april 2018

Gedicht

Rol de steen
Rol de steen van je hart
kijk naar het licht
dat naar binnen kan.
Rol de steen van je gezicht
laat ogen zien
die jou een naam geven.
Rol de steen van je verdriet
leg je tranen naast elkaar
en kijk ernaar.
Rol de steen van je angst
dans ermee tot het
zijn plaats weer vindt.
Rol de steen van je rug
je weet wel hoe zwaar
de wereld weegt.
Rol de steen weg
klim uit je graf.
Jantine Dijkstra

Zondag 11 maart heb ik een fijne paas-gedichten-schrijven workshop gegeven aan 6 mensen. Het was een heerlijke groep enthousiaste mensen die allemaal in een uurtje een mooi gedicht hebben gemaakt.
Tijdens het voorlezen kwam iemand binnen en hij gaf aan het leuk te vinden als daar wat mee zou worden
gedaan.
Degenen die daar prijs op stelden hebben hun gedicht naar mij gestuurd.
Hartelijke groet, Jantine Dijkstra
Op pagina 19 vindt u de overige gedichten. (Redactie)
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 08 april		
10:00 uur
Drs R van Riezen (De Glind)
					Collecten: Stichting Voorkom, Eredienst
zondag 15 april		
10:00 uur
					

Ds E Boot
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Onderhoud gebouw

zondag 22 april		
10:00 uur
Ds E Boot m.m.v. de Cantorij
					Collecten: Jongerenproject Oeganda, Cantorij
zondag 29 april		
10:00 uur
Ds J Dubbink (Uithoorn)
					Collecten: Straatpastoraat Amersfoort, Muziek en liturgie
zondag 06 mei		
10:00 uur
Drs J Blok (Ede)
					Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
donderdag 10 mei
10:00 uur
Ds E Boot
					Oecumenische dienst Pauluscentrum/Hemelvaartsdag
zondag 13 mei		
10:00 uur
Ds A Plantinga (Den Dolder)
					Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw
zondag 20 mei		
10:00 uur
Ds E Boot
					Collecten: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek, Pastoraat
zondag 27 mei		
10:00 uur
Ds M van Giezen (Houten)
					Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Vorming & Toerusting
zondag 03 juni		
10:00 uur
Ds B Versteeg (Nijkerkerveen)
					Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

		* Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
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Agenda
dinsdag 10 april		

13:30 uur

woensdag 11 april
20:00 uur
			
20:00 uur
			20:00 uur

Activiteitengroep
College van Kerkrentmeesters
Repetitie Cantorij
Wijkteam 5

zaterdag 14 april		
11:00 uur
Op bezoek bij de bioboeren
					Hans en Trudy Jonker
maandag 16 april		

20:00 uur

Avond voor nieuw ingekomenen

dinsdag 17 april		

20:30 uur

Bestuursvergadering Cantorij

woensdag 18 april

20:00 uur

Repetitie Cantorij

donderdag 19 april

20:00 uur

Kerkenraad

maandag 23 april		

20:00 uur

Vergadering kinderdienst

woensdag 25 april
20:00 uur
			13:30 uur

Repetitie Cantorij
Activiteitengroep

zondag 29 april		

n.b.		

Oecumenische reis Ierland

woensdag 02 mei		

20:00 uur

Repetitie Cantorij

maandag 07 mei		

n.b.		

Oecumenische reis Ierland

dinsdag 08 mei		

13:30 uur

Activiteitengroep

woensdag 09 mei		

20:00 uur

Repetitie Cantorij

maandag 14 mei		

19:30 uur

woensdag 16 mei		

20:00 uur

Wijkteam 2
Repetitie Cantorij

woensdag 23 mei		
15:00 uur
			
20:00 uur
			20:00 uur
			13:30 uur

Pastoraal overleg
Repetitie Cantorij
Diaconie
Activiteitengroep

donderdag 24 mei

20:00 uur

Moderamen

maandag 28 mei		

13:30 uur

Pastorale Raad

				
					* Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"
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MEELEVEN
Chris Feiken
kampte al geruime tijd
met hartritmestoornissen en dat moest worden verholpen
door een operatie in het UMC. De operatie was 23 maart
en met Chris gaat alles goed na een nachtje ter observatie in het ziekenhuis te zijn gebleven. De operatie is
goed gelukt en de chirurg had het “’kortsluitinkje”’ bij
het hart snel gevonden. Nu is ze thuis en herstellend met
name van de narcose.
Fredo Lubbers
heeft een ”ziek hart”,
zoals hij het zelf noemt en dat hart pompt te weinig
bloed rond. Hij voelt zich daardoor matig en is snel
moe. Medio april worden er weer echo’s gemaakt.
Fredo en Vera zouden een reis naar Suriname maken, om
o.a. met de kleinkinderen te knuffelen, maar dat kan
helaas nu niet doorgaan en dat is een grote tegenvaller.
Bij Greet en Kees Bonestroo-van den Heuvel
gaat het aardig de goede kant op. Bij
Greet gaat het lopen vooruit en dat is ook met het praten
het geval. Vier keer per week heeft zij therapie. Kees
werkt weer een paar uurtjes per dag en in april volgt er
nog een scan om te zien of er sprake is van botontkalking dat veel problemen veroorzaakte.
Riek Menger verblijft tijdelijk in verpleegafdeling
Koperhorst. Het gaat naar omstandigheden redelijk al
heeft zij pijn op de borst en een hart dat niet goed werkt.
Bovendien vocht achter de longen en daardoor een afnemende kracht.
Ben Kroonenburg
kijkt uit naar de scan
op 9 april a.s. Hij heeft onzekerheid over zijn longen,
omdat hij zich regelmatig anders dan anders voelt. In
januari was hij blij dat het goed was en pas over drie
maanden terug hoefde te komen, maar die drie maanden
duren nu wel lang.
Joke Stellingwerf-Kortland
heeft al
heel wat getob met haar knie achter de rug.(vreemde
combinatie!) Zij is twee jaar geleden gevallen en dat
betekende een knieoperatie. Daarvoor had ze al eens een
meniscusoperatie gehad en na haar val kort geleden
bleek dat de knieschijf bijna door was. Op 14 maart
volgde een operatie en heeft zij nu een nieuwe knie,
waardoor zij zich 6 weken rustig moet houden. Met
stokken en rollator komt zij waar ze zijn moet. Zij is
heel blij met de kaart vanuit de Eshof.
D E
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Aan ieder die met ziekte te maken heeft, van zichzelf of
van een nabije naaste, van harte sterkte gewenst. Dat het
licht van deze lentedagen ook licht in het bestaan mag
brengen.

FELICITATIE:
Op de laatste dag van maart vierden Wilko en Sjoeke
Emmens-Sijbrandij
hun 40 jarig
huwelijksfeest. Op de dag zelf hielden zij een feest met
de familie.
Bruidspaar, namens de Eshofgemeente van harte gefeliciteerd en een goede toekomst gewenst!
							
Kees van Rietschoten

IN MEMORIAM
MARGREET VAN DRUNEN-MIJNTEN
Op verschillende momenten in het afgelopen jaar hebben we meegeleefd met Margreet Mijnten. Op het laatst
was dat via een kaart op zondag 4 maart, toen Margreet
drie dagen daarvoor met Arjen van Drunen was
getrouwd. Een huwelijksvoltrekking die in korte tijd was
georganiseerd. Er kon dan ook niet langer gewacht worden, Margreet wist dat ze uitbehandeld was.
Kort hierna, op dinsdag 6 maart, overleed Margreet. Ze
is 46 jaar oud geworden. Op maandag 12 maart vond de
dankdienst voor haar leven plaats in Voorthuizen. Het
koor FREE!, waar ze met plezier deel van uitmaakte,
heeft bij haar afscheid gezongen.
Arjen stuurde me na de uitvaart een e-mail die ik met
zijn toestemming hier opneem:
“Hierbij wil ik de
wijkgemeente De
Eshof hartelijk danken voor het meeleven wat er was tijdens de ziekte van
Margreet en na haar
overlijden. Dank
voor de gestuurde
kaarten, de gebeden
en de herinnering
aan haar tijdens de
laatste kerkdienst.
Het heeft mij en de
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naaste familie erg goed gedaan. Ik heb het steeds bijzonder gevonden dat jullie dit hebben gedaan.
Via het koor Free (die een zeer waardevolle bijdrage had
in de rouwdienst) zal ik een lijntje houden met
Hoevelaken en zo mogelijk met De Eshof.”
Niet veel van ons hebben Margreet gekend. Maar er was
een bijzondere vorm van verbondenheid. Een meeleven
zonder dat we elkaar kenden, in de wetenschap dat we
aan elkaar zijn gelinkt door de God van alle mensen.
Aan Arjen en aan familie en vrienden en vriendinnen
van Margreet wensen we van harte sterkte toe met dit
verdrietige verlies.

IN MEMORIAM ROELOF DE LANGEN
Op 7 maart overleed Roel de Langen. Hij is 91 jaar oud
geworden.
Roel woonde vanwege achteruitgang als gevolg van
dementie sinds november 2011 in woonzorgcentrum
Sint Joseph in Achterveld. Daarvóór heeft hij jarenlang
met Rie aan de Roerdomplaan gewoond. Kort nadat
Roel naar Sint Joseph verhuisde, verhuisde Rie naar een
kleinere woning op De Brink in Hoevelaken. Het was
voor beiden niet makkelijk om die laatste jaren van hun
leven gescheiden te leven. Tekenend was dat Rie, wanneer ik haar sprak, me vroeg naar Roel te gaan en dat
Roel zei: “Ga eens bij Rie langs.”
In zijn werkzame leven was
Roel vertegenwoordiger.
Hij was opgegroeid op een
boerderij en zijn vader
hoopte dat hij boer zou
worden. Maar Roel ontdekte dat hij heel goed kon
verkopen en werd vertegenwoordiger van melkmachines. Hij was dol op autorijden, kocht een Mercedes
toen hij daar het geld voor
had en reed naar boerderijen door het hele land. Omdat
hij het boerenbedrijf goed kende, kreeg hij makkelijk
aansluiting bij zijn klanten. Hij hielp hen wanneer dat
zo uitkwam bij het handmatig melken van de koeien.
Het was een mooie gelegenheid om hen te vertellen dat
er niets boven een melkmachine ging.
Rie en Roel kregen twee dochters, Lia en Trudy. Roel
was dol op hen en later op zijn schoonzoons en kleinkinderen. Hij had een optimistische natuur en maakte
graag grapjes. In zijn laatste levensjaren had hij zelf in
de gaten hoezeer hij geestelijk achteruit ging. Toch bleef
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hij opgeruimd en onderhield hij een vrolijk contact met
het verzorgende personeel.
Op woensdag 14 maart namen we afscheid van Roel in
een bijeenkomst in Elja’s Uitvaartcentrum bij de
begraafplaats. Kinderen, partners en kleinkinderen verzorgden die samen. Marieke en Jelle vertelden over hun
opa, die hield van Amerika vanwege het grootse van dat
land en die de grootste modeltractorverzameling van de
Benelux had. Jelle vertelde over de beurzen voor miniatuurtractors waar hij met Roel naar toe ging en over de
kracht van zijn grootvader die klein was maar oersterk.
Lia vertelde hoe Roel in haar poëziealbum het lied “Ga
niet alleen door ’t leven” had geschreven, niet omdat hij
het geloof in God aan zijn dochter wilde doorgeven,
maar om geen goddeloze indruk te wekken. Trudy vertelde zijn levensloop en hoe hij zich tot doel stelde van
elk van zijn kinderen en zijn kleinkinderen een ‘ondeugend ding’ te maken. Het was een mooi afscheid vol
mildheid. Hierna is Roel begraven in het graf bij zijn
echtgenote Rie, die hem in augustus 2017 voorging.
We wensen de kinderen, kleinkinderen, partners en achterkleinkinderen toe dat goede herinneringen troost
mogen geven in de ontstane leegte.

WIL NOEST
Wil Noest is eind januari met een dubbele heupbreuk in
het ziekenhuis opgenomen. Daarna ging ze naar een
verzorgingshuis in Den Haag om daar te revalideren. Zo
zou ze dicht in de buurt zijn van haar broer en schoonzus, twee van haar weinige familieleden. Eerst hoopte
ze nog wel dat ze weer naar Hoevelaken terug zou kunnen keren. Inmiddels is duidelijk dat dit niet zal lukken.
Haar adres is daarom nu: Rustoord, kamer 275B, Harriët
Freezerhof 301, 2492 JC Den Haag
AFSCHEID KEES VAN RIETSCHOTEN
ALS PREDIKANTSASSISTENT
In 2009 zijn we als gemeente een denkproces gestart om
te zien hoe we verder zouden gaan na het afscheid van
Gerard Rosbergen. Op zondag 30 augustus 2009 vond
de afscheidsdienst van Gerard plaats. Daarna, hadden
we besloten, zou er geen nieuwe predikant beroepen
gaan worden. Dat betekende een vermindering van de
predikantsformatie van 1,3 naar 1 fte.
Hoe konden we zorgen dat het werk in de gemeente
zoveel mogelijk op dezelfde manier door zou gaan?
Onder andere hebben we er toen voor gekozen een aantal mensen de kans te bieden zich uitgebreider in pastoraat te scholen en zijn de pastoraal medewerkers ontstaan (zie ook wat ik schreef onder ‘weg van de toeP R O T E S T A N T S E
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komst’ in het kerkblad van maart). Ook hebben we
besloten nog een tweede nieuwe functie in het leven te
roepen: die van predikantsassistent, ofwel P.A. (internationaal de afkorting van personal assistent – ook dat
klinkt natuurlijk mooi ). De P.A. zou taken van de
predikant over kunnen nemen die niet per se door een
predikant gedaan hoeven te worden. Kees van
Rietschoten, die toen nog ouderling was, vond dit een
leuke uitdaging. Hij wilde wel pionieren op dit terrein.
Inmiddels heeft Kees er zeven jaar heel trouwe dienst op
zitten. Hij nam alle taken die we hadden gevonden op
zich en bedacht er in de loop van de tijd nog enkele bij.
Zo maakte hij de zondagsbrieven. Ook verzorgde hij de
liturgie, wanneer er een
gastpredikant was. Hij
zette de liturgie en de
agenda en de kerkdiensten op de website van
de Eshof en stuurde die
laatste naar de BDU
(voor vermelding in de
plaatselijke krant). Hij
verzorgde het overzicht
van de kerkdiensten bij
de ingang van de Eshof.
Hij zorgde dat ik op tijd
wist wanneer er een jubileumkaart geschreven kon worden en vond zijn wederhelft Nel bereid om die kaarten
zelf te maken. Hij maakte een voorzet voor het kerkdienstenrooster en was aanspreekpunt wanneer ik met
vakantie was. En toen ik ziek was in 2016 kon Pasen
mede dankzij hem gevierd worden: bij Kees kwamen de
lijntjes rond de verschillende vieringen samen. In die
periode nam hij ook de rubriek ‘uit de gemeente’ van
me over, en die is hij tot op heden blijven invullen. En
dan heb ik nog niet alles genoemd!
Na deze zeven jaar vond Kees het een goed moment om
te stoppen. Zeven, een mooi symbolisch aantal. Hij wil
graag meer tijd gaan steken in de moestuin en in een
nieuwe hobby, glas-in-loodkunst maken.
Kees, heel erg bedankt voor de grote hoeveelheid werk
die je hebt verzet en voor de erg fijne samenwerking!
Bedankt voor je nauwkeurigheid, jij zorgde ervoor dat
niets werd vergeten. En bedankt ook voor telkens weer
de bereidheid er nog iets anders bij te doen en voor je
eigen initiatief op dat terrein. Het waren zeven goede
jaren!

D E

E S H O F

NIEUWE P.A.: NEL STOFFELSEN
Het waren met Kees
“zeven vette jaren,” zou
je met Jozef op Bijbelse
wijze kunnen zeggen.
Volgen dan nu de magere
jaren…?
Die kans is niet groot.
Want Nel Stoffelsen is
bereid de functie van
Kees over te nemen.
We zijn er heel blij mee!
Kees en Nel zijn al druk bezig met de overdracht.
Binnenkort volgt een inwijding in de geheimen van de
website van de Eshofgemeente door Inge Pie.
Het betekent dat vanaf nu alle vergaderdata aan Nel
mogen worden doorgegeven, dan zorgt zij ervoor dat ze
in de Rondom en op de website komen te staan. Ook
alle informatie die in de zondagsbrief moet komen, mag
naar Nel toe.
Nel neemt niet het e-mailadres van Kees over, maar
houdt haar eigen @dres: nel.stoffelsen@kpnmail.nl.
Nel, heel fijn dat je de opvolger van Kees wilt zijn!

AFWEZIGHEID
Van 30 april tot en met 7 mei ben ik met de oecumenische reis naar Ierland. In deze periode zal Mieke Groen
van De Glind beschikbaar zijn, mocht er een predikant
nodig zijn. Het contact met Mieke kan het beste lopen
via onze scriba Jan Hofman, zodat ook hij gelijk op de
hoogte is van wat er aan de hand is. (Via P.A. Nel
Stoffelsen gaat deze keer niet: ook zij reist mee naar
Ierland.) De gegevens van Jan staan achterop dit kerkblad

Ellie Boot

De redactie van de Rondom bedankt Kees voor de
prettige samenwerking de afgelopen jaren. Tevens
heten wij Nel hartelijk welkom en wensen haar
veel voldoening en succes in haar nieuwe functie.
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Kerkdienst en liturgie
PAASKAARS
Het afgelopen najaar vroeg ik aan Zwaan Nobels of zij
misschien de paaskaars voor 2018 zou willen beschilderen. Zwaan zei spontaan ‘ja’. En schilderde een prachtig
geheel. Een kaars met twee gezichten: nu eens kunnen
we de ene kant voor zetten, dan weer de andere. Ze
heeft er zelf iets over geschreven wat op een andere plek
in dit kerkblad te lezen is.
De paaskaars van 2017 was bewerkt door de kinderen
van de basiscatechese. En zoals elk jaar lieten we de
vervaardiger(s) van de kaars kiezen welke bestemming

naar God uitgewerkt. En in hoofdstuk vier gaat dat nog
verder. De mens wil als God zijn en denkt het kwaad
zelf wel in de hand te kunnen houden. Maar hij redt het
niet. Al snel is het kwaad niet in zijn macht, maar is hij
in de macht van het kwaad. Hoe dat misgaat, zien we in
het verhaal over Kaïn en Abel.
Na de lijst van de nakomelingen van Adam in hoofdstuk
vijf, begint in hoofdstuk zes het verhaal van Noach. Het
start met een verhaal over halfgoden, ontleend aan de
Griekse mythologie. Daarna volgt een verhaal dat eveneens in de mythologische verhalen uit de streek voorkomt: het terugdraaien van de schepping tot alles weer
woest en leeg is. Maar toch, zolang er één ‘rechtvaardig
en gaaf’ mens wordt gevonden, is het met de schepping
niet echt afgelopen.
In hoofdstuk elf gaat het over de volken op de aarde na
de vloed. Er wordt een machtige toren gebouwd,
opnieuw een motief dat ontleend is aan de verhalen uit
de regio. Het verhaal verteld hoe een concentratie van
botte macht onmogelijk het goede kan voortbrengen.
Niet op alle zondagen zal uit Genesis gelezen (kunnen)
worden. Maar een aantal van deze verhalen komt vast
langs.

deze na Pasen van het nieuwe jaar zou krijgen. Ze hebben er unaniem voor gekozen de kaars te schenken aan
Fredo Lubbers. Fredo geniet altijd enorm van de diensten waarin kinderen actief zijn en leeft erg met hen
mee. Maar zijn gezondheid gaat achteruit en het wordt
voor hem moeilijker om naar kerkdiensten te komen.
Ook kan hij, door hartfalen, nu zelf niet meer op bezoek
bij zijn kleinkinderen in Suriname. Dan moet de kaars
maar naar hem, vonden de kinderen. En zo zal het
gebeuren!

LEZINGEN UIT GENESIS IN DE PAASTIJD
Vanaf de Paasnacht tot en met Pinksteren lezen we stap
voor stap door de oerverhalen heen: Genesis 1-11.
Genesis 1 klinkt vanouds elk jaar in de Paasnacht. En de
torenbouw van Babel (Genesis 11) heeft geleid tot de
vele talen die instemmen met het Pinksterverhaal.
Het begin van Genesis wordt wel oergeschiedenis
genoemd. Niet omdat het historie zou zijn. Veelmeer
omdat het geschiedenis is die zich steeds weer zal herhalen.
Hoofdstuk twee (2,4b – 3,24) wordt wel het ‘tweede
scheppingsverhaal’ genoemd. Maar dat is het eigenlijk
niet. Er is maar één scheppingsverhaal: 1,1 – 2,3. Dit
‘tweede’ vult aan en levert commentaar.
In hoofdstuk drie wordt het niet-luisteren van de mens
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ZONDAG 15 APRIL: VOOR JONG EN OUD
Aan de viering van zondag 15 april zullen docenten en
kinderen van basisschool De Spreng meewerken. En
natuurlijk vragen we ook kinderen van andere basisscholen om mee te doen. In de weken tussen Pasen en
Pinksteren lezen we, zoals al gezegd, uit het boek
Genesis. Op 22 april staat het verhaal van Kaïn en Abel
op het rooster. Een heftig verhaal! Toch blijkt dat kinderen meestal goed met heftige verhalen om kunnen gaan,
of ze nu uit de Bijbel of andere boeken of uit films
komen. Misschien heeft het om kunnen gaan met een
heftig verhaal te maken met hoe veilig je je voelt en hoe
zeker je bent van de mensen in je directe omgeving.
In elk geval geeft het verhaal van Kaïn en Abel aanleiding om na te denken over jaloezie, iets wat we allemaal
kennen. En of we nu jong zijn of oud, en van hoeveel
goede wil ook, het kan lastig zijn hiermee om te gaan.
Op De Spreng zullen de kinderen al verschillende liedjes leren. En mogelijk lukt dat ook wel tijdens de kinderdienst in de Eshof. Van harte welkom allemaal!
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ZONDAG 22 APRIL:
KERKDIENST MET DE OEGANDAGROEP
De kerkdienst van 22 april zal staan in het teken van
Oeganda. Tijdens de 24-uursactie in de Paasnacht wordt
gewerkt aan de creatieve voorbereiding ervan.
De eerste collecte in deze viering zal voor het diaconaal
jongerenproject zijn. En er zullen nog meer manieren
zijn waarop we het project kunnen ondersteunen. Zo zal
er na de dienst de snuffelkraam zijn, een initiatief van
Willemien van Putten, Jantien Fontein, Eef van den
Hoorn en Ineke Aukema. In het vorige kerkblad stond
daar meer over te lezen, mogelijk ook in dit kerkblad.
En er zullen schilderijen te koop zijn van Peter
Hogervorst. Foto’s
van die schilderijen
zijn nu al te zien: ze
zitten in een map die
op een van de statafels in de hal van de
Eshof ligt.
Peter Hogervorst, de
vader van Mieke, is
behalve schoolmeester zijn hele leven
bezig geweest met
tekenen, schilderen en
aquarelleren. Al in zijn jeugd, tijdens en vlak na de 2e
wereldoorlog, heeft bij tekenlessen gevolgd. Later heeft
hij zich met verschillende cursussen verder geschoold in
diverse stijlen. Francofiel als hij en zijn vrouw waren,
werden er tijdens hun vele vakanties in Frankrijk schilderworkshops en schilderlessen gevolgd en werd hun
vakantiebudget aangevuld door de verkoop van ter plekke gemaakte schilderijen.
Als één van de eersten organiseerde hij samen met zijn
vrouw huisexposities in hun woonplaats Vleuten.
Peter, nu 81 jaar oud, is samen met zijn vrouw in 1989
naar Oeganda gereisd om de plek te bezoeken waar
Wim en Mieke van Vliet in het ziekenhuis aan het werk
waren. Deze reis heeft enorme indruk op hen beiden
gemaakt.
Hij stelt een door hem geselecteerd deel van zijn schilderijen- en tekeningencollectie ter beschikking voor het
project Queen of Peace. De volledige opbrengst komt
ten goede aan de werkvakantie van het team Queen of
Peace Oeganda.

Ellie Boot
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Gastpredikanten in ‘de Eshof’
In de periode tot 6 mei worden drie zondagen
ingevuld door gastvoorgangers.
Op 8 april zal dat Drs. Roel van Riezen zijn. Roel is in
de Rondom van maart al geïntroduceerd.
Op 29 april zal Ds. Joep Dubbink uit Uithoorn
voorgaan. Het is alweer jaren
geleden dat Prof. Dr. en Ds.
Joep Dubbink is voorgegaan in
de Eshof.
Joep is sinds maart 2010 als predikant voor 75% van zijn werktijd verbonden aan de PG in
Uithoorn.
Wat voor Joep Dubbink belangrijk is, zijn verhalen van
mensen en bijbelverhalen en die met elkaar in contact
brengen.
Bijbeluitleg is voor hem een belangrijk onderdeel van
de kerkdienst. Geen 'weetjes', maar begrijpen wat een
verhaal wilde zeggen toen het geschreven werd, en wat
het nu ons zou willen zeggen.
Naast zijn predikantschap is Joep Dubbink sinds september 2006 bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie
aan de VU in Amsterdam. Hij bezet, samen met een collega de Dirk Monshouwer leerstoel.
Dirk Monshouwer was predikant en bijbelwetenschapper en vanaf 1975 tot aan zijn overleiden op 9 oktober
2000 als predikant verbonden aan de Hervormde
Deelgemeente en later de Samen Op Weg gemeente ‘de
Eshof’ in Hoevelaken.

Kan een topmanager uit het bedrijfsleven als theoloog
op de kansel staan?
Ja, dan kan. En dat gebeurt ook op zondag 6 mei als
Drs. Johan Blok uit Wageningen onze gastvoorganger
is.
Johan is 51 jaar en HR Manager International bij het
Achmea concern voor de landen Australië, Canada,
Slowakije, Griekenland en Turkije.
Als klein jongetje wilde hij niets liever dan dominee
worden. Hij had zijn naam ook mee en met zijn ouders
ging hij naar de Johanneskerk. Hij vond het magisch en
het heeft hem nooit losgelaten. Filosofie, theologie en
de daarbij behorende geloofsvragen zijn hem altijd blijven boeien. In de jaren tachtig heeft hij dan ook de studie theologie aan de VU afgerond.
Waarom dan toch geen dominee geworden? Zelf zegt hij
daarover dat hij (te) veel predikanten heeft gezien die na
jaren predikant te zijn geweest, het niet meer leuk vonden of niet meer geloofden wat zij zondag na zondag
verkondigden. Johan wilde niet in dezelfde positie
terecht komen en bedacht dus dat hij ook nog wat
anders zou moeten kunnen in zijn leven dan dominee
zijn in een maatschappij die in snel tempo ontkerkelijkt.
Daarom heeft hij zijn heil gezocht in het bedrijfsleven
maar de theologie heeft hem nooit losgelaten.
Naast zijn drukke baan gaat hij gemiddeld één keer per
maand voor in een kerkdienst, nu dus ook bij ons in de
Eshof.
Frits Harmsen

Joep Dubbink heeft dus ‘iets’ met ‘de Eshof’.
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Aanbevolen door
de diaconie:
Van harte aanbevolen door de diaconie:
De collectes voor de komende weken
8 APRIL:
STICHTING VOORKOM
Voorkom! geeft preventieve
voorlichting over verslavende
middelen, met name op scholen.
Ook het geven van weerbaarheidstrainingen en voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van
ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van
(onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen
hoort bij de doelstellingen van stichting Voorkom.
Stichting Voorkom beoogt het algemeen nut en heeft
geen winstoogmerk. Uw gift voor dit goede doel is van
harte welkom.
15 APRIL.
STICHTING HULPDIENST HOEVELAKEN.
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.
22 APRIL:
JONGERENPROJECT UGANDA
Nog maar drie maanden en dan vertrekken de jongeren
en begeleiders van het diaconaal jongerenproject naar
Uganda. De ZWO van de Eshof ondersteunt de ‘Queen
of Peace Highschool’ in Mpigi tot 2019 met de verbetering van het voortgezet onderwijs voor jongeren van
Senior 1 tot 4. De Eshof gaat zich inzetten voor de
bouw van een tweede gebouw om meer leslokalen te
hebben en om een examenhal te realiseren. De
bouw in Uganda loopt volgens planning en tijdens
het verblijf van de jongeren op het project hopen
D E
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ze samen de laatste hand te leggen aan de examenhal en
deze met de mensen daar feestelijk te openen. Uw bijdrage wordt besteed aan de realisatie en de openstelling
van het gebouw. Helpt u ook mee om dit te realiseren?

29 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 levensbeschouwelijke
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.
6 MEI.
EIGEN DIACONIE.
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving 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 de Gemeente,
stichtingen en het NDB. Uw
bijdrage hiervoor is zeer
gewenst en soms zelfs hard
nodig!
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Weg van de toekomst
Niet focussen op het oplossen van problemen –
maar op wat er wél goed gaat! Daarover gaat
een artikel in het Ouderlingenblad van maart
2018. “Waarderende gemeenteopbouw verandert je gemeente,” schrijft men. WGO, zo kort
men dit af. WGO levert nieuwe inzichten op die
gebaseerd zijn op wat binnen de gemeente
mogelijk is. Zorgt voor verbinding. Maakt mensen enthousiast. Roept vertrouwen wakker dat
vernieuwen mogelijk is.
Die weg van de waarderende gemeenteopbouw,
dat is de weg die we graag (willen) gaan! In de
kerkenraad hebben we ons daarvoor uitgesproken. Enne, dan niet de principes vervolgens
loslaten en terugvallen in onze gebruikelijke
probleemoplossende manier van werken…
Wat is waarderende gemeenteopbouw?
Het woord zegt het al. Het is een manier van werken
waarbij je onderzoekt wat je als gemeente in huis hebt.
Hoe kunnen ons verlangen en onze roeping waargemaakt worden door wat er al is? Wat hebben we al in
huis? En hoe kunnen we de organisatie daarop richten?
Iedereen kan hieraan meedoen. Je kunt jezelf de vragen
stellen, die in het artikel worden genoemd. Waar zie jij
het hart van de Eshofgemeente het warmst kloppen?
Waar zie jij God aan het werk in de gemeente? Het is
een andere manier van kijken en van doen. Een manier
die mensen voedt. Als we ons hierop richten, gaan we
zien wat er allemaal aan goeds gebeurt. En dat maakt
dankbaar en blij. Het was er al, maar nu zien we het
beter. WGO is dus eigenlijk geen methode – het is een
levensstijl. Je kunt je eigen leven volgens deze stijl
leven.
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Er wordt in het blad een aardig voorbeeld gegeven. Het
sluit niet één op één naadloos aan op onze situatie, maar
er is wel veel van te herkennen.
“Een wijkgemeente worstelt met de huidige inrichting
van het pastoraat. Het wordt steeds moeilijker om pastorale ouderlingen te vinden. Contactpersonen hebben het
gevoel dat ze hun taken niet goed (kunnen) vervullen:
een groot deel van de gemeente stelt geen prijs op hun
bezoek. Omzien naar elkaar, dat is toch een belangrijke
bouwsteen van de gemeente? De motivatie voor een
taak in het pastoraat daalt. Hoe motiveren ze gemeenteleden daarin actief te worden?
Samen formuleren ze het verlangen voor de toekomst:
‘een gemeente die op elkaar en op de omgeving betrokken is’.
Bij het waarderend onderzoek ontdekken ze dat er al
veel ‘pastoraat’ gebeurt, alleen buiten het traditionele
bezoekwerk. Pastoraat vindt plaats in verschillende vormen van ontmoeting, spontaan en georganiseerd, binnen
en buiten de kerk! Ze besluiten ontmoetingen te gaan
stimuleren, waardoor de onderlinge betrokkenheid kan
groeien. Het wijkwerk wordt anders ingericht, waarbij
minder mensen met meer tevredenheid hun taak kunnen
doen.”
Ik denk aan een voorbeeld uit onze situatie: het koffiedrinken na de kerkdienst. Het is een bijzonder belangrijk onderdeel van pastoraat aan elkaar. Hier kun je even
horen hoe het met deze of gene gaat. Maar het is ook
een gebeuren waar niet iedereen blij van wordt.
Woorden als ‘kliekjesgeest’ kunnen dan vallen. Want die
is er onvermijdelijk ook: de gemeente bestaat bij de gratie van de onderlinge samenhang van de verschillende
gemeenteleden. Dat levert groepjes op, mensen die iets
met elkaar delen en blij zijn elkaar weer te zien en te
spreken. Alleen, als je zo’n groepje niet hebt, kan dat
maken dat je je eenzaam voelt te midden van heel veel
mensen.
‘Hoe lossen we dit op?’, vragen we ons in de kerkenraad af. En we spreken af dat de dienstdoende ambtsdragers hier een taak in hebben: laten zij afstappen op mensen die alleen staan of mensen die nieuw zijn.
Dat is een manier om hiermee om te gaan. Maar je zou
ook (en tegelijkertijd) naar andere dingen kunnen kijken. Kort geleden nog sprak ik iemand die zei: “Ik voelde me warm ontvangen; toen ik hier de eerste keer
kwam, was er gelijk iemand die me aansprak.” Zó gaat
het dus ook!
Of je kijkt vanaf een afstandje naar al die groepjes mensen met koffiekopjes in hun hand. Omdat ik me vanwege het geluidsvolume graag een beetje afzijdig houd,
P R O T E S T A N T S E
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Weg van de toekomst
overkomt dit me wel eens. En je denkt: wat fijn dat er
zoveel mensen even blijven om koffie te drinken en
elkaar te spreken. Ik weet nog dat dit één van de dingen was die me aantrokken in de Eshofgemeente, toen
ik hier in 1994 voor het eerst rondliep: dat er elke zondag koffie is na de dienst. En die koffie is er nog
steeds! Wat goed dat er elke zondag weer twee mensen
bereid zijn om al die koffie en thee te zetten en alle

kopjes af te wassen.
Van waarderende gemeenteopbouw word je blij. Je
richten op positieve ervaringen maakt energie vrij.
Goede verhalen geven hoop. “Zo bouwt de Heer aan
zijn gemeente”, zegt het artikel. “Waar je op hoopt,
gebeurt ‘vanzelf’.”
Ellie Boot

COLLECTEOVERZICHT DECEMBER 2017			
				

Datum

Diaconie

Bedrag

3-12-2017
Eigen diaconie
3-12-2017
Passantenverblijf
10-12-2017
Diaconaal Beraad Nijkerk
10-12-2017
Passantenverblijf
17-12-2017
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
17-12-2017
Naar school in Haiti
24-12-2017
St De Hoop of ander goed doel
24-12-2017
Naar school in Haiti
24-12-2017
Stichting de Hoop
25-12-2016
Hospice Nijkerk
31-12-2017
Eigen diaconie
31-12-2017		

Totaal

Kerk

159,82 Onderhoud gebouw
14,30		
155,10 Pastoraat
22,40		
186,17 Muziek en liturgie
30,20		
96,44		
143,62 Jeugd - en Jongerenwerk
340,88		
285,55 Eredienst
93,25		
155,02 Onderhoud gebouw

1682,75

Totaal

Diaconie

7-1-2018
14-1-2018
21-1-2018
28-1-2018

Missionair werk PKN
Eigen Diaconie
Hospice Nijkerk
JOP catachese en educatie

Bedrag

Totaal

146,90
155,75
238,56
140,20

681,41

Kerk

Diaconie

4-2-2018
11-2-2018
18-2-2018
25-2-2018

Jongerenproject Oeganda
Eigen Diaconie
Kerk in Actie 40 dagen tijd
Kerk in Actie 40 dagen tijd

Totaal

		

Bedrag

120,68
140,00
134,00
151,85

546,53

		

Totaal

121,45

110,12
240,71
172,70
104,58

90,39
115,07
163,08
129,20

497,74

Kerk

Bedrag

Pastoraat
Eredienst
Vorming & toerusting
Eredienst

Totaal

100,90

Bedrag

Vorming & Toerusting
Jeugd - en jongeren werk
Cantorij
Onderhoud gebouw

COLLECTEOVERZICHT FEBRUARI 2018		
				

Datum

128,53

978,99

COLLECTEOVERZICHT JANUARI 2018		
				

Datum

Bedrag

88,20
105,75
141,50
120,50

455,95
Collectebeheerder José van Dasselaar
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Wouda Bakker op Haïti - vervolg
Dit stukje in de Rondom is een vervolg op het
eerste verhaal over mijn tijd op Haïti.
Deze keer een kort verslag over het land en het
leven van de mensen hier.
Natuurlijk niet compleet maar wel zoals ik het
heb ervaren en beleefd. Afgelopen december
werd er tijdens de kinderkerstdienst gecollecteerd voor de stichting van Marijke Zaalberg.
Van het geld is , samen met dat van een andere
kerk, een mooi klimrek voor de kleuters
gekocht. Wat waren ze er blij mee.
Haïti, leven in dit land
Vandaag schrijf ik een stukje over het land en hoe het
voelt , ruikt, is om hier te zijn. Op dit moment hebben
de mensen hier drie dagen vrij vanwege carnaval.
Hier in de bergen merken wij daar niets van maar in de
stad lijkt het een belangrijk feest te zijn voor de ménsen.
Omdat de kinderen nu niet op school zijn, hebben wij
een rit naar de stad gemaakt. Om het klimrek te kopen
waar we voor hebben gespaard en mensen in Nederland
voor hebben gedoneerd.

fruitverkoop op straat

Marijke heeft een open 4wiel aangedreven auto. Daarin
zitten wij met gehoorbescherming vanwege het lawaai
van de motor. Ook hebben wij een sjaal voor mond en
neus. In de bergen vanwege de stoffige zandweg. In de
stad vanwege alle benzine- en dieselstank. Overal in de
stad is het vol met auto's en lawaai. Het stinkt er verschrikkelijk. De stank is vaak zo erg dat je het voelt in
je keel. Overal ligt vuilnis. Een ophaaldienst is hier
bijna nergens. Soms zijn er wat verzamelplaatsen in de
stad waar wel wat wordt opgehaald. Ook zijn er mensen
die wat straten vegen. Maar er ligt veel troep overal op
straat. Mensen leven vaak op straat, verkopen alles aan
de straat en repareren bijv. ook hun motor op straat.

Je motor verkoop, of
repareer je ook op
straat.
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De wegen in de stad zijn overvol. De rijen met auto's
soms drie dik. Verkeersregels zijn er , bij mijn weten,
niet.
Alles rijdt door elkaar en als je maar brutaal genoeg
bent kom je er wel.
Gelukkig is Marijke gewend aan het verkeer.
Na een ritje stad ben je ongelooflijk vies. Toen ik thuis
kwam, waste ik als eerste mijn handen. Het water was
zwart. Dat waren alleen nog maar mijn handen. Kun je
nagaan hoe de rest voelt. En je haar dan...
Wij waren in de stad ook nog even in het ziekenhuis om
Agathe te bezoeken (een werkneemster van Marijke).
Zij moest worden geopereerd. Dat is inmiddels gedaan.
Het was daar onvoorstelbaar voor ons in Nederland.
Oud, klein en hier en daar niet echt schoon. Bovendien
moet je alles zelf meenemen. Lakens, een kussen, handdoek enz. De familie moet het eten brengen.
In de stad zijn en wonen is erg ongezond.
In de bergen is de lucht gelukkig schoner(wel stoffig in
deze tijd) hoewel hier ook veel motoren langs rijden.
Naast de taptap hét vervoermiddel in Haïti. Op zo'n
motor zitten soms wel 4 mensen en ook kleine kinderen.
Soms zelfs met een groot pak erbij voor de markt. De
taptap is vaak een oud busje, een vrachtwagen of zoiets.
Soms wel heel mooi beschilderd. Maar eigenlijk altijd
oud.
In de bergen wonen de mensen in kleine huisjes.
Tegenwoordig vaker van
steen maar soms ook nog van
hout met blikken golfplaten
als dak. Groter dan een paar
vierkante meter is dat niet.
Een bed erin is een zeldzaamheid. Alleen voor de mensen die wat meer hebben of
soms als ze oud zijn. De rest slaapt op de grond. Vaak
met velen. Er zijn nogal wat grotere gezinnen in de bergen.
De mensen leven en koken eigenlijk altijd buiten. Koken
op een vuurtje. Op hout van een boom of soms houtskool. De mensen zitten veelal voor hun huisje.
Dat gaat best zolang het warm is maar in de regentijd is
er veel ziekte hier.
Begrijpelijk natuurlijk. Alles is dan vochtig en nat.
Water of elektriciteit hebben ze niet. Voor water en wassen wordt de rivier gebruikt. Vrouwen lopen met enorme hoeveelheden was in manden op hun hoofd naar de
rivier of een stroompje.
P R O T E S T A N T S E
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Wouda Bakker op Haïti - vervolg
De was ligt te drogen in het gras , op stenen, of op prikkeldraad.
De kinderen die hier naar school gaan krijgen in elk
geval een maaltijd.
Deze bestaat uit rijst. Altijd met bruine bonen. Voor
sommigen de enige maaltijd per dag.
Kinderen die hier komen, wonen soms dichtbij maar
eten vaak ook een aantal uren lopen. Zij vertrekken dan
als het nog donker is of net licht wordt. Over die kleine
bergpaadjes. Denk je dat eens in voor Nederlandse kinderen.
De mensen in de bergen
verbouwen vaak wat
groente. Dat verkopen ze
op de markt. Sommigen
hebben een klein winkeltje
langs de straat. Of ze hebben een geit of een koe.
Daarvan hebben ze dan wat melk of vlees of een jong te
verkopen.

Wij eten hier ook elke dag rijst met bruine bonen.
Omdat Marijke zelf een groentetuin heeft zit er wel
altijd sla bij en wat andere groente. Bietjes, boontjes of
broccoli. Dus krijgen we wel genoeg vitamines binnen.
Er is ook een mangoboom en altijd lekker fruit.
Ik heb mijn best gedaan iets over het leven in dit land te
vertellen. Ik weet dat het onvolledig is en niet voor te
stellen. Bovendien zie je hier zoveel ziekte en ellende
dat er veel emoties los komen. Maar gelukkig zijn er
ook mooie momenten. Zoals gisteren, toen ik in de bergen wandelde in het zonnetje. Dat was heerlijk en
relaxed. Afgelopen zondag zijn we naar wat huisjes
gelopen die gebouwd zijn na de aardbeving. Als je dan
om je heen kijkt, woon je in een prachtig land. Alleen
als je niets hebt ...

Wouda Bakker

Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.)
In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen
over het traject Kerk 2025 van de Protestantse Kerk in
Nederland. Uitgangspunt daarbij is: ‘back to basics’,
terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we
kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons
kerk-zijn?
De in dit kader door de generale synode genomen
besluiten – die ook voorgelegd zijn aan gemeenten en
huidige classes – hebben o.a. betrekking op het aantal
classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes
(twintig tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze,
de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van
gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap
van predikanten, de veranderingen in de visitatie, en
gemeentevormen.

Een en ander begint nu concretere vormen aan
te nemen. De huidige classes Apeldoorn, Ede,
Harderwijk, Hattem en Nijkerk vormen per 1
mei 2018 de classicale vergadering (CV) Veluwe.
In oktober en maart zijn er al voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per ‘oude’ classis, de CV kan er voor kiezen
om dit aantal te verhogen naar vijf. De CV zou dan uit
25 afgevaardigden bestaan, bij dit aantal is het waarD E
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schijnlijk gemakkelijker om het breed moderamen
(BM) te bemensen.
In de nieuwe situatie heeft niet iedere (wijk)gemeente
een afgevaardigde naar de CV, het is dus van groot
belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de
CV goed van informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.
Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt
momenteel gevormd door Martin Morsink (voorzitter)
uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn.
Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur
uitgesproken voor een boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de functie
van voorzitter en scriba worden minder wenselijk
geacht. Ondergetekende is gevraagd de functie van 2e
scriba te vervullen.
Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de
functie van de elf classispredikanten in de afrondende
fase, op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit moeten
nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze
classis. De classispredikant speelt o.a. een belangrijke
rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe classis.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba
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Liturgische Vormgroep en
Kinderdienst op weg naar Pasen
In de afgelopen weken vulden de kinderen van
Kinderdienst en Basiscatechese het kruis voor in de kerk
met kleurrijke geschilderde beelden van alle verhalen
die in de veertigdagentijd aan hen werden verteld.
Voor de kinderen werd het een feest om elke zondag
met hart en ziel aan te werken en voor de gemeente een
feest om te zien hoe elke zondag hun deze verbeeldingen de gesproken en gezongen woorden aanvulden.
Op Goede Vrijdag was het kruis leeg...
om met Pasen de kracht van het Leven te ontdekken.
Tussen de schilderijtjes met verhalen bloeit het nieuwe
leven, in de vorm van bloeiende narcissen, ons tegemoet.

Het is een feest om te ervaren hoe dit gezamenlijke project onze kracht en verbondenheid opnieuw heeft
versterkt !
De liturgische vormgroep.

het met bloemen
Beste mede-gemeenteleden,
En weer is er een jaar voorbij met voor iedereen zijn of haar eigen verhaal. Geluk, verdriet, gezondheidsproblemen, zicht- of onzichtbaar leed misschien. Geboorten, huwelijken, jubilea, sterven. Maar natuurlijk heel veel
verjaardagen. En daar zijn we dankbaar voor en blij mee.
Maar….. bloemen kosten geld en heel veel medeleven kost dus ook iets
meer. Daarom vragen wij weer een bijdrage van u voor het bloemenfonds
in de bekende bloemengeld-envelop.
Mogen wij weer een beroep doen op uw gulle gift zodat het ons komend
jaar weer zal lukken om met iedereen, die dat nodig heeft, mee te leven?
U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer
NL66RABO0302213813 – zie achterin de Rondom.
Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage, namens heel veel mensen die dit gebaar erg waarderen.
Lies Lekkerkerker/Joke van der Klok
P.S. is er nog iemand met affiniteit voor bloemen en zou u ons organisatorisch willen ondersteunen
dan horen wij dat graag.
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Herdenkingsbijeenkomst voor
Ken Froland
Op vrijdag 13 april, 13.30 uur, De Eshof
Op vrijdag 13 april vindt er in de Eshof een
bijzondere ceremonie plaats. Er zal die middag
een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden
ter nagedachtenis van Ken Froland.

betekenis aan een oorlog die voor hen heel ver weg was.
In 2015 werd Ken tot ereburger van Hoevelaken
benoemd.
In 2017 kwam hij voor het eerst in de afgelopen tien
jaar niet naar Hoevelaken. Zijn gezondheid liet het niet
meer toe. Gelukkig was er een filmopname van hem
gemaakt en van het verhaal dat hij te vertellen had. Die
film werd aan de kinderen getoond.
Op 22 mei overleed hij in zijn woonplaats Los Angeles.
Kort daarna is hij gecremeerd.
In overleg met zijn zus Inez Jevning, die hem meestal
vergezelde naar Hoevelaken, en haar zoon Neil, is een
klein deel van zijn as apart gezet. Die as zal na de herdenkingsbijeenkomst verstrooid worden op het strooiveld van de begraafplaats. Zo eren wij Ken en wat hij in
zijn leven heeft betekend voor Hoevelaken en zal hij
voor altijd met ons dorp verbonden blijven.

Kenneth Stanley Froland, geboren uit Canadese
ouders, was tijdens de Tweede Wereldoorlog radiotelefonist. Hij kwam met de geallieerde troepen naar
Nederland en was betrokken bij de bevrijding van
Hoevelaken. Zijn vriend en collega radiotelefonist
Walter Strang sneuvelde in die periode in ons dorp. Nog
altijd is er op 4 mei een stille tocht naar het monument
van Walter Strang en worden daar bloemen neergelegd.

Jack Bowen en Hans Brink, gepensioneerd kapitein en
luitenant-kolonel van het Royal Edmonton Regiment,
zullen naar Nederland komen om tijdens de bijeenkomst
te spreken. Annahes Boezeman, Saskia Verhoeven en
Jan Hollander zullen als musici hun medewerking aan
de ceremonie verlenen.
Graag nodigen we iedereen uit de bijeenkomst bij te
wonen.
Ellie Boot

De laatste tien jaar van zijn leven kwam Ken jaarlijks
naar Hoevelaken. Dat deed hij altijd op of rond de
datum waarop zijn vriend sneuvelde: 19 april. Zijn hernieuwde contact met Hoevelaken was te danken aan
Theo Zuurman. Ruim tien jaar geleden ging Theo op
zoek naar het verhaal achter de toen nog onbekende soldaat, die we jaarlijks gedachten op 4 mei. Hij kwam in
contact met het Royal Edmonton Regiment van het
Canadese leger, waar zowel Walter als Ken deel van uitmaakten. Via die legerafdeling kwam hij in contact met
Ken Froland.
Ken raakte zo betrokken bij onze jaarlijkse herdenking
van zijn vriend dat hij daar zijn eigen deel aan ging bijdragen. Als hij naar Hoevelaken kwam, vertelde hij de
kinderen van de basisschool over zijn oorlogservaringen. Hij hield niet van oorlog. En hij vertelde over zijn
vriend Walter.
Dankzij Ken leerden we in Hoevelaken veel over de
geschiedenis van het dorp in 1945. Voor kinderen gaf hij
D E
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Ken Froland en Charlotte de Groot bij het monument
van Walter Strang
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En we gingen:
“Samen op weg naar Pasen”!
Hoewel er in de Eshof al diverse bij-zondagen
zijn geweest, was zondag 11 maart de eerste
keer dat er een bij-zondag XL was. De organisatie had zich op zowel gemeenteleden van de
Eshof gericht als op de Paulusgemeenschap en
inwoners van Hoevelaken. Zou het wat worden???
150 aanmeldingen voor workshops kwamen er binnen,
140 mensen hadden aangegeven te zullen blijven lunchen. Wat een levendigheid, zowel in de Eshof als in het
Pauluscentrum.
Er was een verscheidenheid aan
workshops waar
aan meegedaan
kon worden,
voor ieder was
er wel iets interessants. Of je
nu met groen een mooi paasstuk wilde maken, naar een
verhaal wilde luisteren, of een lezing over muziek en
beeld wilde bijwonen, het kon. Maar je kon ook wandelen of gedichten schrijven, of je een weg door het
Paasverhaal zingen. Met zoveel diverse workshops was
er altijd wel iets te kiezen.
Voor de jongeren
en kinderen was er
een heel eigen programma, buiten in
een tent stonden de
12+ jongeren
onder professionele leiding een graffitistuk te maken
en binnen werd
zowel het tekenen in zand als het schilderen op groot
doek enthousiast ontvangen. Het werk van de kinderen
zal tussen Pasen en Pinksteren in de Eshof te bezichtigen zijn.

Het was een fijne, geslaagde dag. Er was ruimte voor
ont-moeten
want van alles mocht en er ‘moest’
niets. Er was bezinning door al bezig te gaan met het
thema Pasen en er was verbinding. En juist dat laatste is
het element waar de organisatie erg dol op is.

Op de “hoe vond u het?” flyers, maar ook via mails en
apps die de organisatie na afloop heeft ontvangen,
kwam de vraag “volgend jaar weer???” een aantal keren
voorbij.
Het is zeker de uitdaging waard om te kijken of het volgend jaar weer lukt. Als er opnieuw zoveel enthousiasme bij de vrijwilligers en betrokkenen is, moet dat vast
gaan.

Samen op weg… dát is toch eigenlijk kerk zijn.
De organisatie van de bij-zondagen
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Palmpasen
25 maart 2018

D E

E S H O F

17

Programma Vorming &
Toerusting in april 2018
In april bent u van harte welkom bij onderstaande activiteiten. Meestal kunt u op de
geplande avond binnenlopen, maar voor een
aantal activiteiten is het nodig dat u zich aanmeldt via de mail:
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com.
Dit staat bij de activiteit vermeld.
Op zaterdag 14 april 2018, 11.00 - 14.00 uur
Op bezoek bij de bioboeren Hans en Trudy Jonker
Eshof-leden Hans en Trudy Jonker wonen en werken
sinds kort op de biologische boerderij “Veld en Beek” in
Doorwerth. In het voorjaar van 2018 gaan we er een
kijkje nemen. Hans schrijft erover (in de Rondom van
maart 2017): “Een prachtige boerderij met blaarkop
koeien, grote natuurgebieden waar de ossen lopen, een
potstal die ook als kas gebruikt wordt en ondernemers
die streven naar een natuurlijke kringloop. Maar ook een
boerderij waar nog volop geëxperimenteerd wordt en
het hard werken is om die kringloop te realiseren. We
krijgen uitleg van Hans over het reilen en zeilen van het
bedrijf en daarna gaan we wandelen in het natuurgebied
naast de boerderij, de uiterwaarden van de rivier de
Rijn.
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij ‘de Eshof’ om 10.00
uur
Terug in Hoevelaken: Rond 15.00 uur
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 30
Kosten: 10 euro eigen bijdrage per persoon, indien
mogelijk
Aanmelden via email:
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
of bij Henk Boswijk

Heb je behoefte om zo nu en dan even stil te
staan; je te bezinnen? Is dat lastig te realiseren
of ben je op zoek naar een manier daarvoor?
Kom dan

kennismaken met meditatie
Wat ‘doen’ we in meditatie? Eigenlijk doen we niets.
We proberen het ‘doen’ te laten. Voor even laten we
onze aandacht los van de drukte van het verstand en
richten we ons op de stille ruimte van ons hart. We verkennen die stilte en het onverklaarbare van ons bestaan.
Wat is er in die stille ruimte te beleven?
In een aantal opeenvolgende weken in mei en juni
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Op woensdag 18
april, 19.30 - 21.30
uur in Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg
Film: Fill the Void, een debuut van regisseuse
Rama Burshtein
De streng orthodox-joodse Shira
probeert in de supermarkt een
glimp op te vangen van haar toekomstige echtgenoot. Ze heeft
hem nog nooit gezien, maar is
dolblij dat haar vrijgezelle
bestaan bijna ten einde is. De
verloving volgt spoedig, maar
dan sterft Shira's zus tijdens de
bevalling van haar eerste kind.
De baby overleeft de tragedie en de hele familie springt
bij om weduwnaar Rivka in de opvoeding te ondersteunen. Het huwelijk van Shira wordt ondertussen op de
lange baan geschoven. Als Rivka overweegt te hertrouwen in België komt Shiras moeder met een voorstel om
Rivka en zijn baby dicht bij huis te houden: Shira zou
met Rivka kunnen trouwen.
Fill the Void is geen aanklacht tegen het systeem van de
orthodoxe joden, de film laat wel treffend zien dat het
pijn kan doen als je tegen je wil en kunnen in buiten het
gangbare systeem valt. En dat is een pijn die universeel
is.
Kaartjes, 6,75 euro per stuk via de bibliotheek of aan
de zaal tenzij uitverkocht.

Anneke van der Herberg

komen we op een vast
moment bij elkaar. Na een
korte toelichting over meditatie, begeleid ik de groep naar
stil worden. Iedere keer verkennen en (be)proeven we een
andere vorm van meditatie en
ervaren we hoe dat is.
Ben jij benieuwd, is je interesse gewekt, heb je vragen
of wil je je aanmelden? Laat het me weten, dan houd
ik je op de hoogte en ontvang je binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomsten.
Yvonne de Gier-Jongejan
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Gedichten gemaakt tijdens
workshop van Jantine Dijkstra
Pasen
De grot
dood
steen
hopen waarheid

In de verte ontwaken
licht lucht en plant.
Door de beleving ontknopt er een bloem.

herfst
verstilling
samen opstaan
in waarheid

De ochtend is realistisch
Jezus’ lijden is niet realistisch
een begin voor een nieuwe start.

Yvonne de Gier

Een koolmees is vernieuwen
het genieten is beknopt
er ontwaakt een nieuw idee.
Door water is er leven.

Lange slierten zwarte jassen
neefjes, nichten fietsen langs
lachen frisse lucht.
In het hart bevrijden
klopt het wel of niet
de dood vernieuwen
zelf vertrouwen
uit je grot.

Willy van den Berg

Pasen

Harm Albert Zanting

Wanneer de lente komt
en ik er nog ben
mag ik weer.
In de zachte lucht
hoor ik veel
als ik stil ben
zie ik veel
als ik stil ben
ruik ik veel
als ik stil ben.

Ritme
Voeten bedenken
de golfstroom van adem
het borrelt halfvol.
Haastig roeiend
vloeien we soepelweg
naar wat we ons voorstellen.

Als lijden leven wordt
leef ik honderd keer harder.

Liesbeth van het Ende
Yvonne de Gier
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Keiland op Terschelling
Keiland is zeven dagen lang een mix van work- Kerk - Elke morgen en avond is er een gezamenlijke
shops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten viering, oecumenisch en eenvan het eiland Terschelling.
voudig van opzet. De ochDit jaar vindt de elfde editie plaats met als thema ‘Op
veren’. Het belooft het een mooi programma te worden
met een gevarieerd aanbod van kunstzinnige, verdiepende en vrolijke workshops voor jong en oud en met
mooie vieringen in de ochtend en de avond. Keiland
vindt plaats van zondag 29 juli tot en met zaterdag 4
augustus 2018 op natuurkampeerterrein Swartduin,
prachtig gelegen te midden van bossen en duinen aan de
westzijde van het eiland.

tendviering is lichtvoetig en
speels, de avondviering is
meditatief van karakter.
Tijdens de vieringen wordt er
veelzijdig en meerstemmig gezongen, liederen van Iona,
Taizé en uit het nieuwe liedboek, een Bijbeltekst gelezen, een verhaal verteld of een stukje theater gespeeld.
In de avondviering is er een lange stilte en ruimte voor
eigen voorbeden.

Keiland 2018: “Op veren”

Kamperen – Het kamperen is heel eenvoudig, in de

Wat geeft jou vleugels, waar krijg je energie van?
Waardoor voel je je gedragen?
In workshops en in vieringen zoeken we naar veerkracht
en vrolijkheid.

natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en
het terrein is omringd door
bossen en duinen, op fietsafstand van de zee.

Keiland bestaat uit kunst, kerk en kamperen
Kunst - ’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit

Voor wie? - Keiland staat open voor iedereen: singles,

een afwisselend aanbod van
workshops zoals beeldende
kunst, muziek, schrijven, theater, dans of meditatie. Er is voor
de kinderen en tieners een apart
workshopprogramma. 's
Middags is er tijd om zelf in te
vullen en alle gelegenheid om andere Keilanders te ontmoeten.

jong en oud, voor stellen en gezinnen met kinderen en
jongeren van alle leeftijden. Keiland is voor mensen die
op een speelse en/of verdiepende manier met geloof
bezig willen zijn, met respect voor ieders beleving.

Meer info? Kijk op: www.keiland.nl of mail naar
info@keiland.nl

Aanmelden St. Lucas en St. Maarten reis naar
Assisi en Rome
U kunt zich nog steeds aanmelden voor onze 10
daagse reis naar Assisi en Rome, ook mensen buiten genoemde parochies zijn van harte welkom.
We vertrekken op 4 september per vliegtuig naar
Assisi daar verblijven we een paar dagen, vervolgens
reizen we verder met de touringcar naar Rome.
Terugreis is op 13 september.
Zie ook www.stlucas.nu/reis/
Opgave geschiedt rechtstreeks bij Paulus Reizen;
Sandra van Eekelen per e-mail info@paulusreizen.nl
of per telefoon 024-3818198
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U kunt de reis bekijken met het dagprogramma
op: www.paulusreizen.nl
Voor alle informatie kunt u zich ook wenden tot
Willie van de Brug

Hartelijke groet,
namens St. Lucasreizen, Willie
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Ruim de kast eens op ...
En breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, snuisterijen, borduursels of leuke keuken spulletjes, die een
vergeten leven lijden, bij ons, zodat wij er in de Eshof
en straks op Koningsdag en op de rommelmarkt, een
leuke snuffel kraam mee vol te kunnen hangen en die
mooie dingen kunt u dan weer kopen en zo krijgen zij
dan weer een nieuw leven bij een nieuwe blije eigenaar.
Ook zijn er heel mooie schilderijtjes te koop die door de getalenteerde vader van Mieke van
Vliet – Hogervorst gemaakt zijn
en die hij voor de Eshof actie ter
beschikking heeft gesteld.

De eerste snuffel
kraam is op 22 april
in de Eshof na de
kerkdienst voor en
door de Oeganda
groep en de tweede snuffel-markt is op de
Koningdag en daarna nog op de rommelmarkt.
U zult versteld staan kijken bij de mooie dingen die er
nu al binnen zijn gekomen en die u voor gemiddeld
2.00 euro kunt kopen.
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten

De opbrengst
is voor ons
eigen diaconale jongeren
project.

of Ineke Aukema

Het team Jantien Fontein Eef van Hoorn Ineke Aukema
en Willemien van Putten

Avond voor nieuwe leden
Graag willen we ieder, die nieuw of ‘bijna nieuw’ is in
‘de Eshof’, uitnodigen voor een informele avond van
kennismaking met ‘de Eshof’ en elkaar.
Het kan zijn dat u het afgelopen jaar nieuw bent ingeschreven in de Eshofgemeente. Maar het kan ook zijn
dat u (nog) aarzelt over het kerklidmaatschap. Of dat u
al wat langer lid bent en wat meer over de gemeente
zou willen weten. We willen u graag wegwijs maken
en hopen dat u zich in ‘de Eshof’ thuis zult gaan voelen.
De kennismakingsavond zal gehouden worden op
maandag 16 april, 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. En misschien wilt u met
de aanwezigen delen wat u bewogen heeft om
naar deze avond te komen.
D E
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Wilt u zelf laten weten of u komt of niet? Dan weten
we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt
zich (graag vóór 10 april) opgeven bij:
Nel van Rietschoten

Graag tot ziens op 16 april!
Jac van Hoeijen (voorzitter kerkenraad)
Ellen van der Linden (ouderling)
Ellie Boot (predikant)
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Queen of Peace, Oeganda.
Even voorstellen:
INTERVIEW
DEMI BEITLER
WIE BEN IK?
Ik ben Demi Beitler, 18
jaar oud, heb 1 broer, een
vader en een moeder. Hier
woon ik nog steeds bij wat
zo zijn voordelen heeft,
namelijk: een schone was
en elke avond een bord
met eten.
Ik studeer momenteel aan
de Marnix Academie in
Utrecht. Deze school is
gespecialiseerd in de Pabo.

WAT MOET JE WETEN OVER MIJ?
In mijn vrije tijd hockey ik en als ik tijd over heb, kijk
ik Netflix. In weekenden ga ik graag stappen, meestal
ga ik in Amersfoort uit.
WAT WEET JE NOG NIET OVER MIJ?
Als je mij goed kent weet je alles over mijl. Ik ben een
open boek voor mensen die dichtbij mij staan. Ik praat
graag en over alles.
DE ESHOF
Vanaf kleins af aan kom ik in de Eshof, hier ben ik
gedoopt. Naast dit project heb ik ook nog meegedaan
aan een project in Moldavië en meegedaan in een jeugdmusical.
Mijn leukste herinnering aan de Eshof is het meedoen
aan het project in Moldavië. Daar komt nu een mooie
herinnering bij!
OEGANDA
Bij terugkomst uit Moldavië wist ik gelijk dat ik bij een
volgend project weer mee wilde! Toen we ons konden
aanmelden was ik de eerste die zich heeft aangemeld.
Op de QOP High School zitten kinderen die gedeeltelijk of helemaal niet hun schoolgeld hoeven te betalen.
Helaas krijgt deze school geen subsidie van de overheid.
Toch hebben zij geld nodig om kinderen in Oeganda een
betere kans te kunnen geven. Daarom gaan wij ervoor
zorgen dat deze school de mogelijkheid krijgt om subsidie te krijgen. Zodat zij meer kinderen de kans kunnen
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bieden voor een betere toekomst. Aangezien ik mij voor
kinderen in wil zetten vind ik dit een mooi initiatief. En
wil ik mij hier graag voor inzetten.
Hiervoor hebben wij natuurlijk wel geld nodig zodat
wij dit project kunnen realiseren. Ondertussen hebben
wij al vele acties gedaan, zowel gewone acties als teambuildingsacties waaronder de nieuwjaars duik.

INTERVIEW
ANJE BOSWIJK
Hoi! Ik ben Anje Boswijk en ik ben 18 jaar oud. Ik zit
nu in 6vwo op het
Vathorst College in
Amersfoort.
Mijn hobby's zijn
muziek luisteren, lezen,
en stappen met vrienden en vriendinnen. Ik
hou ook heel erg van
reizen.
Ik kom al mijn hele
leven in De Eshof,
omdat mijn moeder daar dominee is. Ik heb hele leuke
herinneringen aan De Eshof, vooral van toen ik meedeed aan de jeugdmusical in 2013 en van toen ik meedeed aan het jongerenproject naar Moldavië in 2015. Ik
vind het dan ook heel leuk dat ik weer mee kan doen
aan een jongerenproject, dit keer naar Oeganda.
Mijn belangrijkste reden dat ik mee ga naar Oeganda is
dat ik de mensen daar graag wil helpen. Het lijkt me
ook heel leuk om ze te ontmoeten en om mee te maken
hoe ze daar leven. Ik hoop dat de mensen daar het ook
leuk zullen vinden om ons te ontmoeten, en ik hoop dat
we iets moois kunnen achterlaten daar. Voor mij is het
project geslaagd als het schoolgebouw af is en als de
leerlingen daar goede nieuwe schoolspullen hebben,
zodat ze een mooie toekomst kunnen opbouwen.
De komende maanden moeten we nog aan de slag om
de rest van het geld bij elkaar te krijgen, maar ik denk
dat dat met de steun van alle geweldige mensen in de
gemeente zeker gaat lukken!
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Sponsoracties
Queen of Peace
Is uw auto toe aan een wasbeurt?
Zaterdag 21 April wassen wij uw auto!
Het diaconale projectteam Queen of Peace 2018 staat
vanaf 10 uur voor u klaar bij de Eshof.
Tot 16 uur kunt u uw auto brengen.
Terwijl u een boodschap gaat doen, verzorgen wij uw
auto.
Voor 8,- euro is uw auto schoon.
De opbengst van deze autowasactie komt geheel ten
goede van het diaconale project Queen of Peace 2018.

Afscheid van basiscatechese na 6 jaar...
Toen onze oudste zoon Tobias begon waren er 2 basiscatechese-groepen, onder leiding van mevrouw
Lensen, Lieske en Feije Duim, Sylvia Feiken, Ellen
van der Linden, Petra Floor en Desiree Nieuwveld.
Jonathan startte 2 jaar later in zijn groep onder leiding
van mevrouw Lensen, Lieske en Feije Duim, Gerwin
Duine en Petra Floor.
De groep van onze dochter Bénine was een meidengroep en één jongen, Joran.
Lieske Duim, Anneke Waslander, Anje Boswijk en
Petra Floor hebben deze groep begeleid.
De kinderen hadden op dinsdagavond altijd veel plezier.
Zij hebben veel geleerd: de cirkel, de kring van het
kerkelijk jaar, over de doop, er zijn bijbelverhalen verteld en zij hebben verschillende bijbels vergeleken. Zij
mochten de paaskaars ontwerpen en versieren en hebben veel geknutseld.
De excursies naar Oriëntalis en de Rooms-Katholieke
kerk aan ’t Zand in Amersfoort vonden zij heel leuk.
Er zijn gastsprekers op bezoek geweest die kwamen
vertellen over hun werk en geloof.
Ter afsluiting van de basiscatechese-tijd ging Tobias
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naar Superfun in Amersfoort en Jonathan naar NEMO
in Amsterdam.
In de mooie dienst van 18 maart, die de groep van
Bénine samen met Ellie heeft voorbereid, zongen wij:
Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.
(Hanna Lam)
en het basiscatecheselied:
De rugzak vol dus we kunnen gaan trekken.
Een nieuw begin en de basis is goed.
We reizen verder langs allerlei plekken
in het geloof dat je liefde ontmoet. (Gerard van
Midden)
Na de dienst en de lunch gingen de kinderen naar De
Spelerij – De Uitvinderij in Dieren.
Ze hebben erg genoten!
Allemaal hartelijk bedankt voor de fijne tijd.
Menno en Esther
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Oeganda project zomer 2018
Nog maar 3,5 maand en dan vertrekken de jongeren en begeleiders van het
diaconaal jongerenproject naar de Queen of Peace Highschool in Mpigi, Oeganda.

In deze laatste maanden staan er nog een paar hele mooie acties op stapel om geld in te zamelen voor het project. Zo kunnen er nog steeds heerlijke taarten worden besteld, staat er een grote autowasdag op de planning, kan
je voor slechts 15,00 euro een Moederdag fotoshoot doen in een kever cabrio op een prachtig landgoed en kan er
op zaterdagochtend 9 juni 5 kilometer worden hardgelopen voor dit goede doel. Bijgevoegd alle informatie
over de verschillende acties. Heb je vragen, mail dan naar:

queenofpeace.deeshof@gmail.com.

Oproepje voor materialen voor de
Queen of Peace Highschool
Voor de leerlingen van Queen of Peace zijn wij nog op zoek naar de volgende materialen.
Deze materialen zal het jongerenteam deze zomer meenemen naar Oeganda.
• In goede staat Engelstalige leesboeken, geschikt voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
en voor de leerkrachten
• Nette 1-persoons beddenlakens
• 11x zwarte sport/voetbalbroekjes dames maat S/M
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Oeganda project zomer 2018

Acties jongerenproject:
Buddyrun

Wil je ook samen trainen? Vanaf woensdag 4 april start een loopgroep
elke week om 19.30 uur o.l.v. Celine van den Heuvel bij De Haen
(duur 1 uur). Inschrijven voor de run (kosten 5 euro) en training
(kosten 10 euro) via buddyrun2018@gmail.com

Muziekdag
Moederdagactie
Gemeenteuitje
D E
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Vrijwilligers gezocht!
Rommelmarkt de Eshof
Vrijwilligers gezocht!
Voor de rommelmarkt de Eshof zijn wij op zoek naar
een aantal enthousiaste vrijwilligers met een passie voor
rommel!

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar een aantal vrijwilligers die in de keuken en in het Grand Café de catering
op zich willen nemen.

24 en 25 mei - inrichten van de kerk

Na 12 uur wordt de kerk opgeruimd en klaar gemaakt
voor de dienst van 27 mei. We eindigen de dag gezamenlijk met een broodje en een kop soep. Hopelijk kunnen we dan ook de voorlopige opbrengst van de rommelmarkt bekendmaken. Het geld van de rommelmarkt
gaat dit jaar naar het Queen of Peace project in Oeganda
van de Eshof & de Paulus parochie.

Op 24 en 25 mei is de Eshof open tussen 18:00 en 20:00
uur. Op deze dagen krijgen mensen de gelegenheid om
hun spullen te komen brengen. De kerk is op dit
moment al ingericht voor de rommelmarkt. Alle spullen
die ingezameld worden moeten verdeeld worden over de
tafels. Het gaat dan vooral om het sjouwen van dozen,
maar ook om het snuffelen naar de mooie spullen die
we binnenkrijgen en het inrichten van de verschillende
stands.

26 mei - de rommelmarkt
Op de dag van de rommelmarkt zelf zijn we op zoek
naar mensen die het leuk vinden om te helpen bij de
verkoop van de spullen. Idealiter heeft u donderdag of
vrijdag ook geholpen bij het inruimen en heeft u uw
eigen stand op orde gebracht. Verder worden de vrijwilligers verdeeld over de verschillende stands.

Lijkt het je leuk om mee te helpen? Laat het ons dan
weten! Heb jij een voorkeur voor een bepaalde stand of
help je liever in de keuken? Geef het dan aan ons door,
dan houden wij daar rekening mee bij de indeling van
de vrijwilligers.
U kunt uzelf opgeven via:
rommelmarktdeeshof@gmail.com
Stefan Stitselaar

Lieve mensen,
Voor alle attenties, apps, en telefoontjes, hartelijk dank!
Het heeft me meer dan goed gedaan.
Ben nu weer thuis om verder te herstellen .
Ria Kooistra

De bloemen en/of attentie gingen in maart naar:
Dhr.en Mevr. W.C.Emmens- Sijbrandij Monshouwerlaan 30 - 40 jaar getrouwd

DE JARIGEN:
Dhr Schuurman, Mw Rietveld, Dhr Scheepstra, Dhr Rijnhout, Mw Braam, Dhr Guliker. Mw Hummel,
Mw Top-v Wessel, Mw v Tamelen-Kok, Mw Beitler- Pothoven, Dhr Schreiber, Mw Schuurman, Dhr Jager.
Wanneer bloemen/kaart: 70 jaar bloemen, 71-74 jaar kaart, vanaf 75 jaar elk jaar bloemen; Bij 12 ½ , 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.
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Administratie
VERHUISD:
fam.Kamphorst			

		

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. W. Noest – Lensink		
UITGESCHREVEN:
Dhr. H.H. Jansen			
Jarick van den Heuvel		

		

wijk 4/5

wijk 9

					wijk 3
					wijk 8

OVERLEDEN:
Dhr. R. de Langen		

		

sectie 4

Adri Zijlstra
email: kerkelijkbureau@pgdeeshof.nl

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u
rechtstreeks of op een later tijdstip via internet
beluisteren en op verschillende manieren opzoeken:
Ga naar de website van ‘De Eshof’:
www.pgdeeshof.nl kijk bij “diensten en internet”
(linker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook
naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.

Colofon

‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken.
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.
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 van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse

Inleverdata

Inleverdatum voor het meinummer is

dinsdag 24 april 2018

Inleverdatum voor het nummer van juni is
dinsdag 29 mei 2018
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij		
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