
nooit weggeweest

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

Zondag 6 april  09.30 uur Inzingen van enkele liederen uit het nieuwe liedboek
   10.00 uur Ds. E. Boot; Veertigdagen-V
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Pastoraat

Zondag 13 april  10.00 uur Ds. E. Boot; Palmzondag, Veertigdagen -VI  
     Afsluiting basiscatechese
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Eredienst

   19.00 uur  Vesper. Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Maandag 14 april  19.00 uur  Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
.
Dinsdag 15 april  19.00 uur  Vesper. Collecte: Kerk in Actie

Woensdag 16 april  19.00 uur Vesper. Collecte: Kerk in Actie

Donderdag 17 april 19.00 uur Ds. E. Boot + pastor Henk Tolboom; Witte Donderdag.   
     Pauluscentrum  Maaltijd van de Heer
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Vorming & Toerusting

Vrijdag 18 april  19.00 uur Ds. E. Boot + lector Goede Vrijdag
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk

Zaterdag 19 april  22.00 uur Ds. E. Boot + drs G. de Gans;  m.m.v. Cantorij  
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk, onderhoud gebouw

Zondag 20 april    10.00 uur  Ds. E. Boot 1e Paasdag. Bediening van de doop
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN, Cantorij

Zondag 27 april  10.00 uur Ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Eigen diaconie, landelijke kerken

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Je bent niet weg

maar zo dichtbij

zo tastbaar met jouw licht

verwarm je en

omarm je mij

langzaam

kruip je

in mijn woorden

in mijn denken

in mijn geest

en fluister je me in

dat je eigenlijk

nooit bent weggeweest

met dank voor dit gedicht uit eigen werk 
van Anneke Schreuders-Keuning



Vergadering van de kerkenraad
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Agenda
WEEK 14 
Maandag 31 maart  20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 1 april   13.30 uur Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur  ''Lieve deugd'' (3) , de Eshof
Donderdag 3 april  20.00 uur  Moderamen, de Eshof

WEEK 15
Maandag 7 april   20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 8 april   20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof
    20.30 uur Wijkteam 3, Grasmaat 4
Donderdag 10 april  20.00 uur  Henk Schuurman, "Ik ken hem niet!": Woorden verBeeld, 
      de Eshof

Zaterdag 12 april   9.30 uur  Oefenzaterdag musical Ruth, de Eshof

WEEK 16
Maandag 14 april   20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Woensdag 16 april  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof

WEEK 17
Dinsdag 22 april   19.30 uur Repetitie musical Ruth
    20.00 uur Eindevaluatie basiscatechese, De Wetering 8

Donderdag 24 april  20.00 uur  Kerkenraad, de Eshof

WEEK 18

Zondag 27 april 
tot en met
maandag 5 mei:     Oecumenische reis naar de Bloemenriviera in Italie

Dinsdag 29 april   13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof

WEEK 19 
Maandag 5 mei   19.30 uur  Repetitie musical Ruth

Woensdag 7 mei   20.00 uur Diaconie, de Eshof
    20.00 uur  Overleg moderamina Dorpskerk en Eshof, Rehoboth

Zaterdag 10 mei   9.30 uur  Oefenzaterdag musical Ruth, de Eshof

IMPRESSIE VAN DE 
VERGADERING VAN 
DE KERKENRAAD 
VAN 6 MAART 2014.

Reeds enige jaren maakt 
een mooie en stijlvol 
ingerichte gedachtenis-
hoek deel uit van de 
kerkzaal. 
Echter, zolang de gedach-

tenishoek bestaat, worden opmerkingen gemaakt over 
de slechte zichtbaarheid van de kaars vanuit de ontmoe-
tingsruimte. Velen merken niet op als de kaars op zon-
dagmorgen brandt, ten teken dat een gemeentelid is 
overleden. 
Na overleg met leden van de liturgische schikgroep (de 
ontwerpers van de hoek) heef de kerkenraad besloten de 
indeling van de gedachtenishoek niet aan te passen. De 
verplaatsing van welk onderdeel dan ook zal het zorg-
vuldig opgebouwde geheel verstoren. Wel zal de liturgi-
sche schikgroep nadenken over een extra kaars in de hal 
van de Eshof die visueel één geheel zal vormen met de 
gedachtenishoek. Dat is een lastige opgave die niet 
‘morgen’ gerealiseerd zal zijn. De kerkenraad heeft veel 
vertrouwen in de creativiteit van de schikgroep en hoopt 
dat de klachten van kerkgangers hiermee tot het verle-
den zullen behoren.

Het project Grace Home is officieel afgesloten hoewel 
particuliere initiatieven van jongeren ervoor zullen zor-
gen dat Grace Home niet in de vergetelheid raakt. Iets 
wat ons drie jaar lang bepaald heeft, behoort gelukkig 
niet van de ene op de andere dag tot het verleden. 
Maar de ZWO heeft niet stilgezeten en heeft een nieuw 
diaconaal project in Moldavië geïntroduceerd. In deze 
kerkenraad hebben Jan Baas en Nelly Clement namens 
de ZWO de kerkenraad uitgelegd waarom voor een pro-
ject van Kerk in Actie in Moldavië is gekozen. Op vele 
plekken in de wereld is Kerk in Actie actief, dus de 
ZWO kon kiezen uit projecten in Afrika, Zuid Amerika, 
het Nabije en het Verre Oosten etc. Na intensief beraad 
en afstemming met deskundigen heeft de ZWO gekozen 
voor een project in Moldavië omdat dat project het 
beste voldoet aan de voorwaarden die de ZWO gesteld 
heeft. En die voorwaarden liggen op het gebied van 
mogelijkheden tot participatie van alle geledingen in de 
gemeente, financiële ondersteuning die zichtbaar en 
controleerbaar is en risico’s die beheersbaar zijn.
In Rondom van maart heeft u kunnen lezen dat het gaat 

om de opvang van de meest kwetsbare kinderen in dag-
centra. Het is een project waar ook andere kerkelijke 
gemeenten in Nederland zich mee bezig houden. Die 
mogelijkheden tot samenwerking geven een geheel 
nieuwe dimensie aan dit project. 
De kerkenraad en de ZWO vinden het van belang dat 
dagcentra die wij ondersteunen identificeerbaar zijn in 
de vorm van mensen ter plekke met wie wij een band 
kunnen opbouwen en contacten kunnen onderhouden. 
De gemeente moet erbij worden betrokken en uiteraard 
moet ook de mogelijkheid aanwezig zijn voor een 
bezoek van jongeren en volwassenen. Een grote uitda-
ging voor de ZWO. De kerkenraad heeft er alle  vertrou-
wen in dat wij ook in dit project iets mogen bijdragen 
aan het bouwen van een betere wereld.

De kerkenraad heeft in deze vergadering tevens stilge-
staan bij de opleiding ‘uitgebreid pastoraat voor vrijwil-
ligers’ die door Hannah Wicherink en Yvonne de Gier is 
gevolgd. Janny Dammingh is hen reeds voorgegaan 
zodat we nu drie vrijwilligers hebben die op professio-
nele wijze invulling kunnen geven aan de meer intensie-
ve pastorale zorg voor gemeenteleden. In de Rondom 
van januari/februari hebben Hannah en Yvonne uitge-
breid verslag gedaan van deze training.
De kerkenraad was onder de indruk van de wijze waar-
op Hannah en Yvonne deze training hebben beleefd. En 
dan ging het niet alleen om het aanleren van de techniek 
van het houden van een pastoraal gesprek maar ook en 
vooral om wat het met henzelf heeft gedaan. Janny, 
Hannah en Yvonne zullen, gecoacht door Ellie, een 
belangrijke impuls zijn voor de kwaliteit van het pasto-
rale werk in onze gemeente.

De Stichting Sigma Nijkerk informeert, adviseert en 
ondersteunt vrijwilligers(-organisaties), mantelzorgers, 
ouderen en mensen met een beperking bij vragen en 
activiteiten op het gebied van welzijn, zorg en wonen. 
Wilma van der Kuilen, initiatiefneemster van de activi-
teitenmiddagen in de Eshof, gaat meedoen aan de activi-
teiten die Sigma ontplooit. Het contact is ontstaan na 
een bezoek van een vertegenwoordiger van de stichting 
Sigma aan één van de activiteitenmiddagen. De kerken-
raad ondersteunt de toetreding van Wilma aan de stich-
ting Sigma van harte.  

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.  
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Uit de gemeente
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Uit de gemeente
KERK IN 

BENIDORM

Terwijl ik de kopij voor 
deze Rondom aan het 
schrijven ben, heb ik 
mailcontact met Kees van 
Duijn. Ook hij zit te 
schrijven. Het kerkblad 
van de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemeente 
Benidorm, ‘de Schakel’, 
moet deze week

       geschreven  worden.

Kees en Margo van Duijn zijn al jaren pilaren van de 
gemeente. Kees als voorzitter van de kerkenraad, nu al 
zes jaar met nog twee jaar te gaan. Margo als dirigent 
van het kerkkoor dat iedere woensdagmorgen oefent. In 
de winterperiode, tussen november en begin april, barst 
het kerkgebouw zowat uit zijn voegen vanwege het 
grote aantal kerkgangers. Ook door de week zoeken 
mensen elkaar op om samen te wandelen of andere din-
gen te doen. Begin februari werd de jaarlijkse rommel-
markt gehouden. “Je kunt ervoor kiezen hier te luieren 
en helemaal niets te doen,” zegt Kees. “Of je kunt 
ervoor kiezen iets te doen voor de mensen. Er is veel 
werkloosheid en armoede in Spanje.” Dankzij onder 
andere oliebollenverkoop was de rommelmarkt een 
enorm succes.

Tegen april gaan de meeste overwinteraars weer naar 
Nederland. Dan wordt het stiller in de kerk. In juni tref 
je er alleen nog de Nederlandse residenten aan en zijn 
de activiteiten beperkt tot slechts de zondagse eredienst. 
Zelf ziet Kees wel uit naar de rustige zomertijd. Het 
waren weer drukke maanden, deze winter. Zoals vorige 
week, toen de jaarlijkse gemeentevergadering werd 
gehouden. De bijeenkomst begon om tien uur ’s mor-
gens – als iedereen overdag vrij is, kan dat. Voor alle 
honderddrie aanwezigen was er Nederlandse appeltaart. 
“Je moet ze toch een beetje lijmen,” vindt Kees. 
Verbondenheid met elkaar is belangrijk. “Er zijn men-
sen die hier loskomen uit hun eenzaamheid,” vertelt 
Margo.

Interkerkelijk, heet deze Nederlandse gemeente in 
Benidorm. Het spreekt Kees bijzonder aan. Of je nu 
katholiek bent of vrijgemaakt gereformeerd, alles past 
in die ene gemeente. Verschillen vallen weg. “Alles is 
hier wat zonniger dan in Nederland,” zegt Margo.
In februari is er een team van Kruispunt komen filmen. 

De complete uitzending van zondag 16 maart is aan de 
gemeente gewijd. Wie die heeft gemist, kan kijken via 
de link http://www.uitzendinggemist.nl/afleverin-
gen/1404639. De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente 
Benidorm heeft ook een website: www.kerkinbenidorm.
nl 

MEELEVEN

Riet van Delden-Böhne (Meerveldlaan 17a) heeft een 
nieuwe knie gekregen. Ze is blij dat ze voor de operatie 
heeft gekozen, ze had veel pijn aan haar knie en nu gaat 
het iedere dag wat beter. Gelukkig had ze een goede 
conditie. Kinderen, kleinkinderen, vriendinnen en buren 
zorgen goed voor haar en zorgen dat er altijd iemand bij 
haar is. De revalidatie zal naar verwachting zes tot acht 
weken duren.

Tom van Noord (Neerijnen 12, Barneveld) is door het 
oog van de naald gegaan met een ingrijpende hartaanval. 
Achteraf gezien bleek hij, zonder het te weten, al enige 
tijd diabetes te hebben. Hij heeft inmiddels drie bypas-
ses gekregen. Niet alle aderen konden echter worden 
gerepareerd. Hopelijk zal Tom, met medicatie en revali-
datie, goed herstellen. Hij is zelf vol goede moed.

Max de Vries (Grasmaat 45) werd getroffen door een 
ernstige hersenbloeding, terwijl hij met anderen aan het 
fietsen was. Hij is naar ziekenhuis  St. Jansdal in 
Harderwijk gebracht waar hij op dit moment nog ver-
blijft. Zijn rechterarm en –been kan hij niet gebruiken. 
Heel langzaam gaat het met het spreken iets beter. Vanaf 
2 april gaat hij naar Militair Revalidatie Centrum 
Aardenburg (Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn).

Jo Timmerman-Doornekamp (Weldammerlaan 4) zal op 
11 april een borstoperatie moeten ondergaan. Ze hoopt 
dat er na de operatie geen nabehandeling zal hoeven te 
volgen, zodat ze kan gaan herstellen.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) maakt 
het redelijk goed. Nu onder andere haar ogen achteruit 
gaan leest ze met een e-reader, wat ze een korte tijd kan 
volhouden. Ze oefent veel met lopen en gaat dagelijks 
een blokje om, altijd begeleid door Jan.

We stuurden de afgelopen weken onder andere een kaart 
aan Gijsje Dasselaar-van der Horst (Van Tuyllstraat 25). 
Ze heeft last van benauwdheid, die wordt tegengegaan 
door morfine. Opgewekt blijft ze echter door alles heen.

Nannie Welvaart-Buitink (Meidoornlaan 16) heeft een 
kijkoperatie aan een schouder ondergaan. Door slijtage 
had ze er al enkele jaren veel last van. De revalidatie 
vraagt aardig wat tijd. Op het moment dat deze Rondom 
verschijnt mag hopelijk de mitella af – en dan volgt 
fysiotherapie. Hopelijk zal ze verbetering ondervinden. 
Nannie vroeg me om iedereen heel hartelijk te bedanken 
voor de kaart met alle namen die ze kreeg. Ze is er erg 
blij mee.

Margo van Duijn-van Dooren (Lindenhof 8) is eind 
januari in Spanje twee maal gekatheteriseerd vanwege 
een vrijwel dichtgeslibde halsslagader. De eerste tijd 
krabbelde ze maar moeizaam overeind, maar de laatste 
paar weken gaat het aardig goed. Ze wandelt op donder-
dag weer mee met een vaste groep en als de weg niet 
teveel stijgt, houdt ze het aardig vol.

Rien Stellingwerf (Remvardplaats 3) is sinds 24 maart 
opnieuw opgenomen in het ziekenhuis (MMC) vanwege 
een ontsteking aan een van de operatiewonden. De 
wond is schoongemaakt en hij krijgt antibiotica, waar-
door hij een week tot veertien dagen in het ziekenhuis 
zal moeten blijven. Gelukkig heeft de operatie van eind 
februari, die in Rotterdam werd uitgevoerd, de door-
bloeding in zijn benen een groot stuk verbeterd.

Namens ons allen wil ik ieder die hier genoemd is sterk-
te wensen. En ook de mensen in directe omgeving: part-
ners, kinderen, vrienden en vriendinnen, buren. Goede 
moed en hoop toegewenst om het met elkaar uit te hou-
den in donkere momenten.

FELICITATIES

Wilco en Gea Rakhorst-van Tiel (De Heerd 5) vierden 
de afgelopen maand hun twaalfeneenhalfjarig huwelijks-
jubileum. En Elly en Henk Rijnhout-Splinter (Damweg 
5, Zwartebroek) waren op 19 maart vijftig jaar 
getrouwd. Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van 
harte gefeliciteerd en liefdevolle toekomst gewenst.

REIS NAAR LIGURIË IN ITALIË

Van 27 april tot en met 5 mei ben ik niet op het honk: 
met een oecumenisch reisgezelschap van 28 mensen 
verblijf ik die week op de plek, waar ik in 1992 en 1993 
gewoond heb. Het is de Casa Valdese van Vallecrosia 
aan de Ligurische kust. We zullen in die week een aan-
tal toeristische uitstapjes maken en natuurlijk langs de 

zee wandelen. Daarnaast bezoeken we met pater Adri 

Maat de actieve congregatie van Don Bosco ter plaatse. 
En op zondag 4 mei zullen we deelnemen aan een kerk-
dienst in de Waldenzenkerk van Bordighera. Alle 
gemeenteleden uit de waldenzenkerken van Imperia, 
Sanremo en Bordighera komen voor de gelegenheid op 
deze zondag naar het kerkje van Bordighera. 
Aansluitend eten we met allen samen in de Casa 
Valdese.

Tijdens mijn afwezigheid zal ds Siebe Hiemstra, predi-
kant in de Ichthuskerk in Voorthuizen, bereikbaar zijn in 
noodsituaties. Zijn telefoonnummer is 0342-472786, 
e-mail totzondag@planet.nl. Als je contact met hem wilt 
opnemen, doe dat dan ook met de (contact)ouderling 
van je eigen wijk.

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
ZONDAG 6 APRIL

Op de vijfde zondag in deze Veertigdagentijd zal de 
musicalgroep van de musical ‘Ruth’ meewerken aan de 
kerkdienst. Twee liederen zullen tijdens de viering 
gezongen worden, één na afloop. Na de dienst zijn kaar-
ten voor de musicalvoorstellingen te koop in de hal.
Ook zal er wat lekkers te eten zijn: Elsbeth Beeres en 
Lotte van Bloemendaal verkopen eigengemaakte taart-
punten bij de koffie. Zo hopen ze geld te verdienen voor 
de projecten voor straatkinderen in India, waar ze zich 
beiden als vrijwilliger voor in zullen gaan zetten de 
komende zomer. Ergens anders in dit kerkblad schrijven 
ze hier zelf meer over.
Op deze zondag oefenen we vanaf half tien weer enkele 
nieuwe liederen uit het liedboek. Tijdens de dienst zul-
len deze liederen gezongen gaan worden. Van harte wel-
kom!

ZONDAG 13 APRIL
Alle kinderen opgelet: dit is palmzondag! Tijdens de 
kerkdienst zullen jullie palmpaasstokken mogen maken. 
Aan het eind van de viering komen jullie in optocht de 
kerkzaal binnen.
Intussen vieren we in de kerkzaal de afsluiting van twee 
jaar basiscatechese. De jongeren die hieraan mee heb-
ben gedaan, ontvangen een getuigschrift. Ze zullen mee-
werken aan de kerkdienst, waarin we ons zullen concen-
treren op het thema ‘pesten’.

VESPERS
De vespers of avondgebeden in de Adventstijd waren 
mooie momenten van rust. En ze werden goed bezocht. 
De ervaring leert echter dat de vespers in de 
Veertigdagentijd minder in een behoefte lijken te voor-
zien. Omdat de dagen weer langer worden zijn die door-
gaans om 19.00 uur. Doordat het lente wordt en we onze 
bezieling weer meer in de natuur vinden, of doordat het 
aantal groter is (zes in plaats van de vier van de 
Adventstijd), of om nog andere redenen worden ze min-
der bezocht.
Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen het anders 
te doen. In plaats van zes vespers op de zes zondagen 
van de Veertigdagentijd zijn er nu vier vespers, te begin-
nen op zondag 13 april. Zondag 13, maandag 14, dins-
dag 15 en woensdag 16 april zal er om 19.00 uur in de 
Eshof een vesperviering zijn. We lezen in die vespers 
verder in het evangelie van Mattheüs vanaf het punt 
waar we op 13 april zijn aangekomen: Mattheüs 26,36. 
We borduren voort op het thema ‘stilte’. We zingen 
weer mooie liederen, zoals “Gij wacht op ons totdat wij 
opengaan voor U” (lied 328). Zo beleven we bewust die 
laatste week van de veertig dagen. En zo vormen de 

vespers een voorbereiding op de vieringen van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht.
De vespergroep heeft er zin in. Naast Gert de Gans, 
Lieske Duim en ikzelf doet namens de 
Paulusgemeenschap Linda de Wals mee. We hopen in de 
vespervieringen ieder die met ons deze weg naar Pasen 
wil gaan, te ontmoeten.

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

Witte Donderdag zullen we vieren in het Pauluscentrum. 
Pastor Henk Tolboom en ik zullen voorgaan in een 
‘open viering’ – een viering waarin we de gewoonten 
van de Paulusgemeenschap volgen en waar we als 
Eshofgemeente te gast zijn. We lezen de verhalen uit de 
evangeliën, waarin wordt verteld van de voetwassing en 
van de laatste maaltijd die Jezus at met zijn leerlingen.

Op Goede Vrijdag vervolgen we het verhaal over de 
laatste uren van Jezus’ leven. Deze viering vindt in de 
Eshof plaats en zal ook een open viering zijn: deze 
avond zijn de leden van de Paulusgemeenschap in de 
Eshof te gast. Met de cantorij zullen we een lied zingen 
dat we op 19 januari na de oecumenische dienst geoe-
fend hebben: “Waar was jij…?” (lied 585) Een viering 
waarin, meer dan in welke andere viering van deze veer-
tig dagen dan ook, het thema ‘stilte’ leidraad vormt.

De Paasnacht is het moment waarop we vieren dat het 
licht het wint van de duisternis. Jan Duijnhouwer heeft 
op zich genomen om de nieuwe paaskaars te beschilde-
ren. Aan het begin van de viering zullen we het licht 
ophalen. Buiten, op het pleintje naast het 
Pauluscentrum, wordt het paasvuur gestookt. Over dat 
vuur vragen we Gods zegen. We brengen het daarna 
binnen in de beide geloofsgemeenschappen.
Het licht komt schoorvoetend binnen. Want eerst zijn 
we nog niet zover. We horen de klacht van de psalmen. 
We lezen van benauwdheid, als het water je aan de lip-
pen staat. We zingen ingetogen en meditatieve liederen.
Maar het licht kan niet verborgen blijven. Het breekt 
door de duisternis heen. Hoe donker het ook mag zijn, 
eens komt het goed – hoe dan ook. Gods licht zal stra-
len.
Daarna vieren we de verbondenheid met elkaar en met 
de Eeuwige door onze doop te gedenken. We horen het 
evangelie van de opstanding. En we delen ongezuurde 
broden (matses) en wijn, terwijl we in een kring staan 

door de kerkzaal heen. Tenslotte zingen we het lied, 
waarin Huub Oosterhuis veel Bijbelteksten van ver-
wachting en hoop bij elkaar heeft gebracht: het lied van 
de steppe die zal bloeien.

Op paasmorgen, 20 april, vieren we het nieuwe leven. 
Die morgen zal de tweeling van Linda en Patrick 
Timmerman-Willigenburg worden gedoopt. Ze hebben 
iets geschreven over zichzelf en de betekenis van de 
doop onder de titel “Hoop, vertrouwen, geloof, ultiem 
geluk”:
“Wij zijn Patrick en Linda Timmerman-Willigenburg. 
Wij wonen in sinds 2005 in Vathorst. In 2006 zijn wij 
getrouwd en in datzelfde jaar en in 2007 zijn wij ouders 
geworden van Milan* en Isa*. Helaas zijn zij hun kort na 
hun geboorte overleden aan een zeldzame hartafwijking.
In de jaren die volgden stonden de woorden hoop, ver-
trouwen en geloof centraal bij ons. Zonder hoop en ver-
trouwen kan je niet leven. Hoop en vertrouwen hielden 
ons op de been in onze weg naar de vervulling van onze 
kinderwens.

In 2013 
kwam daar 
een heel 
mooi woord 
bij, ultiem 
geluk. Op 
14 decem-
ber 2013 
zijn wij de 
trotse 
ouders 
geworden 
van Jasmijn 
Naomi en 

Bram Marc. Deze kindjes zijn helemaal gezond en na 
een korte ziekenhuisperiode zijn ze sinds half januari bij 
ons thuis. Wij voelen ons elke dag gezegend met hun 
komst in ons gezin.
Op 20 april, eerste Paasdag worden zij gedoopt in de 
Eshof. Voor ons een belangrijke en ook emotionele dag. 
Milan* en Isa* zijn ook na hun geboorte door Ellie 
gedoopt. En zo zullen onze vier kinderen gedoopt zijn. 
Een teken van verbondenheid en een teken dat ze kinde-
ren zijn van Gods volk. Hier op aarde maar ook in de 
hemel.
Wij hopen dat Jasmijn en Bram zich welkom zullen 
voelen in de gemeente. Dat zij hun geloof op hun eigen 
manier mogen ontwikkelen. En dat het kinderen zullen 
zijn vol liefde en respect voor anderen.”

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. Sommige kinderen groeien op en houden 
op zekere leeftijd de kerk voor gezien. Anderen keren er 
terug, soms wanneer ze zelf kinderen hebben en besef-
fen dat ze hen iets mee willen geven van geloof in God. 
Weer anderen laten de kerk nooit helemaal los. Enkelen 
ondervinden op latere leeftijd de aantrekkingskracht van 
een geloofsgemeenschap.
Het maakt niet uit hoe oud je bent: tussen pakweg 15 en 
95 jaar bestaat de mogelijkheid om belijdenis te doen 
van je geloof.

Wanneer je belijdenis doet, spreek je hardop de ervaring 
of het geloof uit dat God je niet loslaat. Niet als een 
eindpunt op je geloofsweg, maar als een mijlpaal op de 
route. Nadat je belijdenis hebt gedaan hoef je niet 
ineens veel meer te weten of zekerder te geloven. Maar 
belijdenis doen kan wel een bijzondere en inspirerende 
ervaring zijn. Net als de weg ernaar toe. We bereiden 
ons in enkele gesprekken voor op de kerkdienst en stel-
len die in overleg samen. En staan stil bij de geloofsweg 
die we tot dat moment hebben afgelegd. Velen die al 
belijdenis hebben gedaan, merken hoe hun geloofsleven 
erdoor verdiept wordt. 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!

VERZOEKNUMMERS
Een aantal kerkgangers heeft mij inmiddels enkele favo-
riete liederen genoemd. Ik heb een groeiend rijtje in 
mijn computer staan. Telkens als ik een kerkdienst voor-
bereid kijk ik daarin om te zien of er liederen zijn, die 
bij de lezingen of de thematiek van de zondag passen. 
Dat bevalt me goed. Zelf blader ik graag in het nieuwe 
liedboek en in andere liedboeken, op zoek naar goede 
teksten op mooie muziek; daarnaast laat ik me graag 
inspireren door muziek die anderen dierbaar is. Het zou 
niet goed zijn als alleen liederen van mijn voorkeur in 
de kerkdienst gezongen zouden worden.
Noem of mail mij liederen die je lief zijn. En vertel me 
waarom je van een bepaald lied houdt. Ik hoop ze een 
keer een plek te kunnen geven.

Ellie Boot
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Georganiseerd door de werkgroep St. Lucas-
Bedevaarten met geestelijk begeleider  
Pastor Fred Kok.

Vervoer     Bus                                         
Vertrek      10 september 
Terugreis  18 september 
Reissom     869,00 euro excl. reis en annulering verze-
kering
Toeslag eenpersoonskamer 240,00 euro
Deze reis is ook voor deelnemers buiten de St. 
Lucasparochie 

SAMEN OP WEG NAAR LOURDES EN NEVERS

Vanuit de St. Lucasparochie gaan we dit jaar weer een 
mooie reis maken. Een bezoek aan Lourdes kan zoveel 
betekenen, één van de plekken waar de hemel de aarde 
raakt. Lourdes is voor iedereen, het is een oase van 
gebed, van rust, maar ook de ontmoeting met de ander. 
Pelgrims kunnen niet alleen terecht met hun zorgen en 
verwachtingen, maar ook met hun dankbaarheid. 

De mooie vieringen, de contacten en gesprekken, het 
stil genieten, samen bidden en zingen zijn allemaal 

momenten die een diepe indruk achterlaten. En vooral 
de mensen die blijheid en positiviteit uitstralen waar-
door je je gedragen kan voelen! 

Een reis naar Lourdes is een waardevolle ontmoeting 
even tijd voor jezelf.
Op bedevaart gaan is tijd nemen, in stilte of samen, je 
verbonden weten te voelen met je dierbare en met 
Maria. Voel en ervaar hoe het jouw leven kan verrij-
ken en bemoediging kan geven voor de rest van je 
leven.
       
Informatiebijeenkomsten:  
Datum 12 juni  Tijd 14.00 uur 
Plaats Nijkerk in parochiehuis St. Jan  
St. Catharinakerk Holkerstraat 36

Datum  17 juni Tijd  20.00 uur 
Plaats Leusden in de Kom St. Jozefkerk 
Hamersveldseweg 51 

Voor vragen en verdere inlichtingen kunt u terecht bij 
Willie van de Brug  033-4951720   06.21410286 e/o 
geloofopreis@gmail.com  
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Van de redactie
Op weg naar Pasen, met geloof en ongeloof. De media maken regelmatig gewag van de uittocht uit de kerken. De 
huidige PKN zou minder leden hebben dan alleen al de NH kerk in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Is dat 
erg? En zo ja waarom is dat erg? Vragen die wat mij betreft beantwoord moeten worden voordat we beginnen te 
klagen en de jeugd de schuld geven of zo iets. Onze Eshofgemeente lijkt niet representatief in het voorgaande. De
meeste zondagen is de kerk redelijk gevuld al hebben de grijze en witte hoofden weliswaar de overhand. Niets 
blijft zo laat dat tot troost zijn immers in de vaderlandse geschiedenis waren ook tijden die we niet graag terug 
zien .Is het niet aardig dat kerkgenootschappen die altijd de juiste geloofsleer claimden nu ook aan het twijfelen 
zijn geraakt? Waar twee of drie in mijn naam zijn vertegenwoordigd daar ben ik ook zei Jezus.

Fokke Kooistra

PASEN TUSSEN PESACH
 EN HET PAASVUUR.

In Woord & Dienst van maart 2013 legt Henk Vreekamp 
uit waarom het een onzalige gedachte is om een vaste 
paasdatum in te voeren zoals ‘de wereldkerk’ af en toe 
voorstelt.
Dr. Henk Vreekamp was jarenlang predikant voor ‘Kerk 
en Israel’ en is regelmatig voorganger in ‘de Eshof’.

Dit jaar valt Pasen laat, op 20 april. Lastig, elk jaar een 
andere dag. Neem het kerstfeest: altijd op 25 december. 
Waarom maken sommigen zo’n halszaak van een 
datum.

In de discussie over de paasdatum staat de oerverbin-
ding met de synagoge op het spel, zo betoogt Henk 
Vreekamp. Voor Israel slaat niet de zon maar de maan 
de maat van de gedenkdagen. Het Joodse Paasfeest, 
Pesach, begint bij volle maan in de lentemaand Niesan. 
En Christelijk Pasen valt op de eerste zondag na de 
volle maan in de lente. Ooit vielen beide feesten zelfs 
samen. In Klein Azië, het huidige Turkije, vierde de 
vroege kerk het paasfeest gelijktijdig met Pesach. Later 
vonden kerkleiders dat zoiets niet kon – dat de joden 
voor christenen de datum van hun feest zouden bepalen. 
Bovendien moest Pasen toch echt op zondag vallen. 
Maar ondanks deze ingreep brak de draad met de syna-
goge niet. De lentemaan bleef zorgen voor een brug. 

Vanwege de inhoud van het feest, bevrijding uit het 
angstland Egypte, moet Pesach in de lente vallen. Een 
zuivere maankalender zou Pesach ook in andere seizoe-
nen terecht doen komen. Denk maar aan Ramadan op de 
maankalender van de Islam. De maand van vasten wan-
delt door heel het zonnejaar heen. Nee, Pesach en lente 
vormen een onafscheidelijk paar. 

Maar zijn Pesach en lente niet een te hechte verbinding 
met de natuur? De bevrijding uit Egypte, de opstanding 
van Jezus, het zijn toch geen natuurfenomenen die elk 
voorjaar weer terugkeren. De cirkelgang van de seizoe-
nen is toch juist doorbroken door de eenmalige uittocht 
van Israel, door de unieke paasmorgen van Jezus? 
Heidenen, ja die leven op het ritme van de eindeloze 
wisseling van de jaargetijden. Maar Israel toch niet? 
Waarom dan die seizoensgebonden paasdatum? 
Omdat de natuur gewoon meedoet met de feesten van 
synagoge en kerk. Waarom de schepping buitengesloten, 
vraagt Henk Vreekamp zich af. De kerk moest trouwens 
wel inspelen op de natuurkalender van de heidenvolken 
wilde zij de boot niet missen. Net als Kerst moest Pasen 

zich aanpassen bij bestaande heidense gebruiken. Twee 
voorbeelden:
Bij ons (Vreekamp) thuis was er geen kerstboom. Die 
was heidens. Maar met Pasen waren er wel eieren en 
was er ook een paasvuur. Dat waren dus geen heidense 
gebruiken. Waar kwamen ze vandaan, dat ei en dat vuur.
Een ei ziet er aan de buitenkant uit als een witte steen, 
zonder leven. Maar na drie weken broeden komt het 
leven aan de dag. Niet minder dan een opstanding uit de 
dood. Een paus zei eens: ‘Als ik naar een ei kijk, zie ik 
een beeld van de verrijzenis van onze Heer’. In de harde 
schaal van het ei herkende hij de steen die voor het graf 
van Jezus was gerold. En het kuiken dat uit het op het 
oog levenloze ei kruipt, is als Christus die de schaal van 
de dood van binnenuit stuk prikt. Jezus als paaskuiken. 
Er zijn slechtere vergelijkingen denkbaar.

Toen de kerk eenmaal de smaak van het voorjaarsei te 
pakken had, begon dat ei een eigen christelijk leven te 
leiden. Met Palmpasen gingen kinderen langs de deur 
om voor Pasen eieren te verzamelen. Tijdens het vasten 
van veertig dagen mochten namelijk geen eieren gege-
ten worden. Dat kon weer met Pasen. Dus zongen de 
kinderen een vrolijk lied om een gulle hand te vinden:

Palm-Palm-Pasen
Ei-koer-ei

Over een zondag krijgen wij een ei
Eén ei is geen ei

Twee ei is een half ei
Drie ei is een Paas-ei

Een raadselachtig lied. Wat betekent ei-koer-ei? Het is 
een verbastering van Eleison-Kurië-eleison. Het ei zit 
verstopt in het Kyrie Eleison, Heer ontferm u.
Dat lijkt een beetje op magie, en dat is het ook. Eieren 
zijn verstopt, in woorden, in struiken, in de grond. Je 
moet zoeken. Het paasei lokt een wedstrijd uit. Wie de 
meeste eieren vindt, mag zich kampioen ‘op zijn paas-
best’ noemen.
Er is nog iets raadselachtigs aan het kindervers. Drie ei 
is een Paas-ei. In dit geval mag ‘drie ei’ geen meervoud 
zijn. Om het paasei te kerstenen moet de naam van God 
van Pasen erin verstopt worden. Eén ei is niets, twee ei 
ook niet, maar drie ei, dat is een waar paasei. Niet drie 
eieren, maar drie ei. Zoals God drie-een is; één en toch 
drie. Goed verborgen, mooi gevonden.

Maar dan is er naast het ei het vuur in het weiland. Het 
paasvuur. Tegen de avond werd het paasvuur aangesto-
ken. Vuur loutert en reinigt. Verwarmt en verlicht. Het 
paasvuur brandt de lente tegemoet. Ook al veroordeel-
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den in het verleden dominees de paasvuren, het vuur 
overleefde, ook bij protestanten. Protest van de kerk, 
bezwaren van de milieubeweging, niets heeft het paas-
vuur kunnen doven. Het vuur laait zelfs meer op dan 
ooit.

Pasen tussen Pesach en paasvuur. Pesach begint dit jaar 
op de avond van 14 april. Dat is de dag na palmzondag 
in de Stille Week. Israel begint en de kerk volgt. In de 
zogenoemde tussendagen van het achtdaagse Pesach 
vallen dan Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Pasen. Daarna, tegen het einde van Pesach, 
verlicht het paasvuur de lenteavond.

De kern van dit verhaal? Pasen is het feest van de vroe-

ge ochtend. De kerstnacht gaat over in de paasmorgen. 
In alle vroegte is Jezus opgestaan van het bed van de 
dood. Ook daarom valt Pasen altijd in de lente. De lente 
is de ochtendschemering van het jaar. Het voorjaar laat 
een diepe grondtoon van de paasmuziek horen. De grote 
zomer is nog niet aangebroken. Maar de winder is wel 
voorbij.

Samenvatting
Frits Harmsen.

 

Vorming & Toerusting: Rondom April 2014

WOORDEN VERBEELD: IK KEN HEM NIET!

Een van de meest dramatische hoogtepunten (of diepte-
punten) in Christus’ lijdensverhaal is de verloochening 
van Petrus. In de schilderkunst is dit gebeuren veelvul-
dig uitgewerkt. Niet verwonderlijk want er zitten talloze 
– psychologische – aspecten aan het verhaal van de man 
die bij hoog en laag volhield zijn meester te zullen ver-
dedigen maar die bij de eerste de beste slavin door de 
mand viel. 
Onder leiding van Henk Schuurman, predikant in 

Hardewijk, kijken we op deze avond naar een aantal 
schilderijen en proberen daarbij antwoord te vinden op 
vragen als ‘hoe hebben schilders deze episode vastge-
legd’ en ‘waarop legden zij de nadruk, zowel schilder-
technisch als inhoudelijk’. 

Datum en tijd:  donderdag 10 april 2014;   
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Henk Schuurman 

DUURZAAM BEHEER VAN ‘DE ESHOF’.

In het beleidsplan van ‘de Eshof’  hebben we enkele alinea’s opgenomen over duurzaamheid. De eerste alinea over 
dat onderwerp luidt als volgt:
‘Psalm 24 houdt ons voor goede rentmeesters te zijn van de aarde en recht te doen aan allen die haar bewonen. De 
zorg voor de planeet is een opdracht voor ons allen en dus ook voor ons als kerkgemeenschap’.

Duurzaam beheer is natuurlijk niet nieuw in ‘de Eshof’. Het college van kerkrentmeesters heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan als het gaat om het gebouw. Maar duurzaam beheer gaat verder dan alleen het gebouw.

Op vele manieren kan bijgedragen worden aan duurzaam beheer van onze kerk.

Gedacht kan worden aan:
	 •	 het	creëren	van	bewustwording	van	onze	kerkelijke	gemeente
	 •	 het	bewust	omgaan	met	energie
	 •	 het	gebruik	van	duurzame	producten
	 •	 het	beleggen/investeren	in	duurzame	ontwikkeling
	 •	 etc.	etc.

De kerkenraad heeft besloten een groep mensen bij elkaar te roepen die hem moet adviseren op welke wijze en 
langs welke weg duurzaam beheer blijvend in onze kerkgemeenschap kan worden verankerd en welke keuzes daarin 
gemaakt zouden kunnen worden.

De bezetting van deze ‘denktank’ kan bestaan uit gemeenteleden die affiniteit hebben met het onderwerp of bereid 
zijn zich hierin te verdiepen. Uiteraard zijn ook niet leden van ‘de Eshof’ welkom om in deze groep zitting te 
nemen.

Mocht u het leuk en interessant vinden om hierin mee te denken, laat het mij weten!

Namens de kerkenraad,
Frits Harmsen.

GEZOCHT: LID VOOR DE WMO-ADVIESRAAD OP HET ONDERDEEL JEUGD(ZORG)! 

De Wmo-adviesraad Nijkerk is op zoek naar versterking op het onderdeel jeugd(zorg). Ze is hiervoor op zoek naar 
een betrokken inwoner die affiniteit heeft met dit taakveld en het leuk vindt om mee te denken met beleidsvraag-
stukken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 

Wat doet de Wmo-adviesraad? 
De Wmo-adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
De Wmo-adviesraad zet zich in als klankbord voor alle mensen die hulp nodig hebben om zolang mogelijk zelfstan-
dig te kunnen blijven functioneren. Via de adviesraad kunnen inwoners reacties geven over het beleid dat de 
gemeente ontwikkelt op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en hun ervaringen met dat beleid. 

Wie is de Wmo-adviesraad? 
De Wmo-adviesraad wil inwoners die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven functioneren 
een stem geven. De Wmo-adviesraad bestaat daarom uit personen die een relatie hebben met de doelgroepen uit de 
Wmo of hier zelf toe behoren. De Wmo-adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers 
uit Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De leden zijn betrokken bij het werkterrein en doelgroepen uit de Wmo 
zoals vrijwilligers, mantelzorgers, jeugd, mensen met een beperking en cliënten in de geestelijke gezondheidzorg. 
Op www.nijkerk.eu vindt u meer informatie over de Wmo-adviesraad. 

De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente Nijkerk over het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteu-
ning. De Wmo-raad is van en voor inwoners. Het is geen platform van professionele organisaties, maar van betrok-
ken inwoners.

Bent u geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de Wmo-adviesraad kunt u contact opnemen met mevrouw van Leeuwen van de 
Afdeling Samenlevingszaken van de gemeente Nijkerk via het algemene telefoonnummer 14033. Uw schriftelijke 
reactie kunt u richten aan: Wmo-adviesraad Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk of per e-mail wmo-advies-
raad@nijkerk.eu. U kunt reageren tot 20 april 2014.
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Tentoonstelling over pesten
Vanaf 7 tot 14 april hangt er in de kerkzaal van de Eshof een tentoonstelling over pesten.
Het idee kwam op toen we een invulling zochten voor de catechisatie. 
Pesten is helaas van alle tijden en komt overal voor, ongeacht leeftijd, religie en ga zo maar door. 
Met de tentoonstelling proberen we de jongeren op een interactieve manier bewust te maken van de 
verschillende kanten die er aan pesten zitten.

WAT HOUDT DE TENTOONSTELLING IN?
De tentoonstelling is gebaseerd op de kruisweg (Via Dolorosa) van Jezus. De Zweedse fotografe Elisabeth Ohlson Wallin 
heeft de kruisweg samen met jongeren vertaald naar pesten door middel van foto’s. Jeugdwerk LAVA, www.jeugdwerk-
lava.nl, biedt deze tentoonstelling aan.
In de Eshof komen in deze week achter in de kerkzaal 15 foto’s te hangen. De catechisanten gaan met een routeboekje 
met opdrachten deze foto’s af.
Omdat we de tentoonstelling voor een week hebben gehuurd leek het ons leuk om ook alle groepen 8 van de basisscholen 
in Hoevelaken hiervoor uit te nodigen. Hier is al door verschillende scholen positief op gereageerd.

Graag nodigen we ook u uit om de foto’s te 
bekijken wanneer u in de Eshof bent! 
Routeboekjes met vragen liggen klaar bij de eer-
ste foto. Wilt u die naderhand weer terugleggen?

Namens de leiding van de basiscatechese, Petra 
Floor.

Musical Ruth
VALLENDE KWARTJES

Op zaterdag 15 maart zag het letterlijk zwart van de mensen in De Eshof. Een groep van zo’n veertig enthousiaste 
musicalliefhebbers, allen in hun zwarte basiskostuum gekleed, gaven acte de présence tijdens de eerste repetitieza-
terdag van de musical Ruth. Van 10 uur ’s ochtends tot 16 uur ’s middags is er hard gewerkt om alle scènes en lie-
deren aan elkaar te vlechten. In een rustig, maar gestaag tempo gaf de regie leiding aan de algehele doorloop van 
het stuk. Centraal stond het automatiseren van de combinatie van zingen, spelen en bewegen. Tijdens de maandag-
avondrepetities van de laatste weken begon het verhaal al steeds meer gestalte te krijgen, maar op de repetitiezater-
dag vielen echt heel veel kwartjes! Met de kleding en de meeste rekwisieten bij de hand, kwam het verhaal echt tot 
leven. Een stuk dat droevig en uitzichtloos begint, krijgt gedurende de musical steeds meer hoop en geloof op een 
betere toekomst. Intussen komt er een rollercoaster aan emoties voorbij. En dan komt ineens ook het besef: Wat zijn 
we al een eind opgeschoten! Achttien liederen en hele lappen tekst zitten al aardig tussen de oren! En dat mag 
gevierd worden: met een lunchkroketje aangeboden door de familie Westein en een borreltje in de Haen na afloop, 
waar nog even teruggekeken werd op de dag: “Sapperdeflap, wat een dag! Man verloren, geëmigreerd, verliefd 
geworden, getrouwd en een kind gekregen!” Aldus Annemieke Huurdeman, die de rol van Ruth vertolkt. Korter en 
bondiger kunnen we het niet samenvatten!

Op 12 april is de volgende repetitiezaterdag. Tot die tijd wordt er elke maandagavond gerepeteerd. De uitvoeringen 
zijn op 24 en 25 mei. Vanaf 1 april start de kaartverkoop. Volg de facebookpagina https://www.facebook.com/musi-
calgroephoevelaken en de website 
www.musical-hoevelaken.nl voor meer informatie, tickets en fotoverslagen. 

BESTE MENSEN,
 
Hartelijk dank voor alle attenties, medeleven, kaarten, bloemen, berichtjes en bezoeken in de afgelopen (bijna) 2 
jaar. We willen jullie allemaal tegelijk informeren over de stand van zaken.

Na een aantal ernstige ontstekingen van hart en longen en een revalidatie traject, kreeg Barbara op 2 januari een 
aantal grote epilepsie aanvallen. Nu zijn we inmiddels zover dat het geheugen weer redelijk functioneert en dat er 
een zeldzame bacterie gevonden is.
We zijn erg blij dat er zicht is op de oorzaak en dat er wellicht behandeld kan worden.

Nogmaals: dank jullie wel!!
Wij voelen ons gedragen!
 

Met hartelijke groet,
Henry &Barbara Westein
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Gratis workshop 
Communicatie en conflicten 

•	 Begrijp	je	mij?
•	 Hoe	communiceer	ik?
•	 Hoe	ontstaat	een	conflict?

Buurtbemiddeling nodigt u uit om de workshop COMMUNICATIE EN 
CONFLICTEN te volgen. 
Wij vragen: enthousiaste bewoners uit Amersfoort, Soest of Nijkerk die graag handvatten 
   willen krijgen over hoe om te gaan met conflicten. 
Wij bieden: een praktische workshop die u inzicht geeft in communicatie, misverstanden
   en ruzie.
Wilt u leren hoe je het best uit de onprettige situatie met je partner, buurman, collega of 
vrienden komt?

Meldt u dan aan voor een van de gratis workshops: 

Soest
•	 Locatie:	Gemeentehuis	Soest,	Raadhuisplein	1,	3762	AV		Soest
•	 Datum:	woensdag	23	april	2014
•	 Tijd:	19.30	–	22.00	uur
Nijkerk
•	 Locatie:	Stadhuis	Nijkerk,	Kolkstraat	27,	3861	AK		Nijkerk
•	 Datum:	dinsdag	8	april	2014
•	 Tijd:	19.30	–	22.00	uur
Amersfoort
•	 Locatie:	Villa	Vathorst,	Oceaan	10,	3825	WC		Amersfoort
•	 Datum:	dinsdag	15	april	2014
•	 Tijd:	19.30	-	22.00	uur

Graag vooraf aanmelden, dan weten we weten hoeveel kopjes koffie en thee we klaar kunnen zetten. 
Stuur een e-mail naar: buurtbemiddeling@welzin.nl, buurtbemiddeling@soest.nl of buurtbemiddeling@nijkerk.eu. 
Vermeld bij het onderwerp: workshop.

VRIJWILLIGER IN DE ESHOF - 
WAAROM ZOU JE?

Met heel veel mensen zijn we actief in de Eshof. Maar beleven we daar eigenlijk wel plezier aan? 
Kan het handiger? Leuker? Prettiger? Spannender? 

Meer dan 200 actievelingen in de Eshof ontvingen een lijst met vragen 
over hun ideeën, wensen en  vooral: over waar ze goed in zijn of 
wat ze leuk vinden. Toen ik dit schreef, had ik ruim 40 reacties.  
Als je dit leest zijn dat er vast nog meer. Ben jij ook actief en kreeg 
je nog geen vragenlijst, mail me dan (lieskeduim@kpnmail.nl) of 
schiet me aan in de kerk. Ik zorg dan dat je er alsnog een krijgt.  
En als je niet actief bent, maar denkt: wat een goed idee? Dan 
ook.
Mensen reageren verschil- lend. De één vindt het onzin, veel 
werk of moeilijk. Het gaat toch goed zo? Een ander helpt het 
om na te denken over: wat doe ik allemaal en waarom eigen-
lijk?  Veel reacties van men- sen die gewoon lekker bezig zijn. 
Een enkele reactie is heel inspirerend, vol sprankelende ideeën. 
Soms een aanbod. Dan weer iets waar nog niemand aan gedacht 
heeft. En het goede nieuws is: bijna allemaal hebben we plezier 
in wat we doen en willen we er mee door gaan. Want het brengt 
ons op een prettige manier in contact met anderen, het is fijn en 
het is zinvol. 

TALENTENBANK.
Ik vind het fantastisch om jullie interesses en talenten in kaart te brengen. Daar gaat het tweede deel van de vragen 
over: de onderwerpen die je leuk vind, of met welke doelgroepen je graag werkt: kinderen, ouderen, vluchtelingen, 
gevangenen. Verrassende uitkomsten soms. Geef maar aan waar je goed in bent of energie van krijgt:  klussen, ver-
halen vertellen of zingen, fotograferen, luisteren of koken/bakken. Je hoeft toch niet gevraagd voor iets waar je niks 
aan vindt? 
Zo zetten we een talentenbank op. Als we dan iemand ergens voor vragen, weten we tenminste of het iets is waar 
zij (of hij) energie van krijgt of goed in is. Misschien wil je iets nieuws opzetten. Er zijn vast spannende dingen te 
bedenken. Je kunt dan in de talentenbank zoeken wie misschien samen met jou aan de slag wil. Of je zoekt iemand  
die iets kan en leuk vindt, wat jij nu juist nodig hebt bij je idee. Zo doen ze het al bij de musical Ruth. Met een 
talentenbank kan het nog handiger.

VOOR IEDEREEN
Ik verwerk nu eerst de gegevens van deze ronde. Daarna wil ik verder met andere gemeenteleden, die nu niet in 
beeld zijn, maar ook iets willen doen of te bieden hebben. Niet omdat het moet, maar  zodat je er plezier aan 
beleeft. Wil je zo lang niet wachten? Neem dan contact met me op!

Hartelijke groet
Lieske Duim 

tel 2538340 (ik luister echt alle berichten af!)
e-mail:  lieskeduim@kpnmail.nl

Aktie kerkbalans 2014
Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2014 is toegezegd een bedrag van EURO 115.082 hiervan is tot met 21 
maart binnengekomen een bedrag van EURO  41.931 dit is 36,4 % van het toegezegde bedrag. In de resterende 
maanden van 2014 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 73.151.
 

Namens het College van Kerkrentmeesters.
F.Schimmel, administrateur 
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Ik geloof het wel
Meerveldlaan. Per 1 februari 1967 kwam ds. Henk 
Meijnen, emerituspredikant van Surabaja, als hulppredi-
ker naar Hoevelaken. De Gereformeerden waren op 
zondag niet meer de enige gebruikers van ‘De Stuw’, 
ook de Hervormde Wijkgemeente hield hier de kerk-
diensten.”

DE ESHOF 
Rie en Henk waren geen mensen die rustig thuis bleven 
zitten: “Ds. Meijnen kwam ons bezoeken toen hij had 
gehoord dat er op de Beatrixlaan een gereformeerd 
gezin was komen wonen, dat was ons eerste contact met 
de Gereformeerde Kerk. We zijn vrij snel actief gewor-
den binnen de kerk met allerlei zaken. Henk begon met 
het bezoeken van mensen die zich na ons in Hoevelaken 
vestigden. Van bur-
gemeester Ernst 
Veen kreeg hij 
adressen van gere-
formeerde gezin-
nen en ging die zo 
snel mogelijk 
bezoeken om ze te 
vertellen waar ze 
scholen, kerken, 
winkels, enz. kon-
den vinden. De 
meesten waren nog 
druk bezig het huis 
in te richten zodat 
hij soms hielp met 
gaatjes boren en 
boekenplanken 
ophangen. Hij 
noemde zichzelf ‘de broeder van de schroefjes en de 
moertjes’. Zo hebben we heel wat mensen leren kennen 
en hebben met een aantal nog steeds goed contact, ook 
al zijn ze al jaren weg uit Hoevelaken. Con en Joke Veld 
zijn hier een mooi voorbeeld van.”

HERVORMDE DEELGEMEENTE
“In 1969 werd door een groep van 80 Hervormden een 
"buitengewone wijkgemeente in oprichting" gesticht. 
Zij wilden een andere vorm van prediking, eredienst en 
kerkzijn dan in de Herv.Gemeente van de Geref. Bond. 
In 1972 kwam de officiële erkenning van de synode. In 
1975 trokken de Hervormden en de Gereformeerden 
(inmiddels Samen op Weg) in "De Eshof", die toen nog 
volkomen vrij in de weilanden lag. Op 15 november dat 
jaar werd ds. D. Monshouwer bevestigd tot predikant in 
volledige werktijd. Met ingang van 1 januari 1986 wer-
den alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden. Op zondag 

27 september 1987 zetten beide kerkenraden hun hand-
tekening onder de federatieovereenkomst en plantten de 
beide gemeenten een Es als teken van de gegroeide 
samenwerking.”

WARME GEMEENSCHAP
Rie en Henk hebben de Eshof altijd ervaren als een 
warme gemeenschap en hebben goede herinneringen 
aan de jaren dat ze als ouderling werkzaam waren. Rie 
kan zich nog goed herinneren dat ze in deze functie 
mijn ouders (familie Steen) op de Havikshorst bezocht 
en ook de familie Zadelhof die een paar huizen verder-
op woonde. Rie: “Je deelt lief en leed met elkaar, dat 
heb ik altijd heel mooi gevonden. We voelen ons nog 
altijd heel sterk verbonden met de Eshof. Als we in de 

zomer lang op vakan-
tie waren geweest, 
waren we altijd weer 
blij als we in de Eshof 
terug kwamen. Het is 
een hele warme en 
hechte gemeenschap, 
dat hebben we ook 
gemerkt toen we zelf 
wat aan het sukkelen 
waren met onze 
gezondheid. Ik vind 
het medeleven hier 
altijd heel bijzonder, 
er komen altijd reac-
ties zodra het in de 
dienst of in het kerk-
blad van De Eshof 
genoemd wordt, het 

‘gebroken-armen-en-benennieuws’ heeft een mooie, 
dankbare functie binnen de kerk.” 

GOEDE KANT OP
Zelf is Rie behandeld voor lymfklierkanker: “Ik heb een 
pittige chemokuur gehad die gelukkig achter de rug is. 
Daarna heb ik last van hartfalen gekregen en ben ik 
door deze aandoeningen erg beperkt in alles wat ik doen 
kan. Het gaat nu weer de goede kant op, ik heb kort 
geleden controle gehad en het bloed is nu zo goed dat ik 
vier maanden weg mag blijven voor controle. Als het 
dan nog steeds zo goed is als nu hoef ik nog maar één 
keer per half jaar terug te komen.” 

CAMERA
Ook Henk is niet gevrijwaard gebleven van lichamelijke 
ongemakken, hij heeft onder meer last van slijtageplek-
ken. Henk: “Dat hoort blijkbaar bij het ouder worden, 

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn eigen 
verhaal dat het waard is om gehoord of gelezen 
te worden. Daarom stellen wij eens per twee 
maanden een lid uit onze gemeente aan u voor 
in de vorm van een uitgebreid interview. Het is 
belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben, 
wanneer we meer van elkaar weten, wordt ook 
het begrip voor elkaar groter. Deze keer inter-
viewen we Henk en Rie Bloklander. 

Door Gerrit Steen

We houden het gesprek in de huiskamer van Rie en 
Henk Bloklander op de Lindenhof, de gezamenlijke 
woongroep die ruim zes jaar geleden op het voormalige 
terrein van tennisvereniging TC Weldam aan de 
Kyftenbeltlaan zijn plaats van bestemming kreeg. Op de 
vraag bij wie we zullen beginnen steekt eerst Rie van 
wal. Ze is in 1927 geboren in Zaandam, dit jaar wordt 
ze 87 jaar. Rie: “Ik heb mijn jeugd in Westzaan doorge-
bracht, mijn ouders hadden daar een bakkerij overgeno-
men. De middelbare school heb ik in Zaandam gevolgd. 
In 1946 zijn mijn ouders naar Den Haag verhuisd omdat 
mijn vader daar een bedrijf over had genomen.” 

COUPEUSE
Rie begon al vroeg voor zichzelf te werken: “Eigenlijk 
was ik mijn tijd ver vooruit”, zegt ze met een knipoog: 
“Ik was zoals ze dat nu noemen een ZZP-er, als coupeu-
se had ik een eigen klantenkring waarmee ik mijn eigen 
geld verdiende. Ik woonde gewoon thuis en had derhal-
ve niet zoveel bedrijfskosten. Het was leuk en afwisse-
lend werk waar ik veel plezier in had. Op een gegeven 
moment ging ik met mijn zus, die 8 jaar jonger was dan 
ik, als begeleider mee naar een sollicitatiegesprek bij 
V&D. Zij solliciteerde er als verkoopster, maar toen toe-
vallig ter sprake kwam dat ik coupeuse was, vroegen zij 
of ik ook niet geïnteresseerd was in een baan bij V&D 
als medewerkster op de confectie- en stoffenafdeling. Ik 
had daar wel oren naar en ben er net als mijn zus gaan 
werken. Ik heb dat gedaan tot ik in 1954 getrouwd ben 
met Henk, die ik in Den Haag had leren kennen. 
Daarvoor hebben we op 1-1-1951 ons verlovingsfeest 
gevierd in Den Haag.
Ons huwelijk had wel als gevolg dat ik daarna gelijk 
werkeloos was, V&D bleek een nogal conservatief 
katholiek bedrijf waar de ongeschreven wet gold dat 
dames moesten verdwijnen zodra ze gingen trouwen. 
Het was helaas niet anders, als teken voor de goede 
onderlinge band tussen de medewerkers kan ik vermel-
den nog steeds contact met collega’s uit die tijd te heb-
ben!”

TEKENAAR
Henk Bloklander is net als Rie in 1927 geboren, heeft 
zijn jeugd doorgebracht in Den Haag, hij is er geboren 
en getogen. Hij vertelt enthousiast: “Ons huis stond 
vlakbij de toren van de Sint Jacob. Ik heb in het Haagse 
de middelbare school gevolgd en ben vlot daarna aan de 
slag gegaan in Militaire Dienst bij het Ministerie van 
Oorlog, waar ik schrijver soldaat 1e klas was. Hierna 
ben ik overgegaan naar het Ministerie van Landbouw, 
waar ik eveneens allerlei administratieve werkzaamhe-
den verrichtte. Toen er op een gegeven moment behoefte 
begon te bestaan aan tekenwerk, heb ik niet lang na hoe-
ven te denken. Ik heb een opleiding voor tekenaar 
gevolgd, de tekenakte gehaald en kon er vervolgens aan 
de slag als tekenaar. Het was leuk werk, ik heb het 
gedaan tot we naar Amersfoort gingen verhuizen toen ik 
een baan kon krijgen als tekenaar bij de ROB, dat was 
in 1964. De ROB stond voor de Rijksdienst 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hier ontwierp ik 
omslagen, zorgde voor illustratiemateriaal, bepaalde de 
lay-out en heb kaartwerken getekend voor de diverse 
publicaties die door de ROB gemaakt zijn. Tevens was 
ik verbindingsman tussen de ROB en de drukkerijen die 
de boeken drukten.” Hij voelde zich, dat mag duidelijk 
zijn, meer tekenaar dan archeoloog.   

HOEVELAKEN
Na 5 jaar in Amersfoort gewoond te hebben verhuisden 
de Bloklanders naar Hoevelaken. Henk Bloklander weet 
zich het nog goed te herinneren: “We zijn in 1969 in 
Hoevelaken terecht gekomen, midden in de zomerva-
kantie. We hadden gehoord dat de Gereformeerde Kerk 
diensten hield in de Stuw. Het was een gemeente in 
oprichting, mensen die het in de oude Hervormde Kerk 
niet zo konden vinden hadden aan de Gereformeerde 
Kerk gevraagd of ze ook de Stuw mochten gebruiken 
voor hun diensten. Dat mocht, maar had wel tot gevolg 
dat de diensten niet altijd op hetzelfde reguliere tijdstip 
gehouden werden. Toen wij daar voor de eerste keer 
kwam was de deur gesloten, helaas. Onze kinderen von-
den dat echter helemaal niet erg…!” 

DEPENDANCE
Rie vult aan: “De Gereformeerde Kerk van Hoevelaken 
was toentertijd eigenlijk een dependance van 
Zwartebroek. Toen in het begin van de jaren zestig 
Hoevelaken begon te groeien en er in 1963 ruim 150 
gereformeerden waren, besloot de Kerkenraad van 
Zwartebroek ook kerkdiensten in Hoevelaken te gaan 
houden in het toenmalige dorpshuis ‘De Stuw’ aan de 
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het is ook niet zo verwonderlijk als je bijna 87 bent.” 
Henk gaat indien mogelijk nog iedere zondag trouw 
naar De Eshof. Rie beluistert de dienst op haar laptop. 
Rie: “Het is mooi dat deze mogelijkheid er is en dat ik 
de dienst kan horen. Persoonlijk vind ik het wel jammer 
dat ik de mensen in de kerk niet kan zien, ik zou het 
fantastisch vinden als er binnenkort ook een camera in 
de kerk komt te hangen, dan zie je ook meer wat er 
gebeurt, ik vind dat veel aansprekender dan het geluid 
alleen. Ik vind het vanwege mijn lichamelijke gesteld-
heid zo wie zo niet meer zo gemakkelijk om in contact 
met (nieuwe) mensen te komen, ik mis dat eigenlijk 
wel. Gelukkig neemt Henk na afloop van de kerkdienst 
op zondagmorgen regelmatig mensen mee naar ons huis 
om een kop koffie bij ons te drinken, dat vind ik mooi.”  

LINDENHOF
Henk en Rie wonen nu al weer ruim zes jaar op de 
Lindenhof, dat is een gezamenlijke woongroepvereni-
ging. Rie: “We hebben er nooit een moment spijt van 
gehad dat we hier zijn komen wonen. Het is een gemê-
leerd gezelschap dat hier woont, echt geen Eshofkliek, 
zoals in het verleden wel eens geopperd is. We hebben 
relatief bekende Hoevelakers als buren zoals Max en 
Riet van Deuveren, Cees en Margot van Duin, Ate en 
Lies Nagelhout, Trees en Leo de Rijk, Jan en Breunette 
de Boer.” 

HAPPY HOUR
Vooral het gezamenlijk optrekken en naar elkaar omzien 
vinden Henk en Rie belangrijk: “Eens in de maand heb-
ben we een happy hour, we komen dan bij elkaar en 
nemen hapjes en drankjes mee. Bij mooi weer houden 
we dit gewoon op straat, met of zonder de partytent die 
we speciaal voor dit doel hebben aangeschaft. Gewoon 
heerlijk met elkaar kletsen, fijn hoor. In de winter hou-
den we dit happy hour bij iemand binnen en komen zo 
bij elkaar. We zijn dan toch met een clubje van ongeveer 
30 mensen, er zijn er altijd wel een paar die niet kun-
nen. De woongroep bestaat uit achttien senioren wonin-
gen: 10 koopwoningen en 8 huurwoningen. In totaal 
wonen er nu 32 mensen van 55 jaar en ouder. Vanaf het 
begin is er nog niemand verhuisd of overleden maar als 
je goed om je heen kijkt zie je wel steeds meer rolla-
tors.”

ACHTERKLEINKINDEREN
Henk en Rie hebben drie zoons: Axel, Frank en Remco: 
“We zijn in het rijke bezit van zeven kleinkinderen en 
vijf achterkleinkinderen. Prachtig hoor als ze hier op 
visite komen. Het is wel wat druk, maar gelukkig 
nemen mijn schoondochters me dan veel werk uit han-
den. We zijn allebei zelf kerkelijk opgevoed en dat heb-
ben we onze jongens ook proberen mee te geven, ze 
gingen ook altijd mee met ons naar de kerk tot ze een 
jaar of 15 waren, toen gingen ze hun eigen weg. Ik weet 
nog goed dat we in het verleden een zogeheten gemeen-
tezondag hadden, compleet met gespreksgroepjes, knut-
sel- en andere activiteiten. Remco was een keer mee 
geweest en de week erna lag er zondagmorgen op de 
ontbijttafel een briefje met de tekst ‘Jullie hoeven me 
niet te roepen voor de kerk hoor, want ik heb er de vori-
ge week de hele dag gezeten!’. Prachtig toch? Voor een 
volgend interview zouden we graag iets lezen over 
Truus en Piet Braam. We hebben met ze in verschillen-
de commissies gezeten.”

In het juni-nummer komt het interview 
met Nico de Gier van de hand
van Stefan Stitselaar.

Op 9 maart was het weer zover; een activiteit 
van de kinderdienst.

Annahes Boezeman heeft weer erg enthousiast met de 
kinderen een lied geleerd tijdens de kinderdienst.

Jessica Hofman en Heidi van Dusschoten waren 
druk bezig om samen met de kinderen een mooi 
cadeau te knutselen dat aan de doopouders werd 
aangeboden.
Na de dienst hebben Ingrid Kroneman en Petra 
Floor weer voor een lekkere activiteit gezorgd.
Dit keer een ietwat gezondere lekkernij; de kinderen 
mochten een spies maken met oa. kaas, worst, 
appel, banaan.
De opkomst was hoog en de lekkernij was schoon 
op. 

De volgende activiteit staat gepland op 25 
mei, TOT DAN ALLEMAAL!

De kinderdienst.

Activiteit kinderdienst
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17 mei Rommelmarkt in de Eshof

ROMMELMARKT DE ESHOF WIL DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN

Zaterdag 17 mei vindt de tiende editie van de rommelmark in de Eshof plaats. De tiende keer willen we de bloeme-
tjes natuurlijk flink buiten zetten. U kunt al uw spullen inleveren op donderdag 15 en vrijdag 16 mei van 18.00 tot 
20.00 uur. Wij accepteren al uw spullen behalve witgoed, beeldbuizen en groot meubilair. Om deze keer groots aan 
te pakken moet er nog wel het een en ander gebeuren. 

Naast heel veel spullen zijn wij op zoek naar de dingen die onze rommelmarkt zo speciaal maken. En dat zijn 
natuurlijk de zelfgemaakte taarten. Vorige jaren hebben wij ook wel eens jam of noten verkocht. Deze lekkernijen 
waren altijd heel erg populair. Vind u het leuk om voor ons jam te maken, taarten te bakken of andere lekkernijen te 
maken? Wij nemen ze graag in ontvangst.

Dit jaar hebben wij een tekort aan vrijwilligers. Daarom zijn wij druk op zoek naar mensen die ons enthousiaste 
team willen versterken. Houdt u van snuisterijen, lekker rommelen en een gezellige tijd? Dan kunt u zich als vrij-
williger opgeven bij Maaike Meijer of Marieke Vreekamp. 

De opbrengsten van de rommelmarkt zullen dit jaar gaan naar de Diaconie, onderhoud voor het kerkgebouw en het 
Grace Home weeshuis in India. Wij hopen u allemaal te zien op 17 mei. 
Samen zullen we er een gezellige dag van maken. 

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven als vrijwilliger neem dan contact op met:
Maaike Meijer: 06-43997837
Marieke Vreekamp: 06-22497087

BRUIDSPAAR:
Dhr en Mw Rijnhout Damweg 5 Zwartebroek vijftig jaar getrouwd

Elly Stomphorst Constantijngaarde 3  ziekte
Joyce Koster Havikshorst 3   ziekte
Fam Verhagen Evert van der Veerlaan 14  attentie

En de jarigen:
Mw Rietveld, Mw Hummel,  Mw Beitler, Dhr Schreiber, Mw Jonker, 
Mw Schuurman en Dhr Kelder. 

BLOEMENGIFTEN
 
Lieve mensen,
 
Het is alweer een jaar geleden dat wij u om een bijdrage vroegen voor ons bloemenfonds.
We hopen dat u ook dit jaar onze kas wilt vullen, zodat wij vele mensen met een bloemetje of zinboekje kunnen 
verblijden als felicitatie of als steuntje voor wie dat soms nodig heeft.
 
U vindt de envelop deze maand in de rondom en de contactpersonen komen de gevulde envelop bij u ophalen.

U kunt uw gift natuurlijk ook over maken.
Het banknummer is: NL 66 RABO 0302213813 t.n.v Bloemenfonds.

Alvast heel hartelijk bedankt.
    Nelly Clement
    Lies Lekkerkerker
    Joke van der Klok

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

Lieve mensen,

Wat een verrassing dat ik zo een mooie kaart van jullie mocht ontvangen tijdens mijn revalidatie.
Het was hartverwarmend.
Heel hartelijk dank daarvoor!

Hartelijke groet,
Annie van der Tooren
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Zelfgemaakt gebak

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.opweb.nl 

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

Inleverdata
Inleverdatum voor het mei nummer is 
dinsdag 29 april
Inleverdatum voor het juni nummer is 
dinsdag  27 mei.
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  
 (jpeg of tiff).

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

De bijbehorende liturgie vindt u op de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl

Administratie
TAART VERKOOP VOOR DE STRAATKINDEREN IN INDIA

Wij zijn Elsbeth en Lotte en we zijn vorig jaar in de kerstvakantie naar Grace Home toe geweest met de Eshof. We 
hebben heel erg genoten van de kinderen in het weeshuis en van India zelf. Toen we terug in Nederland kwamen 
wisten we zeker dat we snel weer terug zouden willen. Elsbeth gaat 15 april al weer terug naar India, nu naar het 
zuiden om drie maanden te werken op een straatkinderenproject. Lotte gaat in de zomervakantie ook vijf weken 
met de zelfde organisatie naar India toe. Elsbeth blijft op het zelfde project en Lotte gaat verschillende straatkinde-
renprojecten bezoeken. Als we op de projecten zijn gaan we allemaal activiteiten met de kinderen doen, waaronder 
naar het zwembad, naar de museum en de film. Voor deze activiteiten hebben we geld nodig en gaan we verschil-
lende acties doen om dit geld in te zamelen. Het geld dat we inzamelen gaat rechtstreeks naar de straatkinderen toe, 
onze reis- en verblijfskosten betalen we zelf. Nu willen we graag op 6 april na de kerkdienst zelfgemaakt gebak 
gaan verkopen voor maar 2 euro per punt. Heeft u interesse in een hele taart dan kunt u ons mailen op: lotte_bloe-
mendaal@hotmail.com graag voor vrijdag 4 april. Een taart kost 15 euro per stuk. 

Elsbeth Beeres en Lotte van Bloemendaal
  

INGEKOMEN:
Fam. Van Moolenbroek   Resedalaan 4      wijk 4
Mevr. M. Schouten   Dr. F W Klarenbeeksingel 92    wijk 5
Dhr. M.P. Timmerman   Uithuizerpolder 18  Amersfoort  wijk 1
Mevr. E.M. Kamp   Kantemarsweg 8b     wijk 9
fam. Westland – Gooijer   Veenlanden 193      wijk 7
Mevr. J.M. Hagedoorn   Nassaulaan 55      wijk 6
Mevr. J. van Altena - van den Bosch van Tuylstraat 25   Hooglanderveen  wijk 1

VERHUISD:
Fam. Schipper-Jonker   Ottersgat 2  naar Kijftenbeltlaan 51    wijk 5/3
fam. Broekhuis    Dassenburcht 4  naar Sportweg 1  wijk 5/4
fam. Verhagen    Kijftenbeltlaan 51 naar E. van der Veerlaan 14 wijk 3/5

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Inge Marije Brokerhof   Mauritslaan 8  naar Amsterdam   wijk 5
Danielle van Deuveren   Veenslagenweg 9  naar Terschuur   wijk 2

UITGESCHREVEN:
Dhr. P.J. Westland   Johan Fonteinpad 3     wijk 5
Dhr. F.C. Weststrate   Rozenlaan 8      wijk 8

Elsbeth Beeres
Mijn naam is Elsbeth Beeres en ga over een paar weken 
voor 4 maanden naar India. Ik ben een jaar geleden met 
de jongerenreis mee geweest naar Grace Home . Wat 
was dat een mooie ervaring en wat heb ik het daar naar 
mijn zin gehad! Toen ik klaar was met mijn Havo en  
voor een tussenjaar had gekozen, leek het me gelijk leuk 
om weer zoiets weer te doen.  En nu is het bijna zo ver! 
15 april vertrek ik naar het zuiden van India Coïmbatore 
om samen met een ander meisje te werken op een straat-
kinderen project. Het project bestaat uit ongeveer 100 

jongens tussen de 10 en 18 jaar. Als vrijwilliger doe je 
veel verschillende dingen. We gaan leuke uitjes organi-
seren, spelen met de kinderen en helpen bij de dagelijks 
dingen. Een soort van grote zus voor de jongens zijn, 
noemen onze begeleiders die ons voorbereiden het! We 
zijn nu druk bezig met voorbereiden. Dit doen we voor-
al door eerst aan de slag te gaan bij vrijwilligersprojec-
ten in Nederland. Ik vind dat enorm leuk. 
Ik hoop jullie vanuit India op de hoogte te kunnen hou-
den van mijn ervaringen en belevingen!


