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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 10 mei  10:00 uur de Eshof   Ds E Boot
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort, Landelijke kerken

     
donderdag 14 mei 10:00 uur de Eshof  Hemelvaartsdag ds E. Boot en Lies Traa en Anny Smink

     
zondag 17 mei  10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Accentdienst samen met de jongeren van het Moldavieproject.
     Collecten: Moldavieproject, Eredienst

     
zondag 24 mei  10:00 uur de Eshof   Ds E Boot Pinksteren
     met medewerking van de Cantorij.
     Collecten: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek, Muziek en Liturgie

     
zondag 31 mei  10:00 uur de Eshof   drs. E. Idema (Amersfoort)
     Na de dienst is er een kinderactiviteit die verzorgd wordt
     door de jongeren van het Moldavieproject.
     Collecten: Hospice Nijkerk, Onderhoud gebouw

     
zondag 7 juni  10:00 uur de Eshof   Musical ''like''
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Jeugd- en jongerenwerk 
   
   13:30 uur de Eshof   Musical ''like''

     
zondag 14 juni  10:00 uur de Eshof   Mevrouw M. Veerbeek
     Collecten: Plaatselijk werk; zomerpakketten, Eredienst
     

zondag 21 juni  10:00 uur de Eshof   Ds B.F. van Veen (Utrecht)
     Collecten: Eigen diaconie, Vorming & Toerusting

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

vrijheid is
kunnen gaan en staan

waar je wilt
zonder dat een ander zegt

welke kant je op moet.

vrijheid is
openlijk kritiek

op iemand kunnen hebben
en ongestraft met iemand

van mening kunnen verschillen.

vrijheid is
zelf kunnen kiezen

wat je gelooft
en de ruimte krijgen

om dat geloof vorm te geven.

vrijheid is
om kunnen gaan
met wie je wilt

en je eigen vrienden
kunnen kiezen.

vrijheid is
zelf kunnen uitmaken

wat je belangrijk vindt
en de ruimte krijgen

om je idealen waar te maken.

vrijheid is
jezelf grenzen kunnen stellen

en weten waar
jouw vrijheid eindigt

en die van een ander begint.

  Greet Brokerhof-van der Waa 

uit de bundel Jaarringen van
Greet Brokerhof-van der Waa



zondag 10 mei  09:00 uur  de Eshof  Jeugdmusical
     
maandag 11 mei  14:30 uur Ibislaan 18 Vergadering Wijkteam 4
     
woensdag 13 mei  13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep
     
     
zondag 17 mei  19:00 uur de Eshof  Jeugdmusical
     
maandag 18 mei  20:00 uur Ridderspoor 12 VergaderingWijkteam 2

     
dinsdag 19 mei  20:00 uur Irenepad 6 Info-avond kloosterweekend bij de Clarissen
     
woensdag 20 mei  19:30 uur Bethelkerk.Barneveld Classicale Vergadering

     
donderdag 21 mei 20:00 uur de Eshof  Moderamen

     
zondag 24 mei  14:00 uur de Eshof  Moldaviegroep Wijnproeverij

   19:00 uur de Eshof  Jeugdmusical
     
dinsdag 26 mei  13:30 uur de Eshof  Activiteitengroep

     
woensdag 27 mei  20:00 uur de Eshof  Diaconie Vergadering
     
donderdag 28 mei 12:30 uur de Eshof  Sociaal beraad

   18:00 uur de Eshof  Inbreng spullen rommelmarkt
     
vrijdag 29 mei  18:00 uur de Eshof  Inbreng spullen rommelmarkt
     
zaterdag 30 mei  09:00 uur de Eshof  Rommelmarkt

     
zondag 31 mei  14:00 uur Moldaviegroep Zwemactie
   19:00 uur de Eshof  Jeugdmusical
     
vrijdag 5 juni  15:45 uur de Eshof  Generale repetitie jeugdmusical

maandag 8 juni  20:00 uur Veenslagenweg 53 Vergadering Wijkteam 9

Uit de gemeente
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Agenda
MEELEVEN

Gerrit Wassink 
(Klaarenbeeksingel 90) is begin 
april geopereerd aan een darmtu-
mor. De operatie verliep voor-
spoedig en Gerrit mocht vier 

dagen later alweer naar huis. Gelukkig blijkt het weefsel 
rond de tumor schoon. Gerrit schreef zelf een bericht 
voor dit kerkblad, dat op een andere plaats te lezen is.

Floor Huurdeman (De Veenslag 5) is op het moment dat 
ik dit schrijf alweer bijna anderhalve week in het zie-
kenhuis. Ze moest op 19 april met spoed opgenomen 
worden vanwege koorts. Er werd gevreesd voor hersen-
vliesontsteking. Die ontstond inderdaad. Inmiddels is de 
koorts gelukkig bedwongen, de ontsteking blijkt goed te 
behandelen. Maar dit betekent wel dat Floor nog twee 
weken in het ziekenhuis zal moeten blijven vanwege de 
toediening van antibiotica.
Het zijn zware dagen voor Floor en ook voor 
Annemieke en René en Thijs en de familie om hen 
heen. Met hen hopen we dat er niet nog meer complica-
ties zullen optreden.

Frits Harmsen (Haverhoek 13) was eind april in de 
Maartenskliniek in Nijmegen voor controle. De geope-
reerde heup ziet er goed uit en hij mag zijn been weer 
volledig gaan gebruiken. Langzaam en onder begelei-
ding van een fysiotherapeut kan hij gaan werken aan 
mobiliteit en versterking van de spieren. Het zal nog 
geruime tijd duren voordat alles weer oké is.

Voor Roel Burema (Veenlanden 133) was de uitslag van 
de laatste MRI-scan niet positief: de tumor blijkt te zijn 
gegroeid. In de komende weken zal hij informatie krij-
gen over de voors en tegens van een tweede operatie en 
wat er verder zal volgen. Het is een heftig bericht dat 
weer veel onzekerheid met zich meebrengt voor hem en 
Agnes en voor hun twee dochters en schoonzoons.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kijftenbeltlaan 30) werd 
op zondag 12 april in het ziekenhuis opgenomen met 
een ernstige longontsteking. Ze heeft zware dagen 
gehad en moest via een sonde gevoed worden. 
Geleidelijk aan gaat het echter iets beter met haar. Lies 
heeft een enorme wilskracht en heeft zich vast voorge-
nomen weer mobiel te worden en weer te leren slikken, 
want wat ze het liefst wil is terug naar huis. Eerst zal ze 
echter een reactiveringsprogramma gaan volgen in 
Zorggoed Birkhoven. Dat moet ervoor zorgen dat ze 
weer goed kan gaan lopen. Zij het in huis en met de rol-

lator. Dat zal nog een hele inspanning voor haar worden.

Rie Lensen-de Graaff (’t Viertel 33) maakt het goed: op 
29 april mocht ze woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk 
verlaten om thuis verder aan te sterken. Ze kan haar arm 
weer zodanig gebruiken dat ze zich alleen kan redden, 
met de nodige thuiszorg.

Marina van de Grootevheen-Becker (Evert van der 
Veerlaan 15), inmiddels 31 weken zwanger, heeft te 
maken met een dubbele longembolie. Ze herkende de 
symptomen, doordat ze na haar eerste bevalling ook een 
longembolie heeft gehad. Medicijnen moeten nu de stol-
sels gaan oplossen. Intussen voelt Marina zich snel 
benauwd en moe en moet kalm aan doen.

Rut Timmerman (Weldammerlaan 4) heeft de afgelopen 
maand vijf dagen in het ziekenhuis doorgebracht vanwe-
ge hartritmestoornissen en vocht achter de longen. Zijn 
situatie was ernstig, maar gelukkig gaat het door medi-
catie nu beter met hem. Herstel zal tijd nodig hebben.

Sofie Brouwer (Galoppeerbaan 14, Amersfoort), nu 
bijna een half jaar oud, herstelt heel goed van haar hart-
operatie. Eigenlijk is ze weer helemaal de oude. Ze 
groeit en ontwikkelt zich met de dag. Ze hoeft pas in 
juli weer voor controle bij de cardioloog te zijn. De rust 
in het gezin, voor haar ouders Mirjam en Niels en voor 
haar zusje Lieke, is teruggekeerd. Het goede herstel van 
Sofie geeft hen alle vertrouwen dat het goed zal blijven 
gaan.

Janny Merrick-Versteeg (Wilhelminalaan 43) heeft sinds 
enige tijd erge last van huiduitslag. Het is niet echt dui-
delijk waardoor die ontstaat. Ze krijgt er medicijnen 
voor en die lijken te helpen, maar het kan nog wel enke-
le weken duren voordat de klachten van jeuk en irritatie 
zullen verminderen.

Ton Huisman (Damweg 19, Zwartebroek) is geopereerd 
aan een ontstoken blindedarm en heeft met Pasen drie 
dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Daarna kon hij 
weer opstaan en naar huis, waar hij gelukkig goed her-
stelt.

Goede moed en sterkte gewenst aan ieder – hier 
genoemd of niet genoemd. En fijne mensen dichtbij die 
meeleven en helpen om het leed te dragen.
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Kerkdienst en liturgie
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Uit de gemeente
IN GEDACHTENIS WILLEMINA 

WILLEMSEN-SONNENBERG

Op zaterdag 11 april is Willemina Willemsen-
Sonnenberg overleden. Ze is 89 jaar oud geworden.
Sinds 1972 hebben Willy en haar echtgenoot Joop met 
hun vier kinderen Dick, Henk, Wout en Wiljo in 
Hoevelaken gewoond. Vooral Joop was een bekend per-
soon in het dorp, onder meer als eigenaar van eerst de 
Miwako, later de Novalux. Willy was altijd de stille 
kracht op de achtergrond. Joop leek de krachtige per-
soon in het gezin, maar schijn bedriegt: het was Willy 
die het baken was in alle stormen, die de rust en de 
samenhang in het gezin bracht, die zorgen relativeerde 
en met vrolijkheid en lief- de 
voor avontuur leefde. Ze had 
een moedertalent, staat op 
haar rouwkaart. Ze was 
onvoorwaardelijk loyaal naar 
haar kinderen toe en genoot 
van alles wat ze ondernamen.
Sinds 30 september 2004, de 
dag waarop Joop overleed, 
moest ze alleen door het 
leven. Na een moeilijke tijd lukte het haar de draad op 
te pakken. Met haar kinderen, kleinkinderen en met 
vriendinnen heeft ze toen nog een aantal goede jaren 
beleefd.
De laatste jaren van haar leven ging Willy geestelijk 
achteruit. Het werd voor haar tenslotte nodig om te ver-
huizen naar een verzorgingshuis in Putten. Dat gebeurde 
ongeveer een jaar geleden. Gelukkig was Putten haar 
vertrouwd, als de plaats waar ze was geboren en waar ze 
haar jeugd doorbracht.
Op vrijdag 17 april hebben we afscheid genomen van 
Willy in een dienst in de aula van de Algemene 
Begraafplaats. Daarna is ze begraven in het graf dat ze 
deelt met Joop, die haar in 2004 voorging in de dood.

FELICITATIES

Op 7 april gedacht het echtpaar Ribot-van Oostveen 
(Boersenserf 20) dat het veertig jaar was getrouwd. 
Datzelfde aantal jaren bereikten Ted en Vera De Boer-
Strumpel (Veenlanden 131) op 25 april. Tussen beide 
bruidsparen in vierden Karel en Mariet Schipper-van der 
Made (Hoevelakense Boslaan 2) op 21 april dat ze vijf-
tig jaar lang een echtpaar waren. En Anneke en Michel 
Kat-van den Brom (Van Lyndenlaan 25) gedachten op 2 
mei hun vijfentwintigjarig huwelijksjubileum.
Bruidsparen, hartelijk gefeliciteerd namens de 
Eshofgemeente!

PASTORAAL MEDEWERKERS

Dit voorjaar hebben Nel van Rietschoten en Ina van 
Heiningen de Uitgebreide Training Pastoraat voor 
Vrijwilligers afgerond. Elders in dit kerkblad schrijven 
ze hier meer over.
Het is een mooie ontwikkeling, dat we een groeiend 
aantal mensen in onze gemeente hebben die goede 
handvatten krijgen voor het afleggen van bezoeken.
Het begin van deze ontwikkeling ligt alweer enkele 
jaren achter ons, op het moment dat het tweejarige con-
tract van Marian van Giezen afliep. De kerkenraad 
besloot toen dat het financieel niet mogelijk was om 
naast een full time predikant nog een andere beroeps-
pastor in te schakelen. Dat betekende echter dat helaas 
ook de hoeveelheid pastorale zorg zou verminderen.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is vanaf toen 
gezocht naar mensen, die een talent hebben op het ter-
rein van pastoraat. Hen werd een training aangeboden 
met de bedoeling dat ze de opgedane kennis in de 
gemeente zouden inzetten. We zouden hen ‘pastoraal 
medewerkers’ noemen. Zo zou er continuïteit zijn in het 
pastoraat en zou ik als predikant niet alles hoeven 
opvangen. Naast de pastoraal medewerkers zouden er 
natuurlijk ook nog de ouderlingen en contactpersonen 
zijn. Zij zouden hun eigen werk binnen het pastoraat 
kunnen blijven doen.

Intussen zijn we enkele jaren verder. En zijn er verschil-
lende pastoraal medewerkers actief in de gemeente. 
Janny Dammingh als eerste. Daarna volgden Yvonne de 
Gier en Hannah Wicherink; Hannah deed de training als 
ambtsdrager, om haar vaardigheden ook als ouderling te 
kunnen inzetten. En sinds september zijn Ina van 
Heiningen en Nel van Rietschoten met de studie bezig 
geweest. Ina als contactpersoon in wijk 8. Nel als ouder-
ling in wijk 2, om net als Hannah haar expertise als 
ouderling te vergroten.

Als ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant 
onderhouden we nauw contact met elkaar. Zo geven we, 
in samenwerking met contacpersonen en andere 
gemeenteleden, vorm aan de pastorale zorg in de 
gemeente. We hopen dat we kunnen voorkomen dat 
mensen niet gezien worden.
We blijven daarbij mede afhankelijk van signalen die we 
van uit de gemeente krijgen. Laat u het zelf (ook) 
weten, wanneer u een bezoek fijn zou vinden?

Ellie Boot

KERKDIENST VIA INTERNET

Het luisteren naar de kerkdienst via internet blijkt voor 
veel mensen een mooie mogelijkheid. Wanneer je je bij-
voorbeeld hebt verslapen. Of je om wat voor reden dan 
ook niet fit genoeg voelt om in de kerk te zitten. Of 
omdat je niet in de buurt bent. En zo zijn er meer rede-
nen te bedenken.
Niet voor iedereen blijkt het echter even eenvoudig om 
de kerkdienst in de Eshof te vinden op het internet. Ik 
zet daarom de stappen die je daartoe moet zetten, even 
op een rijtje:
•	 Open je internetbrowser.
•	 Typ in de zoekregel: www.kerkdienstgemist.nl en 

klik (met de rechter muisknop) op ‘enter’.
•	 Klik op ‘Gelderland’. (Telkens met de rechter muis-

knop.)
•	 Zoek ‘Hoevelaken’ op en klik daarop.
•	 Klik op ‘Prot. Gem. de Eshof te Hoevelaken’.
Eenmaal op deze bladzij kun je kiezen uit verschillende 
dingen. Klik je op het pijltje (‘play’), centraal in het 
plaatje, dan hoor je meestal: “Geachte luisteraar, er is op 
dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald 
totdat de uitzending begint.” Maar als de verbinding met 
de Eshof in orde is, klinkt hier tussen 10.00 en 11.00 
uur op zondagmorgen iets anders.
Wil je een oude dienst beluisteren, kijk dan iets verder 
naar beneden op dezelfde pagina. Kies de kerkdienst uit 
die je wilt horen. Klik daarop. Klik vervolgens opnieuw 
op het pijltje dat centraal in het plaatje te zien is.

Terwijl je naar de kerkdienst luistert, kun je meelezen in 
de liturgie. Om die te vinden moet je echter naar een 
andere pagina op het web.
•	 Open eerst opnieuw je internetbrowser. Of open een 

tweede tabblad in dezelfde browser, waarin je nu de 
geluidsverbinding met de Eshof aan hebt staan.

•	 Typ in de zoekregel: www.pgdeeshof.nl en klik op 
‘enter’.

•	 Bovenaan zie je een serie tabbladen met de woor-
den: ‘nieuws’, ‘agenda’, ‘liturgie’ enzovoort. Klik 
op ‘liturgie’.

•	 Zoek bij de juiste maand de datum op van de kerk-
dienst die je beluistert. Klik daarop. Nu verschijnt 
de orde van dienst van de kerkdienst, die je aan het 
beluisteren bent.

Het is helaas niet meer mogelijk om in de liturgie op de 
website de liedteksten en de muzieknotaties op te 
nemen. Auteursrechten belemmeren dat. Het betekent 
dat ieder die thuis een ‘liedboek – zingen en bidden in 

huis en kerk’ heeft, een deel van de liederen mee kan 
zingen. Maar niet alles staat in dit liedboek.
Wie graag van tevoren de liturgie toegestuurd krijgt, 
zoals we die in de Eshof uitdelen, kan dat aan mij door-
geven. Kees van Rietschoten en ik zorgen er dan voor 
dat de liturgie per mail wordt toegestuurd.

KERKDIENST OP 17 MEI: 
ACCENT OP MOLDAVIË

Aan de kerkdienst van 17 mei werken de jongeren mee, 
die komende zomer naar Moldavië gaan om daar aan 
een dagopvang voor kinderen te werken. Er zal onder 
andere moderne muziek zijn, de groep telt verschillende 
getalenteerde muzikanten. We lezen nog steeds in het 
Hooglied – en welke songs gaan er niet over liefde! 
Maar heeft het ook niet alles met liefde te maken, wan-
neer je je twee weken lang gaat inzetten voor kinderen 
en volwassenen die je verder nooit meer zult zien? Om 
maar te zwijgen van de vele acties, die tijd en energie 
vergen en waarmee de jongeren het diaconale project 
financieren.
Op 17 mei zal de eerste collecte bestemd zijn voor het 
diaconale project. En verschillende delen van de dienst 
zullen door jongeren uit de groep worden uitgevoerd.

PINKSTEREN – 24 MEI

Geen belijdeniskandidaten dit jaar, helaas. Maar wel 
mooie muziek met Pinksteren. De cantorij studeert op 
dit moment delen van het Pinksteroratorium van Marijke 
de Bruijne in. Mooie liederen waarvan we er al enkele 
kennen van voorgaande jaren. Liederen die je helpen er 
een voorstelling van te maken hoe Gods Geest waait. 
Om dan ook die voorstelling weer los te laten – want 
geest, adem en wind kun je niet vangen…

Ellie Boot
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Jaarrekening
14 MEI HEMELVAARTSDAG

Zoals elk jaar vieren wij als Eshof- en 
Paulusgemeenschap samen Hemelvaartsdag. Het is 
inmiddels een traditie geworden deze  dag met een wan-
deling of een fietstocht te beginnen. Dit jaar zal het een 
combinatie zijn van fietsen en wandelen, maar het  wan-
delen is de hoofdmoot. De wandeling 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 
website 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

Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken. 
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2014 van de Diaconie 
en de ZWO over 2014.
De jaarrekening van de Diaconie geeft een negatief resultaat aan van 328 euro. Het resultaat is ten laste gebracht 
van het eigen vermogen.
De jaarrekening van de ZWO geeft een positief resultaat aan van 5380 euro. Het resultaat is toegevoegd aan het 
eigen vermogen.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het College van Diakenen / ZWO en de leden van de kerkenraad. 
De jaarrekening, die u hiernaast vindt, is in verkorte vorm weergegeven. De uitgebreide versies liggen ter inzage bij 
de administrateur, de heer H. Westein, Andreaslaan 8 en bij 
de penningmeester, mevrouw A. Bouw, Veenslagenweg 53. 
Namens het college van Diakenen / ZWO Mw. A. Bouw, penningmeester en Hr. H. Westein, administrateur

  Jaarrekening Diaconie -2014-  De Eshof.    versie 5 

ONTVANGST    UITGAVEN    
         
Collectes:         
         
Diakonie  (1e collecte) 10.358,68 Afgedragen collectes   5.601,03 
     Diaconaal Quotum 2014   717,21 
Giften   1.713,50  St.Hulpdienst Hoevelaken   1.000,00 
     Bankkosten    146,84 
     Contributie Oikocredit   20,00 
     Kosten Diaconie     79,50 
         
Pauluskerk Kerst 2013 207,00  Paasattenties    697,25 
     Zomerattenties    814,00 
     Kerstattenties    236,03 
     Kerspakketten    490,81 
     Kerstmiddag    187,95 
     NBD     928,76 
     Grace Home    178,09 
     Overige giften (incidenteel)  400,00 
Tekort   328,29  Correcties    1.110,00 
         
   12.607,47      12.607,47
 
         
   vermogenspositie Diaconie ultimo 2014 
     
Saldo bank per 31.12.2014 6.319,00      
         
         
         
Belang in Oiko-credit  5.665,24      
         
Saldo bank per 31.12.2013 6.647,29        

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaart vanuit de Eshof en de vele warme belangstelling die we vanuit onze 
fijne kerkgemeenschap hebben mogen ontvangen. Dan pas merk je hoeveel steun dit de mens geeft. Het heeft 
zeker aan het herstel proces bijgedragen. Inmiddels gaat het weer heel goed met mij.
 

Heel hartelijk dank, 
mede namens Tineke. 

Gerrit Wassink
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Bezinningsdag
Bezinningsdag voor jonge volwassenen

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 kof-
fie en thee kunnen zetten. We nemen zelf eten en drin-
ken 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

  Jaarrekening ZWO -2014-  De Eshof.    versie 4 

ONTVANGST     UITGAVEN    
         
         
         
Giften (VVB)   17.392,02 Project Grace home   500,00  
      St Noi Si Voi    500,00 
Giften jongeren project moldavie  5.330,92  Edukambani   500,00 
      Kerk in actie  40 dgn   3.000,00 
      Project Moldavie (Kerk in Actie)  10.000,00
      Jongeren project Moldavie   2.500,00  
   
      Bankkosten    183,73 
      Drukkerij  van Beek   159,12 
         
         
         
         
         
         
Tekort      Over     5.380,09 
         
    22.722,94      22.722,94

 
         
   vermogenspositie ZWO ultimo 2014      

Saldo bank per 31.12.2014 12.009,81      
         
         
         
Saldo bank per 31.12.2013 6.629,72      
        
         

 
 
 
 

ZOEKT DIRIGENT
Ben jij ….enthousiast, sociaal en zoek je een uitdaging? 
Dan ben jij degene die we zoeken!
We zijn een koor van ca. 15 mensen en zijn aan vernieuwing toe. We bieden jou o.a. de ruimte om met ons een 
nieuw repertoire op te bouwen.
Herken je jezelf hierin en ben je nieuwsgierig? Stuur dan een reactie naar gospelkoorfree@gmail.com, neem con-
tact op met onze voorzitter mw. R de Vries (033 2581177) of kom langs op dinsdagavond om 20.00 uur 
in De Eshof te Hoevelaken. 
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 Nieuwe pastoraal medewerkers
Bericht van de nieuwe pastoraal medewerkers

Twee mensen uit onze gemeente hebben de 
afgelopen maanden een opleiding gevolgd, die 
hen beter heeft toegerust tot het werk in het 
pastoraat. Ze schrijven samen over deze cursus. 
Eén van hen, Nel van Rietschoten, is in septem-
ber 2014 bevestigd tot ouderling. Ina van 
Heiningen zal in de kerkdienst van 6 september 
2015 benoemd worden tot pastoraal medewer-
ker.

In september startte de nieuwe Uitgebreide Training 
Pastoraat voor Vrijwilligers. De training is bedoeld voor 
gemeenteleden die in een gemeente werkzaam zijn als 
pastoraal medewerker en/of ouderling in het pastorale 
werk. Nel van Rietschoten en ik mochten die volgen.

De training hield in dat we op acht vrijdagen les kregen 
op Zon & Schild in Amersfoort, samen met zeven ande-
re mensen uit heel Nederland. De ochtend begon om 10 
uur met het bespreken van een stukje tekst uit het boek 
“tot de kern komen”. Daarin deelt Johan Smit, geestelijk 
verzorger in een ziekenhuis, zijn ervaringen. We haalden 
eruit wat ons aansprak en spraken daar vervolgens over.
Daarna bespraken we een onderwerp, bijvoorbeeld rouw 
en verlies, psychose, dementie,  depressie en dergelijke.
In de middag bespraken we, in twee groepen, bezoeken 
die we hadden afgelegd. De problemen waar we tegen-
aan liepen kwamen ter sprake, zodat we de vaardigheid 
zouden krijgen om een goed gesprek aan te gaan en hier 
leiding aan te geven. Juist omdat de één er soms heel 
anders tegen aankijkt dan de ander hebben we veel tips 
en zienswijzen kunnen bespreken en delen.
Soms werd er ook iets via rollenspel uitgebeeld waar-
door het dan opeens veel duidelijker werd. Een uitge-
speelde situatie raakt je dieper en leeft meer dan een 
mondeling verhaal, althans zo was dat voor mij.
De cursusdag werd meestal afgesloten in de kapel van 
Zon & Schild tijdens een moment van bezinning.

De openheid van de groep was verrassend. Mede hier-
door zijn er heel wat onderwerpen langsgekomen. Wat 
mij, na een paar keer samen te zijn geweest, het meest 
aansprak, was de band die je met elkaar voelt.
Op de foto zie je mij met onze hond Boeddha. In mijn 
kerkelijke werk ben ik contactpersoon voor wijk 8 en zo 
af en toe help ik de koffie te verzorgen,  dus als je op de 
zondag dat ik koffie schenk in de kerk bent dan kun je 
mij in de keuken tegenkomen.
Ik ben blij met het certificaat van de Uitgebreide 
Training Pastoraat voor Vrijwilligers, omdat ik het 

gevoel heb dat de opleiding mijn leven heeft verrijkt.

Ina van Heiningen

Toen ik in september bevestigd werd als ouderling, 
vond ik het heel fijn om ook de Uitgebreide Training 
Pastoraat voor Vrijwilligers te mogen doen. Ik wilde 
graag wat extra bagage om op die manier meer verdie-
ping in mijn werk als ouderling te kunnen brengen.

Ina vertelt in haar verslag over de inhoud van de cursus, 
dus dat hoef ik verder niet aan te vullen. De cursus was 
voor mij heel waardevol en ook best indringend, juist 
door de diepgang en de openheid naar elkaar toe.
Door de verhalen van anderen, door te luisteren naar 
elkaar, door een verslag te maken van bezoeken, kwam 
ik erachter wat de kern van een gesprek was. “Tot de 
kern komen” was een thema wat we uitvoerig hebben 
behandeld en wat voor mij het meest waardvolle aspect 
van de cursus was.
Verrijkt en met nieuwe inzichten wil ik verder gaan met 
mijn bezoekwerk als ouderling. Met de contacten bin-
nen het wijkteam en gewoon als mens, gemeentelid in 
een betrokken Eshofgemeente.

Nel van Rietschoten 
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Vrijwilliger bij …  
het gemeente-uitje

                  
Op 23 april hebben meer dan 50 gemeenteleden 
genoten van een goed georganiseerde gemeen-
tedag. Elders in deze Rondom vertelt John 
Kalksma over hoe deze dag werd ervaren door 
de deelnemers. Ik ben  benieuwd hoe het nu is 
om elk jaar weer dit gemeente uitje tot een suc-
ces te maken. Daarom zoek ik contact met de 
vrijwilliger die hier al vanaf het begin bij 
betrokken is. Ik zit dus aan de koffie bij … Trix 
Kalksma.  

Acht jaar geleden was de eerste keer, vertelt Trix: Frits 
Harmsen kwam met het idee en vroeg Anna (Brasser) 
en mij of wij vanuit de pastorale raad (we waren toen 
allebei ouderling)  voor de ouderen van de gemeente 
een ouderen dag wilden organiseren. Elkaar ontmoeten 
door er samen op uit te gaan. Zo ging de eerste groep 
van 38 senioren naar het Catharijneconvent in Utrecht. 

Nu na 8 jaar zijn 
er wel een paar 
dingen veranderd:
- de naam veran-
derde van ‘oude-
ren dag’ in 
‘gemeente-uitje’ 
(geen leeftijdsdis-
criminatie!) - het 
is het gewoon 
geworden dat ook 
onze buren van 
de  paulusge-
meenschap mee-
gaan.
- was het in de 
eerste jaren nog 
de vraag of er wel 
voldoende deel-
name was, dit 

keer was de reis al in december volgeboekt, er moest 
zelfs een grotere bus
 voorrijden!
- het organisatieteam is uitgebreid. Vier jaar geleden 
kwam Elly Rijnhout bij de organisatie, sinds vorig jaar 
heeft  Annie Hanse het stokje van Trudy Julsing overge-
nomen. 

Meestal wordt gekeken naar een bestemming met een 
link naar het ‘spirituele’ of wel de geloofswereld.  Zo is 
o.a. het Iconenmuseum in Kampen bezocht, het 
Klooster in Egmond-Binnen en vorig jaar reed de bus 

naar Orientalis (Heilig Landstichting) in Nijmegen. 

Trix is zeer tevreden over hoe het dit jaar ging. Iedereen 
was erg enthousiast en het programma was dit jaar ook 
‘relaxed’. Er hoefde geen grote stukken gelopen te wor-
den, de zon scheen,  alles liep op rolletjes, behalve de 
boot, die voer. 

Alleen één pro-
bleem: Welke 
bestemming moet 
er voor volgend jaar 
gekozen worden?

De lat ligt hoog: 
niet te veel lopen, 
veel zien, veel 
gezelligheid en als 
het kan ook nog 
iets spiritueels! Wie 
het weet mag het 
zeggen aan Trix, 
Elly of Annie. Alle 
drie: hartelijk dank voor de uitstekende organisatie!

Lieske Duim

 

Foto’s: 
Lien Vogel
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

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 
samenleving 
waarin we 
elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is 
zeer welkom.

17 MEI: JONGERENPROJECT MOLDAVIË 
In de zomer van 2015 gaat een groep van elf jongeren 
met vier begeleiders naar Moldavië. 
Daar gaan ze helpen bouwen aan een gebouw voor 
naschoolse opvang. Kinderen in Moldavië
hebben na schooltijd vaak geen plek om naar toe te 
gaan. In de naschoolse opvang kunnen ze huiswerk 

doen, iets drinken en eten en samen 
spelen. De jongeren die in Moldavië 
aan het werk gaan, brengen een deel 
van de kosten voor de opvang bij 
elkaar. Deze collecte is daarvoor 

bestemd.

24 MEI: PINKSTERZENDINGSWEEK. GEEF 
DE BIJBEL IN EIGEN TAAL!
De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een klei-
ne minderheid in de smeltkroes van culturen op de 
Krim. Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange bal-
lingschap christen geworden. Een Bijbel in de eigen taal 
was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen taal zo 
belangrijk is voor hun identiteit en voor de opbouw van 
hun kerken en gemeenschappen. Op dit moment is de 
vertaalde Bijbel digitaal en in gesproken versie beschik-
baar en zijn enkele bijbelboeken 
gedrukt. 
Het Institute wil graag de volledi-
ge Bijbel in het Krim Tataars 
drukken en uitgeven. Kerk in 
Actie helpt mee om dat mogelijk 
te maken. 

31 MEI: HOSPICE NIJKERK
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
palliatieve terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer wel-
kom.

7 JUNI: KERK IN ACTIE 
WERELDDIACONAAT. GEEF EEN FIETS AAN 
EEN GEZONDHEIDSWERKER
Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in 
Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezond-
heidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de 
vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoe-
ken gezinnen in de omliggende dorpen. Ze beantwoor-
den vragen over hygiëne en voeding en weten hoe ze 

klachten moeten interpreteren. Maar 
de afstanden zijn groot. 
De organisatie CooP-Africa, partner 
van Kerk in Actie, zorgt er via 
Bike4Care voor dat de ruim 800 
vrijwilligers	een	fiets	krijgen,	zodat	
ze meer gezinnen kunnen bereiken 
met medische zorg en advies. De 

gezondheidswerkers	krijgen	een	training	fietsonderhoud.	
Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewer-
kers	kunnen	ook	sparen	voor	een	fietsambulance.	Uw	
bijdrage is van harte welkom.
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Activiteitengroep SchuldHulpMaatje
Activiteitengroep werkt voor Moldavië

Een paar weken geleden werd ik benaderd door Wilma van de Kuilen en ze vertelde dat de activiteitengroep van de 
Eshof hard aan het werk was voor Moldavië. Het is daar ’s winters erg koud en dat had de groep zich ter harte 
genomen en was aan het breien geslagen. Eind april ga ik met mijn zwager Gert naar Roemenië en we gaan ook 
Moldavië bezoeken. “We willen je graag dat persoonlijk overhandigen”, zei Wilma, “als je woensdagmiddag kan, 
dan zijn wij er ook en is het een beetje officieel”.  Toevallig was mijn zwager die dag bij mij thuis aan het klussen 
en ging ook mee. Het werd een gezellig  uurtje. Eerst werden de breiwerken, mutsen, sjaals en warme kragen beke-
ken en bewonderd, want het zijn echt prachtige kunstwerken geworden. Ik zei een paar woorden, maar Gert nam het 
over en vertelde enthousiast over zijn project in Roemenië:  een zorgboerderij voor zwakbegaafde jongens en meis-
jes, eigenlijk zijn het nu mannen en vrouwen van midden twintig jaar. Ook in het noorden van Roemenië kan het ’s 
winters behoorlijk koud zijn, dus een aantal sjaals, mutsen en kragen zullen ook daar meer dan welkom zijn. 
Tenslotte werden de spullen overhandigd en we beloofden dat we mooie foto’s zullen maken en die op een woens-
dagmiddag zullen vertonen. Maar nu al: erg bedankt.

GEZOCHT: SchuldHulpMaatje
Rots in de branding voor medemens in nood

Momenteel zijn één miljoen Nederlanders niet in staat 
om hun maandelijkse rekeningen te betalen. Volgens de 
ramingen zijn daarnaast zo’n vijf miljoen Nederlanders 
niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te 
vangen.
Ook in Nijkerk hebben mensen hier mee te maken.

Het Nijkerks Diaconaal Beraad is lid van de landelijke 
vereniging SchuldHulpMaatje.
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het pro-
ject SchuldHulpMaatje uit te breiden.

Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilli-
ger die mensen met financiële problemen ondersteunt. 
Niet alleen wanneer zij een traject voor schuldhulp 
doorlopen, maar ook daarna, als zij zelf de draad weer 
moeten oppakken om zelfstandig hun financiële huis-
houding op orde te houden.
 Maatjes zijn ook inzetbaar voor schuldpreventie.

Uitgangspunten voor de werkwijze van 
SchuldHulpMaatje zijn: Iedereen wordt geholpen onge-
acht ras, geslacht, taal of levensovertuiging. Eerlijkheid 
als basis, gelijkwaardigheid en naastenliefde.
SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op het werk van de 
professionele schuldhulpverlening.
Iemand die niet (meer) gebonden is aan schuldeisers 
ervaart vrijheid.
 Dat is het doel van de begeleiding door een 
SchuldHulpMaatje. 
Mensen door een moeilijke tijd heen helpen, maar ook 
leren hoe zij voortaan als financieel vrije mensen kun-
nen leven.

Wij vragen:
•	 Uiteraard is een maatje eerlijk, betrouwbaar en 

zorgvuldig. Dat spreekt vanzelf voor wie zich 
mengt in andermans geldzaken. Je hebt geen straf-
blad en hebt de  eigen financiën op orde.

•	 Een maatje is bereid een training van drie dagen te 
volgen en regelmatig te overleggen met de coördi-
nator en collega-vrijwilligers.

•	 Een maatje is bereid om zich minimaal voor twee 
jaar in te zetten. Je gaat een vertrouwensband aan 
met een kwetsbaar iemand en daarom is het van 
belang dat deze op je kan rekenen.

Spreekt dit je aan en wil je meer informatie  neem dan 
contact op met 
Gezien Schoo.

0644093757
schuldhulpmaatjes@gmail.com

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
www.schuldhulpmaatje.nl
www.nijkerksdiaconaalberaad.nl    

Weer een succes herhaald: Activiteiten voor kinderen

Op 31 mei is er, aansluitend aan de kerkdienst, een activiteit voor alle kinderen. De vorige keren dat we activitei-
ten georganiseerd hebben, was dit een groot succes. Vandaar dat we dat deze keer weer herhalen. Het programma 
is als volgt:
11.00 – 11.30 Zelf iets te eten maken en limonade drinken
11.30 – 12.30 Spelletjescircuit dat buiten plaatsvindt bij mooi weer

Voor deze dag hoeven kinderen zich niet op te geven, zij kunnen gewoon na de kerkdienst blijven hangen. Verder 
zijn die dag alle kinderen uitgenodigd om vanaf 14.45 deel te nemen aan de zwemactie van het Moldavië project. 
Inschrijflijsten liggen op de houten statafel van het Moldavië project. 

Tot op 31 mei!

Namens het team van de kinderdienst
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Oecumenische reis
OECUMENISCHE REIS NAAR ARMENIË

“Een oecumenische reis naar Armenië?”, zult u zeggen. 
“Waarom niet, zoals gebruikelijk, naar Italië? En waar-
om naar Armenië. Is dat niet ver? Is dat niet gevaarlijk? 
Past dat nog wel in het programma van vorming en toe-
rusting?”

Ja, inderdaad. We hebben het plan een reis te (laten) 
organiseren naar Armenië en alsof dat nog niet genoeg 
is, gaan we misschien ook nog wel een paar dagen naar 
Georgië. Hoe we daar zo bij komen is snel uitgelegd.

Via via zijn we in contact gekomen met een in Armenië 
wonende Nederlander. Gerard den Hollander, heet hij. 
Hij woont het grootste deel van het jaar in Armenië en 
verblijft 's winters in Nederland. Gerard runt in Armenië 
een reisbureau. Zie ook: www.armeniereizen.nl 
Op het moment 
dat u dit leest reist 
hij met een groep 
van de Nicolaikerk 
in Utrecht door het 
land. Na uitge-
breid overleg in 
het najaar en vele 
mailwisselingen 
daarna hebben we 
besloten een oecu-
menische groeps-
reis naar Armenië 
te maken, mis-
schien in combina-
tie met Georgië.

Armenië is een 
politiek stabiel en 
veilig land om te bezoeken. Het is de oudste christelijke 
natie ter wereld. Al in de derde eeuw van onze jaartel-
ling werd het christendom de hoofdreligie. Dat is terug 
te zien in de talloze kerken en kloosters. De kathedraal 
van Echmiadzin bijvoorbeeld is de oudste kathedraal ter 
wereld en nog steeds zowel het kloppend hart van de 
Armeens-apostolische kerk alsook de residentie van de 
patriarch. 
In dit mooie land gaan cultuur en natuur hand in hand. 
Want naast de rijke historie zijn de variatie en schoon-
heid van het landschap onovertroffen. Van eindeloze 
toendra's en steppen en ruige bergketens tot weelderige 
en vruchtbare vlakten waarop volop abrikozen en drui-
ven groeien. Armenië is bijna even groot als België 
maar dunbevolkt. Er wonen ongeveer 3 miljoen mensen 

waarvan 1 miljoen in de hoofdstad Jerevan. De mensen 
in het land zijn uitermate gastvrij, ook voor toeristen, 
die daar overigens nog niet in groten getale rondreizen.
Hoewel Armenië in Azië ligt, voelt de bevolking zich 
zowel in cultureel als historisch opzicht tot Europa aan-
getrokken. Het land is dan ook lid van diverse Europese 
instituties zoals de Raad van Europa en doet mee met 
allerlei Europese evenementen zoals het Europees kam-
pioenschap voetbal en het Eurovisie songfestival.

Mocht ook Georgië deel uitmaken van het programma 
dan zal de reis in dat land beginnen. Georgië is totaal 
verschillend van Armenië. Het is een modern en op het 
westen georiënteerd land dat in Nederland vooral 
bekend is vanwege Sandra Roelofs, de vrouw van 
Saakasjvili, die van 2004 tot 2013 president van 
Georgië was. 
Georgië is een qua natuur zeer afwisselend land. In het 

noorden bevindt 
zich de hoge 
Kaukasus die de 
natuurlijke grens 
van 700 km met 
Rusland vormt. 
Dit hooggebergte 
beschermt het 
land tegen de 
koude lucht uit 
het noorden. 
Georgië heeft dan 
ook een prettig 
klimaat, met name 
aan de Zwarte 
Zeekust in het 
westen. 
Driekwart van de 
bevolking zegt tot 

de Grieks-orthodoxe Kerk te behoren, een godsdienst 
die tijdens de Sovjetoverheersing verboden was.
Georgië is twee keer zo groot als Nederland, maar even-
als Armenië dun bevolkt. Het is een typisch grensland 
tussen Europa en Azië. De Aziatische invloeden zijn het 
sterkst merkbaar in de architectuur en de gerechten. Het 
christelijke geloof is de meest zichtbare Europese com-
ponent.

We zijn van plan een twaalfdaagse reis te maken die 
valt in de periode tussen 22 april en 7 mei 2016. De 
exacte periode is nog niet bekend want die hangt onder 
andere af van het vluchtschema. De reissom zal tussen 
de 1200 en 1300 euro liggen. In de reissom zijn inbe-
grepen de reis en het verblijf, alle toegangen en voor-

Oecumenische reis
stellingen en de meeste maaltijden. De minimale 
groepsgrootte bedraagt 21 personen. 
Voor belangstellenden zal op een nader te bepalen 
datum eind september of begin oktober een informatie-
avond worden gehouden.
Hopelijk is uw belangstelling gewekt voor een gebied 
dat meestal niet bovenaan staat als vakantiebestemming, 
maar dat wel zeer de moeite waard is om te bezoeken. 
U kunt uw belangstelling, geheel vrijblijvend, kenbaar 
maken bij een van onderstaande reiscommissieleden.
In een volgend nummer van de kerkbladen zal wat die-
per ingegaan worden op het programma. Dan is ook 
bekend of we alleen Armenië bezoeken ofwel dat we 
Armenië en Georgië beide zullen verkennen.

De reiscommissie van 'de Eshof' en de St.

Paulusgeloofsgemeenschap:
Ellie Boot, telefoon 2580631, 
e-mail: ellie.boot@hccnet.nl

Hetty Veldhuizen, telefoon: 2536403, 
e-mail: hettyveldhuizendendaas@gmail.com

Adri Maat, telefoon:  tijdens kantooruren 8447505, 
na kantooruren 8447458     
e-mail: adri@donbosco.nl

Frits Harmsen, telefoon: 2535532, 
e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl

De redactie van de Rondom wil er met nadruk op wijzen dat de vermelde sluitingsdatum
voor de ingezonden artikelen  en foto's zoveel  mogelijk inacht genomen moeten worden.
Wanneer men te laat instuurt komen wij als redactie daardoor soms in tijdnood.
Bij voorbaat dank.

Redactie Rondom

Floor en Thijs Huurdeman vinden het geweldig om kaarten te krijgen.
Ze hebben al een paar keer een kaart gehad vanuit de kerk, maar mochten er mensen zijn die hen persoonlijk een 
kaartje willen sturen dan is het adres:

Floor Huurdeman
Thijs Huurdeman
De Veenslag 5,
3871 NG Hoevelaken.
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Even voorstellen…
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BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Brokerhof  Mauritslaan 8  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Ribot   Boersenserf 20   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schipper  Hoevelakense Boslaan 2  vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Boer  Veenlanden 131   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Kat  van Lyndenlaan 25  vijfentwintig jaar getrouwd

Dave de Groodt   Ridderspoor 23   ziekte
Marjolein Roelofs  De Heerd 14   attentie
Rie Lensen   ’t Viertel 33   attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Maaskant, Mw Mönch, Mw de Bruijn, Mw Moor, Dhr van Tent, Mw de Meij, 
Mw Bos, Mw Ploeg, Mw de Vries, Dhr de Booy, Mw Broekhuis, Dhr Engel.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Diaconaal Project: Even voorstellen…

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 Jessica Hofman en Niels Roos 
zich voor.

JESSICA HOFMAN

Hoi allemaal,

Mijn naam is Jessica Hofman, 22 jaar en docente biolo-
gie in het middelbaar onderwijs. Wellicht kent u mij van 
andere diaconale projecten, dit is de derde keer dat ik 
vanuit de Eshof meega. Deze keer sta ik echter aan de 
andere kant, ik mag mee als begeleider! Ik doe dit 
omdat ik het belangrijk vind dat alle jongeren dezelfde 
kans krijgen die ik ooit heb gehad: het meemaken van 
een geweldige en levensveranderende ervaring. Ik vind 
het bijzonder dat ik deze rol mag hebben en zal hem 
dan ook met liefde vervullen. 

NIELS ROOS

Hallo allemaal,

Mijn naam is Niels Roos en ik ben 22 jaar jong. Dit jaar 
ben ik aan het werk en ik ben hockeytrainer. Dit doe ik 
5 dagen in de week. Ik geef training bij MHC 
Hoevelaken en AMHC, Amersfoort. Na de zomervakan-
tie wil ik graag beginnen aan de Hoge Hotelschool in 
Leeuwarden, daarvoor ben ik nu bezig met selectie en 
toelating. Naast het training geven doe ik zelf ook fana-
tiek aan hockey en na mijn open hart operatie van 20 
november 2014, ben ik dat nu weer aan het opbouwen. 
Ook coach ik nog een team bij Hoevelaken, de JA1. Dit 
jaar zit dus lekker vol met hockey voor mij. 
Ik ga van de zomer mee naar Moldavië en vijf jaar terug 
ben ik met een vorige groep ook al een keer mee 
geweest. Dat was voor mij een onvergetelijke ervaring 
waarvan ik toen al wist dat ik het nog een keer wilde 
doen. Nu bood deze gelegenheid zich voor mij aan en er 
gaan nog een aantal bekende mee. De voorbereiding op 
de reis is eigenlijk net zo bijzonder als de twee weken 
zelf. Dat maakt het nu al ontzettend leuk. CHOCOLA en SPIDO

Donderdag 23 april was het weer zo ver: het jaarlijkse gemeente-uitje van De Eshof. Om half negen 
vertrok de bus, bestuurd door een enthousiaste en onderhoudende chauffeur, om koers te zetten richting 
Rotterdam.
Onderweg deden we Ridderkerk aan voor een bezoek aan chocoladefabriek Van Noppen, waar we een uitgebreide 
uiteenzetting van het fabricage-proces kregen, compleet met draaiende machines, gepresenteerd door de heer Van 
Noppen himself. Het bedrijf levert (relatie-) geschenken (in chocola) in alle mogelijke variëteiten, van bonbons 
tot koeien (niet op ware grootte). Na afloop was er gelegenheid om van dat lekkers wat in te slaan, waar menig-
een gretig gebruik van maakte.
In Rotterdam aangekomen was het tijd om de inwendige mens te versterken en lieten we ons de uitgebreide lunch 
in een restaurant vlakbij de aanlegsteiger van de Spido-boot goed smaken.  Er was gereserveerd voor de boot van 
kwart over twee, maar sommigen waren zo ongeduldig dat ze aan boord gingen van de boot die een half uur eer-
der ging en die nog aan de kade lag. Zij moesten alsnog “gerepatrieerd”worden. De tocht door de haven was, 
mede door “het zonnetje”, een ware belevenis waar iedereen plezier aan beleefde.
Om drie uur waren we weer terug en ging het richting bus voor de terugreis.Rond vijf uur arriveerden we bij De 
Eshof waar we werden opgewacht door Lien Vogel en Truus Braam, die voor het bekende “hapje en 
drankje”hadden gezorgd. Onder het genot daarvan kon iedereen die dat wilde nog even napraten.
Slotconclusie: een zeer geslaagde dag !
  
Trix, Elly en Annie: heel erg bedankt !
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Moldavische wijnen van Purcari
Een zeer geslaagde autowasactie

De autowasactie op 18 april was zeer geslaagd verlopen. Ondanks het feit dat deze een week verplaatst was van-
wege de kermis op het manifestatieveld, was het een komen en gaan van auto’s. In de ochtend was het zelfs erg 
druk. Maar met het mooie weer was het zeker geen straf om lekker buiten aan het werk te zijn. Een aantal mensen 
waren zelfs bereid ons mee te helpen met de autowasactie, waaronder Pastor John van Grace Home, die momen-
teel in Nederland is. Voor het project hebben wij hier in totaal 413 euro mee opgehaald.

Diaconaal project ‘Moldavië 2015’
Maak kennis met de Moldavische 

wijnen van Purcari

Op 24 mei zal er in de Eshof een wijnproeverij 
plaatsvinden. Erik Schaap verkoopt vanuit zijn 
kleine winkeltje ‘the Wine Adventure’ in Putten 
een breed scala aan internationale wijnen. Zijn 
assortiment kent maar liefst 55 soorten 
Moldavische wijnen, waaronder de wijnen van 
het wijnhuis Purcari.  Purcari is de plaats waar 
de jongeren deze zomer hun handen uit de 
mouwen gaan steken. 
Moldavië is een klein en arm land, maar 
Purcari is een naam met internationale allure. 
Tijdens de wijnproeverij laat Erik u kennisma-
ken met de Moldavische wijnen. Als u zich wilt 
inschrijven voor de wijnproeverij kunt u zich 
opgeven na de kerkdiensten van 10 en 17 mei 
of via moldavie2015@gmail.com. De wijn-
proeverij start om 14.00 uur en zal ongeveer 
drie á vier uur duren en kost  25,- euro per per-
soon.
Naast de proeverij, zal er op 24 mei ook de 
gelegenheid zijn om na de kerkdienst wijnen te 
proeven die namens het project worden ver-
kocht. Van het wijnhuis Purcari verkopen wij vier soor-
ten wijn, waaronder de authentieke Rara Neagra. Zo 
kunt u alsnog kennis maken met de wijnen van Purcari, 
ook als u niet meedoet aan de proeverij. 

24-uurs actie
De jongeren hebben op 4 en 5 april de 24-uursactie gehouden. 24 uur lang hebben zij het volgehouden om niet te 
eten en te slapen uit solidariteit met mensen die het minder hebben. Tijdens deze actie haalden zij de enveloppen 
op die zij in de week daarvoor rond hadden gebracht.
Naarmate de tijd verstreek werd het steeds moeilijker om op de been te blijven, maar onze jongeren hebben zich 
niet laten kennen. Om wakker te blijven hebben wij verschillende activiteiten gedaan om wakker te blijven, daar-
naast hebben wij ons verdiept in Moldavië, het land en de cultuur. Ook ouders, vrienden en familieleden werden 
tijdens de actie opgetrommeld. Omdat zij de grootste steun en toeverlaat van de deelnemers die dit jaar op reis 
gaan. Zij geven ook stukje van zichzelf mee in dit project en dat stukje willen wij graag meenemen. Daarom heb  
ben wij een grote zak genaaid uit verschillende stukjes. Deze zak gaan wij vullen speelgoed om mee te nemen 
naar  Moldavië. Na 24 uur hebben wij feestelijk gegeten met frikadellen en pannenkoeken. 
 Van de opbrengst waren wij enorm verrast.  Alle individuele bijdrages hebben uiteindelijk het kolossale bedrag  
van       3855,- euro     opgebracht. 

Taartenactie
De taartenactie voor Moldavië loopt inmiddels een aantal maanden, en we kunnen niet anders dan zeggen dat het 
nu al een groot succes is! U heeft enthousiast gebruik gemaakt van deze actie (tot wel 5 (!) taarten in één bestel-
ling), en de bestellingen komen nog steeds binnen. 
Heeft u binnenkort een verjaardag of het programma staan, of gewoon zin in een heerlijke taart voor bij de koffie, 
dan kunt u deze nog steeds bestellen door te mailen naar moldavie2015@gmail.com, of door een bestelformulier 
in te vullen (deze liggen op de houten statafel in de hal van de Eshof). Wij zullen dan zo snel mogelijk contact 
met u opnemen over uw bestelling.

U kunt kiezen uit kwarktaart, appeltaart of chocoladetaart (elk 10,-euro), cake of kruidcake (elk 6,-euro). Wij 
hopen de komende tijd weer vele bestellingen te ontvangen!

Groetjes,
Het team van diaconaal project ‘Moldavië 2015’

Zwemactie op 31 mei: 
baantjes trekken voor Moldavië

Na een maand van acties sluit het Moldavië team de maand af met een zwemactie op 31 mei. Tijdens deze actie 
kan iedereen zich laten sponsoren. Inschrijfformulieren zijn te vinden op de statafel van het Moldaviëproject. Op 
dit  papier staat extra informatie en de sponsorbijdrage. Bij vertoning van dit formulier bij de ingang van de Slag 
kunt u en/of uw kind gratis zwemmen.
 Volwassen  14.00 – 14.45 
 Kinderen  14.45 – 15.30
 Vrij zwemmen 15.30 – 16.00

 Voor verdere informatie of vragen kunt u mailen naar moldavie2015@gmail.com 
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Avond mantelzorgers 22 april 2015: 
Waar komt mijn hulp vandaan

Op woensdagavond 22 april kwamen zo’n 15 mantel-
zorgers en belangstellenden bij elkaar in het 
Pauluscentrum. Het was de tweede ontmoetingsavond 
voor mantelzorgers dit seizoen. 

Het thema van de avond was: waar komt mijn hulp van-
daan? Wie zijn er allemaal om je heen? Van wie ervaar 
je steun? Tijdens de eerste avond kwam ter sprake dat 
zorg voor de mantelzorger zelf heel belangrijk is om het 
vol te kunnen houden. Zorg voor je zelf kan ook inhou-
den: anderen inschakelen. Zo ontstond het thema Waar 
komt mijn hulp vandaan, een regel uit psalm 121. Deze 
psalm hebben we ook met elkaar gelezen.

Als gauw gingen we uit elkaar in kleinere groepen. 
Iedere groep ging in gesprek aan de hand van een 
onderwerp. De vraag was steeds: in hoeverre is dit je tot 
steun? Door te rouleren, kwamen de groepjes langs een 
aantal onderwerpen, zoals hulpverleners, geloof, hob-
by’s en buren/vrienden/fami-
lie. Bij het napraten in de 
grote groep bleek dat er meer 
dingen waren waar je steun 
van kunt ervaren, bijvoor-
beeld vrijwilligersorganisaties 
zoals Steunpunt Hoevelaken 
en De Zonnebloem, de 
gemeente Nijkerk/
Hoevelaken, een thuiscoach 
of een gespecialiseerde ver-
pleegkundige vanuit het zie-
kenhuis. En iemand noemde 
een cursus mindfulness om jezelf te oefenen in rust en 
ruimte. Bij het uitwisselen van al deze ideeën kwam 
ook ter sprake dat het zo belangrijk is af en toe even 
afstand te nemen en een uitje te organiseren voor jezelf.
We hebben de avond afgesloten met het elkaar toezin-
gen van lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.

De volgende avond voor mantelzorgers zal waarschijn-
lijk na de zomervakantie zijn. Deze avond wordt moge-
lijk weer opgenomen in het programma van Vorming en 
toerusting. Ook zal er een avond zijn waarin verpleeg-
huisarts Marieke Idema zal spreken over dementie. Te 
zijner tijd zult u daar meer over kunnen lezen.
Nog even persoonlijk iets van mij:
Ik vond het bijzonder dat deze avond plaats vond in het 
Pauluscentrum. De Paulusparochie en De 
Eshofgemeente doen zoveel samen, fijn dat ik nu ook 
Het Pauluscentrum heb mogen zien en dat we er wel-
kom waren. Deze avond mocht ik invullen en groten-
deels ook uitvoeren. In het begin even spannend maar 
het was een goede ervaring en mooi om te doen. 
Daarnaast fijn om elkaar te ontmoeten en waardevol om 
ieders verhaal te mogen horen. Het heeft me geraakt te 
merken hoe de zorg voor een ander van grote invloed 
kan zijn op het leven van degene die de zorg geeft. Het 
zorgen voor een ander kan intensief zijn en de mantel-
zorger moet zijn of haar leven soms behoorlijk aanpas-
sen aan de ander. Dat maakt dat het steeds zoeken is 
naar een weg tussen het zo goed mogelijk zorgen voor 
de ander en het aandacht hebben voor wat nodig is voor 
de mantelzorger zelf. De mantelzorger heeft zo ook 
zijn/haar eigen verhaal. Goed dus om de mantelzorger 
die vraag te stellen: hoe gaat het eigenlijk met jou?

Marjolen Veerbeek


