april 2017

Veertig dagen bedenktijd

In veertig dagen overdenken
Dat God Zijn Zoon geschonken heeft,
Het toppunt van hoeveel geschenken:
Die is en was een eeuwig leeft?

Het is niet aan de mens gegeven,
antwoord te geven op die vraag.
Je kunt alleen eerbiedig danken,
dat Hij er was en is vandaag.

Heer God daarboven, eeuwig werkzaam,
U komt de lof van harte toe.
Maak onze ogen toch opmerkzaam,
Het leven maakt ons soms zo moe.

Wil Heer Uw kracht mij openbaren,
ja, sterk mijn knieën en mijn geest.
Wil in mijn hart Uw woorden spreken,
dan weet ik weer dat U geneest.

Heer Jezus U, als kind des Vaders,
U heeft ons allen voorgeleefd,
dat ondanks hoon van uw versmaders,
U toch zo veel om mensen geeft.

Wil weer vergeven onze zonden,
De uren zonder U vergaan..
U droeg daarvoor die diepe wonden,
Uw kruisweg hier, doet ons bestaan!

Frits van der Made

achtergrond schikking 2017
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Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 09 april		
10:00 uur
					

Ds E Boot Palmzondag
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Jeugd- en jongerenwerk

			19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
maandag 10 april		
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
dinsdag 11 april		
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
woensdag 12 april
19:00 uur
Vesper
					Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
donderdag 13 april

19:00 uur

Pauluscentrum Ds E Boot & pastor B Piepers (Witte donderdag)

vrijdag 14 april		
19:00 uur
Ds E Boot & pastor B Piepers m.m.v. de Cantorij
					Collecten: Eigen diaconie'Vorming & Toerusting
zaterdag 15 april		
22:00 uur
Open dienst
Ds E Boot & pastor B Piepers
					Viering maaltijd van de Heer, 					
					Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Eredienst
zondag 16 april		
10:00 uur
					

Ds E Boot Pasen
Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie

zondag 23 april		
10:00 uur
					

Ds P Breure (Voorthuizen)
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Onderhoud gebouw

zondag 30 april		
10:00 uur
Ds B van Dijk (Amersfoort)
					Collecten: Eredienst en Kerkmuziek PKN,
zondag 07 mei		
10:00 uur
Ds E Boot
					
Collecten: Eigen diaconie, Muziek en liturgie
zondag 14 mei		
10:00 uur
Ds E Boot
					Collecten: Straatpastoraat, Cantorij
					* Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl

Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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Agenda
maandag 10 april		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

woensdag 12 april
			

20:00 uur
20:00 uur

Repetitie Cantorij

woensdag 19 april
			

13:30 uur
20:00 uur

Activiteitengroep
Repetitie Cantorij

donderdag 20 april

20:00 uur

Kerkenraad

Wijkteam 2

maandag 24 april		
20:00 uur
			20:00 uur

Repetitie Anatevka

dinsdag 25 april		
8:30 uur
			20:00 uur

Gemeente-uitje

woensdag 26 april

20:00 uur

Repetitie Cantorij

maandag 01 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

dinsdag 02 mei		

13:30 uur

Activiteitengroep

woensdag 03 mei		

20:00 uur

Repetitie Cantorij

zaterdag 06 mei		

9:30 uur

Oefenzaterdag Anatevka

maandag 08 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

Wijkteam 9

Wijkteam 6

woensdag 10 mei		
20:00 uur
			
18:00 uur
			20:00 uur

Repetitie Cantorij
Uitruimen kerkzaal
Wijkteam 5

dinsdag 11 mei		

20:00 uur

Pastorale Raad

zaterdag 13 mei		

9:00 uur		

Rommelmarkt

maandag 15 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

woensdag 17 mei		
			

13:30 uur
20:00 uur

Activiteitengroep
Repetitie Cantorij

donderdag 18 mei

20:00 uur

Moderamen

zaterdag 20 mei		

10:00 uur

ntb

maandag 22 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

Bezinningsdag voor jonge volwassenen (uitvoering)

					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
MEELEVEN
Voor Margreet Mijnten
was 21 maart een spannende dag. Er
is een CT-scan uitgevoerd om te
kunnen vaststellen welk effect de
chemokuur heeft op Margreet.
De uitslag is niet goed. Waar ze op hoopte is niet uitgekomen. De kanker is niet afgenomen en een operatie
heeft geen zin. Met de behandeling zou nu gestopt
zijn, maar de kuur zorgt wel voor stabiliteit en de
groei van de kanker blijft beperkt. Daarom is Margreet
gestart met de vierde kuur in dit traject. Ze krijgt
opnieuw een injectie en zal twee weken lang chemopillen slikken. Dan is ze een week ‘vrij’ en start de
cyclus opnieuw. In totaal nog drie keer. Daarna zal er
voor onbepaalde tijd verder worden gegaan met uitsluitend de chemopillen.
Het slechte nieuws hakt er in. Bij Margreet en Arjen
en de naaste familie. Als er geen wonder gebeurt is er
geen zicht op genezing. Zij zegt: 'Jullie zijn nog niet
van mij af hoor. Ik ga ervoor en ondertussen leef ik bij
de dag'.

Kees Bonestroo
heeft die zelfde 21
maart een acht uur durende operatie gehad waarbij de
blaas is verwijderd i.v.m. blaaskanker. Sinds het weekend daarna ging alles zeer voorspoedig, maar een week
na de operatie had hij koorts. Die dag was een spannende, want Kees en Greet kregen de uitslag. Kees kon
zelf het goede bericht doorbellen. Alle tumoren zijn
weg en er is geen nabehandeling nodig! Er was vooraf
gezegd dat Kees 10 – 12 dagen in het ziekenhuis zou
moeten blijven. Als Kees op die 28e maart geen koorts
had gehad, dan had hij al naar huis gemogen. Nu
‘mocht’ hij nog een dag langer blijven en als de koorts
is gezakt zal hij zich graag door Greet thuis laten brengen. Hij mag de eerste drie weken nog niet zelf autorijden.
Ineke Willigenburg
heeft nog
steeds gewrichtsklachten in handen en rug. Er is al
driekwart jaar geëxperimenteerd met allerlei mogelijke
oplossingen, maar tot nu toe zonder veel resultaat. Op
10 april krijgt ze een kastje van de pijnpoli waarmee
de pijn in de rug geregeld zal kunnen worden. Daar is
de hoop nu op gevestigd.
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Deze keer een korte lijst. Dat betekent niet dat er verder niets is; was het maar waar! Niet iedereen die iets
heeft wil daarmee in Rondom. Dat wordt natuurlijk
gerespecteerd. Wij willen als Eshofgemeente proberen
ook mee te leven met mensen die niet met naam worden genoemd.

FELICITATIES:
In maart waren er vijf jubilea te vieren.
Bruidspaar Van den Heuvel-Prins
was op 1 maart de eerste in het rijtje. Zij gaven elkaar
55 jaar geleden het ja-woord.
Jaap en Janneke van Ginkel-Dooijeweerd
vierden op 23 maart hun 40 jarig
huwelijk. Zij zijn heel dankbaar dat zij deze bijzondere
dag hebben mogen beleven.
Arjan en Sierou de Vries-van der Weide
zijn in aantal jaren nog niet zo ver en vierden op 23
maart hun 12½ jarig huwelijk.
Janneke en Evert Guliker-van Veluw
waren al een stuk verder, want zij hadden een feestdag op 30 maart met een 50 jarige huwelijksdag.
Gab en Nelly Clement-Bos deden daar nog een schepje bovenop, want zij sloten de maand af op 31 maart
met een 55 jarig jubileum.
Alle bruidsparen van harte gelukgewenst namens de
Eshofgemeente!
							
Kees van Rietschoten
IN MEMORIAM DIRK VAN SLOTEN
Op zondag 26 maart overleed Dirk van Sloten.
Hij is 71 jaar oud geworden.
Dat hij deze leeftijd zou bereiken, werd in zijn jeugd
allerminst verwacht. Al van jongs af aan had Dirk hartklachten. Aan sport mocht hij niet meedoen, hij moest
zichzelf voortdurend ontzien. Totdat werd ontdekt wat
de oorzaak van zijn trage hartslag was. Zijn hart werd
een ‘sporthart’ genoemd. Dat betekende dat hij helemaal geen beperkingen in acht hoefde te nemen. Er
ging een wereld voor hem open. Eindelijk kon hij
voetballen en zwemmen, wat hij met veel enthousiasme en plezier deed.
Op zijn werk ontmoette hij Janny van de Pol. Samen
kregen ze twee kinderen toevertrouwd, Lydia en
Kasper. Later kwamen daar partners bij, Rik en Heidi,
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Uit de gemeente
en kleinkinderen:
Mark en Dionne,
Thijs en Sem.
Op Dirks 46ste jaar
ging het mis met zijn
hart: hij kreeg een
zwaar hartinfarct.
Lange tijd was het
spannend of en hoe
hij hier doorheen zou
komen. Eerst kwam er een pacemaker. Later, na nog een
hartinfarct, een ICD. Zo hield de techniek Dirk in gaande.
Het betekende dat zijn leven op zijn kop stond. Hij werd
afgekeurd werd voor werk. Maar Dirk bleek geen mens
die bij de pakken neer ging zitten. “Het is niet anders,”
was iets wat hij regelmatig zei en vervolgens ging hij
dingen doen die hij nog wél kon. Jarenlang onderhield
hij een moestuin. Ook ging hij vrijwilligerswerk doen:
dit jaar in mei zou hij gefêteerd worden vanwege 25 jaar
vrijwilligerswerk bij zwembad De Slag.
Dirk leefde jarenlang in het besef dat elke dag zijn laatste kon zijn. Hij kon hier goed mee omgaan; soms was
het moeilijker voor zijn omgeving om hier een weg mee
te vinden dan voor hemzelf. Zelf was hij een optimist.
Een mens vol humor. Hij leefde naar zijn eigen zeggen
in genadetijd. Hij was dankbaar voor alles wat er was en
wat hij kreeg.
Heel geleidelijk aan ging de conditie van zijn hart echter
achteruit. Sinds kort was het te zeer versleten om het
nog langer vol te kunnen houden. Dirk wist dat. Met
Janny en hun kinderen en kleinkinderen en met veel
familie en vrienden en goede bekenden om zich heen
bracht hij zijn laatste weken door. Bang voor de dood
was hij niet. Hij was een paar keer bijna dood geweest
en had gezien wat ook sommige andere mensen hebben
gezien, toen ze op de rand van de dood verkeerden:
groot, wit licht; een schitterende ruimte, als een paleis,
waar alles goed was.
Dat hij die vredige ruimte op 26 maart binnen mag zijn
gegaan.
Op zaterdag 1 april hebben we afscheid genomen van
Dirk in een dienst in de Eshof. Aansluitend is hij begraven op de Algemene Begraafplaats.
Janny, de kinderen en de kleinkinderen wensen we van
harte alle kracht toe die nodig is nu het leven verder
gaat zonder Dirk.
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HOE HET ERMEE GAAT – EN STUDIE
Met regelmaat informeren mensen hoe het met me gaat.
Dat doet goed. Het brengt me telkens bij het besef hoe
weinig vanzelfsprekend het is: dat feit, dat het steeds
beter gaat. En het geeft ruimte om bij mezelf na te gaan:
hoe is het nu écht?
Op 23 maart 2016 had ik de laatste van de serie bestralingen. Inmiddels ben ik een jaar verder. Ik kijk terug op
een jaar van steeds een stukje verder herstellen. En van
dankbaarheid vanwege dat feit: dat er sprake is van herstel.
Dat betekent niet dat alles vanzelf ging. Juist ook het
steeds iets meer kunnen dan daarvoor maakt, dat er telkens een nieuwe balans gevonden moet worden. Soms
viel dat niet mee. Dan wilde ik teveel. Of zat ik mezelf
teveel op de huid vanuit de gedachte dat ik toch écht
wel wat meer al moest kunnen, en of anderen niet zouden vinden dat het nu maar eens klaar moest zijn... Ik
denk dat we in het algemeen zelf onze ergste criticus
zijn. Of ‘demon’, om het te zeggen in de geest van de
evangelietekst van zondag 19 maart (Lukas 11,14-28).
Zo vergaat dat mij althans.
Het langst heb ik moeite gehad met de drukte van directe communicatie. Ik bedoel: feestjes, gezelschappen,
groepen mensen en vergaderingen. Niet zo vreemd
natuurlijk, omdat horen altijd mijn handicap is. Maar
wel een beetje onverwacht. Bij mensen op bezoek gaan
hoorde bij de dingen van het werk die ik het liefste
deed. Bij de dingen ook die me de minste moeite kostten. Dat is een tijd lang anders geweest. Toen ik de
draad van het werk weer ging oppakken, ging dat het
makkelijkst via kerkdiensten. Hoewel ik het voorbereiden van kerkdiensten altijd een flinke kluif vind, was dit
nu iets waar ik het liefst mee bezig was. Misschien
omdat het solitair werk is. Ik genoot van het zitten achter mijn bureau, kaarsje aan, voeten tegen de verwarming, alleen met boeken, gedachten en computer.
Geleidelijk aan merkte ik dat dit veranderde. Dat ik
weer meer zin kreeg in het aangaan van gesprekken, het
me begeven in groepen en het spontaan op bezoek gaan.
En ook in het meedenken over dingen die met bestuur
en beleid te maken hebben –vooral waar het leuke en
nieuwe ideeën betrof. Tegelijkertijd kreeg ik langzaamaan meer energie. Intussen ben ik denk ik ongeveer aangekomen op het energiepeil dat ik voor de operatie en
de bestralingen had. Al blijft het nog vaak zo dat ik ’s
avonds graag vroeg in bed kruip.
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Uit de gemeente
Het was een geruststelling om dit te merken. En al met
al was het herstellen een goed proces. Wat een cadeau is
het, om aan herstel te mogen werken.
Ik besef dat ik enorm veel geluk heb gehad: de tumor
was weliswaar kwaadaardig maar nog klein, niet verspreid en eenvoudig te verwijderen. Dat droeg ertoe bij
dat ik het afgelopen jaar als een verrijking heb ervaren.
Een jaar waarin als vanzelf duidelijk werd wat belangrijk is en wat niet. En rationeel kon ik dat eerder wel
beredeneren, maar het is anders om het ook te voelen.
Ik heb beseft: het is niet verkeerd om te weten wat ziek
zijn is. Ook niet om te weten hoe herstel in zijn werk
kan gaan. Het maakt dat het als een zegen voelt om te
mogen leven. Dat ik me meer bewust werd van de liefde
die ik voel voor de mensen om me heen. En dat ik ervaren heb hoe meeleven van mensen om me heen me kan
dragen.
Gedurende het afgelopen jaar ben ik zoveel als mogelijk
was doorgegaan met de opleiding waar ik mee gestart
ben in september 2015: de Opleiding Geestelijke
Begeleiding. Een opleiding waarvan ik geniet vanwege
de rijke leerstof. Tegelijk is het een opleiding die me
een beetje in verlegenheid brengt, want wat is nou precies geestelijke begeleiding?
Langzaam maar zeker begin ik er iets meer zicht op te
krijgen. Vorige week hadden we twee aaneengesloten
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studiedagen en daar zei een van de begeleiders het zo:
“Het gaat bij deze opleiding niet om een afgeronde hoeveelheid kennis, of om het leren van een aantal kneepjes
van een vak of kunstjes die je kunt uitvoeren. Het gaat
erom gevoelig te worden voor hoe God beweegt in ons
leven.”
God, zei iemand, is alles wat het leven zin geeft.
God valt natuurlijk niet te vangen in een definitie. Maar
misschien valt er wel iets van God gewaar te worden.
Zoals ik mijn eigen ervaringen van het afgelopen jaar
zou kunnen benoemen: ook daar zou ik bewegingen van
God kunnen aanwijzen. Dat doe ik maar liever niet
zwart op wit, want dan ligt het meteen weer zo vast, dan
begrens ik het naar mijn zin teveel. En toch doet het wel
goed op die manier naar de werkelijkheid te kijken. Die
wordt er minder ik-gecentreerd door. Die wordt er ook
minder eenduidig en strak omlijnd door. De werkelijkheid krijgt meer ruimte en vrijheid.
Hier rond ik dit stukje mee
af. Met dank aan iedereen
die meeleeft en heeft meegeleefd. Het lijken wel
bewegingen van de
Eeuwige.
Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
VESPERVIERINGEN IN DE STILLE WEEK
DOOP OP PAASMORGEN
Vanaf de avond van Palmzondag zullen er vier dagen
achtereen oecumenische vespervieringen gehouden worden in De Eshof. Ze beginnen om 19.00 uur en duren
telkens ongeveer een half uur. Kunst van Cees Otte zal
leidraad zijn in deze vieringen: we mediteren bij platen
uit de Groeibijbel.
Van harte welkom!

HET PAASTRIDUUM
Het ‘paastriduum’, zo heten de drie vieringen van
Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de
Paaswake/Paasmorgen. Je hoort het woord ‘drie’ in deze
naam.
Dat wil niet zeggen dat het altijd om drie vieringen is
gegaan. Er is een traditie om al op Palmzondag te beginnen. In feite doen wij dat zelf ook een beetje, door vanaf
Palmzondag iedere avond een vesperviering te houden.
Dit jaar gaan we in deze paasvieringen iets nieuws meemaken. Eerst vieren we op 13 april Witte Donderdag in
het Pauluscentrum. De volgende dag vieren we Goede
Vrijdag in de Eshof. Beide vieringen zijn ‘open diensten’ (waarin we bij elkaar te gast zijn) en beginnen om
19.00 uur. Tot zover gaat het zoals we al jaren gewend
zijn.
Dan komt de paaswake. Die zullen we op 15 april om
22.00 uur gezamenlijk vieren in een ‘open dienst’ in de
Eshof.
Het gezamenlijke paastriduum biedt ons de mogelijkheid om een doorlopende lijn te kiezen die door alle drie
de vieringen heen loopt. Die rode draad is ‘leven’. Het
thema van de viering van Witte Donderdag wordt ‘leven
geven’. Het thema van de Goede Vrijdagviering zal zijn
‘je leven geven’. En in de Paasnacht zullen we weten:
‘hij leeft en doet leven’. In alle drie de vieringen zal het
evangelie volgens Matteüs onze leidraad zijn.
Ben Piepers en ik zullen in deze drie vieringen samen
voorgaan.
Hierna volgt de Paasmorgen. Die ligt liturgisch gezien
in het verlengde van de Paaswake: de opstanding, waar
op 15 april al van gelezen is, wordt juichend gevierd. In
het Pauluscentrum zal Ben Piepers voorgaan en zal het
gewijde paaslicht worden binnengebracht. In de Eshof
zal ik voorgaan in een doopdienst: een tastbaar begin
van nieuw leven.
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Op paasmorgen zullen er twee kinderen worden
gedoopt: Milo Noah, zoon van Marieke Jonker en Yvo
de Vries
; en Marieke,
dochter van Hiltje en Edwin Kuijt-Veenstra

Marieke Jonker schrijft:
“Onze zoon Milo Noah de Vries zal met Pasen worden
gedoopt. Ondanks dat ik weinig meer in de Eshof kom
doordat we in Amsterdam wonen, is dit voor mij een
belangrijk moment. De Eshof blijft mijn kerk, mijn
gemeente. Het zou fijn zijn als ook Milo, net als zijn
zus Zoë die een paar jaar eerder met Pasen gedoopt
werd, zich geborgen zal weten in een gemeenschap
waar zijn moeder altijd thuis kan komen. Dat jullie mijn
opa’s en oma’s, vader en moeder, mij en mijn broertje
kennen, maakt dat ik ook graag mijn kinderen met de
Eshof verbind.
Natuurlijk presenteren we
straks Milo niet alleen
aan (de mensen van) de
Eshof, maar ook aan
God. Geloven is in ons
gezin niet vanzelfsprekend, maar wel altijd in
de buurt, of bij de hand
zo u wilt. Mama bidt aan tafel, papa niet. Mama zingt
“ik ga slapen ik ben moe” als ze je naar bed brengt,
papa “slaap kindje slaap”. En laatst vond ik Zoë na het
naar bed brengen nog stiekem lezend in de kinderbijbel.
Ze was hier blijkbaar al twee avonden mee bezig en had
hem bijna uit. Zo zonder enige uitleg was het wel een
beetje moeilijk, want wat betekende melaats eigenlijk?
En schepping?
Yvo steunt mij bij het opvoeden van de kinderen met
geloof. Dat zal hij ook zo beamen wanneer Milo
gedoopt wordt.
We hopen dat u erbij kunt zijn op Paaszondag. We laten
u graag kennismaken met ons mooie roodharige kereltje, dat met een beetje mazzel het doopvont interessant
vindt en niet tegenstribbelt als Ellie water over zijn
hoofd doet ;-) ”
En Hiltje schrijft:
“Eerste Paasmorgen zal ook onze dochter Marieke
gedoopt worden.
Wij zijn (op)nieuw komen wonen in Hoevelaken. Vanuit
Den Haag zijn we afgelopen januari komen wonen op
de Ludenhof (nieuwe huizen waar de Hubo stond).
P R O T E S T A N T S E
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Kerkdienst en liturgie
Edwin is een geboren en
getogen Hoevelaker, en
ging in zijn jeugd naar de
Dorpskerk met zijn
ouders. Hiltje is geboren
en getogen in
Gerkesklooster, een klein
dorpje in Friesland.
In Den Haag zijn wij
elkaar tegengekomen en
zijn we ook getrouwd en
hebben we twee prachtige dochters gekregen.
Eliza van bijna 3 en
Marieke die nu 6 maanden is.
In Den Haag konden we niet de aansluiting vinden binnen de kerkgemeenschap. Een aantal weken geleden
ben ik, Hiltje, met de meiden komen ‘sfeerproeven’ in
de Eshof
en het voelt goed. Ik hoop dan ook actief betrokken te
raken binnen de gemeenschap.
De keuze om Marieke te dopen was niet meer dan normaal voor ons. We willen de meiden op laten groeien
met het geloof, waar bij “God is liefde” centraal staat.
Elke dag
lezen we uit de peuterbijbel, of zoals Eliza zegt “het
boek van Noach” en bidden en danken we bij het eten.
Daarbij hopen we de meiden de goede dingen mee te
geven die God ons heeft gegeven.
Op Paasmorgen zullen er wat extra mensen in de kerk
aanwezig zijn. Naast de kerkgemeenschap vinden we
het belangrijk dat familie en vrienden aanwezig kunnen
zijn bij dit bijzondere moment. We hopen samen dat het
een mooie en bijzondere dienst zal gaan worden.”
We gaan er een feestelijke viering van maken!

PAASKAARS
Op een andere plek in dit kerkblad schrijft Lieske Duim
over de nieuwe paaskaars. Kinderen van de basiscatechese hebben eraan gewerkt. Ze hebben kleurrijk werk
geleverd. Allerlei vrolijke afbeeldingen en symbolen
versieren de kaars en zullen ons in het komende jaar
vertellen van God die ons vasthoudt, door de dood heen.
We nemen afscheid van de kaars die sinds Pasen 2015
onze weg heeft verlicht. Hij was beschilderd door
Liesbeth Geelhoed. Toen ze ermee bezig was, liet ze me
weten: “Op de achterkant schilder ik heel klein een
roodkeelnachtegaal. Die zingt voor jou. Om je moed te
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geven en te inspireren.” Juist in die dagen was de zeldzame vogel voor het eerst in Nederland gespot.
Zoals gebruikelijk had ik ergens de afgelopen tijd overleg met Liesbeth over de vraag aan wie ze de kaars zou
willen schenken. Liesbeth liet weten: “Die paaskaars
moet naar jou, daar zit dat vogeltje aan de achterkant en
dat is speciaal voor jou erop gemaakt.”
Ik word er warm van.

7 MEI: MUZIKALE VIERING – EN
AFSCHEID VAN RUDI COPPOOLSE
In de kerkdienst van zondag 7 mei zal Rudi Coppoolse
voor het laatst als onze hoofdorganist de zang begeleiden. We willen er daarom een gedenkwaardige dienst
van maken. Het zal een muzikale viering worden waaraan verschillende musici zullen meewerken.
Na afloop van de dienst laten we Rudi natuurlijk niet
zomaar vertrekken. Wat we precies gaan doen, blijft nog
even geheim…

ZONDAG 14 MEI: MAMAPOP
Ook de kerkdienst van zondag 14 mei wordt bijzonder:
het wordt een dienst rond het thema ‘moeder’. Het is
immers moederdag. Daarbij zullen we niet strikt rond
moeders associëren, maar ook rond vaders en familie in
het algemeen. En wat te denken van Moeder Aarde en
het behoud van de schepping?
We geven de dienst inhoud via moderne muziek: liederen als “Want jij woont in mijn hart” (uit de Disneymusical Tarzan), “Let it be” (van de Beatles) en “Terwijl
jullie nog bij me zijn” (van Ali B & Ruben Annink) zullen klinken. We zullen, gesteund door enkele zangers,
een aantal liederen zingen en enkele andere beluisteren.
In december 2015 hebben we op een zondagmorgen een
TOP2000-kerkdienst gevierd. Daar was in 2016 geen
ruimte voor, simpelweg omdat er geen zondag tussen
Kerst en Oudjaar viel. Met deze Mamapop-viering halen
we de schade in. We hopen dat veel jonge en oude(re)
mensen enthousiast mee komen zingen!

Ellie Boot

7

Werk maken van uw inspiratie?
Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten
die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig
naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw
inspiratie.
Dat kan met het volgen van onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de
Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Wij zijn een opleiding met oog voor levensbeschouwelijke eigenheid van studenten. Wij bieden een leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat is
een boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en
respectvol leerklimaat hun eigen professionaliteit ontwikkelen, door middel van praktijkleren en theoretische
verdieping.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te
leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van ande-

ren in verschillende maatschappelijke contexten.
Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar
godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker binnen een
diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.
Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk
in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils,
de Molukse kerk en we werken samen met de OVP
(vrijzinnige geloofsgemeenschap).
Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de
Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.
windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4
699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
De opleiding is ook te volgen op Twitter en Facebook.

Avond voor wie nieuw is
in ‘de Eshof’
Graag nodigen we ieder die (vrij) nieuw is in onze gemeente uit voor een informele avond van kennismaking
met ‘de Eshof’ en elkaar. De mensen die het afgelopen jaar als nieuw ingekomen zijn ingeschreven, krijgen een
uitnodiging thuis bezorgd. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.
We willen iedereen die wel eens in de Eshof komt, graag wegwijs maken in de gemeente. We hopen dat ze zich
er thuis gaan voelen.
De kennismakingsavond zal gehouden worden op:

DINSDAG 23 MEI OM 20.00 UUR TEN HUIZE VAN NEL EN KEES VAN RIETSCHOTEN,
Tijdens de avond zal, naast de kennismaking, iemand iets vertellen over ‘de Eshof’ en waar wij als kerkelijke
gemeente voor willen staan.
Wie belangstelling heeft, vragen we om zich op te geven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgeven kan (graag vóór 23 april) bij Nel van Rietschoten:

De voorbereidingscommissie:
Nel van Rietschoten (ouderling)
Jac van Hoeijen (voorzitter kerkenraad)
Ellie Boot (predikant)
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Vervanging hoofdorganist
In een eerder nummer van Rondom heeft u
kunnen lezen dat Rudi Coppoolse per 1 mei
2017 zal stoppen als organist van onze gemeente. Ook beschreven we al welke activiteiten de
daarvoor ingestelde voordrachtcommissie heeft
ondernomen, op zoek naar een vervanger.
Helaas moeten we melden dat het moeilijker is
dan we dachten om een goede opvolger van
Rudi te vinden, we zijn er nog niet uit!
Op de oproep die is geplaatst in een tijdschrift voor
organisten en uit netwerk van organisten waar de vacature is uitgezet is slechts een handjevol kandidaten
komen boven drijven. Het blijkt nu dat we de afgelopen
jaren flink zijn ‘verwend’ met Rudi als vast en vertrouwd gezicht achter het orgel: geen van de resterende
kandidaten is beschikbaar voor een flink aantal speelbeurten (we hadden gehoopt op zo’n 30 beurten per
jaar). Zeer waarschijnlijk is het niet mogelijk een organist aan onze gemeente te binden voor een dergelijk
aantal speelbeurten. Een veelbelovend kandidaat die
mogelijk wel een flink deel van de speelbeurten kon
invullen heeft zich helaas teruggetrokken.
Waar we nu op mikken is het vormen van een groep van
organisten die samen met de huidige organisten een
pool vormen en die met elkaar alle speelbeurten weten
in te vullen.
De zoektocht heeft in ieder geval geleid tot een paar
contacten met geïnteresseerden die de komende maanden een aantal diensten zullen begeleiden. U zult dus
regelmatig een nieuw gezicht op de orgelbank zien.

De eerder uitgezette vacature is overigens nogmaals
gepubliceerd in het vakblad voor organisten, met een
wat aangepaste tekst. We hebben aangegeven dat we
zoeken naar een organist voor een beperkter aantal
speelbeurten. Hopelijk komen daar ook nog weer bruikbare contacten uit!
Samengevat: noodzakelijkerwijs hebben we onze doelstelling aangepast, maar we zijn hoopvol dat we ook na
het vertrek van Rudi kunnen blijven genieten van vakbekwame begeleiding van gemeentezang en cantorij!
En: mocht u namen weten van mogelijk geïnteresseerden: meldt het ons!
Namens de voordrachtcommissie (Frits Harmsen, Lieske
Duim, en ondergetekende), Evert Veldhuizen

Beste ouders,
Tijdens de ‘nazomer sessie’ in de Eshof hebben we onder andere gesproken over een App groep voor ouders met
‘jonge’ kinderen. Deze actie willen wij nu oppakken en kijken of het nuttig is deze App groep te maken.
In eerste instantie is de app er om hierin aan te geven of je op de zondag met je kids naar de kerk komt. Dit kun
je dan laten weten in de app, zodat het anderen stimuleert. Om overlast van app’s te voorkomen vragen we je
alleen te reageren als je WEL komt.
Ook kunnen we aan kinderen gerelateerde zaken opnemen in deze App zoals activiteiten buiten de dienst om,
zaken rondom een kinderdienst, etc. Uiteraard wel Eshof gerelateerd.
Iedereen die deel willen nemen aan deze groep kan naam en telefoonnummer mailen aan erik@vantveer.org.
Vervolgens wordt er een groep aangemaakt waarvan in eerste instantie het beheer wordt gedaan door Maarten
Kneppers-Doornekamp en mij. De bedoeling is dat het uiteindelijk wordt overgenomen door de jeugdouderling.
Wij hopen op een mooi aantal aanmeldingen!
Groet,
Erik van t Veer (vader van Xem)
D E
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Oecumenische reis
Oecumenische reis naar Ierland in 2018.
Eén keer in de 2 jaar een oecumenische reis organiseren
is een niet meer weg te denken onderdeel in het programma van V&T. Ging de reis in 2016 naar Georgië en
Armenië, in 2018 zoeken we het wat dichter bij huis. In
de afgelopen maanden hebben we een aantal suggesties
ontvangen die varieerden van Zuid Spanje tot Noord
Duitsland en van Ierland tot Griekenland, terwijl Italië
altijd een optie is.
Voor de meivakantie van 2018 hebben we, enthousiast
gemaakt door kenners van het land, gekozen voor een 8
daagse vliegreis naar Ierland vanwege zijn rijke cultuur
en prachtige natuur.
Een bijzonderheid van Ierland is dat daar (tot aan de
inval van de Vikingen in de negende eeuw) geen beeldenstormen hebben plaatsgevonden. Het christendom
dat in de vijfde eeuw in Ierland werd geïntroduceerd
heeft de eerdere religieuze cultuur niet willen verdrijven, maar elementen ervan in zich opgenomen. De vele
Keltische hoogkruisen die verspreid over het hele land
zijn te vinden, zijn een levende herinnering aan die periode. In de hoogkruisen (zie foto) zijn bijvoorbeeld cirkels, labyrinten en vlechtmotieven te vinden, die drie- of
vierduizend jaar oude religieuze symbolen zijn.
Willibrord heeft elementen van deze vreedzame cultuur
meegebracht toen hij naar Europa ging om het christendom daarheen te brengen. Later werd de kerk van
Ierland gedwongen zich meer en meer bij Rome aan te
passen.

In het najaar zullen één of twee informatieavonden worden georganiseerd. Deze avonden zullen worden verzorgd door Gert Landman en/of zijn vrouw Truus
Kreeft, kenners van het land en zijn cultuur. De avonden
zullen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast komen
we als reizigers een keer bij elkaar voor het maken van
praktische afspraken.
Als u geïnteresseerd bent in deze reis, maak dan uw
interesse kenbaar bij Hetty Veldhuizen,

.
De reiscommissie, bestaande uit:
Ellie Boot, Frits Harmsen,
Adri Maat en Hetty Veldhuizen.

Voor een 8 daagse reis moeten keuzes gemaakt worden.
We bezoeken in ieder geval Dublin en omgeving, het
Willibrord hoogkruis vlakbij Athy ten zuiden van
Dublin, dat het oudste hoogkruis van Ierland is en
Newgrange, een megalithische grafkelder uit ca. 4000
voor Christus, het eerste teken van cultuur in Ierland en
gelegen ten noorden van Dublin. Het heiligdom van Sint
Patrick in Lough Derg mogen we niet missen en dat
geldt ook voor de prachtige kustlijn in het NW van het
land met de hoogste kliffen van Europa. Het meer toeristische zuiden van Ierland laten we liggen.
Uiteraard proberen we het programma zo in te richten
dat er genoeg ruimte is voor rust en om er zelf op uit te
trekken.
We zullen logeren in middenklasse hotels en voor het
vervoer maken we gebruik van een touringcar. Hoewel
Ierland een vrij duur land is, proberen we reissom op
ongeveer 1000 euro te houden.
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Gastpredikanten in april
In de maand april maken twee gastpredikanten hun
opwachting in de Eshof. Op 23 april is dat Ds Peter
Breure uit Voorthuizen.
Peter is sinds 13 september 2015 als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente van de Ichthuskerk,
onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Mieke
Groen uit De Glind, Peter
Breure en Ellie vervangen
elkaar bij afwezigheid in pastorale situaties waarbij de
aanwezigheid van een predikant gewenst is.
Voordat Peter predikant werd,
was hij bijna 20 jaar docent
scheikunde o.a. op het
Christelijk College NassauVeluwe in Harderwijk.
Tijdens zijn docentschap heeft hij in deeltijd theologie
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en
aan de Protestantse Theologische Universiteit in
Utrecht. De Ichtuskerk in Voorthuizen is zijn eerste
gemeente. Samen met zijn vrouw Renske en zijn drie
kinderen bewoont Peter de pastorie.
Op 30 april ontmoeten we een nieuw gezicht in de
Eshof. Dan zal Bernadette van Dijk voorgaan.
Bernadette is al vanaf 1 februari 2008 de straatpastor
van Amersfoort. Op de website van het straatpastoraat
valt het volgende te lezen:
‘Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid.
De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil.
Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en
in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet
alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen
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zijn. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van
hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is
meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbezorger’,
meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een
‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te
horen’.
Bernadette is 38 jaar en
opgeleid aan de Katholieke
Theologische Universiteit
van Utrecht. Tijdens en na
haar studie heeft ze gewerkt
in een verpleeghuis, in
gevangenissen en ook voor
de Jacobuskerk in Utrecht.
Een paar jaar geleden is ze
ontslagen als pastoraal werkster van de St. Ludgerusparochie in Utrecht waar de
Jacobuskerk deel van uitmaakte, omdat ze tijdens een
oecumenische viering communie had uitgereikt aan protestanten. Ze wist dat ze in de ogen van de katholieke
kerk een foute handeling had gepleegd, maar excuses
mochten niet baten; de aartsbisschop bleef onvermurwbaar. Het officiële lijntje als werker in de katholieke
kerk mag dan verbroken zijn, voor haar werk als straatpastor maakte dat geen verschil. Bernadette wordt breed
gesteund door alle Amersfoortse kerken, want haar werk
is belangrijk. Voor veel dak- en thuislozen in de stad is
zij een steun in de rug.
Zelf zegt ze over haar werk: ‘Pastor ben je niet omdat
je zegt dat je dat bent of omdat je ervoor bent opgeleid.
Pastor word je als iemand iets met je wil delen dat ertoe
doet. Als je iemand ontmoet en er dan iets oplicht dat
goed is’.
Frits Harmsen
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Kinderdienst
Uitnodiging: voor het maken van een Palmpasenstok
Wanneer: zondag 9 april 2017

Tijd: 10.00 uur

Waar: in de Eshof

Kom jij ook?
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Bloemen of het zinboekje
gingen naar:
Jubilea:
Dhr en Mw van den Heuvel
Dhr en Mw van Ginkel
Dhr en Mw de Vries
Dhr en Mw Guliker
Mw Versteeg

		
		
		

vijfenvijftig jaar getrouwd
veertig jaar getrouwd
twaalf en een half jaar getrouwd
vijftig jaar getrouwd

attentie

En de jarigen:
Dhr Schuurman, Mw Rietveld, Dhr Rijnhout, Mw Braam, Dhr Bokhorst, Dhr Harmsen, Mw Hummel,
Dhr de Groodt, Mw v Tamelen, Mw Beitler, Dhr Schreiber, Mw Schuurman, Dhr Kelder.

Bloemengiften:
Lieve mensen,
In april vragen we weer een gift van u voor het bloemenfonds.
Het afgelopen jaar zijn er veel mensen blij gemaakt met een bloemetje of een zinboekje.
Onze Eshof gemeente wordt ouder, de lijst van 75 plus wordt langer.
Mogen we weer een beroep op u doen?
Zou u een bloemengift in de bijgesloten envelop willen doen?
In de loop van april worden de enveloppen opgehaald.
U kunt ook uw gift overmaken op rek. NL66 RABO 0302213813. Zie achterin de Rondom
Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw gift!
Lies Lekkerkerker
Joke van de Klok
Nelly Clement
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Van harte aanbevolen door de diaconie:
de collectes van de komende weken
9 april, Palmzondag.
15 april, Paasnacht.
Kerk in Actie: Steun mensen met een handicap Nijkerks Diaconaal Beraad
in Myanmar.
(NDB).
In Myanmar behoren mensen met
een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij
nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission
International in Myanmar, partner
van Kerk in Actie, zet zich in om
de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor
hen te verbeteren. Zij stimuleert sterke en dappere mensen met een lichameijke handicap om zich zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, medische hulp
en fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en
het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst
te nemen. Op deze laatste zondag van de 40dagentijd is
collecte bestemd voor het werk in Myanmar. Belangrijk
werk dat uw steun verdient. Geef voor mensen met een
handicap in Myanmar, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doet u mee?

9 t/m 12 april, Paasvespers.
De collecteopbrengsten van de vespers zijn bestemd
voor de 40-dagen-tijd projecten van Kerk in Actie. Uw
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

13 april, Witte Donderdag.
Op Witte Donderdag zijn we te gast in de St. Paulus
Geloofsgemeenschap

14 april, Goede Vrijdag.
Eigen Diaconie.
Een collecte voor mensen uit onze
directe omgeving; voor mensen
dichtbij, die het financieel moeilijk
hebben. Dit kan komen doordat ze
hun werk hebben verloren of
onverwacht voor (te grote) uitgaven
staan waardoor mensen of gezinnen aan het einde van de maand hun vaste lasten niet
meer kunnen betalen. Voor deze mensen staat de
Diaconie hen bij en probeert ze verder te helpen. Niet
alleen financieel maar ook om ze wegwijs te maken in
de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden
door stichtingen en instanties zoals schuldhulpmaatje .
Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst en soms zelfs hard
nodig!
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Het Nijkerks Diaconaal Beraad
(NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën
van de gemeente Nijkerk. Eén van de zaken waar het
NDB zich nu mee bezig houdt is het project
"Schuldhulpmaatje". Ze proberen daarbij de kennis die
nodig is voor het uitvoeren van het schuldhulpmaatje zo
efficiënt mogelijk in te zetten.

16 april, Eerste Paasdag.
Eigen Diaconie.
Een collecte voor mensen uit
onze directe omgeving; voor
mensen dichtbij, die het
soms (financieel) moeilijk
hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms
zelfs hard nodig.

23 april.
Stichting
Hoevelaken.

Hulpdienst

De Stichting Hulpdienst
Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan
uit een initiatief van kerkelijke en
maatschappelijke instanties. Zij
biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken.
Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere
omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst
voor u klaar.
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben.
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

30 april.
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 verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin
eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze of levensP R O T E S T A N T S E
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Van harte aanbevolen door de diaconie:
de collectes van de komende weken
beschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.
Onze bijdrage is zeer welkom.

7 mei.
Eigen Diaconie.
Een collecte voor mensen uit
onze directe omgeving; voor
mensen dichtbij, die het soms
(financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms zelfs hard nodig.

Actie Kerkbalans per 26 maart 2017

College van Kerkrentmeesters meldt:
Het bedrag aan toegezegde vrijwillige bijdragen Kerkbalans 2017 bedraagt € 114.296.
Hiervan is tot en met 26 maart 2017 binnengekomen een bedrag van € 45.793 dit is 40,1% van het
toegezegde bedrag.
In de maanden april tot en met december 2017 moet dus nog een bedrag binnenkomen van
€ 68.503.
Namens het College van Kerkrentmeester
Frans Schimmel, administrateur
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Jaarrekeningen diaconie en ZWO
Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken.
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening(en) over het jaar 2016 van de Diaconie en de
ZWO.
Het afgelopen jaar zijn er extra hulpvragen ontvangen en hebben we in Purcari het Day Care Centre mogen helpen
opbouwen.
Vanaf dit jaar zal een project voor Uganda opgestart worden.
De jaarrekening van de Diaconie geeft een positief resultaat aan van 1.613,289 euro. Het resultaat is toegevoegd
aan het eigen vermogen.
De jaarrekening van de ZWO geeft een positief resultaat aan van 273,79 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 hieronder en hiernaast vindt, is in verkorte vorm weergegeven. De uitgebreide versies liggen
ter inzage bij de administrateur, de heer H. Westein,
en bij de penningmeester, mevrouw A. Bouw,

Namens het college van Diakenen / ZWO
Mw. A. Bouw, penningmeester en
Hr. H. Westein, administrateur
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Jaarrekeningen diaconie en ZWO
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Op bezoek bij de bioboeren
Hans en Trudy Jonker
Nog omringd door de verhuisdozen onthaalden ze ons
met koffie met home-made ontbijtkoek en roomboter,
heerlijk buiten in de voorjaarszon. Hans en Trudy
Jonker, net begonnen aan een nieuw avontuur. In de
vorige Rondom schreef Hans er uitgebreid over: “We
gaan Bio Boeren”. Als stimulatoren voor een duurzame
Eshof wilden wij hier natuurlijk meer van weten.
Daarom gingen we grif in op de uitnodiging van Hans
en Trudy om naar Doorwerth te komen. En we vonden
het een feestje! Hebben we hier als Eshof dan iets aan?
Wij denken van wel, misschien zelfs we op drie manieren.
De eerste manier is de kennis vergroten: Wat betekent bioboeren en hoe kunnen wij dit in binnen ‘de Eshof’, binnen
Hoevelaken stimuleren? Dat willen we o.a. door dit artikel
doen.
De tweede manier is dat we als Eshofgemeente daar kunnen en mogen kijken. In het kader van V&T willen we in
het voorjaar van 2018 een excursie naar Doorwerth organiseren. Ook is het mogelijk daar overleggen of vergaderingen te houden. Iets voor een volgende bezinningsdag van
de kerkenraad?
De derde manier is mogelijkheden aanreiken om de kennis
in concrete daden om te zetten. Bijvoorbeeld door biologische boeren in onze directe omgeving meer in het voetlicht
te zetten.
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Bioboeren in soorten
Wat ons al snel duidelijk werd tijdens de rondleiding is dat
ook in biologisch boeren verschillen bestaan. Allemaal produceren ze zonder toevoegingen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met respect voor het milieu en dier. Wat de
boerderij “Veld en Beek” zo bijzonder maakt is dat zij proberen de kringloop sluitend te maken.

Circulaire landbouw
Ofwel je vraagt niet meer van het land dan dat het krijgt.
Dus de koeien en de tuinbouw zorgen er samen voor dat de
bodem gezond blijft en kan blijven produceren. Want de
bodem is de basis: als die goed is, worden de producten dat
ook. De tuinbouwproducten zijn gezond en smakelijk, de
koeien geven dan goede melk en prima vlees. Maar hoe
zorg je voor een gezond land zonder toevoegingen als
kunstmest? Hoe houd je je producten vrij van ziekten? En
wat doe je als de aardappelziekte toch uitbreekt?

P R O T E S T A N T S E
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Op bezoek bij de bioboeren
Hans en Trudy Jonker
Één voorbeeld
We kunnen niet alles uit de doeken doen, maar één voorbeeld geeft een aardig beeld
van de innovatieve wijze waarop in deze boerderij
gedacht en gewerkt wordt.
De stal, hier lopen ’s winters de koeien op een bed van ca
60 cm houtsnippers en in de zomer functioneert deze
open stal (met alleen een dak) als kas voor courgettes.
Wij zagen de 30 blaarkopkoeien nog net in de stal lopen,
de laatste dag voor ze naar buiten mochten. De houtsnippers composteren met de koemest in de stal, en de compost vormt de meststof voor het kweken van nieuwe
gewassen.

Het werk
De boerderij produceert natuurlijk de melkproducten (dit
wordt de taak van Trudy!) en ook roggebrood, groenten,
aardappelen en vlees, deze producten worden allemaal in
de streek verkocht. Daarvoor rijdt Hans straks met de
vrachtauto langs de plaatselijke afzetplaatsen. Maar ook
de planning, tuinbouw en de financiën horen bij Hans’
takenpakket.

Nog veel meer
We zouden nog veel meer kunnen vertellen bv over de
ossen, die in de uiterwaarden grazen, of hoe er gereageerd wordt als er aardappelziekte geconstateerd wordt
of over het enorme duurzame huis waar Hans en Trudy
nu wonen met o.a. een sedumdak, of over de boiler die
gebruik maakt van de restwarmte bij het koelen van de
melk, of over de schuur vol met zonnepanelen, maar dat
doen we niet. Niet nu in ieder geval. Maar we horen
graag wie geïnteresseerd is in meer. Wie weet maken we
er een vervolgverhaal van.
Laat het ons weten!!

De werkgroep “Duurzame Eshof” Evert Veldhuizen,
Herman Julsing,
Henk Boswijk en Lieske Duim

D E
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Alcohol- en drugspreventie
De werkgroep alcohol- en drugspreventie
ZOEKT
Iemand die mee wil denken rond het thema alcohol- en
drugspreventie die
-affiniteit heeft met jongeren
-contacten heeft in de Hoevelakense
samenleving
-ambassadeur wil zijn van de alcohol- en 		
drugspreventie
Het is fijn als je een netwerk hebt in Hoevelaken.
Omgekeerd is het ook een kans om een netwerk op te
bouwen. Daarom vinden we het belangrijk dat uit de
Eshofgemeente iemand aan deze werkgroep deelneemt.
Taken:
-vergaderingen bijwonen
-mensen uit het dorp bij de thematiek
betrekken
-de boodschap uitdragen
In termen van tijdsbesteding vraagt de werkgroep niet
veel. Drie of vier uur per maand zijn voldoende.
Lijkt deze werkgroep je zinvol om aan deel te nemen?
Neem contact op met Ellie Boot – tel. 033 2580631,
e-mail ellie.boot@hccnet.nl
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ZWO: Het verhaal van Elisabeth
Elisabeth is een oudere vrouw, en ze valt op.
Niet door haar prachtige rode jurk met glitters,
maar omdat ze een blind meisje bij zich heeft.
Wanneer ik met haar praat complimenteer ik
haar eerst met haar jurk. Als bedankje schenkt
ze me een prachtige glimlach, het feit dat er 3
tanden missen doet geen afbreuk aan de liefde
die hieruit spreekt. Elisabeth wordt door de
tolk aan mij voorgesteld als de “ barmhartige
Samaritaan”. Waarom dit zo is blijkt al snel.

kocht en is met de noorderzon vertrokken. Nu zorgt
Elisabeth voor hem. Op dit moment probeert zij een rolstoel voor hem te regelen zodat hij zich beter kan verplaatsen.
Intussen heeft zich een groep mensen om ons heen verzameld die allemaal met ons mee luisteren. Uit deze
groep mensen wordt een jong meisje naar voren geduwd
die verlegen naast Elisabeth op het bankje gaat zitten.
Ze heeft een uniform aan van Queen of Peace. Ze blijkt
Grace te heten en een nichtje te zijn van Elisabeth. Haar
vader is overleden aan aids, waarna haar moeder mentaal ziek werd. Grace ging niet meer naar school en had
geen veilige plek om te wonen. Elisabeth nam ook haar
zonder twijfelen in huis en betaalt nu ook haar schoolgeld.
Het gesprek komt ten einde en ik bedank Elisabeth en
de tolk. Terwijl Elisabeth weg loopt met aan haar ene
hand Maria, aan de andere hand Pascalo en met Grace
achter haar aan besef ik hoe mooi dit beeld is. En zonder dat ze het door heeft, heeft ze mij ook wat gegeven:
onvoorwaardelijke liefde.

Elisabeth heeft zelf geen kinderen. Het blinde meisje,
Maria genaamd, heeft ze langs de weg gevonden. Maria
is nu 8 jaar oud. Zonder twijfel nam Elisabeth het kind
mee naar huis. Maria kan niet zelf lopen, aangezien ze
geen middelen heeft om haar weg te vinden. Daarom
wordt ze telkens door de toch wel enigszins bejaarde
Elisabeth overal naar toe getild. Nu probeert Elisabeth
onderwijs voor haar te regelen. Er is een school die iets
doet met blinde kinderen, maar de school is te ver weg
en er is geen geld voor om Maria daar te laten overnachten. Queen of Peace High School heeft bij lange na
niet de middelen om Maria te helpen, hoe graag ze ook
zouden willen.
Tijdens het gesprek met Elisabeth raak ik afgeleid. Over
de vloer komt een jongen aangekropen. Hij verplaatst
zich door zich met zijn handen over de grond te trekken.
Dit beeld heb ik nog nooit gezien in mijn leven en dit
uit zich in een zwaar onbeleefd staren. De jongen trekt
zich omhoog op het bankje en gaat naast Elisabeth zitten. Elisabeth vertelt dat dit haar andere “ oppaskind”
is. De jongen heet Pascalo, woont sinds kort op zichzelf
en is 23 jaar oud. Wanneer ik zeg dat ik ook 23 jaar oud
ben is het ijs gebroken en durf ik weer te praten. Pascalo
heeft polio in een vergevorderd stadium. Ooit woonde
hij met zijn ouders en zijn broer op een boerderij. Toen
zijn ouders overleden, heeft zijn broer de boerderij verD E
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Jessica Hofman

Meer informatie over de Queen of Peace? Kom dan op
zondag 9 april, direct aansluitend aan de dienst, naar de
presentatie van de ZWO-groep over de reis naar
Oeganda, het Queen of Peace High School project en de
plannen voor de komende jaren.
Volg ons ook via onze speciale facebookpagina: facebook.com/queenofpeacehighschool
Heb je interesse om mee te gaan op de jongerenreis naar
Oeganda in de zomer van 2018? Stuur dan een mail
naar: queenofpeace.deeshof@gmail.com
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Zorgeloos genieten tijdens
begeleide vakantie
Als u graag op vakantie zou willen maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt
u kiezen voor een diaconale vakantie van
Hetvakantiebureau.nl. Senioren vieren samen
vakantie en onze vrijwilligers helpen bij de koffer uitpakken of bij andere zaken waar u hulp
bij kunt gebruiken en organiseren alle uitstapjes en activiteiten.
Ook als u zorg nodig heeft, kunt u bij ons vakantie vieren. Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend
bent.

Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter. Een dominee of pastoraal
medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor
een gesprek van hart tot hart als u daar behoefte aan
heeft.

Programma
In 2017 staan er weer meer dan 70 vakanties gepland op
prachtige plekjes in Nederland. Vakantie vieren staat
ook voor doen waar u zin in heeft. Er is daarom volop
keuze in het activiteitenprogramma gedurende de vakantieweek zoals een busreis, een museumbezoek, diverse
workshops, een spelletje spelen of genieten van een
muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te
winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rol-

stoel)wandeltocht door de omgeving maken. Als u dat
wenst, gaan onze vrijwilligers graag met u mee! Er is
ook voldoende ruimte in het programma om zelf iets te
ondernemen of juist even niets te doen.
De maaltijden zijn gezellige momenten van samenzijn.
U kunt in onze hotels dagelijks genieten van een goed
verzorgd ontbijt, lunch en 3-gangendiner. Indien u een
dieet heeft, houden de koks daar uiteraard rekening mee.

Ontmoeten
Er is veel ruimte in het programma om andere vakantiegasten te leren kennen. Ook tijdens de gezamenlijke
maaltijden komen de mooie en leuke gesprekken snel op
gang in het gemengde gezelschap. Regelmatig ontstaan
er zelfs mooie vriendschappen.
Hetvakantiebureau.nl organiseert onder andere ook
vakanties voor senioren die zorg nodig hebben en samen
met hun partner(mantelzorger) op vakantie willen. En
voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met
dementie. Onze deskundige vrijwilligers nemen tijdens
de vakantie de zorg over van de mantelzorgers.
Wilt u vakantie vieren en wilt u de Vakantiegids ontvangen, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op
via telefoon (0318) 48 66 10 of e-mail info@hetvakantiebureau.nl. of kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl.
Daar kunt u ook de Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier downloaden.

THE PASSION IS TERUG
IN AMERSFOORT!
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Maar dan een Passion die de andere kant van het verhaal
belicht en het ons bekende verhaal vanuit een andere
zijde laat zien. Een verhaal waarbij iedereen z'n oordeel
al klaar heeft, maar het verhaal van Judas onderbelicht
blijft.

De musical is geschreven in 2015 door het bekende duo
Gerard van Midden en Gerard van Amstel.

Wie de naam Judas hoort, denkt: verrader, oplichter,
geldwolf…
In deze verrassende musical, met meerdere, diepere
lagen, doemt ook een ander beeld op: Judas als held!
Als iemand die Jezus wil redden.
Verrader… held… Wie is Judas eigenlijk? En is er wel
een antwoord op deze spanningsvolle vraag? In deze
musical gaan we daarnaar op zoek.

Locatie: Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
Data en tijd:
vrijdag 7 april om 19.30 uur;
zaterdag 8 april om 14.00 en 19.30 uur;
zondag 9 april om 14.00 uur.
Kaarten:
12,50 euro te bestellen via www.musicaljudas.nl
P R O T E S T A N T S E
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Administratie
INGEKOMEN:
Fam. Meijer			
Mevr. J. Venema - van den Eijk

				wijk 1
				wijk 1

VERHUISD:
Fam. Petter			
Fam. van der Vliet		
Fam. Jonker			
UITGESCHREVEN:
Fam. Visser-van de Kamp		
Fam. van de Brug-Bos		
Mevr. D. Hempenius – Verheus
Mevr. Sikken			

		wijk 9/9
			wijk 7/7
wijk 7/1

						wijk 5
						wijk 7
						wijk 8
							wijk 8

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl

Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Colofon

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

www.pgdeeshof.nl

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

Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het mei nummer is

dinsdag 25 april 2017
Inleverdatum voor het juni nummer is
dinsdag 30 mei 2017
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij		
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