Mei 2017

			 De tuinman

Een web van tranen hing
rondom. En ik zag niet,
gesponnen in verdriet,
de gouden glinstering

Mijn leven leek voorbij.
Ik zocht in diepe nacht
waar mijn verleden lag
Mijn liefste, waar was hij?

van ’t allereerste licht
in mijn betraande oog,hoe daar een regenboog
van troost werd opgericht.

Maar hij was zo nabij!
Met liefde onverbloemd
heeft hij mijn naam genoemd.
Nu weet ik mij bevrijd

Ik doolde vragend rond.
De hemel doof en stom,
het eeuwige waarom
bestorven in mijn mond.

de toekomst aan te gaan.
Zijn stem heeft mij bekoord
als levenwekkend woord,
als vraag om op te staan.

		
Sytze de Vries
(Witgewassen woorden)
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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

zondag 21 mei		
10:00 uur
Ds J van der Veen (Nijkerk)
					Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
donderdag 25 mei
10:00 uur
Pauluscentrum
					Oecumenische viering Hemelvaartsdag

zondag 28 mei		
10:00 uur
Ds M. van Giezen ( Houten)
					Collecten: Hospice Nijkerk, Onderhoud gebouw

zondag 04 juni		
10:00 uur
Ds E Boot m.m.v. de cantorij
					Pinksteren
					
Viering maaltijd van de Heer, Collecten: Pinksterzendingsweek,
					Jeugd- en jongerenwerk

zondag 11 juni		
10:00 uur
Ds E Boot Pinkpop dienst
					Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

zondag 18 juni		
10:00 uur
Ds M van der Velde, Neede
					Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Vorming en Toerusting

zondag 25 juni		
10:00 uur
					

Pauluscentrum 						
Ds E Boot en Linda de Wals

					* 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
zaterdag 06 mei		

9:30 uur		

Oefenzaterdag Anatevka

maandag 08 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

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

Repetitie Cantorij
Uitruimen kerkzaal
Wijkteam 5

donderdag 11 mei
vrijdag 12 mei		
zaterdag 13 mei		

Spullen inleveren voor Rommelmarkt
Spullen inleveren voor Rommelmarkt
Rommelmarkt

18:00 uur
18:00 uur
9:00 uur

maandag 15 mei		
20:00 uur
woensdag 17 mei		
13:30 uur
			
20:00 uur
			15:00 uur

Repetitie Anatevka
Activiteitengroep
Repetitie Cantorij
Pastoraal overleg

donderdag 18 mei
zaterdag 20 mei		

20:00 uur
10:00 uur

Moderamen
ntb
Bezinningsdag voor jonge volwassenen (uitvoering)

maandag 22 mei		

20:00 uur

Repetitie Anatevka

dinsdag 23 mei		
			

20:00 uur
20:00 uur

Informatieavond nieuw ingekomenen
Domstraat 2A Nijkerkerveen
Wijkteam 8

woensdag 24 mei		
maandag 29 mei		

20:00 uur
20:00 uur

Repetitie Cantorij
Repetitie Anatevka

dinsdag 30 mei		

13:30 uur

Activiteitengroep

woensdag 31 mei		
20:00 uur
			
20:00 uur
			
20:00 uur
					

Repetitie Cantorij
College van Kerkrentmeesters
NIEUWE DATUM Duurzaamheid: Zelf zonne-energie opwekken
Zelf zonne-energie opwekken zonder panelen op je dak!

donderdag 01 juni

20:00 uur

Diaconie

zaterdag 03 juni		
maandag 05 juni		

9:30 uur
20:00 uur

Oefenzaterdag Anatevka
Repetitie Anatevka

woensdag 07 juni		

20:00 uur

Repetitie Cantorij

vrijdag 09 juni		
19:30 uur
zaterdag 10 juni		
14:00 uur
			19:30 uur
zondag 11 juni		
14:00 uur

Generale repetitie Anatevka
Uitvoering Anatevka
Uitvoering Anatevka
Uitvoering Anatevka

					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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Uit de gemeente
MEELEVEN
Voor Floor Huurdeman
was er begin
april goed nieuws. De mri scan gaf een positief beeld;
Floor is schoon! Een enorme opluchting, omdat er op de
scan van januari nog een dubieus plekje zichtbaar was
dat voor de artsen nog niet goed te beoordelen was. Op
de scan van april was het plekje niet meer zichtbaar en
is er waarschijnlijk sprake geweest van bestralingseffect.
Floor zal voorlopig eens in de drie maanden een controle mri krijgen en volgt daarnaast een revalidatietraject
voor verder herstel.
Met Kees Bonestroo
gaat het na de
operatie op 21 maart redelijk goed. Het was een grote
ingreep en dat betekent dat hij lichamelijk nog op krachten moet komen. Eind april wordt er gestopt met antibiotica en dan zal blijken of de koorts weg zal blijven. De
fysiotherapeut wordt regelmatig bezocht en begin mei is
er weer een controle bij de uroloog.
Henk Westerman
heeft tijdens het klussen in de tuin een ruggenwervel gebroken en moest
daardoor opgenomen worden in het ziekenhuis. Het
blijkt een ‘goede’ breuk te zijn en zal 'vanzelf' genezen.
De pijn wordt bestreden met morfinepilletjes. Lopen en
ook trappenlopen gaat goed al moet hij het natuurlijk
rustig aan doen.
Margreet Mijnten
zit nog altijd in een cyclus
van chemokuren waarbij ze op vrijdag start met een
injectie, twee weken dagelijks chemopillen slikt en dan
een week vrij-af is. Voor de Paasdagen begon een volgende chemokuur. De moeheid lijkt wel harder toe te
slaan. Eind mei vindt er opnieuw een CT-scan plaats die
de uitwerking van de chemokuur laat zien. Dat is een
spannend moment. De injecties zijn dan afgebouwd en
de behandeling wordt vanaf die tijd voortgezet met uitsluitend de chemopillen.
Het is mooi om de betrokkenheid van iedereen te merken en die steun is en blijft hard nodig. Ook voor Arjen
en de naaste familieleden van Margreet.

Egbert Berends
is 24 april geopereerd en is zijn rechter nier weggehaald vanwege een
tumor. De operatie heeft 4½ uur geduurd en hij heeft
veel morfine nodig tegen de pijn. Er is een MRI
gemaakt van de andere nier en de alvleesklier en als
Egbert het lichamelijk aan kan krijgt hij op 2 mei hier
de uitslag van. Eventueel wordt die datum opgeschoven
naar een week later.

FELICITATIES:
Op 29 maart is er gezinsuitbreiding gekomen aan de
Wij feliciteren Bas en Janita
Schotman-Bosman met de geboorte van hun zoon Huub
en feliciteren Lieke met haar broertje, die zij heel lief
vindt en steeds maar kusjes wil geven.
Maarten en Fanny Bakker–van Kleef
vierden 20 april hun vijfenveertigjarig huwelijksjubileum.
Anne-Marie en Martijn van Veldhuizen-Spruijt
hadden op 22 april een feestje, want zij
vierden dat zij twaalfeneenhalfjaar geleden elkaar het
jawoord gaven.
Voor Fokke en Johanna Petter-Wansink
is
dat jawoord al veel langer geleden, want zij waren 25
april vijfenvijftig jaar getrouwd.
.
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte
gefeliciteerd en een liefdevolle toekomst gewenst!

Deze keer zijn er twee bijzondere
felicitaties te melden:
Een hartelijke felicitatie ook voor Hans de Vries. De
afgelopen maand is hij 75 geworden.
Zoals velen misschien wel weten, zit Hans de Vries
wegens een herseninfarct en een ernstige vorm van afasie al tien jaar in verpleeghuis Birkhoven in Amersfoort.
Hoewel het natuurlijk een moeilijke situatie is en blijft,

Rien van Barreveld
moest 18 april een
operatie aan zijn tong ondergaan. Het was een langdurige operatie en spannend natuurlijk. De pijn wordt
slechts bestreden met paracetamol en ibuprofin. Zijn
voeding wordt gepureerd en hij moet veel drinken.
Ruim een week na de operatie worden de hechtingen
verwijderd en hoort hij de uitslag van de lymfeklieren
en ook dat is spannend.
D E
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Uit de gemeente
is hij niet bij de pakken neer blijven zitten en heeft hij
bijvoorbeeld geleerd te schilderen met zijn linkerhand!
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag heeft zijn

vrouw Irene als hommage aan hem een overzichtstentoonstelling ingericht van schilderijen die hij in de afgelopen 10 jaar heeft gemaakt. Het is een kleurrijk geheel
geworden dat zeker de moeite waard is om te bekijken.

De tentoonstelling is van Pasen t/m Pinksteren te
bezichtigen in de hal en gang van zijn appartementencomplex de Vier Linden aan de Soesterweg 535 in
Amersfoort

De dag voor Koningsdag behaagt het de koning om
mensen te decoreren . Deze mensen moeten natuurlijk
wel bijzonder zijn en iets voor de gemeenschap betekenen.
Willemien van Putten had de eer en met een smoes is ze
naar het stadhuis gelokt.
Toen ze dan ook samen met Jan vol verbazing de trouwzaal binnen kwam werd ze door de burgemeester opgewacht .
In zijn speech kwam naar voren dat zij in 1985 een van
de initiatiefnemers was om de Hulpdienst op te zetten
en voorzitter en secretaris was. Dit laatste is ze nu nog .
Ook diaken van 2005 tot 2014 was haar op het lijf
geschreven. De ZWO draagt zij een warm hart toe en
heeft vele jaren haar aandacht gehad. Zo onderhoud zij
vele contacten.
En niet te vergeten de bijenvereniging
en hun korven
… Ze staan in
Giethoorn en
in
Hoevelaken.
Ook bij het
Van
Lodenstein
College staat
een korf waar
Willemien
met Jan graag
aan de kinderen hun ervaringen vertellen. Na alle lofbetuigingen werden de versierselen opgespeld en is ze nu lid in de orde van Oranje Nassau.
SUPER WILLEMIEN
GEFELICITEERD ...

							
Kees van Rietschoten
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Impressie uit de kerkenraad
Diaconaal project Uganda.
Op 20 april 2017 was de ZWO
te gast bij de Kerkenraad. Na
de opening van de vergadering
gingen we naar het naastgelegen zaaltje, dat door de leden
van de ZWO groep was ingericht voor een presentatie in
woord en beeld over het diaconaal project in Uganda. Enkele weken eerder hebben
alle gemeenteleden de gelegenheid gehad om een presentatie over het project bij te wonen. Voor de
Kerkenraad wordt de presentatie beknopt overgedaan en
wordt extra gesproken over de aandachtspunten die
voor de instemming van de Kerkenraad van belang zijn
bij veiligheid.
Jessica Hofman, Celine van de Heuvel, Wim van Vliet
en Gerwin Duine informeren ons uitgebreid over het
beoogde diaconale project Queens of Peace Highschool
in Uganda. Het loopt drie jaar. In 2018 gaat een groep
jongeren naar Uganda toe en in 2019 staat een alle leeftijden of volwassenen in de planning. Ongetwijfeld
wordt u de komende jaren uitvoerig geïnformeerd over
het project.
De Kerkenraad complimenteert de ZWO voor het goede
voorwerk dat dat de groep heeft verricht. Het project is
goed doordacht en georganiseerd. Dat geeft vertrouwen
voor de uitvoering De kerkenraad schaart zich unaniem achter het project.

Beleidsplan 20717-2021.
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het beleidsplan 2017-2021 van PG de Eshof. Het vorige beleidsplan is het uitgangspunt geweest voor het nieuwe plan.
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Het nieuwe plan breekt niet met de ingeslagen lijn maar
borduurt er op voort, toekomst gericht en met ruimte om
in te spelen op de veranderende wereld. Ter vergadering
worden enkele kleine aanpassingen voorgesteld, waarna
de Kerkenraad het beleidsplan voorlopig vaststelt.
Tevens stemt de kerkenraad in met het voorgestelde proces ten aanzien van het concept beleidsplan. Deze procedure vindt u elders in deze Rondom. De gemeente
gehoord hebbende, wordt het Beleidsplan 2017-2021 in
de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 juni 2017
definitief vastgesteld.

Jaarrekeningen 2016
Op 20 april is ook de jaarrekening 2016 van de
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ besproken en vastgesteld. Een groot compliment voor het College van
Kerkrentmeesters voor het vele werk, dat is uitgemond
in een sluitende exploitatie. Het College van
Kerkrenmeesters informeert u elders in dit blad over de
details .

Voorstel Levensboom
Tot slot besluiten we over een ingebracht voorstel om
een plek te creëren waar het letterlijk zichtbaar is waar
alle kinderen van de Eshof gemeente zijn geboren. Een
boom is het symbool waaraan wordt gedacht, want een
boom symboliseert leven, groei, eigenheid en vrucht
dragen. Er wordt in het voorstel een aantal mogelijke
uitwerkingen gegeven, maar er zijn ook andere vormen
en symbolen denkbaar. De Kerkenraad gaat akkoord met
het voorstel om een tastbare plek te creëren voor onze
nieuw geborenen.
De initiatiefnemers krijgen de ruimte om een vormgeving en uitvoering te bedenken en dit vervolgens voor
besluitvorming voor te leggen aan de Kerkenraad.
Jac van Hoeijen
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7 MEI: MUZIKALE VIERING – EN
AFSCHEID VAN RUDI COPPOOLSE
De datum van 7 mei nadert. En als u dit kerkblad leest,
is die misschien alweer voorbij. We bereiden ons intussen voor op een
mooie viering vol
muziek. Het
wordt geen droevig geheel, hoor –
Rudi stopt enkel
als onze hoofdorganist, maar heeft
besloten enkele
keren per jaar
onze zang te blijven begeleiden.
Daar zijn we
uiteraard heel blij
mee!
Dat neemt niet weg dat dit een prachtige gelegenheid
is om veel met muziek te doen. De cantorij zingt en
verschillende muzikanten zullen aan de viering meewerken.

DONDERDAG 25 MEI: HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Om
10.00 uur zal er een ochtendgebed zijn in het
Pauluscentrum, waarin Lies Traa en ik (en misschien
anderen) zullen voorgaan.
Natuurlijk gaan we vooraf aan de viering dauwtrappen! Er wordt nog druk nagedacht over de inhoud.
Zodra we meer weten, hoort u ervan. Reken in elk
geval op 8.15 uur als tijdstip waarop we verzamelen op
het pleintje voor de ingang van het Pauluscentrum. Een

aanrader, ook voor wie nog niet eerder is mee geweest:
het is genieten van de lente, de vogels, de bloemen.
Dauwtrappen is niet voor niets een traditie geworden.
Na het dauwtrappen wachten ons rond 9.30 uur koffie,
thee en iets lekkers.

ZONDAG 14 MEI: MAMAPOP
Ook de kerkdienst van zondag 14 mei wordt bijzonder:
opnieuw een viering vol muziek! 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 “You’ll be in my heart” (uit de Disney-musical
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 Mamapopviering halen we de schade in. We hopen dat veel
jonge en oude(re) mensen enthousiast mee komen zingen!
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ZONDAG 4 JUNI:
PINKSTEREN EN BELIJDENIS
Op zondag 4 juni vieren we dat Gods Geest waait.
Wie of wat is dat, die Geest?
Een man langs de kant van de weg. Hij staat hulpeloos
naast zijn auto. Zopas deed die het nog. Nu heeft hij
het begeven. De motor doet niets als hij de sleutel in
het contact omdraait. Nog eens. En nog eens. De auto
komt niet in beweging. Alles is er, behalve dat ene: de
impuls, de vonk, die het geheel aandrijft.
Of een kind in het zwembad. Met zwembandjes om.
Ze kijkt blij en trots als ze even durft te drijven los van
de handen van haar moeder. Trots vanwege de vrijheid,
haar groeiende zelfvertrouwen.
De Geest: startmotor die het leven in beweging brengt.
Zwembandjes die je helpen om te vertrouwen dat je
kunt zwemmen. Kracht van omhoog, zegt de bijbel.
Verrassend aanwezig bij gewone mensen. Creatief,
speels, alledaags.
Zo ook aanwezig in twee jonge vrouwen. Al enkele
maanden zijn ze in gesprek met elkaar over allerlei
P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

Kerkdienst en liturgie
vragen. Wie is God? Wat betekent God voor mij?
Waarom zou ik belijdenis doen? Voegt het iets toe om
dat te doen?
Beiden zijn tenslotte tot het besluit gekomen dat ze wél
belijdenis willen doen. Ze hebben daarover ieder een
stukje geschreven voor dit kerkblad.

Judith van Hoeijen schrijft:
“24 jaar geleden ben ik gedoopt in de Eshof. Vaak
kwam ik met
mijn ouders en
broers naar de
kerk. Ik zag
mijn vrienden er
vaak en ik kreeg
kansen: meedoen aan jeugdmusicals, tienerdiensten, mee op
reis naar
Moldavië en India. Altijd deed ik mee met veel plezier.
Ik genoot ervan en wilde niets missen. Vooral de reizen
maakten enorme indruk op me! Een ander land, andere
cultuur, andere mensen en er leek altijd een verbindende
factor: God. Dit zette mij aan het denken. Wie is God?
Hoe kan het dat deze mensen zo sterk lijken te geloven?
Tijdens mijn studententijd kwam ik via studiegenoten
bij een christelijke studentenvereniging terecht. Daar
kon ik met mijn vragen terecht en er met anderen over
in gesprek. Ik kreeg antwoorden, maar ook meer vragen.
Ik voer graag gesprekken over de verschillende kanten
van het geloof, maar zoek ook altijd naar de verbindende kracht van God.
Nu ben ik afgestudeerd en breekt een nieuwe fase aan.
Wat ik precies ga doen en waar ik terecht kom weet ik
niet. Wat ik inmiddels wel weet is
dat wat er ook
gebeurt, ik God
wil blijven zoeken.
Daarom wil ik met
Pinksteren graag
in de Eshof belijdenis doen van
mijn geloof.”
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Mirjam Bos schrijft:
“‘Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’ éteint’ –
Taizé
Taizé, een dorpje in Frankrijk, heeft als overgrote deel
van de bevolking een groep broeders die leven in een
gemeenschap. ’s Zomers ontploft deze dorre berg door
de duizenden jongeren die op bezoek zijn. Allemaal op
zoek naar rust, vriendschap, God, vrede of een heel
gezellige tijd. Een week lang kunnen ze meeleven met
de broeders. Drie maal per dag naar een kerkdienst, hard
werken om het terrein netjes te houden, bijbelstudies
doen met leeftijdsgenoten, ijskoud douchen en vooral
heel veel contact maken met de andere gasten. Het
bruist van het leven.
Vijf jaar geleden mocht ik deze plek voor het eerst
bezoeken met een groep van het Corderius College. Het
was een indrukwekkend weekeinde waarin ik veel
leuke, ontroerende en mooie momenten mee heb mogen
maken. De diensten bestaan uit korte gezangen die vaak
werden herhaald en momenten van stilte en bezinning.
Bovenstaande tekst is hier een voorbeeld van.
Ondertussen ben ik al vier keer op bezoek geweest bij

de broeders. Het is een plek waar ik tot rust kan komen
en veel met God bezig kan zijn. Ik heb er vrienden ontmoet en bovenal: Taizé heeft mij geholpen om mijn
geloof terug te vinden.
Anderhalf jaar geleden heb ik besloten de tekst op mijn
lijf te laten vereeuwigen als tatoeage. De betekenis is,
vrij vertaald: ‘In onze donkerste nachten, sticht U een
vuur dat nooit meer dooft.’ Als we in donkere tijden
leven, mogen we erin geloven dat God voor ons een
vuur zal stichten dat ons van binnen weer zal verlichten
en voor altijd zal blijven schijnen. Deze tatoeage herinnert me hier telkens weer aan en geeft hoop als het
leven donker lijkt. Stiekem was dit een manier om mijn
geloof te belijden en te laten zien wat het mij heeft
gebracht. Mijn geloof wil ik ook graag een keer hardop
uitspreken naar God en de Eshof gemeente, waar ik mij
erg thuis voel. Met Pinksteren krijg ik hier de gelegenheid voor vanuit de Eshof. Daar ben ik erg dankbaar
voor. Ik wil u uitnodigen om erbij te zijn en dit samen te
vieren.”
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ZONDAG 11 JUNI:
OP HET TONEEL VAN ANATEVKA
De opvoering van de musical Anatevka komt steeds
dichterbij. Er hangen al mooie posters in het dorp. Op
10 april is er een openbare repetitie geweest, waar we
enkele liederen konden horen en de mooie kostuums
konden zien.
In de week vóór 11 juni zal het podium worden opgebouwd. De kerkzaal kan die week (tot en met maandag
12 juni) niet gebruikt worden voor andere dingen. Net
als met de eerdere musicals zal het podium groot en
indrukwekkend worden. En net als andere jaren zal de
kerkdienst, die tussen de musicalvoorstellingen in valt,
plaatsvinden in de theaterzaal.
Nu is kerk geen theater en moet dat ook niet zijn. Of

misschien kun je zeggen: in een kerkdienst staan we
allemaal voor Gods aangezicht als spelers naast God op
het toneel van ons leven. Daarom zingen we, daarom
zijn er responsies: omdat we samen vieren. En een voorganger is geen acteur, maar een gelijkwaardige medespeler.
Maar om bij uitzondering, zo ongeveer eens in de twee
jaar, een kerkdienst in een theaterzaal te vieren – dat
heeft toch ook wel weer wat!

Ellie Boot

Op dinsdag 23 mei zal er een avond zijn voor
wie nieuw is ingekomen in ‘de Eshof’. Ook
wie nieuwsgierig is naar de Eshofgemeente en
graag enkele andere nieuwsgierigen wil ontmoeten, is van harte welkom.
Wie in het afgelopen jaar nieuw bij ‘de Eshof’ zijn
ingeschreven, krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Het wordt een informele avond van kennismaking
met ‘de Eshof’ en elkaar. Graag willen we ieder die
nieuwsgierig is wegwijs maken in de gemeente. En
natuurlijk hopen we dat ieder zich er thuis gaat voelen.
De avond vindt plaats op Ridderspoor 12, 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.
Wilt u zich opgeven als u komt? Dan weten we op
hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich
opgeven bij Nel van Rietschoten. Haar gegevens
staan onderaan deze uitnodiging.
De organisatie:
Nel van Rietschoten (e-mail: nelvanrietschoten@
gmail.com; tel. 033 2536389)
Jac van Hoeijen (voorzitter kerkenraad)
Ellie Boot (predikant)
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Concept Beleidsplan 2017-2021
De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het concept beleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘de
Eshof’ voor de periode 2017-2021.
Het concept Beleidsplan 2017-2021 beschrijft op hoofdlijnen waar de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ voor
staat, hoe ze is opgebouwd en op welke wijze wij denken gemeente van Jezus Christus te kunnen zijn.
De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 20 april 2017 het plan voorlopig vastgesteld. Op zondag 21 mei krijgen de gemeenteleden gelegenheid om na de dienst vragen te stellen en inhoudelijke suggesties te doen.
Ik nodig elk gemeentelid van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het conceptbeleidsplan is te downloaden van de website. U vindt het op de weblocatie:
http://www.pgdeeshof.nl/eshof/index.php/rapporten
Op de zondagen 7 en 14 mei zijn 4 exemplaren beschikbaar voor hen die het plan niet van de website kunnen
downloaden.
Eventuele reacties kunnen ook voor zaterdag 20 mei 2017 naar de scriba gemaild worden. Het emailadres vindt u
achter in de Rondom.
Namens de Kerkenraad,
Jac. van Hoeijen - Voorzitter

MEDEDELING

Vanwege de opvoering van de musical Anatevka is de kerkzaal vanaf dinsdag 6 juni tot en met
maandag 12 juni 2017 niet beschikbaar voor andere doeleinden.
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Kloosterweekend 2017
in de st. Adelbertabdij
Ook dit jaar mochten we met een groep van 12 personen, met verscheidene geloofsachtergronden, een klooster bezoeken. En ons oog was gevallen op een oude
bekende, dat wil zeggen dat we er enkele jaren terug al
eens waren geweest. Ook toen mochten we een weekend
te gast zijn bij de Benedictijner broeders in EgmondBinnen.
De rustiek gelegen, in oerhollandse baksteen opgetrokken abdij, kwam vertrouwd over en voelde aan zoals je
dat van een klooster mag verwachten. De nieuwbouw
met de gastenverblijven bleek mooi geïntegreerd in het
geheel en wat daarin opviel was een met prachtige heldere kleuren beschilderd glasvenster. De één zag daar
een zegenende engel in en anderen wat anders en dat
was precies de bedoeling volgens gastenbroeder Adrie.
De ontvangst was hartelijk te noemen. Als eerste ontmoetten we broeder George, voor enkelen een bekende
van de voormalige bezoeken aan de abdij van Affligem
in België. Ook nu liet hij het ons als gastenbroeder aan
niets ontbreken. Tijdens de broodmaaltijden in de gastenrefter liet hij zachte, gewijde muziek horen. De
warme maaltijden genoten we tezamen met de broeders
in de refter.

Het kloosterleven blijft fascinerend en verbazend.
Tijdens de gebedsdiensten konden wij ons laven aan
mooi gezang van de monniken met teksten in de
vertaling van Marie van der Zeyden. Soms moeilijk om
mee te zingen, maar na enige oefening lukte dit wel.
Op zondagmorgen werd de eucharistieviering geleid
door bisschop van Luyn. De kern van zijn boodschap
was dat de heilsboodschap er is voor alle mensen. Onze
gebeden stegen tijdens die dienst op in wolken van wierook. Met het in stralen binnenvallende zonlicht was dit
een wonderlijk schouwspel.
Tijdens één van de andere diensten werd de evangelielezing door broeder Adrie gezongen op een melodie door
hemzelf al lezende gemaakt. Het klonk prachtig en op
deze manier spreekt de tekst bijzonder aan.
In de tuinen van de abdij werd hard gewerkt door een
schare aan vrijwilligers uit de omgeving. Paden werden
geschoffeld en aangeharkt en de houtopslag werd
gesnoeid. Overal bloeiden de sneeuwklokjes en de krokussen. Met het zachte weer was het ineens lente en die
warmte deed enorm goed.
De rondleiding, ook tegelijk voor andere mensen uit de
omgeving, leidde ons helaas niet door de abdij, maar gaf
wel een goed beeld van de geschiedenis ervan.
De rust en de momenten van bezinning had ik zeker
niet willen missen. En ook na thuiskomst bleven de
gezongen psalmen voor mij nog lang hoorbaar.
Samengesteld verslag met bijdrage
van verscheidene deelnemers

Hoewel de Benedictijnerorde in zichzelf is gekeerd,
staat zij open voor de ontmoeting met mensen. De
gesprekken met de gastenbroeders George en Adrie
waren open en onze lekenvragen werden uitgebreid
beantwoord. Deze gesprekken waren misschien wel de
belangrijkste onderdelen van ons verblijf aldaar. Dan
beseft je hoever wij met onze dagelijkse bezigheden
afstaan van de innerlijke geloofsbeleving. Waar zij dagelijks mee bezig zijn, hebben wij dit vaak ‘als een tussendoortje’. Het dagelijkse ritme van de gebedstijden, zo’n
zeven diensten per dag, roept veel respect op. Je moet
wel een rotsvast geloof hebben om dit vol te houden.
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Anatevka – de musical
Rusland rond 1900. Op het dak van melkman Tevye in
het dorp Anatevka speelt een violist het wijsje van het
Joodse leven: de traditie waarmee de Joodse gemeenschap zich overeind houdt, ondanks armoe, intimidatie
en onderdrukking.
Tevye droomt intussen over rijkdom en over geleerde
echtgenoten voor zijn dochters. Maar de wereld verandert. Via boeken, kranten en een verdwaalde student,
komen nieuwe ideeën het dorp binnen. De traditie staat
onder druk. Jonge mensen willen verandering. Moet je
trouwen met wie je vader kiest, omdat de traditie dat
voorschrijft, of mag je zelf kiezen?

Maar die violist?
Laat je twee uur lang meenemen in de muzikale maalstroom van deze bijzonder mooie musical. De uitvoering
is op zaterdag 10 en zondag 11 juni in de Eshof. De
kaarten zijn onder andere te koop bij de Bruna in
Hoevelaken, bij boekhandel Roodbeen in Nijkerk en via
onze website. Voor meer informatie over de kaartverkoop kunt u kijken op www.musical-hoevelaken.nl

De dochters van Tevye claimen één voor één hun recht
om te trouwen met iemand van wie ze houden. De oudste, Tzeitel, wil niet trouwen met de rijke slager Leiser
Wolf maar met de arme kleermaker Mottel. De tweede
dochter Hodel wordt verliefd op de jonge Joodse revolutionair Perchik. De derde dochter Chava wil er vandoor
met een Rus. En wat doet Tevye?
Tegelijk ontrolt zich een ander verhaal. Socialisme komt
op in Rusland, er zijn oorlogen en er broeit een opstand
tegen het regime van de Tsaar. Joden vormen kleine
kwetsbare gemeenschappen, geïsoleerd door afwijkend
geloof en cultuur. De christelijke Russen hebben stevige
vooroordelen tegen Joden. Joden zijn daarom het ideale
slachtoffer van een hetze, die moet afleiden van de problemen van het land. De regering besluit om alle Joden
in Rusland van huis en haard te verdrijven.
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Gastpredikanten
GASTPREDIKANTEN IN MEI

In deze maand maken twee gastpredikanten hun
opwachting in de Eshof. Een nieuw gezicht in de persoon van Ds. Jenny van der Veen uit Nijkerk, ontmoeten we op 21 mei. Jenny van der Veen uit Nijkerk zult u
zeggen: nog nooit van gehoord. Dat kan kloppen want
Jenny woont nog niet zo lang in Nijkerk. In 2012 heeft
ze vanwege haar emeritaat afscheid genomen van de PG
te Dokkum waaraan ze vanaf 2004 verbonden was.
Daarvoor was Jenny predikant in Muiderberg en in TielWaddenoyen.
Zij en haar man hadden het prima naar de zin in
Dokkum. Toch zijn ze verhuisd naar Nijkerk, omdat ze,
zoals ze zelf zegt: ‘In Dokkum niemand naar je toe
komt, dat is te ver weg’. In Nijkerk ligt dat anders.
Omdat de dochter van haar man in Nijkerk woont en
omdat ze een mooi appartement konden betrekken, was
de beslissing om te verhuizen snel genomen.
Van huis uit hervormd, noemt ze zichzelf vrolijk orthodox. Het viel nog niet mee om een kerkelijk thuis te
vinden in Nijkerk. Het kerk-zijn in Nijkerk is totaal
anders dan in het noorden van hert land vertelde ze me
tijdens een telefoongesprek. Ze was verbaasd over de
veelheid van kerkelijke richtingen in Nijkerk, dat was
totaal nieuw voor haar. Uiteindelijk hebben ze zich aangesloten bij de Vredeskerk.
Jenny gaat graag voor in kerkdiensten. Ze doet dat
regelmatig in de Zendingskerk in Ermelo en in
Nunspeet. Ze ziet er naar uit om ook ‘de Eshof’ te leren
kennen.
Jenny is geen ‘stilzitter’ want in september vertrekt ze
met haar man voor drie maanden naar Brazilië om in het
zuiden van dat immense land als predikant te werken in
een Nederlandse gemeenschap bestaande uit Friese boeren die vlak na de 2e wereldoorlog geëmigreerd zijn
naar Brazilië om daar een nieuwe toekomt op te bouwen. Een toekomst die ze op het Friese platteland niet
zagen.

de Utrechtse Heuvelrug.
Haar overgang van de katholieke kerk naar de protestantse kerk was geen beslissing die op een achternamiddag is genomen. Aan het boek ‘Honderd jaar vrouwen
op de kansel, 1911-2011’ heeft Marian bijgedragen met
een hoofdstuk ‘Van Pastoraal Werkster tot Predikante’.
Daarin beschrijf zij haar ervaring dat ze zich als pastoraal werkster in de RK kerk, dus als theologe, een tweederangs voorganger voelde vanwege de knellende regels
in de RK kerk. Marian beschrijft de interne worsteling
die ze heeft doorgemaakt om de RK kerk te verlaten en
toe te treden tot de Protestantse kerk in Nederland,
omdat ze, zoals ze zelf aangaf: ‘ik in de protestantse
kerk beter katholiek kan zijn dan in de RK kerk’. En
katholiek dan in de betekenis van ‘algemeen christelijk’.
In 2009 heeft Marian haar Master Predikantschap
behaald aan de Protestantse Theologische Universiteit
van Kampen. Sinds die tijd is Marian als predikant
werkzaam in de Protestantse Kerk in Nederland. Haar
eerste parttime standplaats
was Hoevelaken. Van 2009
tot 2011 is Marian bij ons
werkzaam geweest. In deze
periode heeft ze het veranderingsproces begeleid van
onze gemeente met 1,5 predikantsplaats naar een
gemeente met één full time
predikantsplaats. Hoewel
Marian maar kort ‘de
Eshof’ heeft gediend, bewaren veel gemeenteleden goede herinneringen aan haar.
Vanaf 2011 is Marian parttime verbonden aan de
Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam
als uitvaartbegeleider. Ze woont met haar gezin in
Houten

Op 28 mei zal Ds. Marian van Giezen de dienst leiden.
Marian is één van onze vaste gastvoorgangers. Op deze
plaats is ze al eerder voorgesteld maar het kan geen
kwaad om uw geheugen nog even op te frissen.
Marian heeft theologie gestudeerd aan de Katholieke
Theologische Universiteit van Utrecht. Ze is werkzaam
geweest als pastoraal werker in het parochieverband van
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Organistenteam van ‘de eshof’.
Meldde Evert Veldhuizen in de vorige Rondom dat het
nog niet meevalt een organist te vinden als opvolger
voor Rudi, we kunnen nu vaststellen dat het niet mogelijk is om een organist voor zo’n 30 zondagen per jaar
aan ‘de Eshof’ te binden. We hebben de koers verlegd
en zijn op zoek gegaan naar organisten die 10 tot 15
diensten kunnen invullen. We hadden goede hoop dat
dat wel ging lukken. Echter, een herziene advertentie in
de digitale nieuwsbrief van de KVOK (Koninklijke
Vereniging van Organisten en Kerkmusici) heeft zegge
en schrijve één reactie opgeleverd van een kandidaat
organist die bij gebleken geschiktheid 10-15 diensten
zal invullen.
Een magere score! Moeten we het dan maar op sommige zondagen zonder organist stellen en zijn we dan aangewezen op enkele sterke voorzangers en zangeressen?
Nee, zo erg is het ook weer niet. Via het netwerk van
(gast)predikanten en gemeenteleden en via het ‘uitpluizen’ van internet zijn we in contact gekomen met enkele
professionele organisten die bereid zijn ons te helpen.
Dat vinden we uiteraard heel erg fijn. Dat we het organistenrooster voor de rest van dit jaar sluitend hebben
kunnen krijgen, is niet alleen te danken aan de hulp van
‘buiten’ maar ook aan Skip van Rooij. Skip heeft toegezegd meer zondagen voor zijn rekening te willen nemen
en daar zijn we Skip uitermate dankbaar voor. Het geeft
een goed gevoel dat een topmusicus als Skip van Rooij
zich wil inzetten voor ‘de Eshof’.
Een ander zeer positief signaal komt van onze vertrekkende organist Rudi Coppoolse. Rudi heeft toegezegd
om als ‘eerste reserve’ te willen fungeren. Dat betekent
dat Rudi na zijn afscheid nog twee heel moeilijk in te
vullen zondagen het orgel zal bespelen. Afhankelijk van
zijn inzet voor de wijkgemeente van De Drie Ranken in
Apeldoorn zal Rudi ook volgend jaar zo’n 4 tot 6 keer
de kerkdienst in de Eshof muzikaal begeleiden. Ook
Rudi zijn we zeer erkentelijk voor zijn blijvende (incidentele) betrokkenheid bij ‘de Eshof’.
Het rooster mag dan voor dit jaar rond zijn, voor volgend jaar is dat nog een groot vraagteken. We hopen dat
het team dat nu gevormd is, ook volgend jaar ingeroosterd wil worden. Echter, voor elke organist geldt dat ze
vol zitten met speelbeurten in hun ‘eigen’ kerk of in kerken waar ook, evenals bij ons, sprake is van een vacature en dat ze hun schaarse vrije zondagen als een leeuw
bewaken. En als zij het niet doen, is er wel een thuisfront dat de ‘bewaking’ moeiteloos overneemt.
De opdracht die de kerkenraad ons heeft verstrekt, is
dus nog niet afgerond. We blijven zoeken naar vakbekwame organisten die deel willen uitmaken van het
D E
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organistenteam, waarbij we ondanks alle schaarste, de
kwaliteitseisen hoog in het vaandel houden.
Het kan dus voorkomen dat u in de komende maanden
regelmatig tegen een onbekende rug van een nieuwe
organist aankijkt. Dat begint al op 4 juni (eerste pinksterdag). Kees Blijdorp uit Maarn zal dan het orgel
bespelen en ook de cantorij begeleiden. We hebben met
Kees uitgebreid kennis gemaakt en ook heeft hij intensief het orgel verkend.
Kees is 65 jaar en een geboren en getogen
Rotterdammer. Net gepensioneerd kan hij terugzien op
een rijk muzikaal verleden. Maar eigenlijk gaan organisten niet met pensioen want Kees is de vaste organist
van de Oud
Katholieke Kerk in
Schiedam en vaste
gastorganist van de
Maria Christinakerk
in Den Dolder.
Kees heeft zijn opleiding genoten aan het
conservatorium van
Rotterdam, heeft een
studie kerkmuziek
gevolgd aan het
instituut voor kerkmuziek in Utrecht en deze studie afgesloten met
bevoegdheidsverklaring ll. Naast een studie koordirectie
heeft Kees stage gelopen in o.a. de Thomaskirche in
Leipzig. Marijn Slappendel, cantor-organist van St.
Barbarakerk te Culemborg is tot op de dag van vandaag
zijn muzikale coach. Ook zijn concertpraktijk liegt er
niet om. Kees verzorgt orgelconcerten in het hele land:
van Rotterdam tot Dokkum en van Wijk bij Duurstede
tot Leiden.
Ook zijn (schaarse) vrije tijd is muzikaal ingevuld als
componist van kerkmuziek en het schrijven van muzikale columns voor diverse kerkbladen in Rotterdam en
omgeving.
Een muzikaal en veelzijdig kerkmusicus maakt op 4
juni zijn opwachting in de Eshof. Maar daar blijft het
niet bij; ook op 2 juli, 3 september, 29 oktober (gedachteniszondag) en tijdens de kerstnachtdienst zal Kees het
orgel bespelen.
In de komende nummers van Rondom zullen andere
nieuwe organisten worden geïntroduceerd.
Frits Harmsen.
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Kinderdienst
Op 9 april was het weer zover..... Palmpasen 2017. Wat leuk dat er weer zoveel kinderen naar de Eshof waren gekomen. Nadat Ellie ons uitleg had gegeven, zijn we naar de ruimte gegaan waar alles alweer klaar lag op de tafels.
Alle kinderen gingen gelijk aan het werk en er werd ook weer veel samengewerkt. Zo af en toe lag er ook wat lekkers op tafel wat gelijk opgesnoept mocht worden en later (en dat was wel het leukste van de het maken van de
Palmpasenstok) werden de snoepjes en chipjes weer aan het touwtje geregen. Met een swingend liedje kwamen we
weer de kerk binnen om onze mooie stokken te laten zien. Met de fotocollage kunnen we nog even nagenieten.......
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Oecumenische reis 2018
OECUMENISCHE REIS
2018 NAAR IERLAND.
In het april nummer van Rondom heeft u kunnen lezen
van ons voornemen in 2018 een oecumenische reis naar
Ierland te organiseren. Dat belooft een buitengewoon
boeiende reis te worden die volgens het beproefde concept van onze reizen zal worden ingevuld, dus met gelegenheid voor eigen invulling en voldoende rust momenten . Het wordt een reis waarin we kennis zullen maken
met de eeuwenoude cultuur en de prachtige natuur,
vooral in het noord westen van het land. Zoals deelnemers van onze reizen gewend zijn, wordt alles vooraf zo
goed mogelijk georganiseerd of ter plekke geruisloos
geïmproviseerd.

ongeveer waar we op kunnen rekenen. We proberen de
reissom op ongeveer 1000 euro te houden.
De reiscommissie bestaande uit: Ellie Boot, Frits
Harmsen, Adri Maat en Hetty Veldhuizen.

Ierland is dichtbij,
lid van de EU maar
toch een vrij onbekend land. Dat
maakt een bezoek
spannend. We zijn
langzamerhand met de voorbereidingen begonnen. We
hebben enig inzicht in hotelaccomodaties, hebben contacten gelegd met vertegenwoordigers van het heiligdom van St. Patrick in Lough Derg en stellen ons op de
hoogte van de mogelijkheden en prijzen van touringcar
vervoer.
Maar……. het zou prettig zijn als we een inschatting
kunnen maken van de belangstelling om deel te nemen
aan deze reis. We weten dat die belangstelling er is
maar Hetty Veldhuizen heeft tot op heden nog slechts
enkele namen kunnen noteren. We stellen het op prijs
als jullie je belangstelling kenbaar willen maken bij
Hetty (telefoon: 2536403; e-mail: hettyveldhuizendendaas@gmail.com Het verplicht tot niets en wij weten
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Back to Church Sunday
Een inspiratiedag van de Raad van Kerken in Nederland,
samenwerking van de PKN en de RKK en de EO – zou
dat wat zijn? Lieske Duim en ik gaan het uitproberen.
Van tevoren hebben we een aankondiging gelezen:
“Beste predikant/kerkelijk werker,
Graag attenderen we u op de inspiratiedag kerkproeverij
op vrijdag 21 april a.s. in Nijkerk. Michael Harvey, de
man achter de ‘Back to Church Sunday’, haalt daar alles
uit de kast om predikanten, kerkelijk werkers en plaatselijk kader te betrekken bij de cultuur van een uitnodigende kerk. En een uitnodigende kerk is het succes achter kerkproeverij.”
Een vrijdag in de relatieve rust na de Paasdrukte. En zo
dichtbij: in Nijkerk. Wel het proberen waard, denken
we. Al hebben we nog niet eerder van de landelijke
campagne gehoord waar deze dag mee te maken schijnt
te hebben: de ‘kerkproeverij’. De naam wordt als thema
voor de startzondag gesuggereerd. Bovendien staat landelijk de ‘kerkproeverij’ in het weekend van 9 en 10
september gepland. Het blijkt een weekend te zijn waarin kerken in het hele land de deuren openzetten voor
gasten. Het doel is dat gemeenteleden iemand in hun
omgeving persoonlijk meevragen naar de kerk.
Bijvoorbeeld via een uitnodigingskaartje:

doen, dacht hij. Hij vertelt hoe hij allerlei kritiek kreeg
op die titel. “Back?” vroegen mensen hem. “We willen
toch juist vóóruit?”
Maar Michael ging door. Hij ontdekte dat mensen werkelijk zitten te wachten op een uitnodiging om naar de
kerk te komen. En dat een persoonlijke uitnodiging
werkt – een mailing niet. Een jaarlijkse, internationale
‘Back to Church’-zondag waarop ieder een vriend,
vriendin of bekende uitnodigt, zou dat niet goed kunnen
werken? Hij ontdekte ook dat nieuwkomers liever
komen wanneer ze weten dat er ook andere nieuwkomers zijn. En ook dat we in de kerk maar schuchter
doen over het welkom heten en uitnodigen van nietkerkgangers.
Op dat moment onderbreekt hij zijn lezing. Hij vraagt
de aanwezigen om na te denken over de vraag: ‘hoe ziet
welkom eruit?’ Niet alleen vóór de kerkdienst, maar ook
tijdens, erna en door de week? Twee aan twee brainstormen we hierover. En natuurlijk komen er goede antwoorden. “Het gaat erom dat niet één persoon met het
welkom-heten is opgezadeld, maar dat ook anderen zich
hartelijk opstellen,” zei iemand. En dat je een nieuwkomer niet alleen laat zitten of (na afloop) staan. En hem
of haar nog eens aanspreekt als je elkaar door de week
tegenkomt: “hoe vond je het?”
Daarna gaat Harvey een stap verder. Het is nog iets heel
anders, zegt hij, of je een verwelkomende gemeenschap
bent of een uitnodigende gemeenschap. Een uitnodigende gemeenschap word je door één woord van drie letters: ASK. Vraag. Vraag je buurvrouw om mee te gaan.
Vraag een goede vriend of vriendin om mee te gaan. En
hij onthult ons dat 80 tot 95% van de kerkgangers in
West-Europa niet van plan is ooit iemand naar de kerk
uit te nodigen.

Het thema wordt uitgewerkt door
de Engelsman Michael Harvey.
Hij blijkt een smeuïge spreker.
Zijn boek ‘Back to Church
Sunday’ (in het Nederlands:
‘Meer dan welkom’) heeft hij al
in verschillende landen gepresenteerd. Hij vertelt hoe hij op het
idee voor de titel kwam door
andere leuzen, die na de zomervakantie klinken: ‘terug naar
school’ en ‘terug naar het werk’.
Laten we dat ook in de kerk
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Wat houdt mensen tegen?
Ook over die vraag laat Harvey ons twee aan twee
brainstormen. Lieske en ik maken er met een Syrische
priester een driegesprekje van. Voor hem is dat uitnodigen van de buren lastiger: in de Syrisch-Orthodoxe kerk
wordt in de liturgie Aramees gesproken. Dat verstaat
niet zomaar iedereen.
Als Harvey de antwoorden op de vraag inventariseert,
concludeert hij dat hij overal in West-Europa dezelfde
antwoorden tegenkomt. Zoals een gevoel van irrelevantie; of vrees dat de ander het maar niks zal vinden; of de
gedachte dat de ander er niets van zal begrijpen; of de
angst dat de ander moeilijke vragen gaat stellen; of de
angst dat het je relatie met die goede vriend of vriendin
P R O T E S T A N T S E
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Back to Church Sunday
zal verstoren. Harvey voegt er nog een antwoord aan
toe: “Stel je voor dat de ander ja zegt en mee wil naar
jouw kerk…?” Dat zou pas echt een probleem zijn, legt
hij uit. Daar voelen we ons nog het meest door in verlegenheid gebracht. Dan gaan alle tegenargumenten om
iemand uit te nodigen pas goed in ons rondspoken.
Van wie zijn de tegenargumenten? Het antwoord is niet
moeilijk. Ze zijn van de uitnodigende partij, niet van
degene die uitgenodigd wordt. Harvey noemt het het
‘burning bush syndrome’: het syndroom van de brandende braamstruik. God roept je om iets te doen, zoals
hij Mozes riep om naar de farao van Egypte te gaan,
maar jij voelt daar niets voor. Je zegt “nee” en “dat kan
ik niet” en “ik ben daar niet taalvaardig genoeg voor”.
Hij daagt ons uit om naar Gods stem te luisteren: God
roept ons op het evangelie te verspreiden. En om mensen in onze nabije omgeving uit te nodigen mee naar de
kerk te gaan, om hen de gelegenheid te geven daar God
te ontmoeten.

ze ervan had gevonden. En of ze alles begreep, of dat
het erg binnenkerkelijk jargon was geweest.
Van dat laatste had ze geen last gehad. Ze is in haar
leven vaker in een kerkdienst geweest en had kerkelijke
ouders. Nee, dat zat allemaal wel goed. Bovendien had
ze van tevoren wat uitleg gekregen.
Ze had het een heel mooie kerkdienst gevonden. Twee
dingen sprongen er voor haar uit.
Het ene was dat het een oecumenische dienst was. Juist
dat samen vieren had haar erg aangesproken.
Het tweede was de tekst over de graankorrel. “Als een
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht.” (Joh. 12,24) Ze dacht aan haar overleden echtgenoot die ze erg mist. En ze hoorde de woorden van
Jezus. Het gaf haar even troost.
Dus toch mensen uitnodigen…?

Ellie Boot
Onder de lunch en terug op de fiets praten Lieske en ik
na. Michael Harvey zet ons aan het denken. Hij roept
ook allerlei vragen wakker. Zo stellig als hij lijkt te
weten dat God ons naar de kerk wil hebben, bijvoorbeeld: we zetten er een vraagteken achter. Is dat waar
het om gaat? Iemand uitnodigen vinden we allebei
moeilijk, daar heeft hij zeker een punt. We willen misschien niet eens iemand uitnodigen. We willen best in
een persoonlijk gesprek vertellen wat de kerk voor ons
betekent. Misschien wordt die ander dan nieuwsgierig
en wil eens een keer mee. Maar is het wel respectvol om
de ander expliciet te vragen om mee naar de kerk te
gaan? Wat mijn manier is om bezig te zijn met God en
met mijn geloof, hoeft dat toch niet voor de ander te
zijn? Ook de motivatie van Harvey (en van de missionaire poot van de PKN) vinden we wat dubieus: het lijkt
wat erg op eigenbelang om de kerk voller te willen krijgen. Dat is leuker voor de mensen in de kerk. Maar gaat
het dan nog wel om degene die nieuw komt?
In de Paasnachtdienst heb ik iemand gespot van wie ik
weet dat ze geen gemeentelid is. Zou iemand haar hebben uitgenodigd…? Later hoor ik hoe dat is gegaan: hoe
haar overbuurvrouw vertelde dat ze naar de
Paasnachtdienst wilde gaan en hoe het er daar aan toegaat. Hoe deze dame al met Kerst had willen komen,
wat toen niet door ging. Hoe ze nu vroeg: “Mag ik misschien met je mee?”
“Vraag feed back,” knoopte Michael Harvey ons in de
oren. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb haar gevraagd wat
D E
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Van harte aanbevolen door de
diaconie
De eerste collectes van de komende weken zijn
bestemd voor de volgende doelen en
28 mei.
van harte aanbevolen door de Diaconie.
Hospice Nijkerk
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.

14 mei.
Stichting Timon.
Begeleid wonen voor jonge moeders
St. Timon begeleid jonge moeders
van 16 jaar en ouder en hun
kind(eren). Veelal is er sprake van
ernstige problematiek op meerdere levensgebieden, trauma en
misbruik in het verleden. Daarnaast zijn er vaak problemen in het
gezin van herkomst van de jonge moeders, met de vader van het
kindje en/of de nieuwe partner. De jonge moeders hebben veelal
geen perspectief op een woonruimte waar ze zelfstandig kunnen
wonen en ze beschikken nog niet over voldoende vaardigheden
op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te handhaven in
de maatschappij. St. Timon begeleid hen totdat zij zelfstandig
verder kunnen. Jonge moeders en hun kind(eren) kunnen één tot
twee jaar in een voorziening voor Begeleid Wonen van Timon of
zelfstandig in een appartement in een woonwijk wonen.
Vrijwilligers (omwoners) vormen een sociaal netwerk van ‘goede
buren’. Van harte aanbevolen!

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

4 juni.
Pinksterzendingsweek;
Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua
hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in
de kerk. Vaak komt er maar twee keer
per jaar een voorganger langs in de
kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter
beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani,
partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van
bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken.
Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. De
collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani van Kerk in
Actie wereldwijd. Van harte aanbevolen!

21 mei.
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.
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College van kerkrentmeesters
Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof"te Hoevelaken.
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2016, bestaande uit
de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016.
De exploitatierekening geeft een positief resultaat aan van € 24, begroot was een negatief
resultaat van € 5.830. Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van het eigen vermogen.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 20 april 2017.
De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide
versie ligt ter inzage bij de penningmeester, de heer W.A.Floor, Koolmeeslaan 14, en bij de
administrateur, de heer F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a , beide te Hoevelaken
Namens het college van kerkrentmeesters.
W.A.Floor, penningmeester
F.Schimmel, administrateur.
PROTESTANTE GEMEENTE "DE ESHOF" te HOEVELAKEN
Balans per 31 december 2016
31-12-2016
Activa:
Vaste activa, kerkelijk centrum en orgel
Financiele vaste activa
Spaar-en depositorekeningen
Liquide middelen
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Passiva:
Eigenvermogen
Bestemmingsreserves
Schulden op korte termijn
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31-12-2015

347.838

347.838

9.579

9.579

182.552

170.878

46.349

30.643

10.455
-----------596.773
========

25.538
------------584.476
=========

528.426

528.402

56.778

45.104

11.569
-------------596.773
======

10.970
-----------584.476
======
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Gemeente uitje naar
Brabantse Kempen
Op dinsdag 25 april vertrok een volle bus met ouderen voor de jaarlijkse bus toer met leden van de Paulus parochie
en van de Eshof gemeente. De bestemming was de Kempen, een bekend gebied in Zuid-Oost Brabant, die vanuit
een arme periode opbloeide tot een streek met welvarende dorpen waar het goed wonen is.
In het dorp Eersel bezochten wij het streekmuseum “de 8 Zaligheden” waar koffie met vlaai klaar stond. Het
museum gaf een goed beeld hoe men aan het begin van de vorige eeuw in de Kempen leefde en de wijze waarop
men de (schrale) kost moest verdienen.
Daarna werd een uitgebreide rondtoer gemaakt waarbij de makkelijk pratende gids op smakelijke wijze anekdoten
vertelde over “het rijke Roomse leven” zoals dit zich in de Kempen afspeelde.
Grote contrasten tussen “onze” Calvinistische manier van leven en het blijde van de katholieken kwamen daardoor
duidelijk naar voren.
De Kemptische koffiemaaltijd gebruikten wij na een bezoek aan de pas gerestaureerde Sint-Lambertuskerk in
Vessem waar de gids ook het nodige over wist te vertellen.
Na de smakelijke lunch vertrok de bus voor het 2e deel van de rondtoer met opnieuw opmerkelijke verhalen over de
bewoners in de omgeving.
In de Kempen zagen wij een aantal kapellen die ieder een eigen historie hebben.
Voor het afsluitende drankje deden wij opnieuw het streekmuseum in Eersel aan.
Na een voorspoedige terugreis werden wij in de Eshof hartelijk ontvangen door leden van het Pastorale team met
een hapje en een drankje.
Een voor het jaargetijde koude dag kreeg een warme gloed door de inzet van Trix Kalksma en Ellie Reinhout.
Proficiat voor hun uitstekende organisatie.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met veel bezienswaardigheden. De prachtige wolkenluchten, waarbij
ook de zon ruimschots zijn aandeel had, zorgden voor een kleurrijk beeld voor kennismaking met de Brabantse
Kempen met veel natuur in ons mooie land.
				
Ad Ritmeester
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Een pastorale bibliotheek
Een enkeling was het al opgevallen en tijdens het schrijven van dit stukje is het mogelijk al een feit: in de hal
bij de kapstok is een stukje kapstok verdwenen en daar hangt nu een kastje.
Wat is dat voor een kastje?
Dát is de Pastorale Bibliotheek. Een bibliotheek die we langzaam aan willen gaan vullen met boekjes, naslagwerken en spellen die gebruikt kunnen worden voor activiteiten en werk in de gemeente.
Voor wie is de bibliotheek? Voor ieder die in de gemeente pastoraal actief is.
Soms heb je gesprekken met mensen over een specifiek thema, denk aan rouw, ziekte of huwelijk. Het kan dan
heel plezierig zijn om je van te voren wat meer te verdiepen in het onderwerp.
Het lenen van een boek gaat heel eenvoudig. In de bibliotheek ligt een schrift, hierin schrijf je je naam, de titel
van het boek dat je leent en de uitleen datum. Je neemt het boek maximaal twee weken mee naar huis, vervolgens leg je het terug en schrijf je de datum op in de kolom ‘datum retour’.
Mis je een specifiek onderwerp of een bepaald boek? Laat het weten aan Diana Kneppers-Doornekamp, dan
kan zij kijken of het in de bibliotheek opgenomen kan worden

IN DE AANBIEDING..........'
In de praktijk van alle dag blijkt dat we moeilijk
afstand kunnen doen van allerlei spullen. We bewaren
ze liever, want je weet maar nooit of ze weer van pas
komen. Zo ook in de Eshof waar we echter beperkte
kastruimte hebben! Omdat de kasten overvol dreigen
te worden volgt hieronder een lijstje een lijstje met
'aanbiedingen'.
•
Een tiental voorbeden boeken; sommigen
voorzien van fraaie omslagen. (gratis)
•
Een houten postbox met indelingen volgens
alfabet. (gratis)
•
Cassettebandjes: Afscheid van het orgel-positief en ingebruikname van het huidige orgel in 1997;
concert door Rudi Coppoolse. (gratis)
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•
Diverse niet meer in gebruik zijnde bijbels.
(gratis)
•
Een aantal boekjes over Dirk Monshouwer:
'Er gaat een dominee voorbij' à 5 euro per stuk.
•
Een aantal boeken: 'Heilig Nijkerk & Hemels
Hoevelaken à 10 euro per stuk.
Indien u interesse hebt, geef dan een reactie aan
ondergetekende, zo mogelijk voor 13 mei.
Mart Geelhoed.
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De ladder
De symbolische schikking – een creatie van onze onvolprezen schikgroep - in de vorm van een ladder, die naar
het licht reikte, heeft veel toegevoegd aan de zondagse
vieringen.
Staat zo’n ladder niet symbool voor ons leven? Je probeeert in je leven op te klimmen, maar steeds val je
weer naar beneden. Klimmen wordt soms nog moeilijker omdat er een sport gebroken is.
Wij betreurden het dat hij niet langer tijdens de vieringen aanwezig was. De leden van de schikgroep wisten
dit.
Op een ochtend werden wij verrast doordat de ladder
voor onze woning lag. We waren blij. Hij heeft nu een
plekje in onze tuin zodat we dagelijks herinnerd worden
aan dit symbool.
Mocht u ook een fan van de ladder zijn...u mag hem
komen bewonderen op zijn nieuwe plaats.
Rinus en Josta Verburg.

DE BLOEMEN OF EEN ZINBOEKJE GINGEN NAAR:
BRUISPAREN:
Dhr en Mw Bakker
Dhr en Mw v Veldhuizen
Dhr en Mw Petter
getrouwd

vijfenveertig jaar getrouwd
twaalf en een half jaar getrouwd
vijfenvijftig jaar

Rina Dijkstra attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Schouten, Mw de Vette, Mw Maaskant, Mw Mönch, Dhr v
Uffelen, Dhr Luth, Dhr de Vries,
Mw de Bruijn, Mw Moor, Mw van den Berg, Dhr van Tent, Mw de
Meij, Mw Bos, Dhr de Booy,
Mw Vonno, Mw Broekhuis, Dhr Engel.
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Administratie
INGEKOMEN:
Dhr. S. Kloppenburg
Fam. Boonestroo

		
		

VERHUISD:
Dhr. L.W. van der Veer
Mevr. M. de Langen – Philippo
			
UITGESCHREVEN:
Mevr. A. van de Pol
		

wijk 6
wijk 8

wijk 1/1
wijk 9/1

wijk 8

VERTOKKEN EN UITGESCHREVEN:
Fam. Verkerk		

wijk 3

VERTROKKEN:
Dhr. W.H. Meijer
Fam. van de Grootevheen

wijk 9
wijk 5

OVERLEDEN:
Dhr. D. van Sloten		

wijk 7

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.

Redactie

Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
Eindredactie: Elske den Uijl
Distributie:
Annie en Frans Hanse

Inleverdata

Inleverdatum voor het juni nummer is

dinsdag 30 mei 20117
Inleverdatum voor het juli/augustus nummer is
dinsdag 27 juni 2017
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij		
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