzorgden de lezing. Het thema was "Talenten, waar ben jij goed in?". 
Iedereen werd uitgenodigd zijn/haar talent op een geeltje te schrijven en op de sheet te plakken.

Na afloop van de dienst was er voor de jeugd de mogelijkheid cakejes te versieren en spelletjes  (sjoelen, kegelen 
etc)  te spelen. Voor de leeftijd van 11 tot 14 jaar was er een excursie georganiseerd naar het Universiteitsmuseum in 
Utrecht. De jeugd kwam in grote getalen en het was een feestelijke dienst!

Namens de Kinderdienst ,   iedereen die een bijdrage heeft geleverd: ontzettend bedankt voor jullie inzet! 

Maarten Kneppers-Doornekamp
 Lid Kinderdienst 

Actieweek Groot Nieuws Radio
Bij deze wil ik een beroep doen op leden van de Eshof omdat de Christelijke radio 
zender Groot nieuws Radio een zware tijd doormaakt, hierin zijn ze niet alleen er 
wordt van alles bezuinigd,  maar zij zijn wel afhankelijk  van giften en donaties 
omdat ze geen subsidies ontvangen.
Vanaf 8 maart is er een speciale actie week. Op de radio am 1008, via de pc, je tablet 
of smart phone. www.grootnieuwsradio.nl Op de site kun je zien hoe je ze kunt 
helpen.
Ze zenden 7 dagen per week 24 uur per dag uit en hebben een gevarieerd programma.

Graag nodig ik jullie uit te doen wat je kunt om ze te steunen.
Voor verdere vragen kan je terecht bij Ina van Heiningen 033-2535107

Op 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt 
in de Eshof gehouden. 

Van negen tot twaalf kunt u in de kerk op zoek naar 
de mooiste koopjes, de leukste snuisterijen en ook 
worden er weer taarten verkocht . Op 28 en 29 mei 
wordt de kerk ingericht. Tussen 18:00 en 20:00 is er 
dan voor u de gelegenheid om uw oude spullen te 
komen brengen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
het te brengen, of heeft u heel veel spullen, dan is er 
de mogelijkheid dat wij de spullen bij u thuis op 
komen halen.  Heeft u voor die tijd spullen waar u van 
af wilt, dan hebben wij een beperkte opslag waar wij 
het tot die tijd kunnen bewaren. 
Ook zijn wij zoals elk jaar op zoek naar vrijwilligers. 
Heeft u een neus voor rommel, houdt u van taarten 
bakken en lijkt het u leuk om ons gezellige team te 
versterken? Neem dan contact met ons op. 

De totale opbrengst van de rommelmarkt zal dit jaar 
naar twee doelen gaan. 

•	 De ene helft gaat gebruikt worden  om een    
zonsverduistering in de kerk te plaatsen. 

•	 De andere helft gaat naar het diaconaal jongeren-
project van de Eshof. 

De jongeren zullen tijdens de rommelmarkt aanwezig 
zijn en helpen met de verkoop en het inrichten van de 
kerk. 

Contact:       Maaike Meijer – 0643997837
Marieke Vreekamp - 0622497087

Rommelmarkt ‘De Eshof’
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Even voorstellen…
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Een les basiscatechese
Afgelopen maand hadden Wester, Naomi, Jonne, Rozemarijn, Maaike, Lara, Jonathan en Julia - de kinderen van de basiscate-
chesegroep - een mooie en leuke uitdaging:  De nieuwe paaskaars maken! Hoe ging dat in zijn werk? Een fotoverslag.

Foto 1 
Van Lieske en Mirjam leren de jongelui over 
symbolen en hun mogelijke betekenissen. 

Foto 2: 
En dan mogen ze zelf aan de slag. Oefenen 
voor het echte werk. Van kleine kaarsen 
maken ze mini-paaskaarsen. 

Foto 3 
Welke symbolen horen daar bij? Waaraan 
denk je, als je de paaskaars ziet?
Om te beginnen bedachten de jongens en 
meisjes steekwoorden. Wat zouden ze willen 
laten zien? 
- vrolijke kleuren
- een mooie tekst/woord
- regenboog
- een bijbel
- sterren
- hart/liefde    
- vriendschap

De week erop gingen ze aan het werk met gekleurde bijenwas en een kale kaars van ongeveer een meter lang. Samenwerken 
aan één kaars en hij is prachtig geworden. 
In de paasnacht zal de brandende kaars de kerk in worden gedragen. En dan mogen een jaar lang de symbolen op de kaars 
ons verlichten, inspireren, bemoedigen.

Het team van de basiscatechese:
 Mirjam Bos, Rie Lensen, Gerwin Duine, Petra Floor, Ellie Boot en Lieske Duim

Misschien hebt u mij al rond zien lopen bij één van de 
acties voor Moldavië of heeft u mij in de kerk zien zit-
ten maar hebben we nooit met elkaar gesproken. Ik zal 
me even voorstellen. Mijn naam is Mirjam Bos en ik 
ben 18 jaar oud. Ik woon al mijn hele leven in 
Hoevelaken en heb het hier erg naar mijn zin. Ik zit nu 
in het examenjaar van het VWO op het Corderius 
College in Amersfoort. Na de zomervakantie wil ik aan 
de studie Werktuigbouwkunde in Enschede beginnen. 
Maar voordat het zover is, hoop ik eerst nog een prachti-
ge reis te maken; naar Moldavië met een hele leuke 
groep jongeren en begeleiders vanuit de Eshof en het 
Paulus. Ik hoop hier mensen te kunnen helpen en zelf te 
kunnen zien hoe goed we het in Nederland hebben. Ik 
ben benieuwd hoe mensen in Moldavië leven en hoe ze 
daarmee omgaan. Dit gaat niet mijn eerste ervaring met 
het buitenland en armoede worden, in de afgelopen 
jaren heb ik veel van de wereld gezien, met mijn ouders, 
via school of zelf met vrienden. Dit vind ik heel erg 
leuk om te doen. 
Naast reizen vindt ik het leuk om te dansen, zingen en te 
zeilen. Ook doe ik graag gezellige dingen met vrienden 
en vriendinnen. Voor nu wil ik alle gemeenteleden 
bedanken voor de hulp die zij ons tot nu toe geboden 

hebben en ik hoop dat u ons nog verder wilt helpen met 
de realisatie van een mooi project in Moldavië. Hopelijk 
tot snel!

Hallo allemaal,

mijn naam is Jari Beitler, ik ben 15 jaar oud en ik ga 
mee met het jongerenproject van de Eshof. Op dit 
moment zit ik in de 5e klas van het vwo op het 
Corderius College te Amersfoort. Ik woon in 
Hoevelaken. Mijn zusje, Demi, gaat ook mee met deze 

reis. Mijn hobby’s zijn voetballen, lachen met vrienden, 
spelletjes spelen op de playstation en feest vieren. 

Ik ga mee met deze reis omdat ik niet alleen de kinde-
ren wil helpen in Moldavië, ik doe het deels ook voor 
mezelf. Hier in Nederland zijn dingen zoals warm 
water, een wc en veel eten een gewoonte, maar dat is 
niet overal zo. Ik denk dat het goed voor mij is om mee 
te maken dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is. 
Hierdoor denk ik dat ik als ik terug ben van deze reis, 
de dingen die voor mij nu zo vanzelfsprekend zijn meer 
ga waarderen. Ik weet dan wel dat die mensen het niet 
zo goed hebben als wij dat hebben en dat het goed is 
om daarover na te denken  maar als je het allemaal zelf 
meemaakt is dat toch anders dan dat je er alleen maar of 
hoort en leest. Ik ga natuurlijk ook mee om een leuke 
tijd te hebben en om nieuwe mensen te ontmoeten! 
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     Komende acties (BE)ZINNI(N)G.

OPPASDIENST 

Heeft u een keer een oppas nodig of wilt u een avond 
uit? Wij komen graag op uw kinderen passen! Tegen een 
vrijwillige bijdrage komen één à twee groepsleden naar 
u toe om uw (klein)kind(eren) en leuke en veilige avond 
te geven. Hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar 
moldavie2015@gmail.com met als onderwerp ‘oppas-
dienst’

DINERACTIE

Op 21 maart  gaan de jongeren van het diaconaal project 
voor u koken. In de Copperhof zullen wij een avond 
inrichten waarbij u kunt genieten van een heerlijk 
Moldavisch driegangenmenu. Naast een lekkere maaltijd 
staat de avond natuurlijk in het teken van gezelligheid.  
Want wat is er gezelliger dan met zijn allen om de tafel 
te gaan. Proef van de Moldavische keuken en steun ons 
project.  Om uzelf op te geven kunt u een mail sturen 
naar moldavie2015@gmail.com met onderwerp ‘diner-
actie reservering’. Op 1 en 8 maart zullen wij na de 
kerkdienst ook aanwezig zijn met intekenlijsten waarop 

u een reservering kan maken. Er is voor een beperkt 
aantal mensen ruimte, dus wilt u deze actie niet missen? 
Wees er dan snel bij!

24 UURS-ACTIE

Met Pasen is het weer zover, dan houdt het team van 
Moldavië een 24-uurs actie! (4 en  5 april) Tot nu toe is 
de 24-uurs actie een vast onderdeel geweest van elk pro-
ject. Op de dag voor Pasen en op Eerste Paasdag gaan 
wij 24 uur niet eten en niet slapen. Dit doen wij uit soli-
dariteit voor de mensen in Moldavië. Als groep zullen 
wij het even moeilijk hebben, maar dat is slechts 24 uur. 
We hopen dat wij er als groep sterker van worden.

In de week voor Pasen zult u een envelop in uw brieven-
bus ontvangen. In deze envelop staat informatie over de 
reis, deze actie en het project zelf natuurlijk. Tijdens de 
24-uurs actie komen wij op 4 april de envelop weer 
ophalen. Dan hopen wij dat hij gevuld is met een bijdra-
ge voor ons project, zodat wij deze zomer iets moois 
kunnen neerzetten in Moldavië. 

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

WIJ NODIGEN U UIT:

Dinsdag 3 maart   Woensdag 18 maart en 
Dinsdag 31 maart
Woensdag 15 april Dinsdag 28 april
Woensdag 13 mei Dinsdag 26 mei
Woensdag 10 juni (Dinsdag 23 juni is de activiteiten-
groep niet aanwezig) en
Woensdag 8 juli
 
Wanneer de activiteitengroep aanwezig is in de kerk-
zaal te komen luisteren naar geestelijke muziek.
Gewoon op een doordeweekse dag een rustmoment 
vinden in onze eigen kerk.
Wie dat wil mag zelf een CD meebrengen die later te 
beluisteren zal zijn.
Wanneer er meerdere CD’s ingeleverd worden dan 
zal het duidelijk zijn dat dan uit het aanbod een keuze 
gemaakt moet worden.

In de ontmoetingsruimte staat er thee voor u klaar.
Mocht er na de rust behoefte zijn om nog wat leven-
digheid te zoeken dan bent u van harte welkom om u 
aan te sluiten bij de activiteitengroep voor een praat-
je, een kopje thee of een kop koffie.

Ook kunt u altijd meedoen met een spel, een knutsel-
moment inlassen of mee breien voor het goede doel.
Uiteraard bepaald u zelf hoe u deze middag invult en 
in welke volgorde.

Weet dat u welkom bent, welke keus u ook 
maakt, het moet uw middag zijn.

U bent welkom van 13.30 tot 16.00.
Kortom wij nodigen gelovigen, twijfelaars en niet 
gelovigen uit voor een ontspannen middag in
De Eshof. 
 

Namens de activiteitengroep van harte welkom.
Wilma v.d. Kuilen

p.s. Wij gaan ons creatief bezig houden met Pasen
Ook hier bent u van harte welkom.

EEN (TWEEDE) WEEKEND BIJ DE CLARISSEN IN MEGEN
Er is zoveel belangstelling voor het weekend bij de Clarissen in Megen, dat van 20 tot en met 22 maart 
zal plaatsvinden, dat er in het klooster een tweede weekend voor ons is gereserveerd. Hierin is ruimte 
voor nieuwe aanmeldingen. Er is plaats voor nog drie personen. Wie gaat er mee?
Informatie over het klooster is te vinden op de site http://www.clarissen.nl/megen.html.

Datum en tijd voorbereidingsavond donderdag 4 juni, 20.00-21.30 uur
Plaats     de Eshof
Datum en tijd    vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli 2015
Plaats     klooster Sint Josephsberg, Clarastraat 2, 5366 AK  Megen (NB)
Kosten     naar draagkracht  60/70/80 euro per persoon (excl. vervoer) 

 Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle manieren van mee leven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van Elly. Elly was regelmatig verbaasd als ze weer een kaartje kreeg van iemand waarvan 
ze het   niet had verwacht. Ook de bloemenzee bij haar begrafenis zou ze heel mooi hebben gevonden.
Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt.

Jan Stomphorst en familie

BEDANKJE.
 
Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen en de warme woorden.
Het is fijn te weten dat de Eshof gemeente zo heeft meegeleefd.
Dit is zeker een steun voor mij geweest.
 

Lieve groet Gerrie Hummel



Uitvoering Matteüs Passie door 
gospelkoor Free.
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College van Kerkrentmeesters

Collecteoverzichten

In 2015 is het 25 jaar gelden dat gospelkoor Free werd opgericht. 
Een mooi moment om iets bijzonders te doen. 

In gezamenlijk overleg is besloten om op Goede Vrijdag 3 april 2015 de 
Matteüs passie uit te voeren in De Eshof in Hoevelaken. De Matteüs Passie 
wordt uitgevoerd in een bewerking van Gerard van Amstel, met teksten van 
Piet van Midden. De koralen worden gezongen met de originele melodieën 
van Johann Sebastian Bach. De tekst is in het Nederlands. 
Voor de uitvoering zal de kerkzaal in De Eshof ingericht worden met een 
schikking die de Passie zal ondersteunen. Het is een bijzonder project en 
iedereen wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 3 april bij de uitvoering 
aanwezig te zijn. 
De uitvoering wordt gehouden in de vorm van een Open dienst met medewer-
king van ds. E. Boot. De aanvang is 19.00 uur tot ± 20.15 uur.

OVER HET KOOR
Free is een klein gospelkoor dat bestaat uit een groep enthousiaste mensen van verschillende leeftijden. Het samen 
zingen en daardoor anderen inspireren staat voorop. 
Een klein gezelschap heeft zo zijn voordelen, maar voor de toekomst heeft het koor dringend behoefte aan nieuwe 
leden. Als het koor groeit naar 20 leden zou dat fantastisch zijn. Spreekt zingen in een koor je aan en zoek je een 
koor waar meerstemmig wordt gezongen in verschillende talen, met hedendaagse gospel en wellicht in de toekomst 
een breder repertoire, geef je dan op via gospelkoorfree@gmail.com, neem een kijkje op de website en kom een 
keer kijken op een repetitieavond. 
We oefenen elke dinsdag van 20.00u tot 22.00u in de Eshof te Hoevelaken. Je bent van harte welkom.

Bespeel je een instrument, bij voorkeur piano, of speel je in een bandje die het als een uitdaging ziet om een koor te 
begeleiden? We komen graag met je in contact om over mogelijkheden te praten. Stuur even een mailtje naar het 
eerder genoemde mailadres.

In de laatste twee weken van januari 2015 is de actie kerkbalans gehouden met als motto 

“Mijn kerk in Balans”. 
Hierbij vragen wij de leden van de Protestantse Gemeente “de Eshof” kenbaar te maken wat ze in 2015 vrijwil-
lig willen bijdragen. De actie kerkbalans is naar tevredenheid verlopen mede door inzet van veel vrijwilligers, 
onze dank hiervoor.

Nu nagenoeg alle antwoordstroken binnen zijn kunnen we de balans opmaken. U heeft toegezegd een bedrag 
van 111.500 euro. Dit is  bijna hetzelfde bedrag als in 2014 daadwerkelijk is binnengekomen. Vanuit dat oog-
punt gezien kunnen wij tevreden zijn.  

De begroting voor 2015 geeft een bedrag aan  115.000 euro. Aan het college van kerkrentmeesters de taak om 
het ontstane gat te dichten, u kunt ons daarbij helpen, wij vertrouwen op u.

Nogmaals onze dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Frans Schimmel, administrateur 

COLLECTEOVERZICHT JANUARI 2015

Datum Diaconie  Bedrag Kerk  Bedrag

04-01-2015  Eigen Diaconie 183.35  Jeugd-en Jongerenwerk 144.42
11-01-2015  St. Hulpdienst H'laken  201.67  Eredienst  168.88
18-01-2015  Oecumene PKN  222.87  Vorming & Toerusting  185.45
25-01-2015  JOP Catechese 131.35  Onderhoud gebouw  124.26

 Totaal   739.24  Totaal  623.01

COLLECTEOVERZICHT FEBRUARI 2015   
    
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
1-2-2015 PKN Missionair Werk 129,20 Cantorij 117,37
8-2-2015 Eigen diaconie 207,01 Landelijke kerken 160,38
15-2-2015 Stichting Hulpdienst 
                         Hoevelaken 162,39 Pastoraat 149,14
22-2-2015 Kerk in Actie; 
  rampenpreventie Madagaskar 109,10 Jeugd- en Jongerenwerk 95,63

 Totaal   607,70 Totaal   522,52

Collectebeheerder José van Dasselaar
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Van de ZWO…

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Fokke Kooistra, Jan v/d Kuilen, 
Elske den Uijl en Inge Pie

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het maart nummer is
dinsdag 31 maart 2015
Inleverdatum voor het aprilnummer is
dinsdag  28 april 2015

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?

Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".

U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Administratie
Het jaar is begonnen en dat gebeurt bij ons altijd met de brieven voor de jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage. 

Het is altijd een spannend moment, want we zijn als ZWO verplichtingen aangegaan voor het komend jaar. Voor 3 
jaar steunen we het project van Kerk in Actie “dagcentra” in Moldavië. Het hoeft geen betoog dat we dit belang-
rijk vinden. De armoede in Moldavië is groot, ouders trekken naar andere landen om geld te verdienen en de kin-
deren blijven veelal achter bij grootouders of andere familieleden. In de dagcentra worden kinderen opgevangen, 
krijgen een maaltijd, worden geholpen met huiswerk, en spelen met elkaar.      

We zijn blij te kunnen melden dat we aan toezeggingen  15.937 euro hebben gekregen. 
Iedereen hartelijk bedankt. We kunnen nu aan onze verplichtingen voldoen, maar we kunnen ook ons jongeren-
project naar Moldavië steunen.   
Daarnaast komen altijd andere dingen op je weg. Jaarlijks steunen we ook de wekelijkse projecten in de 
40-dagentijd. U kunt daarover lezen bij de toelichtingen bij de komende collecten. Nogmaals hartelijk dank dat 
we met ons werk kunnen doorgaan en we zullen u regelmatig op de hoogte houden.                                                                                            

De werkgroep ZWO 
Nelly Clement,Willemien van Putten, Tineke Wassink, 

   Wim van Vliet, Jan van de Kuilen, Jan Baas 

INGEKOMEN:
Fam. Blok (voorheen ook ingeschreven) Platanenstraat 88 Zwartebroek   wijk 7
Mevr. R. Vreekamp   Julianalaan 63     wijk 6
Mevr. W.B. Onwezen-Kortes  Sportweg 79     wijk 4
A.M. Buitink    Remvardplaats 1     wijk 3

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. C.J. Soetens    Johan Frisohof 11 naar Amersfoort wijk 5
Mevr. K.E.M. Westein   Andreaslaan 8  naar Amersfoort wijk 3  
 
OVERLEDEN:
Mevr. A. Kruijsbergen-van der Zwart p/a Pastoorakker 16    wijk 1
Mevr. S.J. Woltman van der Linde  Ridderspoor 20     wijk 4
Mevr. A.M. van Deuveren   Broekdijk 4   Lunteren wijk 1
Mevr. A. van Meerveld – Mostert  Koolmeeslaan 10     wijk 1

UITGESCHREVEN:
Mevr. M. van Doorn   Julianalaan 45     wijk 6 
Fam. Van Uffelen    Julianalaan 31     wijk 6
Fam. Huis in ‘t Veld   Koolmeeslaan 4     wijk 1

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

Hospice Nijkerk Thuis zoekt vrijwilligers

DANK.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de warme woor-
den, kaarten, plantjes, bloemen, e-mails en telefoon-
tjes.
Het is fijn te weten dat er zoveel mensen met je mee-
leven.

Dank ook aan de deelnemers en helpers van de activi

teitengroep die steeds een helpende hand hebben uit-
gestoken door hulp te bieden bij het inschenken van 
koffie of thee, bij het opruimen en bij de afwas. 
Zonder jullie had ik het niet gered.

Kanjers zijn jullie. 
Nogmaals dank aan allemaal.
 

Lieve groet
Wilma van de Kuilen

Mensen in de laatste levensfase willen vaak zo lang 
mogelijk thuis blijven. Voor mantelzorgers is dat soms 
zwaar. Vrijwilligers kunnen bijstand verlenen. Met deze 
inzet krijgt de mantelzorger de gelegenheid om even tot 
rust te komen, zodat hij/zij voldoende veerkracht 
behoudt om het ondersteunen van de zorgvrager vol te 
houden.

Om dit mogelijk te maken is in 2011 Hospice Nijkerk 
Thuis opgezet. Inmiddels wordt vrijwilligerszorg thuis 
geboden in Nijkerk, Nijkerkerveen en in Hoevelaken. 
Hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan 
met de thuiszorgorganisaties om optimale zorg te kun-
nen bieden. De vrijwilligers worden begeleid door de 

coördinatoren van Hospice Nijkerk Thuis en worden 
geschoold volgens de richtlijnen van het landelijk steun-
punt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Hospice Nijkerk Thuis is dringend op zoek naar extra 
vrijwilligers voor inzet bij mensen thuis. Een vrijwilli-
ger is klankbord voor de zorgvrager en naaste, geeft 
persoonlijke aandacht, emotionele en praktische onder-
steuning en verricht lichte zorgtaken.
Wilt u aandacht en nabijheid bieden en bent u bereid de 
benodigde scholing te volgen? Neem dan contact op via 
email: info@hospicenijkerk.nl

www.hospicenijkerk.nl


