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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 12 april  10:00 uur Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: Eigen diaconie, Voprming & Toerusting

zondag 19 april  10:00 uur Ds E Boot
     Collecten:Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Jeugd- en jongerenwerk
    
zondag 3 mei  10:00 uur Ds L. van der Meijden (Leiden)
     Collecten: Missionair werk PKN, Cantorij
  
zondag 10 mei  10:00 uur Ds R Rosmolen
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort, Landelijke kerken

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

D E  E S H O F 1

In zijn sterke armen

Als je in nood
niet op een mens durft bouwen,

Dan is er Eén Die alles van je weet,
Die peilen kan

de diepte van je leed.
Hij is de Rots

waarop je kunt vertrouwen.

Hij is de Schuilplaats
waar je in kunt schuilen

en rust mag vinden in je zorg en smart.
Bij Hem is balsem voor 't gewonde hart.
Hij is 't bij Wie je alles uit mag huilen.

De Heere Jezus is vol medelijden
voor ieder die in noden tot Hem vlucht,
Zijn teder hart kent elke bange zucht,
de ziel ontvloden in benauwde tijden.

Ga dan tot Hem;
je mag Hem alles klagen.

Hij weet het al voordat je het Hem zegt.
,,Mijn kind, "zegt Hij,

,, bij Mij kun je terecht.
ik zal je in Mijn sterke armen dragen. " 

M.A. Groeneweg-de Reuver

Agenda
zaterdag 11 april  10:00 uur de Eshof, Moldavie Autowasactie
    
maandag 13 april  20:00 uur de Eshof, Basiscatechese: Evaluatie eerste jaar
     
dinsdag 14 april  20:00 uur de Eshof , Avond voor nieuwe leden
   20:00 uur Clauslaan 16, Vergadering wijkteam 6
     
woensdag 15 april 13:30 uur de Eshof, Activiteitengroep
   20:00 uur Overleg Dorpskerk
     
donderdag 16 april 20:00 uur de Eshof, Vergadering Pastorale Raad 
     
zondag 19 april  11:00 uur Amsterdam, Stadswandeling in Mokum
     De invloed van Joods leven in Amsterdam is tot op de dag van vandaag
     merkbaar Tijdens een wandeling met gids zullen we ontdekken dat er
     talloze herinneringen zijn aan het Joodse leven.
     
dinsdag 21 april  20:00 uur de Eshof, Bijbel in gewone taal
     Op deze avond maken we kennis met ‘de Bijbel in gewone taal’ aan de
     hand van enkele voorbeeld-teksten.
 
woensdag 22 april 10:00 uur Julianalaan 15, Vergadering wijkteam 5
   20:00 uur de Eshof , Contactavond voor mantelzorgers
     
donderdag 23 april 20:00 uur de Eshof, Vergadering Kerkenraad
     
dinsdag 28 april  13:30 uur de Eshof, Activiteitengroep
   20:00 uur Veenslagenweg 117, Vergadering wijkteam 8
     
donderdag 30 april 19:30 uur de Eshof, Begeleidingsteam Moldavie
     
vrijdag 1 mei  20:00 uur de Eshof, Projectoverleg Moldavie
     
maandag 11 mei  14:30 uur Ibislaan 18, Vergadering wijkteam 4
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Informatieavond over 
protestante gemeente 'de Eshof'

AVONDJE UIT

In maart had ik voor de derde keer 
dit jaar een avondje uit in De 
Stoutenborgh – langzamerhand toch 
wel hét uitgaanscentrum van 
Hoevelaken.

Ik was er te gast bij het driegangendiner, bereid door de 
jongeren van het diaconale project Moldavië. Ongeveer 25 
mensen kwamen eten. De opbrengst was na aftrek van de 
kosten bestemd voor het project.

Het was een fantastische maaltijd! Verschillende ingredi-
enten waren gesponsord door middenstandsbedrijven in 
het dorp. Er was goed gezelschap. En vooral: wat waren 
de ontvangst en de bediening geweldig! En wat werden de 
gerechten mooi opgediend. Een leuk element was ook de 
suggestie om vlak voor het toetje eens van plaats te ver-
wisselen. “Net als op de oecumenische reizen,” zeiden 
sommigen tegen elkaar.

Jongens en meiden, is er kans op een herhaling...?

MEELEVEN

We tekenden in de oecumenische dienst van januari een 
kaart voor Els en Harry Lambermont-van Diepen. Beiden 
waren lid van de Paulusgemeenschap. Wie wel eens mee is 
geweest met een van de oecumenische reizen, kent hen 
wel: ze waren zolang dat mogelijk was van de partij. In 
januari was Harry ernstig ziek en opgenomen in het zie-
kenhuis. Op 10 februari is hij overleden.
Els en de beide zoons Marco en Michiel, de schoondoch-
ters en kleinkinderen bedanken ons voor ons medeleven. 
In een bedankkaart schrijven ze: “uw medeleven tijdens 
het lange ziekteproces en na het overlijden van onze lieve 
Harry Lambermont heeft ons ontroerd en gesteund.”

Ria van Uffelen-Buitink (Stoutenburgerlaan 4) is langzaam 
aan het herstellen van een longontsteking die ze de afgelo-
pen winter heeft gehad. Bij de longemfyseem, waar ze 
mee kampt, heeft zo’n ziekte direct groot effect op haar 
conditie. Zelfs het stukje lopen (met zuurstof) naar de 
supermarkt gaat dan niet.
Gelukkig doet de zon goed. Het steunt haar ook dat er veel 
mensen zijn die af en toe vragen hoe het met haar gaat.

Met Jan Duijnhouwer (dr F.W. Klaarenbeeksingel 65) gaat 
het naar omstandigheden redelijk. Af en toe doet hij samen 
met Lenie en anderen iets leuks buitenshuis en de kinderen 
en kleinkinderen komen in de weekenden regelmatig op 
bezoek. Soms reageert Jans lichaam vanwege de grote 
inspanning hierop met misselijkheid, “maar dat heb ik 
ervoor over”, zegt Jan. Hij leeft bij de dag. En geniet van 
de kleine dingen – zoals de lente die zich steeds meer doet 
gelden.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) is nu met de 
derde chemokuur van vier weken bezig. De CT-scan wees 
uit dat de medicijnen werken en Gert gaat er met nieuwe 
moed mee door. De tumor zelf is ongevoelig voor chemo-
kuren of bestraling, maar de groei ervan wordt door de 
kuur geremd. Wel is de dosering opnieuw wat verlaagd, 
omdat Gert er teveel bijwerkingen van ondervond.
Namens hem mag ik iedereen die de afgelopen tijd wat 
heeft laten horen hartelijk bedanken.

Frits Harmsen (Haverhoek 13) heeft in Nijmegen een 
gecompliceerde heupoperatie ondergaan. In de maand april 
zal hij nog zeer beperkt zijn in zijn bewegingsvrijheid, 
maar in mei kan hij hopelijk met de revalidatie beginnen. 
Het gaat overigens goed met hem. Zo’n periode van her-
stel heeft tenminste één goede kant, zegt hij: je leert te 

Elk jaar organiseren wij een kennismakings- en informatieavond voor leden die het afgelopen jaar zijn inge-
schreven bij de protestantse gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. De avond is ook bedoeld voor belangstellende 
partners. En voor wie op een eerdere avond niet kon, of gewoon nader met ‘de Eshof’ wil kennismaken.

Wij nodigen u uit voor deze kennismaking- en informatieavond die gehouden zal worden op

DINSDAG 14 APRIL 
OM 20.00 UUR IN DE ESHOF.

De avond zal een informeel karakter hebben. U kunt met elkaar en met vertegenwoordigers van ‘de Eshof’ 
(nader) kennis maken. Wij zullen in het kort iets vertellen over het heden en verleden van ‘de Eshof’ en waar 
wij als kerkelijke gemeente voor willen staan. En misschien wilt u met de aanwezigen delen wat u bewogen 
heeft om zich aan te sluiten bij onze kerkgemeenschap – of waarom u dat misschien (nog) niet doet.

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

U kunt zich tot en met 13 april opgeven via één van de onderstaande e-mailadressen. Wij hopen u te ontmoeten!

De voorbereidingscommissie:
Ellie Boot (e-mail: predikant@pgdeeshof.nl)
Hannah Wicherink (e-mail: hannahwicherink@upcmail.nl)
Jac van Hoeijen  (e-mail: voorzitterkerkenraad@pgdeeshof.nl)

Komende zomer willen we met een groepje jonge men-
sen een bezinningsdag houden. Waarom?
Omdat we het zinvol vinden met elkaar over wezenlijke 
dingen te praten. Omdat we daar soms te weinig aan 
toekomen. En gewoon omdat we het leuk en gezellig 
vinden.

De organisatie heeft intussen vaste vormen gekregen.
We gaan elkaar zien op zaterdag 13 juni. We zijn dan 
welkom in de pluktuin ‘in de vrolijke mortier’, 
Stoutenburgerlaan 6 in Stoutenburg, waar we de 
beschikking krijgen over een kleine ruimte waar we 
koffie en thee kunnen zetten. We nemen zelf eten en 
drinken mee. En we gaan niet alleen stilzitten, maar ook 
een mooie wandeling maken.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur starten met koffie / thee en wat erbij
10.30 uur eerste gedeelte programma
13.00 uur lunchen

14.00 uur tweede gedeelte programma
16.30 uur borrel
18.00 uur einde

Al wie mee wil doen neemt een inspirerende tekst mee. 
Dat wil zeggen, een tekst of gedicht dat iets met je doet, 
dat je raakt, dat uitdrukt waarom het in jouw leven gaat. 
Die teksten gaan we met elkaar delen.
Ieder neemt ook iets te eten mee voor een lunchbuffet. 
En ook het meebrengen van al het overige (zoals thee, 
koffie enz.) verdelen we over de deelnemers.

Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op bij Ellie 
Boot, ellie.boot@hccnet.nl of tel. 033 2580631.

Namens de deelnemers: 
Liesbeth van het Ende, Ellen Scholing, 

Dietrix van der Veer, Pim Veldhuizen, 
Marjolen Veerbeek, Hanneke van Doorn, Ellie Boot

Bezinningsdag voor 
jonge volwassenen
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onthaasten. Tijd is niet belangrijk meer en de uren vlie-
gen voorbij.

Sofie Brouwer (Galoppeerbaan 14, Amersfoort), ruim 
vier maanden oud, is op 16 maart aan haar hart geope-
reerd. Alles is gelukkig goed gegaan en ruim een week 
later mocht ze weer naar huis. Niet alles kon in één keer 
hersteld worden, ze zal later nog een hartklepoperatie 
moeten ondergaan. Gelukkig is dat een minder ingrij-
pende operatie. Sofie herstelt voorspoedig en haar 
ouders Niels en Mirjam zijn heel blij en genieten van 
haar.

Floor Huurdeman heeft nu acht chemokuren achter de 
rug. Ook heeft ze een tweede mri-scan gehad en ook 
deze heeft uitgewezen dat de tumor niet terug is geko-
men. Dat is goed nieuws! Maar Floor is er nog niet. Ze 
zal nog acht zware kuren krijgen.
Floor toont bij alles wat haar overkomt een enorme 
levensdrang. Wanneer ze zich beroerd voelt door de 
kuur, heeft ze het moeilijk. Maar zodra ze ook maar een 
beetje opknapt, onderneemt ze van alles - zoals mee-
doen met de palmpaasoptocht in de Eshof.
Ook voor Thijs, haar broer van vijf, zijn dit zware 
maanden. Hij zei laatst dat hij het liefste wil dat alles 
weer zo wordt als vroeger.
Helemaal zoals vroeger zal het niet worden. Maar er is 
nu wel vertrouwen dat Floor hier doorheen gaat komen.

Dave de Groodt (Ridderspoor 23) is, na een operatie, 
weer thuis gekomen op 19 maart. Daarmee is hij niet 
klaar, want hem wacht nog een hersteloperatie. De ver-
wachting is dat tot eind van het jaar regelmatig het 
Meanderziekenhuis bezocht zal moeten worden.

Rie de Langen-Philippo (De Brink 36) heeft last van 
hartritmestoornissen en wordt op 17 april hiervoor 
behandeld tijdens een dag opname. Voor de bloedarmoe-
de die zij heeft krijgt ze ijzer toegediend. Zij maakt het 
nu wel weer goed en is blij met het regelmatige bezoek 
van de contactpersoon.

Vera Lubbers-Thomas (Nassaulaan 20) heeft een knie-
operatie achter de rug die ze best pittig vond. Zij moet 
voorzichtig lopen, haar knie is uitermate pijnlijk en ze is 
erg moe. Op 31 maart start ze met de therapie. Fredo is 
tijdelijk ‘mantelzorger’ en samen redden ze het wel.
Vera verwacht dat het nog een heel poosje zal duren 
voordat ze weer in de Eshof zal zijn.

Bij Roel Burema (Veenlanden 133) wordt de laatste 
kuur op vrijdag 3 april afgerond. De tumor is niet actief, 
maar zorgt wel voor vermoeide benen en regelmatig een 
epileptische aanval. Eind april gaat hij naar het UMC 
voor de uitslag van een MRI-scan. Daarna wordt hij 
iedere drie maanden voor een scan verwacht.

Linda Timmerman-Willigenburg (Uithuizerpolder 18) 
bezoekt wekelijks de handtherapeut na de operatie aan 
een, niet kwaadaardig, gezwel aan de middelvinger. Ze 
vindt het herstel wel voorspoedig gaan, maar denkt nog 
wel een jaar naar de therapeut te moeten gaan. Doel van 
de therapie is het weer laten aangroeien van de zenuw. 
Een nieuw knobbeltje heeft zich al gemeld, maar 
behoeft nog geen aandacht. Dat is maar gelukkig ook 
met twee kleine kinderen, waarbij je al gauw handen te 
kort komt.

Bij Lies van de Rovaart-Bakker (Kijftenbeltlaan 30) is 
min of meer sprake van een stabiele situatie. Ze is erg 
vermoeid en heeft veel last van benauwdheid.

Wiegert van den Hoorn (Boekweitveld 90) heeft eerst te 
horen gekregen dat hij huidkanker zou hebben. Bij 
nader inzien bleek het, tot opluchting van het hele gezin, 
‘gelukkig’ een extreem soort eczeem te zijn. Daarvoor 
kreeg hij zalf, die echter vreemde bijwerkingen heeft. In 
april is er een afspraak met de arts om te laten zien hoe 
de huid nu reageert op de zalf.

Neeltje Hollander-van Boven (De Wees 4) heeft eind 
februari tien dagen in het ziekenhuis doorgebracht van-
wege een gesprongen blindedarm, waardoor ze een flin-
ke buikoperatie moest ondergaan. Ze is nu gelukkig aan 
de beterende hand en, doordat ze een eigen bedrijf heeft 
waarin beroep op haar wordt gedaan, ook alweer aan het 
opstarten met haar werk.

Rie Lensen-de Graaff (’t Viertel 33) is op zondag 29 
maart in huis lelijk gevallen. De kap van haar rechterbo-
venarm is daarbij gebroken. Tot donderdag 2 april heeft 
ze in het ziekenhuis gelegen en is daarna voor revalida-
tie verhuisd naar woonzorgcentrum De Pol, (Vetkamp 
85, 3862 JN Nijkerk).

Aan ieder die met ziekte te maken heeft, van zichzelf of 
van een nabije naaste, van harte sterkte gewenst. Dat het 
licht van deze lentedagen ook licht in het bestaan mag 
brengen.

IN GEDACHTENIS 
NICOLAAS VAN WAGENINGEN

 
Op dinsdag 17 maart overleed Nico van Wageningen, 
’s morgens vroeg in zijn slaap. Zijn overlijden kwam 
totaal onverwacht. De dag ervoor had hij zich niet lek-
ker gevoeld, maar hoopte dat het na een goede nacht-
rust beter met hem zou gaan. Nico is 70 jaar oud 
geworden.
Ineens gaat er veel niet meer door. Diezelfde week zou 
Nico met Marjan en twee goede vrienden voor een 
vakantie naar Noorwegen reizen. In de Stille Week zou 
Nico in enkele vespers spelen. Ondanks de reuma in 
zijn handen, die hem het spelen bemoeilijkte, deed hij 
dat graag. En hij deed het mooi, met gevoel voor de 
verstilde sfeer van het avondgebed. Hij was een groot 
muziekliefhebber.
Nico was een kleurrijk mens. Hij doorliep de kweek-
school en gaf enkele jaren les, waarna hij de studie 
psychologie oppakte. In 1971 trouwde hij met Marjan 
van Geer. “Het enige wat ik in mijn leven goed heb 
gedaan,” zei Nico daarvan. Nico genoot van het opvoe-
den van de kinderen en kleinkinderen. Dat was het 
tweede, vertelde dochter Cornee bij het afscheid, wat 
hij in zijn leven echt goed heeft gedaan.

Zijn leven lang heeft hij zich ingezet voor vrijwilligers-
werk. Op 24 april zou hij hiervoor een koninklijke 
onderscheiding hebben ontvangen; helaas heeft Nico 
dit niet geweten.
Hij heeft een uitgebreide studie gemaakt van de schil-

der Vincent van Gogh. Hij verdiepte zich graag in men-
sen en hun beweegredenen. En was tegelijk een vat vol 
tegenstrijdigheid: uiterlijk vaak vrolijk en opgewekt, 
innerlijk zag hij leeuwen en beren op de weg. Hij was 
trouw en had een groot gevoel voor humor en voor 
relativering. Als presentator, die op sympathieke wijze 
en met een kwinkslag hier en daar dingen aan elkaar 
kon praten, was hij een talent.
 
Op zaterdag 21 maart was er in de Eshof een dank-
dienst voor zijn leven. Daarna hebben we het lichaam 
van Nico naar zijn graf op de begraafplaats gebracht.
Marjan, de kinderen en hun partners en de kleinkinde-
ren en ook Nico’s enige broer Gerard blijven leeg ach-
ter. En zij niet alleen: veel mensen zullen Nico missen. 
Bijzonder om toch nog steeds zijn stem te kunnen 
horen via de website die hij met Cornee samen heeft 
opgezet: www.vangoghgenootschap.nl. Ik wens Marjan 
en de kinderen en Gerard veel lieve mensen toe om hen 
heen. En ons allen, dat Nico in alles waarin hij groot is 
geweest tot ons zal blijven spreken.

IN GEDACHTENIS
 CHRISTINA ANTJE KORPEL-MEIJVOGEL

Op zaterdag 21 maart overleed Tiny Korpel. Ze is 85 
jaar oud geworden. Haar overlijden kwam niet onver-
wacht. Ze tobde sinds december met haar darmen en 
daar bleek weinig aan te doen te zijn.
De laatste zes weken van haar leven woonde ze in 
streekverpleeghuis De Pol in Nijkerk. Daarvoor heeft 
ze jaren op Eiberlaan 39 gewoond, in een dubbelwo-
ning samen met dochter Herma en schoonzoon Emiel 
en hun zoons Mark en Hans. Eerst samen met haar 
echtgenoot Jan; na zijn overlijden in haar eentje. Ze 
ging al enige tijd geestelijk achteruit. Daardoor heeft 
ze de ernst van haar situatie waarschijnlijk niet beseft. 
Dankzij pijnmedicatie heeft ze een zachte dood gehad.
Wanneer ik aan Tiny denk, denk ik aan een bijzonder 
lieve vrouw. Ruzie maken was haar vreemd. Ze was 
iemand die dankbaar was voor wat ze kreeg en blij met 
aandacht. Als jong meisje werd ze door haar ouders 
gestimuleerd om naar de HBS te gaan, want ze kon 
goed leren. Door de oorlog kon ze de school niet afma-
ken. Later moedigde Jan haar aan om dit alsnog te 
doen. Voor Tiny waren het echter haar beide dochters 
Marjo en Herma in wie ze vooral haar levensvreugde 
vond – en later ook de twee kleinzoons. Ze was trots 
op hen op haar eigen bescheiden manier, zonder op te 
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Kerkdienst en liturgie
SCHILDERIJ BIJ HET HOOGLIED

Hooglied is de paaslezing van de synagoge. Hooglied is 
een van de vijf megillot, een van de feestrollen. Het herin-
nert (in allegorie) aan de verbintenis tussen God en zijn 
volk in de dagen van de uittocht, op vrijersvoeten door de 
woestijn, bruidsdagen, wittebroodsweken. Zie bijvoor-
beeld Jeremia 2,2 waar God tegen Jeremia zegt:
“Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de HEER:
Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd,
van me hield als mijn bruid,
hoe je me volgde door de woestijn,
dat land waar niet wordt gezaaid.”
Over God die als een minnaar houdt van zijn volk staat 
ook een mooi stukje in Ezechiël 16,6-14. (Ook een erg 
heftig verhaal trouwens, als je verder leest.)
De vroege christelijke kerk las het Hooglied als een ver-
haal over Christus als bruidegom van zijn gemeente. 
Tegelijk is het verhaal een verwijzing naar een volmaakt 

leven dat ondanks de gebrokenheid van ons bestaan toch af 
en toe kan oplichten. Al wordt bij lezing van het Hooglied 
ook wel duidelijk dat het leven van de geliefden niet enkel 
paradijselijk was. Wel gloort er telkens hoop. En daarmee 
geeft de feestrol hoop op herlevende liefde, liefde die een 
geschenk is van God.

Ook wij lezen in de paastijd (de zondagen van Pasen tot en 
met Pinksteren) in het Hooglied. We worden daarbij geïn-
spireerd door een pastel van Harbert Booij. Harbert is 
docent beeldende communicatie en andere vakken aan de 
Hogeschool Windesheim; vakgebieden, die alle te maken 
hebben met de rol en de betekenis van kunst(didactiek) in 
de theologieopleiding. Hij exposeert soms met werk dat 
een relatie heeft met de schriftlezingen. Het zal bijzonder 
zijn om ons bij het luisteren naar het Hooglied te laten 
inspireren door een werk van zijn hand. Hij heeft het spe-
ciaal voor de lezing van het Hooglied en voor de Eshof 
gemaakt.
 

PAASKAARS

Op een andere plek in dit kerkblad schrijft Lieske Duim 
over het wordingsproces van de paaskaars. Kinderen van 
de basiscatechese hebben eraan gewerkt. Ze hebben fan-
tastisch werk gedaan. Overal is over nagedacht. Allerlei 
symbolen die te maken hebben met licht, met (samen)
leven en opstanding uit de dood versieren de kaars en zul-
len ons in het komende jaar vertellen van God die ons 
vasthoudt, door de dood heen.
We nemen afscheid van de kaars die sinds Pasen 2014 
onze weg heeft verlicht. Hij was beschilderd door Jan 
Duijnhouwer toen hij al ziek was. Jan schilderde beelden 
uit het bijbelboek Ruth op de kaars, geïnspireerd door de 
musical waar hij zelf met veel plezier in heeft meege-
speeld. Beelden van liefde en van levend brood in 
Betlehem.
We zijn heel blij dat Jan deze kaars, nu die een jaar lang 
licht heeft gegeven, zelf terug kan ontvangen.

26 APRIL

Op de vierde zondag van Pasen, 26 april, hebben we een 
speciale gast in ons midden: pastor John Kalathil uit India. 
Hij zal in de dagen rond 26 april in Hoevelaken zijn voor 
contact met de mensen, die in Nederland betrokken zijn bij 
het weeshuis waar hij de leiding van heeft: Grace Home. 

scheppen. Ze hield van de gezelligheid van het gezin. 
Ook de laatste jaren nog: ze liet geen gelegenheid onbe-
nut om met z’n allen gezellige dingen te doen.
Ze was een vrouw die hield van harmonie. Iemand die 
weinig vroeg voor zichzelf en die niet tot last wilde 
zijn, wat ze soms wel eens wat ver doorvoerde.
De verhuizing naar Nijkerk was niet makkelijk. Ze 
wilde graag thuis zijn, dat was ze gewend. Toch bleef ze 
ook daar de positieve dingen in haar leven zien. Doordat 
ze in De Pol altijd mensen om zich heen had en er ook 
vaak iets te beleven was, zagen Marjo en Herma haar 
zelfs genieten.
Op donderdag 26 maart hebben we afscheid van Tiny 
genomen in een dankdienst in de Eshof. Marjo heeft, 
net als bij haar vader, de overdenking verzorgd. Na de 
dienst hebben we haar begraven in het graf bij haar 
echtgenoot Jan, die haar in november 2011 was voorge-
gaan.
Aan Marjo en aan Herma, Emiel, Hans en Mark van 
harte warme en goede herinneringen toegewenst die 
blijven spreken, en de troost van Tiny’s eigen geloof: 
dat de dood het einde niet is, maar dat ze zal voortleven 
bij God.

FELICITATIES

Uiteenlopende jubilea waren er in de afgelopen maand. 
Gerwin en Esther Duine-Peters (’t Viertel 1) waren op 
13 maart twaalf en een half jaar getrouwd. Linda 

Borgdorff en Dirk Blaas (Asterlaan 34) gedachten op 30 
maart het dubbele aantal, vijfentwintig jaar huwelijksle-
ven. Henny en Wim Uiterwijk-van Ekeren vierden op 31 
maart hun zestig jaar huwelijksjubileum. Wim woont op 
Boekweitveld 24, terwijl Henny sinds juni 2012 in de 
Lisidunahof in Leusden woont. De trouw in lief en leed 
blijft over de afstand bestaan. Tenslotte noem ik Désiré 
en Greet Brokerhof-van der Waa, die op 4 april 1975 
zijn getrouwd en dit jaar op Stille Zaterdag veertig jaar 
samenzijn mochten gedenken.
Bruidsparen, van harte liefde en geluk gewenst namens 
de Eshofgemeente!

Ook op deze plaats een hartelijke felicitatie voor Heidi 
van Dusschoten en Kristiaan van Rootselaar: ze zijn op 
maandag 16 maart getrouwd. Namens ons allemaal van 
harte gelukgewenst – en Milou en Catoo, gefeliciteerd 
met jullie getrouwde ouders!

MAALTIJD VAN DE HEER AAN HUIS

Voor wie niet naar de Eshof kan komen, maar wel eens 
in kleine kring thuis de maaltijd van de Heer mee wil 
vieren, bestaat die mogelijkheid. Op een zondag, waar-
op we in de Eshof de maaltijd vieren, zetten we na 
afloop het koffertje met het huisavondmaalsstel in de 
fietsmand en rijden naar iemand toe die niet in de kerk 
kan komen. Dankzij de internetverbinding heeft men de 
kerkdienst vaak al helemaal meegemaakt. Het concreet 
samen vieren naderhand maakt dan de verbondenheid 
nog net iets sterker. Op 15 maart vierden Hannah 
Wicherink en ik de maaltijd van de Heer bij Jan 
Duijnhouwer en Lenie van der Laan. En op 24 mei is 
het plan om naar Ad van Zadelhoff te gaan.
Aan de ziekte die ons treft en aan de eindigheid van het 
leven kunnen we niets veranderen. Dat is soms verdrie-
tig. Tegelijk doet het samen delen, zowel van brood en 
wijn als van wat er in ons omgaat, goed. Zo ervaren we 
God in ons midden.
Ik hoor het graag als iemand hier belangstelling voor 
heeft!

Ellie Boot
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De Paaskaars 2015
DE PAASKAARS 2015 

GEMAAKT DOOR DE BASISCATECHISANTEN 
In de Rondom van maart schreven we over de voorbereidingen voor het maken van Paaskaars. Inmiddels is de nieuwe 
Paaskaars door enkele catechisanten brandend binnengebracht in de paasnacht.

Voor Rondom interviewden we twee meiden van de groep. Jonne en Julia geven uitgebreid uitleg bij alle symbolen. 
Er is gekozen voor symbolen die allemaal met Pasen te maken hebben.  Ook veel en vrolijke kleuren was belangrijk, 
want de kerk is best saai en dan maak je het een beetje vrolijker met een mooie kleurige paaskaars.
Welk symbool vinden zij nu het mooist?
Julia De kaars op de kaars: het licht, wat naar God wijst. God is altijd bij ons.
Jonne De poppetjes: dat we als mensen allemaal verbonden zijn én gelijk zijn. Ze staan ook expres helemaal onder-
aan, het laatste symbool dat opbrandt…
De Paaskaars 2015 is gemaakt door: Jonathan van der Veen, Jonne Meijer , Julia Lozeman, Lara Floor Maaike van 
Deuveren, Naomi du Crocq, Rozemarijn Waslander en Wester Schuiteman.

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

We hopen dat hij op die zondag de verkondiging voor 
zijn rekening wil nemen. En ook dat de cantorij zal zin-
gen. Een feestelijke viering in de Paastijd!

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 
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 
enkele gesprekken voor op de kerkdienst van Pinksteren. 
En staan stil bij de geloofsweg die we tot dat moment 
hebben afgelegd. Velen die al belijdenis hebben gedaan, 
merken hoe hun geloofsleven erdoor verdiept wordt. 
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

Zoals elk jaar vieren wij als Eshof- en Paulus-
gemeenschap samen Hemelvaartsdag. 
Het is inmiddels een traditie geworden deze  dag met 
een wandeling of een fietstocht te beginnen. 

Dit jaar zal het een combinatie zijn van fietsen en wan-
delen, maar het  wandelen is de hoofdmoot. De wande-
ling is dit jaar op een heel bijzondere locatie. We  zijn 
namelijk welkom in de tuin van de familie Ramsbotham 
in het Hoevelakense bos. 
Voor meer informatie over deze tuin kunt u op de web-
site kijken: www.opentuinopdehaar.nl.

Wie mee wil gaan naar de OpdeHaar-tuin wordt om 
8.15 uur met zijn/haar fiets bij het Pauluscentrum ver-

wacht. Dan fietsen we naar de familie Ramsbotham 
waar we om 8.30 uur worden verwacht. Daarna volgt de 
wandeling door hun mooie tuin met uitleg en thema, dat 
ons die ochtend door Gods schepping zal leiden. Het 
thema is nog een verrassing. Na de wandeling fietsen 
we terug naar het Pauluscentrum voor koffie met iets 
lekkers.
Zo rond 9.30 uur staat de koffie  klaar. Iedereen is wel-
kom, ook als u niet hebt gewandeld of gefietst!!! Om 
10.00 uur sluiten we af met een korte viering in de kerk-
zaal. 

Namens de Oecumenische CoördinatieGroep,
Anny Smink

14 Mei Hemelvaartsdag
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Uit de kerkenraad
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Vorming & Toerusting
MANTELZORGER, WAT IS JOUW VERHAAL?

Woensdagavond 22 april 2015, 20.00-22.00 uur 
in het Pauluscentrum, De Veenslag 1.

Mensen kiezen er vaak niet voor om mantelzorger te zijn, 
zoals vrijwilligers kunnen kiezen voor bepaalde werk-
zaamheden. Je bent het ineens, het overkomt je. Want 
mantelzorgers zijn persoonlijk betrokken bij degene voor 
wie zij zorgen. Zij hebben hart voor de ander. Het is zorg 

die de ander als een 
mantel omgeeft.  

Voor mantelzorgers zijn 
2 dingen heel belang-
rijk. Ten eerste: hoe 
krijg ik de goede zorg 
voor de ander voor 
elkaar? En als tweede: 
wat kan of moet ik 

doen voor mijzelf om goede zorg te kunnen blijven 
geven? Dat is een hele spannende situatie: zorg voor de 
ander en zorg voor jezelf.  
Dit was onderwerp van gesprek op de ontmoetingsavond 
voor mantelzorgers in november 2014 in De Eshof. Deze 
avond bracht aan het licht dat ontmoeting met andere 
mantelzorgers, het delen van elkaars verhaal, een belang-
rijke waarde kan hebben. Er bleek behoefte te zijn aan 
meer van deze gelegenheden. 
Graag nodigen we u daarom uit voor een tweede avond 
dit seizoen. U bent welkom op 22 april om 20.00 uur in 
het Pauluscentrum. Gespreksonderwerp van de avond zal 
onder andere zijn: hoe blijf je in balans? Meer dan de 
vorige keer zal er gelegenheid zijn met elkaar in gesprek 
te gaan. 
Deze avond is bedoeld voor ieder die mantelzorger is en 
het prettig vindt andere mantelzorgers te ontmoeten. Ook 
wie op dit moment niet met mantelzorg te maken heeft, 
maar er meer van wil weten, is van harte welkom. 

Ellie Boot en Marjolen Veerbeek

Kerkenraadsvergadering  
5 maart 2015

Met Pasen voor de deur, stel 
ik mijn impressie deze keer 
op schrift vanaf een storm-
achtig Texel. Ik ben hier een 
aantal dagen voor training en 
overleg met een groep colle-
ga’s. Een mooie plek om 

intensief aan het werk te zijn en tussendoor even lekker 
uit te waaien. 
De agenda van 5 maart was behoorlijk gevuld met enke-
le onderwerpen waar uitgebreid over gesproken is, maar 
er waren ook enkele punten die wat luchtiger van aard 
waren. Zo namen we wat verlaat afscheid Annie Hanse 
en Klaas van Dasselaar en bedankten we deze diakenen 
voor hun toegewijde inzet. Ook Etta van Tent werd 
bedankt voor de vijf jaar, waarin zij gastpredikanten 
benaderde heeft ingeroosterd op de dagen dat Ellie Boot 
geen dienst had. Frits Harmsen is bereid gevonden op 
deze taak van Etta over te nemen.

PERMANENTE EDUCATIE PREDIKANT.

Binnen de PKN zijn predikanten verplicht om zich per-
manent te scholen. De predikant maakt hiervoor een 
meerjarig opleidingsplan en legt dit ter instemming voor 
aan de kerkenraad. Omdat de opleiding die Ellie voor 
2015 had gepland, dit jaar niet wordt gegeven, moest 
Ellie noodgedwongen op zoek naar een vervangende 
andere opleiding om in het lopende opleidingsplan aan 
voldoende studiepunten te komen.
Ellie legt haar aangepaste plan voor aan de kerkenraad. 
Het voorstel behelst een opleiding met een doorlooptijd 
van drie jaar, waarmee in augustus 2015 gestart kan 
worden, mits Ellie wordt toegelaten. Na de uitleg van 
Ellie is er ruimte voor discussie en het stellen van vra-
gen. We spreken over investering in geld, tijd en inspan-
ning en welke “baten” er tegenover staan. We praten 
over de potentiele knelpunten die gedurende de oplei-
ding kunnen ontstaan en hoe deze zijn op te lossen.
De kerkenraad is het er unaniem over eens dat het goed 
is als Ellie de opleiding gaat volgen. We spreken af dat 
Ellie de stappen kan zetten om zich in te schrijven voor 
de oplossing. Wordt gewerkt aan de mogelijke oplossin-
gen voor de potentiële knelpunten. 

DUURZAAMHEID

Lieske Duim doet verslag vanuit de medio 2014 door de 
kerkenraad ingestelde commissie Duurzaamheid. De 
commissie houdt goed voeling met het college van 
kerkrenmeesters. Er is aansluiting gezocht bij het initia-
tief “Zon op Nijkerk”. In aansluiting hierop is door het 
college van kerkrentmeesters een notitie “Zon op de 
Eshof” geschreven. Mart Geelhoed licht deze notitie 
namens het college toe. Geeft hierbij aan wat het college 
al aan energie besparende maatregelen heeft gedaan en 
aan het doen is. Het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van de Eshof zou een logisch vervolg kunnen zijn.
Vervolgens wordt een discussie gevoerd over de voor- 
en nadelen van de diverse alternatieven en het tijdstip 
waarop een en ander gerealiseerd zou kunnen worden. 
Het college denkt aan langere termijn, terwijl de com-
missie argumenten aandraagt om te streven naar het dit 
jaar nog plaatsen van zonnepanelen op het dak 
van de Eshof. 
Met het instellen van de commissie Duurzaamheid 
beoogde de kerkenraad binnen kerkgemeenschap en bin-
nen de burgerlijke gemeente bewustwording te creëren 
en een voortrekkende rol in te vullen. Met dit in het 
achterhoofd, is een afwachtende houding niet gepast. 
Het wordt niet verstandig gevonden om onverantwoorde 
of onhaalbare initiatieven in te zetten, maar het meren-
deel van de kerkenraad is er van overtuigd dat er nog 
onvoldoende uitgezocht is om nu al te besluiten om 
“Zon op de Eshof” uit te stellen.
De kerkenraad vraagt aan het college van kerkrentmees-
ters en de commissie Duurzaamheid om  in onderling 
overleg de antwoorden op de openstaande vragen te 
zoeken en oplossingen te zoeken voor potentiële knel-
punten. Nadere rapportage volgt in de volgende kerken-
raadsvergadering. 

Jac van Hoeijen
LIEVE MENSEN,

Heel veel dank voor de belangstelling in de vorm van de bloemengroet en de kaart uit de Eshof gemeente. Via 
onze vrienden Gerrit en Tineke Wassink was het bericht binnen gekomen dat ik ben geopereerd aan een geperfo-
reerde blindedarm. Dat betekende ook gelijk 10 dagen ziekenhuis opname. Gelukkig gaat alles goed en ben ik 
grotendeels hersteld. Het heeft me goed gedaan te ervaren dat zoveel mensen aan mij hebben gedacht in de vorm 
van een kaart, bloemen of een telefoontje.

Groet van Neeltje Hollander
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Vrijwilliger bij … de koffiedienst
Elke zondag na de dienst is er koffie of thee en 
limonade voor de kinderen. Kannen vol worden 
er weggeschonken. Meer dan honderd kopjes 
worden er klaargezet, ingeschonken, leegge-
dronken, verzameld en weer schoon gewassen 
teruggezet in de kasten. Iedere zondag weer.

Zo wordt op een leuke en lekkere(!) manier bijgedragen 
aan het ontmoeten of het bijkletsen na de dienst.  
Een team van ca 30 vrouwen en mannen maakt dit 
mogelijk. Doordat zoveel mensen meedraaien, zijn ze  
maar 1 x per kwartaal aan de beurt. Altijd met z’n twee-
en of meer, want als het nodig is zijn er altijd extra han-
den die kunnen en willen helpen.
Heel  lang geleden 
is dit koffiedrinken 
en de koffiedienst 
geïnitieerd door 
Wilma Feringa. Ans 
Baas heeft de coör-
dinatie van haar 
overgenomen. 
Volgens Ans is dat 
niet veel werk want 
Johan van Hattem 
zorgt voor het roos-
ter en voor de rest 
“loopt het alle-
maal”.
Soms is het zoeken 
naar nieuwe mensen, 
want als je het al 20 jaar gedaan hebt wil je wel eens  

wat anders, toch?
Lijkt het jou leuk om bij de koffiedienst mee te draaien, 
geef je dan op bij Ans Baas (ans.colenbrander@upc-
mail.nl). Zodra er een plekje vrij is, word je ingezet. 
Vooral als je relatief nieuw bent in onze gemeente is dit 
natuurlijk een hele goede manier om mensen te leren 
kennen. 
En iedereen die zelf regelmatig een kopje koffie drinkt 
weet hoe dit werk wordt gewaardeerd!  

Lieske Duim
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 
DE COLLECTES VAN DE KOMENDE WEKEN 

5 APRIL: JOP JEUGDWERK PKN
Het is Pasen. We vieren het feest 
van de opstanding. Maar het ver-
haal van de opstanding van Jezus 
uit de dood is voor kinderen niet 
direct begrijpelijk. Voor Lotte bij-
voorbeeld, 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 pra-
ten. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 
traint kerkelijke werkers op het gebied van 
Jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor specifieke hand-
vatten. 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 col-
lecte en steun het belangrijke werk van JOP!

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

19 april: Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar 
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of 
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desge-
wenst, bij het artsenbezoek willen 
begeleiden. Hulp bij het boodschappen 
doen of hulp om uw betalingen op een 
rijtje te houden. Maar ook als mensen 
in de laatste fase van hun leven thuis 
wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld worden 
voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers hel-
pen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

26 april: Eredienst en kerkmuziek PKN
De eredienst ziet er in alle protes-
tantse gemeenten anders uit. Er 
wordt ingetogen of juist uitbundig 
gevierd. Op veel plekken ontstaan 
ook nieuwe vormen van vieren. Zo 

werd in de Protestantse Gemeente Gramsbergen de 
e-meeting bedacht. Deze ontstond omdat de grotere kin-
deren voor wie er geen kindernevendienst meer was 
amper in de kerk kwamen, omdat de vorm van de kerk-
dienst niet aansloot bij hun beleving. De e-meeting is 
interactief en gericht op ontmoeting met elkaar. Het 
begon met een kleine groep jongeren, maar al gauw 
kwamen er steeds meer mensen op af en inmiddels is 
het een dienst voor alle leeftijden. Onder de titel ‘Vieren 
in huis en kerk’ helpt de Protestantse Kerk gemeenten 
om vernieuwend, eigentijds en aansprekend te vieren. 
Gemeente-adviseurs verzamelen voorbeelden die als 
inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Met 
de opbrengst van de collecte kunnen gemeenten worden 
ondersteund met nieuwe initiatieven om in de eredienst 
aan te sluiten bij de leefwereld van mensen.

3 mei: Missionair werk PKN
Heilig Vuur West in de wijk Oud West 
in Amsterdam is een van de pio-
niersplekken van de Protestantse Kerk. 
Ds. Margrietha Reinders is aan deze 
plek verbonden. Ze weet dat mensen 
buiten de kerk ook verlangen naar 
God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en cafés. In Oud 
West wonen veel singles en mensen met een beperkte 
kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder 
hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitma-
ken van een liefdevolle gemeenschap. Ds. Margrietha 
organiseert voor hen maandelijkse bijeenkomsten in een 
café waar mensen samen een gedeelte uit de Bijbel 
lezen en daarover doorpraten. En vieringen met een 
maaltijd. De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
pioniersplekken die mensen ook buiten de kerk bereiken 
met de liefdevolle boodschap van God. Van harte aanbe-
volen!

10 mei: Straatpastoraat Amersfoort
Wij vragen uw aandacht voor het Straatpastoraat te 
Amersfoort. De stichting heeft een straatpastor in dienst 
die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor 
mensen die op straat leven en die in de opvang verblij-
ven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin 
eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverle-
ning. De straatpastor respecteert de religieuze of levens-
beschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ont-
moet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samen-
leving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. 
Onze bijdrage is 
zeer welkom.
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Van Sarasate tot Schubert Musical "Like"
- VIOLIST KILIAN VAN ROOIJ GEEFT

 SPONSORCONCERTEN -

Op 31 december hebben verschillende mensen hem 
gehoord: Kilian, de violist. Hij speelde op de ‘stiltedag’ 
in de Eshof, begeleid op de piano door zijn vader.

Kilian heeft een groot muzikaal talent en studeert hard. 
In juni hoopt hij zijn bachelor af te ronden aan het con-
servatorium van Amsterdam. Tot zijn vreugde is hij kort 
geleden toegelaten tot de befaamde Royal Academy of 
Music, die deel uitmaakt van de University of London.
Kilian krijgt een beurs voor deze tweejarige opleiding. 
Die dekt echter lang niet alle kosten. 

Om het nodige geld te verdienen, geeft hij een aantal 
sponsorconcerten. Het programma zal werken van 
Sarasate, Rachmaninoff, Bach, Schubert en Hubay 
bevatten, waaronder Malaguena, Chaconne, Ave Maria 
en Violinconcerto no.1 (3de deel). Zijn vader Skip van 
Rooij, organist/pianist in de Eshof, zal hem op de piano 
begeleiden.

Kilian Alexander van Rooij (1992) is de oudste zoon 
van Skip en Ingrid van Rooij. Hij begon zijn vioolstudie 
op zevenjarige leeftijd op de muziekschool in 
Amersfoort. Vervolgens begon hij aan de School Voor 
Jong Talent in Den Haag. Het gaf hem de mogelijkheid 
zich verder te ontwikkelen. De bekende vioollerares 
Vera Beths leerde Kilian kennen toen hij werd aangeno-
men aan het Conservatorium van Amsterdam. Er was 
direct een klik doordat Vera hem de vrijheid gaf om aan 
zijn eigen geluid te werken.

Kilian heeft aan verschillende concoursen meegedaan 
en prijzen gewonnen bij o.a. Iordens Viooldagen, het 

Prinses Christina en het Oskar Back Concours.
In 2014 werd Kilian door creatief producent Louis 
Gauthier ontdekt, toen hij stond te spelen in de fietstun-
nel onder het Rijksmuseum. Hij vroeg Kilian op te tre-
den in het radioprogramma ‘Het Klankcafé’ (samen met 
Ellen ten Damme) op Radio 1, in ‘Dit is de Dag’ en 
later ook op Radio 4 in het programma ‘Opium’. Kilian 
wordt hier een van de grootste viooltalenten van 
Nederland genoemd.
Wij kunnen hem steunen door naar een van de twee 
concerten te gaan.

Voor de kenners: Kilian speelt op een viool van 
Andranik Gaybaryan uit 2011.
Meer muziek is te beluisteren via zijn site, www.kilian-
vanrooij.com

Concerten:
Vrijdag 15 mei | 19.30u  | PG De Eshof | 
De Veenslag 16 | Hoevelaken 
Zaterdag 16 mei | 19.30u | PWG De Inham |
Hamseweg 40 | Hoogland 
In de voorverkoop bedraagt de entreeprijs 10,00 euro; 
reserveren via klinge@energyvalley.nl of 
 info@louisgauthiers.nl
de  entreeprijs aan de zaal is  12,50 euro.

Beste lezer,
 
Van 18 tot 28 april is pastor John in Nederland.
Deze week is bedoeld om elkaar weer te zien en om nieuwe contacten te leggen.

Op zaterdag 25 april organiseert Stichting 
Grace Care Nederland een middag om 
pastor John en elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een hapje en een drankje.
Wees welkom! Ook kinderen zijn van 
harte welkom.

Voor onze informatie zou het fijn zijn als u 
zich even aanmeld.

Hopelijk tot ziens op 25 april!
 

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Grace Care Nederland

Judith van Hoeijen

Save the date
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Kloosterweekend bij de zusters 
Clarissen in Megen

Vrijdag 20 maart ‘s middags vertrekken we uit 
Hoevelaken voor een bezoek van een paar dagen aan de 
zusters Clarissen in Megen bij Nijmegen. Onze groep 
bestaat uit 2 katholieken, 1 oudkatholiek,  iemand van 
de dorpskerk en 4 PKN-ers. Een mooi gemêleerd gezel-
schap. We zijn benieuwd, het wordt voor ons allemaal 
een nieuwe ervaring. 

In Megen aangekomen worden we welkom geheten 
door zuster Imma. Ze leidt ons rond en vertelt ons over 
hoe zij met de zusters leeft, in navolging van Clara, en 
hoe wij ons in hun ritme kunnen voegen. De zusters 
hebben een ingetogen manier van leven. Zij zijn niet 
gericht op naar buiten treden maar willen met gebed en 
meditatie de wereld in Gods blikveld brengen en op die 
manier bijdragen aan een betere wereld. Ze zijn goed op 
de hoogte van wat er speelt in de actualiteit. Zij vragen 
Zijn zorg en aandacht voor de wereld en bidden om 
Zijn liefde voor ons mensen, zodat wij in beweging 
komen en zorg hebben voor de schepping en voor 
elkaar. 

Dit doen zij ook door bijvoorbeeld een sobere manier 
van leven, een leven in stilte, dienstbaar zijn en een vijf-
tal vieringen op de dag. Ze leven vanuit een diep ver-
trouwen dat God zorgt en van daaruit kunnen zij geven 
en delen aan de gasten die zij ontvangen.

Een groot gedeelte van het weekend stond voor ons als 
groep in het teken van kennismaken met en wennen aan 
de zo andere manier van leven van de zusters. Dit riep 
veel vragen bij ons op en we hadden daardoor volop 
gespreksstof met elkaar. Ook zuster Imma luisterde vol 
aandacht naar ons en beantwoordde onze vragen.

Aan het eind van het weekend stonden we stil bij de 
vragen: hoe ga je naar huis en wat neem je mee van 
hier? Een aantal reacties:
•	 In het begin was het wennen met de liturgie van de 

diensten maar de teksten gingen steeds meer spre-
ken en de eucharistieviering zondag raakte me bij-
zonder.

•	 Het was veel te kort, ik ga zeker terug om verder te 
ontdekken wat deze plek mij kan leren. 

•	 Ondanks de stilte heb ik de zusters als heel gastvrij 
ervaren.

•	 Een bijzondere ervaring en een dierbare herinne-
ring.

•	 Verwondering over hoe deze mensen leven, geko-
zen voor een teruggetrokken leven gewijd aan God. 
Zij ogen gelukkig terwijl ze zoveel hebben losgela-
ten. Het is mooi dat zij zo’n innerlijk vertrouwen 
hebben in God. 

•	 Dit is een plek waar het volgens mij in het geloof 
om gaat, de eenvoud en zuiverheid ervan en van 
hieruit leven. Dit heeft grote indruk op mij 
gemaakt.

•	 Het was indrukwekkend, werd meegenomen in de 
teksten van de liederen.

•	 Te weinig tijd voor bezinning voor mezelf.
•	 Boeiende groep, open gesprekken.
•	 De zuster knielen voor en na de diensten voor het 

kruis. Dat doet mij weer beseffen dat de kerkdienst 
allereerst een plek is om God te ontmoeten.

Kortom: een boeiend weekend, waarin we elkaar beter 
hebben leren kennen en ons eigen geloof weer een beet-
je door elkaar is geschud.

Namens ons allen, Marjolen Veerbeek

Rommelmarkt 'De Eshof'

Van de redactie
Pasen al voor bij als u dit leest en al weer op weg naar Pinksteren. Nadat het kerstfeest door de commercie werd 
geannexeerd, was nu Pasen aan de beurt. zelden zoveel advertenties gezien van supermarkten. En net als het 
kerstfeest; eten, eten en nog eens eten! Het lijkt wel dat we als laatste rijken op aarde alles moeten opeten voor-
dat er voor niemand meer wat is.Tegelijkertijd meldden de (kwaliteits) kranten dat de Mattheüs passie van Bach 
zich steeds meer in een grote belangstelling mag verheugen. Veel jongeren schijnen er aandacht voor te hebben. 
Ook het TV spektakel de Passion van EO en KRO, deze keer in Enschede, werd weer door veel mensen bekeken 
wat u er ook van mag vinden.Al met al een dubbel gevoel van   consumptie-Pasen tegenover Pasen dat ooit het 
belangrijkste Christelijke feest was of is zo u wilt. Toch kunnen we niet anders dan erkennen dat we in een 
samenleving verkeren waar het individuele het belangrijkste schijnt te zijn.Voor elk wat wils zullen we maar zeg-
gen.We gaan naar het (hopelijk) mooie voorjaar met Hemelvaartsdag en Pinksteren in het verschiet.

Fokke Kooistra

Gemeente-uitje
Voor de gelukkigen die nog een plaatsje in de bus konden bemachtigen, wordt donderdag 23 april een veelbelo-
vende dag.
Om 8.15 uur worden zij bij de Eshof verwacht om de dagtour naar Rotterdam te maken. 
Onderweg wordt een koffiestop gemaakt bij de chocolade-atelier van Noppen, waar men het fabricageproces 
van bonbons zal demonstreren.
Op een markante plek aan de Rotterdamse haven zal geluncht worden en vervolgens zal het gezelschap in de 
comfortabele Spido-boot zich vergapen aan de bedrijvigheid in deze imposante wereldhaven.
Als alles volgens plan verloopt, zal de bus om circa 16.45 uur weer terug zijn. 
Om alle impressies te verwerken is er tenslotte nog een gezellig samenzijn met een hap en een slok.
Een dag dus om naar uit te kijken!

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout

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
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Even voorstellen…
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DE UITVAART VAN:
Nico van Wageningen
Tiny Korpel

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Borgdorf Asterlaan 34   vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Uiterwijk Boekweitveld 24 zestig jaar getrouwd
Neeltje den Hollander de Wees 4   ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Schuurman, Mw Rietveld, Dhr Rijnhout, Dhr Bosman, Mw Hummel, Dhr 
Dirksen, Mw Beitler, Dhr Schreiber, Mw van den Top, Mw Schuurman, Dhr Kelder, Dhr Jansen.

BLOEMENGIFTEN

Lieve Mensen,

In het afgelopen jaar hebben we weer vele bloemen en attenties gebracht bij blijde en verdrietige gebeurtenissen.
Om onze aandacht aan onze gemeenteleden te kunnen blijven doen, vragen wij een gift voor ons bloemenfonds.

De contactpersonen komen de gevulde enveloppen bij u ophalen.

U kunt uw gift ook overmaken.
Het nummer is: NL66 RABO 0302 2138 13 t.n.v. Bloemenfonds

Alvast heel hartelijk bedankt!

Lies Lekkerkerker
Joke van der Klok

Nelly Clement 
 

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

In Elke uitgave van de Rondom zullen een aan-
tal jongeren of begeleiders van het diaconaal 
project zich in een kort stukje voorstellen, 
zodat u ons allemaal een beetje leert kennen. 
Niels Roos, Frank van den Heuvel, Mirjam 
Bos, Jari Beitler, Demi Beitler, Aart de Gier, 
Lieuwe Zwart, Sandra van Valkengoed, Anje 
Boswijk, Odin van den Heuvel, Floris Zwart, 
Jessica Hofman, David Roelofs, Henry Westein 
en Stefan Stitselaar gaan komende zomer met 
zijn allen naar Moldavië om daar iets moois 
neer te zetten voor mensen die onze hulp hard 
nodig hebben. Deze keer stellen Lieuwe Zwart, 
Sandra van Valkengoed en Henry Westein zich 
voor.

LIEUWE ZWART

Ik ben 
Lieuwe 
Zwart, 17 
jaar en zit 
in de 5e 
klas van het 
tweetalig 
vwo op het 
Atrium in 
Amersfoort.  
Voetballen 
doe ik 
natuurlijk 
bij onze 
plaatselijke 
voetbalclub. 
Waar ik in 
de A3 veel 

plezier heb. Als U wel is bij de Jumbo boodschappen 
doet is de kans aanwezig dat ik op dat moment de pro-
ducten aan het bijvullen ben. De hoofdreden dat ik 
meega naar Moldavië is dat ik erg benieuwd ben naar 
de cultuur en het dagelijks leven van de mensen en 
vooral van de kinderen daar. Van wat ik gehoord heb 
zijn de leefomstandigheden daar heel wat slechter dan 
hier en daarom vind ik het fantastisch dat wij daar heen 
gaan om hulp te bieden. Ook denk ik dat zo'n reis voor 
mij als persoon erg goed en leerzaam zal zijn omdat het 
geen luxereisje wordt, daarom ben ik blij dat we met 
een hechte groep gaan. We zullen elkaar nodig gaan 
hebben. Daarom is het ook maar goed dat mijn kleine 
broertje iemand mee op pad heeft die hem door en door 
kent.

SANDRA VAN VALKENGOED
Ik ben Sandra van Valkengoed en ik ben 17 jaar oud. 
Ook ik ga mee naar Moldavië en ik heb er erg veel zin 
in!
Ik zit op het Corderius College in Amersfoort en werk 
sinds kort bij de 
Keurslager in het 
dorp. Ik hou erg 
van tekenen en 
zo'n beetje alles 
wat met motoren 
te maken heeft. 
Als sport speel ik 
badminton.
Ik ga mee naar 
Moldavië omdat 
ik al een aantal 
jaar roep dat ik 
heel graag zo'n 
reis zou willen 
maken en toen die 
kans er was wilde ik me meteen inschrijven. Het lijkt 
me geweldig om te kunnen helpen in een land die de 
hulp goed kan gebruiken. Als ik hoor wat voor mooie 
verhalen er van mensen komen die al eens geweest zijn 
krijg ik er steeds meer zin in. Ik hoop met net zulke 
mooie en leuke verhalen thuis te komen.

HENRY WESTEIN
Ik ben 55 jaar, 
getrouwd met Barbara 
en we hebben 4 kin-
deren (2 jongens en 2 
meisjes). Wij wonen 
sinds 2009 in 
Hoevelaken en zijn lid 
van ‘de Eshof’. Ik ben 
net na de start van het 
project Moldavië als 
teamlid/begeleider 
betrokken bij het pro-
ject. Ik werk als pro-
jectmanager bij Bank-
Verzekeraars en nu 

druk bezig met het project ‘Solvency II’. Enthousiast en 
nieuwsgierig gemaakt door Jan Baas wil ik graag naar 
Moldavië. Ik wil naar Moldavië omdat ik graag zien 
hoe het er daar aan toe gaat en omdat ik mensen die het
minder hebben graag wil helpen.

   18 april: autowasactie 
voor Moldavië!

We zijn inmiddels al een aardig tijdje bezig met verschillende acties om geld op te halen voor onze reis naar 
Moldavië. Een actie die uiteraard niet mag ontbreken is de inmiddels welbekende autowasactie! Wat dat betreft 
is er goed nieuws! Op zaterdag 18 april zullen wij van 9:00 tot 16:00 klaarstaan op het manifestatieveld om voor 
slechts  7,50 euro uw auto weer blinkend schoon te poetsen! 

We hopen u, mét vieze auto, te kunnen begroeten op 18 april!
Groetjes,

het team van Diaconaal Project ‘Moldavië 2015’
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College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2015
Kerkbalans per 27 maart 2015.

Het definitieve bedrag aan toezegde vrijwillige bijdragen actie Kerkbalans  2015 bedraagt  112.150 euro 
Hiervan is tot en met 27 maart 2015 binnengekomen een bedrag van  39.790 euro dit is 35,5% van het 
toegezegde bedrag. In de maanden april tot en met december van 2015 moet dus nog een bedrag binnen-
komen van  72.360 euro

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.

Na de prachtige wandelreis en bijzondere erva-
ringen van afgelopen september, maken we in 
de laatste week van mei 2015 opnieuw een wan-
delreis in de voetsporen van Franciscus.  

Met een kleine groep deelnemers lopen we 7 pittige 
dagwandelingen door de prachtige natuur van Toscane 
en Umbrie.

We lopen met onze rugzak van dorp naar dorp via een 
gemarkeerde wandelroute vanuit Florence richting 
Sancepolcro en Assissi. De route leidt ons door bergach-
tige natuur in Toscane, voornamelijk via bospaden en 
oude Romeinse wegen.

We overnachten in eenvoudige accomodaties, waar 
mogelijk in kloosters. Van toepassing zijn de volgende 
werkwoorden: ‘onthaasten’, ‘zijn’, ‘ervaren’ en ‘genie-
ten’!  

We lopen daarbij niet om een prestatie neer te zetten, 
hoewel we pittige klimmetjes en andere uitdagingen 
zullen tegenkomen. Wil jij (evt. met je partner, vriend of 
vriendin) ook even loskomen van de werkelijkheid hier 
en ben je in staat om 7 dagen tussen de 6 en 8 uur per 
dag te lopen?
Ga dan met ons mee!

Wil je meer informatie of ben 
je geïnteresseerd om mee te 
gaan? Neem contact met ons 
op!

Linda de Wals: 
lindadewals@hetnet.nl,
tel. 033-2538533
Yvonne de Gier: 
yvonne.de.gier@kpnmail.nl, 
tel. 033-2535071

Yvonne de Gier

PROGRAMMA:
•	 Jongeren die naar Bangladesh een reis hebben 

gemaakt vertellen over hun ervaringen en mevrouw 
Maaike Wigboldus, medewerker  afdeling Zending 
van Kerk in Actie, wil ons inspireren met haar erva-
ringen over Zending in Bangladesh.

•	 Jongeren uit  Eibergen  zijn gefilmd over hun reis 
naar Brazilië en jonge theologen delen hun ervarin-
gen over Brazilië, Guatemala en Zuid-Afrika.

•	 Vanuit de voorbeelden uit de praktijk en de opgeda-
ne ervaringen gaan we samen in gesprek over de 
mogelijkheden voor onze eigen gemeente om deze 
inspiratie door te geven en we gaan daarin niet 
voorbij aan de dilemma’s of valkuilen die je tegen-
komt.

•	 Met het zingen van het lied “Wij delen geloof, wij 
delen de hoop” en de presentatie van de Thema-
map Versterk de kerk, een reisgids voor Jongeren 
van Kerk in Actie, sluiten we de avond af.

Het IMDC ,de Interclassicale  Missionair Diaconale 
Commissie Veluwe van de classes Ede, Harderwijk, 

Hattem en Nijkerk nodigt u van 
harte uit voor deze inspiratieavond! 

 Aanmelden kan bij mw. Hanneke 
Koekoek, steunpunt ZuidOost. j.koe-

koek@protestantsekerk.nl

Uitnodiging Inspiratieavond 9 april
Voor: Zending- en ZWO-commissies, (jeugd)diakenen , predikanten én jongeren.
THEMA: JONGEREN EN ZENDING; INSPIRATIE EN UITDAGING!
Kom op 9 APRIL 2015 naar de Schakel in Nijkerk, inloop vanaf 19.30 uur
Vergader- & Congrescentrum Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk telefoon 033 - 246 08 

Pace e bene! 

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag

1-3-2015 Eigen diaconie 262,82 Onderhoud kerkgebouw 161,51
8-3-2015 Kerk in Actie, binnenlands 
 diaconaat 171,10 Vorming en Toerusting 129,00
15-3-2015 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 161,40 Cantorij 129,35
22-3-2015 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 177,90 Landelijke kerken 138,57
29-3-2015 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 176,50 Muziek en Liturgie 144,77
29-3-2015* Kerk in Actie, 40 dagen tijd 12,20 
30-3-2015* Kerk in Actie, 40 dagen tijd 12,55   
31-3-2015* Kerk in Actie, 40 dagen tijd 15,84   
 Totaal  990,31 Totaal 703,20

*=Vespers 
Collectebeheerder José van Dasselaar

Collecteoverzicht maart 2015

Kwijt:
Wij zijn helaas ons blauwe liedboek kwijt. Zeer waarschijnlijk hebben we t na een dienst in de Eshof laten lig-
gen. De stapel aanwezige liedboeken hebben we al diverse keren bekeken, maar helaas de onze er niet tussen 
gevonden.
Heeft iemand per ongeluk ons liedboek mee naar huis genomen, onze naam staat voorin geschreven.

Vriendelijke groet,
Familie Kneppers Doornekamp

033-2850640.
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Kinderdienst

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 mei nummer is
dinsdag 28 april 2015
Inleverdatum voor het juni nummer is
dinsdag  26 mei 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
INGEKOMEN:
Mevr. G.E.M. Gielen   Julianalaan 71      wijk 5
Mevr. J.J. Kempen   Elzenlaan 49      wijk 3
Dhr. J.S. Julsing    Bijenvlucht 8      wijk 5

VERHUISD:
Mvr. M.M. Bakker   van  Bijenvlucht 26 naar Westerdorpsstraat 22 wijk 5/9
Fam. Van Ginkel    van  Doorniksland 11 naar Kaspische Zee (AMF.) wijk 7/1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. A.M. Middendorp   Haverhoek 11  naar Nijkerk   wijk 2
Dhr. G.W. de Graaf   Anjerlaan 12  naar Amersfoort  wijk 8 

UITGESCHREVEN:
Fam. Hazeleger    Willem de Zwijgerlaan 19     wijk 5
Dhr. L.E. van Middendorp   Huijgenserf 28      wijk 2
Mevr. G.P. Koudstaal   Veenlanden 105      wijk 7
Fam. Kok – Smit    Meerveldlaan 31      wijk 8
Dhr. E.M.J. Bos    ’t Viertel 22      wijk 7

OVERLEDEN:
Dhr. N. van Wageningen   Oosterdorpsstraat 9     wijk 9
Mevr. C.A. Korpel – Meijvogel  Eiberlaan 39      wijk 4

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

Smaakvolle actie

Op 21 maart vond in de Kopperhof de dineractie plaats. Met maar liefst 25 gasten aan tafel, was de opkomst groot.  
Na een korte inloop gingen wij aan tafel. 

Vooraf Borstjsj, een soep van rode bieten gevolgd door een heerlijke stoofpot, met rundvlees gesponsord door 
Steltenpool en een stoofpeer geserveerd met aardappelpuree en groente. Achteraf kregen de gasten ijs met aardbeien 
als toetje. De actie verliep zeer goed en de hele groep kreeg veel complimenten over het eten. Voor de groep was 
het een goede ervaring door met elkaar samen te werken in de keuken, maar ook de gasten hadden erg genoten van 
het lekkere eten. De dineractie was een zeer geslaagde actie, waarbij wij maar liefst 400 euro hebben opgehaald 
voor het project.


