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                          Pinkstergeest

Toen Jezus sprak: ‘Ik ga nu heen’,

liet Hij Zijn kind’ren niet alleen,

beloofde hen de Heil’ge Geest,

zo Hij er éérst niet was geweest.

Wie in de Zoon van God gelooft,

is daarmee ook Zijn Geest beloofd,

Die elke dag van ons bestaan,

als Trooster met ons zal gaan.

De Heil’ge Geest wijst soms terecht

en onderwijst ons op de weg,

de toekomst kondigt Hij ons aan,

hoe alles naar Gods plan zal gaan.

De Geest spreekt uit zichzelf geen woord,

alleen dát wat Hij heeft gehoord

van Hem, die zelf de Waarheid is,

Wiens woord gewis en zeker is.

De Geest verheerlijkt zo Gods Zoon,

Die altijd in Gods kind’ren woont.

Zó zijn de Vader, Zoon en Geest

aanwezig komend Pinksterfeest !

Johannes :16:5-15 

Geschreven door Aagje Lingen,  



zondag 06 mei  10:00 uur  Lieske Duim
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
donderdag 10 mei 10:00 uur  Linda de Wals en Lieske Duim
     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
 
zondag 10 juni  10:00 uur  Ds M Groen (De Glind)
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Jeugd- en jongerenwerk 

zondag 17 juni  10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Eigen Diaconie, Pastoraat
 
zondag 24 juni  10:00 uur  Ds Boot en Linda de Wals
     Oecumenische dienst Pauluscentrum/ Feest Petrus en Paulus 

zondag 01 juli  10:00 uur Drs J van Greven (Blaricum)
     Collecten: JOP Jeugdwerk zomer, Vorming & Toerusting
 
zondag 08 juli  10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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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 08 mei  13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 09 mei  20:00 uur  Repetitie Cantorij

maandag 14 mei  19:30 uur  Wijkteam 2

dinsdag 15 mei  20:00 uur  Wijkteam 6

woensdag 16 mei  20:00 uur  Repetitie Cantorij

woensdag 23 mei  15:00 uur  Pastoraal overleg
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  Diaconie
   13:30 uur  Activiteitengroep

donderdag 24 mei 20:00 uur  Moderamen
   18:00-20:00 uur Inzameling rommelmarkt

vrijdag 25 mei  18:00-20:00 uur Inzameling rommelmarkt

zaterdag 26 mei  9:00-12:00 uur  Rommelmarkt

maandag 28 mei  13:30 uur  Pastorale Raad
   20:00 uur  Wijkteam 3

woensdag 30 mei  20:00 uur Repetitie Cantorij

dinsdag 05 juni  13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 06 juni  20:00 uur  Repetitie Cantorij
   20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Gesprek Dorpskerk

woensdag 13 juni  20:00 uur  Repetitie Cantorij

dinsdag 14 juni  20:00 uur  Kerkenraad

woensdag 20 juni  20:00 uur Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep
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Weg van de toekomst

In het vorige kerkblad schreef ik over ‘waar-
derende gemeenteopbouw’. Waarderende 
gemeenteopbouw kan een gemeente verande-
ren, stelt een artikel in het Ouderlingenblad 
van maart 2018. Je vraagt je af: wat hebben 
we in huis? Wat is er al? Hoe kunnen we ons 
richten op wat er al is in plaats van op wat 
ontbreekt?
Het Ouderlingenblad noemde een voorbeeld 
met betrekking tot pastoraat. Soms kan blij-
ken dat er al veel meer gebeurt op pastoraal 
gebied dan je denkt. Bijvoorbeeld als je ziet 
dat er ook andere vormen van pastoraat 
plaatsvinden dan een bezoek bij iemand aan 
huis. Op veel verschillende manieren kunnen 
gemeenteleden naar elkaar en naar mensen 
buiten de gemeente omzien. En dit te zien 
maakt blij en geeft vertrouwen.

Laat ik nou net deze week een mail krijgen van een 
ouderling met een idee dat hier alles mee te maken 
heeft en dat net zo eenvoudig is als sterk. Ze schrijft 
hoe ze het voor het eerst verwoordde tijdens een wan-
deling die onderdeel was van een bezinningsmoment 
in de kerkenraad. Onderzoek wijst uit dat er veel een-
zaamheid is, zegt ze. “Onder andere de zondagmiddag 
en zondagavond worden door veel mensen als eenzaam 
beleefd. Ook het alleen eten valt sommigen zwaar. 
Natuurlijk zijn er al mooie initiatieven zoals het eten in 
de Kopperhof op sommige dagen, maar vaak wordt 
juist de huiselijke kring gemist.”
Dus, schrijft zij, als mensen nou een paar keer per jaar 
aan een ander de mogelijkheid bieden om aan te schui-
ven aan tafel? Bijvoorbeeld voor de koffie, de lunch of 
het avondeten? Misschien kunnen we als kerkenraad 

hiermee een begin maken. En misschien volgen ande-
ren het voorbeeld dan wel. Gastheren en gastvrouwen 
geven een dag en tijdstip aan. En wie het leuk vindt 
eens gastvrij te worden onthaald, kan zich inschrijven.

Het doet een beetje denken aan het ‘engelenproject’, 
dat we (alweer) zo’n twintig jaar geleden in de Eshof 
hadden. In de Adventstijd bezorgde toen een ‘engel’ uit 
de gemeente aan een ander gemeentelid kleine atten-
ties, van een kaart tot een warme maaltijd tot nog weer 
iets anders. Op zijn website schreef Ben de Graaf nog 
niet zo lang geleden een column over het 
Scandinavische Wichtelmannetje (https://www.ben-
tekstschrijver.nl/geluksmomentjes-met-het-wichtel-
mannetje/), een soort goedaardige huisgeest die men-
sen geluksmomenten bezorgt. Ook dit idee past in deze 
sfeer. Het is een idee dat de moeite waard is om verder 
uit te denken en uit te werken. Roept het iets in je op 
en heb je zin aan de ontwikkeling van dit plan mee te 
werken? Geef het me door!

Ellie Boot
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SCHILDERIJEN EN GRAFFITI-KUNST

Op zondag 11 maart, zondag ‘laetare’, zijn we samen 
met de Paulusgemeenschap via allerlei workshops op 
weg gegaan naar Pasen. In die workshops hebben jonge-
ren en kinderen verschillende kunstwerken gemaakt. De 
kinderen hebben onder leiding van Cees Otte en Diana 
Kneppers-Doornekamp het thema Pasen met verf op 
doek getoverd. Jongeren hebben met Feije Duim en 
Maarten Kneppers-Doornekamp buiten in een grote tent 
en met schorten aan beelden van de toekomst op borden 
gespoten. Een toekomst waar ze natuurlijk zelf deel van 
uitmaken.
Een aantal van deze kunstwerken is nog tot en met 
Pinksteren in de Eshof te bewonderen.
Enne… doen jullie volgend jaar weer mee?

DONDERDAG 10 MEI: HEMELVAARTSDAG

Hemelvaartsdag, dat betekent: dauwtrappen! We zullen 
net als drie jaar geleden te gast zijn in de prachtige tuin 
van de familie Ramsbotham in het Hoevelakense bos 
(Hoevelakense Boslaan 1). Een tuin onder hoge bomen, 

waar het Britse echtpaar planten kweekt die gedijen in 
de natuurlijke omgeving die gegeven is.
Hierna zijn we te gast in het Pauluscentrum, waar ons 
koffie wacht en waar Lieske Duim en Linda de Wals 
zullen voorgaan in een morgengebed. De jongeren van 
het Oegandateam zullen meedoen aan het dauwtrappen 
en ze werken ook mee aan de kerkdienst. Op een andere 
plek schrijft Linda meer over het programma van deze 
ochtend.
Weer of geen weer, het dauwtrappen gaat door. Van 
harte welkom!

VRIJDAG 18 MEI: HUWELIJKSVIERING 
DIETRIX VAN DER VEER EN 

PIM VELDHUIZEN

Op vrijdag 18 mei bekrachtigen Dietrix van der Veer en 
Pim Veldhuizen (Jacob Geelstraat 6, Utrecht) hun ver-
bondenheid met elkaar in het bijzijn van een ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Ze doen dat in kasteel 
Kerckebosch in Zeist.
Al zit het woord ‘kerk’ in de naam, beiden kiezen niet 
voor een kerkelijke zegenviering. Bij een deel van de 
kerkelijke liturgie voelen ze zich thuis, maar bij andere 
delen niet. En als je je huwelijksdag vormgeeft, zoek je 
dan niet naar een geheel dat bij je past?
Met z’n drieën hebben we daar een mooie vorm voor 
gevonden. Door het aansteken van kaarsen plaatsen we 
de huwelijksviering in het licht van gedachtenis en 

dankbaarheid. In dat licht zal ik iets zeggen over de 
band tussen hen beiden, ontstaan tijdens het diaconale 
project van de Eshofgemeente in Babadag (Roemenië) 
in 2005, over hun vertrouwen en over hun weg naar de 
toekomst. Na een muzikaal intermezzo voltrekt vervol-
gens de ambtenaar het burgerlijk huwelijk.
Ik verwacht dat het een mooie ceremonie en een prach-
tige dag zullen worden!

Kerkdienst en liturgie
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10 JUNI: ZOMERMATINEE FREE

Het koor FREE repeteert er al iedere dinsdagavond 
voor: voor het zomerconcert dat op 10 juni in de Eshof 
gegeven zal worden. Houd de datum vast vrij in de 
agenda; het belooft een mooie, verrassende en muzikaal 
gevarieerde middag te worden!

BRUNCHDIENST OP ZONDAG 17 JUNI: 
GEBRUIK JE TALENTEN! 

Nog een paar maanden en dan gaat het diaconaal pro-
jectteam naar Oeganda!
Vanuit Hoevelaken gaat een groep van zeven jongeren 
en vier begeleiders naar Mpigi om te helpen bouwen 
aan een highschool. Het doel is de Queen of Peace 
Highschool gereed te maken, zodat men daar niet alleen 
naar school kan, maar er ook examen kan afleggen. 
Daarmee zal de school als officiële middelbare school 
erkend worden. De kinderen hoeven dan niet meer 
ergens anders naartoe om examen te doen, de school-
kosten worden lager en de bijdrage vanuit de overheid 
zal groter worden.
 
Neem er Matteüs 25,14-23 eens bij: de gelijkenis van de 
talenten. Dit bouwen aan de school van Mpigi kun je 
zien als het in praktijk brengen van ‘talenten’. Dat is 
iets wat ons allen kan aanspreken. We hebben allemaal 

iets gekregen en zijn ergens goed in. De een kan goed 
piano spelen, de ander kan prima koken of taarten bak-
ken en weer een ander kan mensen motiveren en organi-
seren. We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal 
wel een unieke eigenschap of gave.
 
In de dienst van 17 juni zal hieraan aandacht gegeven 
worden. Meer nog, er zal ook een andere eerste collecte 
zijn. Deze keer worden er speciale zakjes met euro´s 
uitgedeeld (1, 2 of 3 euro).
De bedoeling is dat we de inhoud vermeerderen door 
gebruik te maken van onze talenten. Je zou bijvoorbeeld 
een taart kunnen bakken, waarvoor je de ingrediënten 
koopt  met de euro´s, en die taart voor een hoger bedrag 
verkopen. En dat kun je eindeloos herhalen…
De opbrengst kan vervolgens terug in het zakje gestopt 
worden.
 
Tijdens de dienst van zondag 8 juli zullen we de 
Oegandagroep uitzwaaien. Het is de bedoeling dat we 
dan vóór de dienst begint de speciale zakjes inleveren. 
De opbrengst van onze talenten zal meegegeven worden 
naar Oeganda als extra bijdrage aan de school.
We hopen als diaconie en ZWO dat jullie allemaal mee 
willen doen om je talenten in te zetten!

Henry Westein en Ellie Boot

Free vertelt en zingt "Dichtbij"
de reis van een leven

Op zondag 10 juni om 15.00 uur in De Eshof vertelt en 
zingt Free het verhaal van Tobit. 
Tobit is een vrome, Joodse man. Hij heeft een zoon, 
Tobias. Gaat het verhaal over hem? Of over zijn zoon? 
Misschien gaat het verhaal wel over niemand. Of over 
ons allemaal? 

Aan de hand van gospel, pop en het Nederlandse lied 
vertellen we van bijzondere mensen, bijzondere verha-
len en bijzonder dichtbij. 

Toegang is gratis; een vrijwillige donatie wordt op prijs 
gesteld. Na afloop heffen we met elkaar het glas op het 
begin van de zomer. Graag tot dan!

Lodewijk de Vries
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Gastvoorgangers in mei
In de Rondom van april is onze gastvoorganger voor 
6 mei, Drs. Johan Blok uit Wageningen, geïntroduceerd. 
Johan heeft echter laten weten helaas een dubbele 
afspraak gemaakt te hebben zodat hij niet in de Eshof 
kan voorgaan. Zijn plaats wordt ingenomen door ons 
gemeentelid Lieske Duim. We zijn Lieske, theoloog in 
spé, uitermate dankbaar dat zij in de dienst op 6 mei wil 
voorgaan.

Op 13 mei is Ds. Adriaan Plantinga onze gastvoorgan-
ger. Het is voor de eerste keer dat Adriaan zijn opwach-
ting maakt in de Eshof.

Adriaan Plantinga is in 1964 geboren in het Friese 
Barradeel maar is opgegroeid in Naarden Vesting waar 
zijn vader predikant was in de Grote Kerk van Naarden. 
Reeds op jonge leeftijd bleek zijn liefde voor muziek en 
dan vooral pianomuziek maar ook het predikantschap 
trok hem. 

Zo gebeurde het dat Adriaan na zijn middelbare school 
toegelaten werd op het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam om piano te studeren. Omdat ook theologie 
bleef trekken ging Adriaan na het conservatorium de 
studie theologie volgen aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hierna heeft Adriaan een jaar in Manilla op 
de Filippijnen gewerkt, waar hij zich bezighield met het 
mede ontwikkelen van een eigen ‘muzikale taal’ voor de 
plaatselijke bevolking.

Geloof en muziek spelen een belangrijke rol in zijn 
leven. Adriaan vindt het steeds weer verrassend dwars-
verbanden te ontdekken en te benutten tussen zijn werk 
als predikant en muziek. Muziek speelt een belangrijke 

rol in pastorale ontmoetingen. Het biedt een directe toe-
gang tot het hart van mensen. Adriaan brengt mensen 
aan de hand van ter plekke gespeeld pianowerk met 
elkaar in gesprek rondom geloof en levensverhaal.

Adriaan is werkzaam geweest als predikant in 
Warnsveld-Leesten en vanaf 2012 is hij verbonden aan 
de Maria Christinakerk in Den Dolder. Daarnaast is hij 
werkzaam als pianist en componist, en als zodanig 
actief in de dorpsgemeenschap van Den Dolder
Adriaan woont in Amersfoort en is getrouwd met 
Diederiek van Loo. Diederiek is ook predikant en is als 
gastpredikant enkele keren in de Eshof voorgegaan. 
Samen hebben ze twee dochters die, hoe kan het ook 
anders, zeer muzikaal zijn.

Op 27 mei ontmoeten we een oude bekende, 
Ds. Marian van Giezen uit Houten. 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 
de Utrechtse Heuvelrug. 

Haar overgang van de katholieke kerk naar de 
Protestantse Kerk was geen beslissing die op een achter-
namiddag is genomen. Aan het boek ‘Honderd jaar 
vrouwen op de kansel, 1911-2011’ heeft Marian bijge-
dragen met een hoofdstuk ‘Van Pastoraal Werker tot 
Predikant’. Daarin beschrijft zij haar ervaring dat ze 
zich als Pastoraal Werker in de RK kerk, dus als theolo-
ge, 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’. 
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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. Marian woont in Houten.

Omdat het juninummer van Rondom na 3 juni bezorgd 
wordt, volgt hier de introductie van onze gastpredikant 
voor die zondag. Dat zal zijn Ds. Bartho Versteeg van 
onze buurgemeente in Nijkerkerveen. Het is voor Bartho 
Versteeg de eerste keer dat hij in de Eshof voorgaat.  

Bartho is predikant van de Eben Haëzerkerk in 
Nijkerkerveen. De Eben Haëzerkerk en ‘de Eshof’ heb-
ben iets gemeenschappelijks. Beide zijn ontstaan uit de 
plaatselijke  Hervormde Gemeente. De Eben Haëzerkerk 
echter ruim 10 jaar eerder dan ‘de Eshof’.

Sinds 2011 is Bartho Versteeg werkzaam in 
Nijkerkerveen. Zijn weg naar het predikantschap was 
niet een op voorhand uitgestippelde route. Opgegroeid 
in het Brabantse Heusden en Wijk en Aalburg, een 
orthodox Protestantse enclave in het Rooms-Katholieke 
Brabant, was de zondagse kerkgang in een kerkelijk 

betrokken gezin een verplicht nummer. Aanvankelijk 
koos Bartho een andere maatschappelijke route. 
Afnemende betrokkenheid bij alles wat met geloof en 
kerk te maken had was bepaald geen opmaat naar een 
theologische studie. Toch bleef er altijd een klein vonkje 
branden en zo kon het gebeuren dat Bartho op een 
bepaald moment zijn baan opzegde en zich ging toeleg-
gen op een theologische studie. Aanvankelijk op de 
Bijbelschool ‘de Wittenberg’ in Zeist, later op de 
Theologische Universiteit van Kampen.

Na afronding van zijn studie was Bartho vanaf 2001 
werkzaam in de Hervormde Gemeente in Kerkenveld en 
Alteveer (Drenthe) en vanaf 2011 dus in Nijkerkerveen. 
Het werken in een dorpsgemeenschap als Nijkerkerveen  
betekent volgens Bartho dat je je als predikant goed 
moet inleven in de dorpscultuur. In Nijkerkerveen heerst 
nog de mentaliteit van ‘de handen uit de mouwen’. 
Daarnaast is voor veel mensen binding met de kerk nog 
de gewoonste zaak van de wereld. Dat is prettig maar 
het maakt de positie van een predikant ook bijzonder. 
Voor velen, met name ouderen wordt de predikant 
gezien als een soort bemiddelaar tussen God en henzelf. 
Dat vraagt van een predikant  in de snel veranderende 
samenleving om voortdurende reflectie en afstemming 
over de vraag hoe je als predikant de gemeente waaraan 
je verbonden bent, werkelijk kunt dienen. 

Onder andere om deze reden is het klooster voor Bartho 
een belangrijke plaats geworden om de eenzijdigheid 
van de eigen traditie aan te vullen. Hij is als oblaat ver-
bonden met de Willibrordabdij in Doetinchem. Oblaat, 
dat wil zeggen dat er een vastere band is met het kloos-
ter en de monniken zodat er iets van wat je proeft in een 
klooster, een blijvende  plaats in je leven krijgt.

Bartho is getrouwd met Willie. Samen hebben ze twee 
dochters waarvan de oudste studeert en het ouderlijk 
huis inmiddels heeft verlaten. Bartho houdt zich fit met 
hardlopen en rijdt regelmatig op zijn motor rond. 

Frits Harmsen
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Leve de kerk
    
    
    Leve de kerk die ruimte schept
    die openstaat voor iedereen.
    Een vrijplaats en schuilplaats
    een plaats voor jou en mij

    Leve de kerk die oproept tot bezinning
    tot ommekeer, tot inzicht 
    dat niet het grote maar het kleine belangrijk is
    dat niet het sterke maar het tere is wat ontroert.
    Een kus, een hand, 
    meer dan een gebaar willen zijn.

    Leve de kerk die niet wil berusten
    en de idealen van gerechtigheid,
    vrede en heelheid niet wil prijsgeven,
    nooit en te nimmer!
    En blijft profeteren
    al is het tegen wind en stemmen in!

    Leve de kerk waar kinderen kind mogen zijn
    en ouderen oud mogen zijn en mogen dromen over toen.
    Waar jongeren kunnen zoeken in alle vrijheid,
    in alle vervreemdheid
    niet wetend waar te beginnen en hoe.

    Leve de kerk waar brood en wijn gedeeld wordt
    met eenieder en voor eenieder
    een gemeenschap van mensen
    die allen kinderen van God genoemd willen worden.

    Leve de kerk
    Leve één grote wereldwijde oecumene, samen in een kring
    Alle kleuren van de regenboog samen verenigd,
    Eén in Christus
    Een gemeenschap van mensen 
    die allen kinderen van God genoemd willen worden
    en dat is meer dan jij en ik samen.

    Leve de kerk, ja leve de kerk!

Schrijver onbekend
Eerder gepubliceerd in het Dialoogje van juli/augustus 2013
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Het project 40 dagentijd richting Pasen heeft de kinderdienst samen met de liturgische vormgroep (LVG) vorm-
gegeven.
Het is begonnen met een leeg kruis voor in de kerk.

Elke week kregen de kinderen tijdens de kinderdienst een Bijbelverhaal te 
horen. Daarna kregen ze een schort voor, penselen in de handen en mochten ze 
het verhaal wat ze gehoord hadden uitbeelden op een paneeltje.
Deze paneeltjes werden in de kerkzaal op het kruis gehangen.
Per week zagen we het kruis voller worden met uitgebeelde verhalen van de 
kinderen.
En wat waren de kinderen er enthousiast mee bezig!
Sommigen maakten alleen een paneeltje, 
anderen waren samen ijverig bezig.
Op Goede Vrijdag werd het kruis leegge-
haald om met Pasen weer volgehangen te 
worden omdat we toen de opstandig van 
Jezus vierden.

Een vol kruis en een volle kerk met mensen, 
samen vierden we de opstanding.
Met Pasen kregen de kinderen bij binnenkomst in de Eshof een narcis die ze 
op het kruis mochten hangen, tussen de paneeltjes. Symboliek van nieuw 
leven.

De kinderdienst

   40 dagentijd  - Pasen

Donderdag 10 mei: Hemelvaart 2018
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is het thema voor de Hemelvaart-viering. De oecumenische werkgroep en een 
aantal jongeren uit het diaconale project verzorgen de invulling van het programma van deze ochtend.  ‘Gaat uit 
over de gehele wereld, en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen’. Dat is één van de zinnen die we zullen 
horen in de evangelielezing vandaag. Een zin, die ons bracht bij het thema en het betrekken van de jongeren.
Voor deze ochtend is een programma samengesteld: 
08.45 uur:  ‘Dauwtrappen’. Uiterlijk kwart voor 9 aanwezig zijn op het kruispunt voor het huis 
  van de familie Ramsbotham, Hoevelakense Boslaan 1, Hoevelaken. We krijgen dan
   een rondleiding bij ‘Op de Haar tuinen’.
09.30 uur:  Koffie met iets lekkers erbij, verzorgd door de jongeren van het diaconale project.
10.00 uur:   Hemelvaart-viering. Hierin zullen Lieske Duim en Linda de Wals voorgaan, met 
  medewerking van een aantal jongeren. 
Tijdens het ochtendprogramma is veel ruimte voor persoonlijk contact. Ook kunt u informatie krijgen over de 
acties die de jongeren vormgeven om geld in te zamelen. Ze zijn erg gemotiveerd ‘goed te doen’ in Oeganda. 
Zij hopen van harte op een ‘goede ontmoeting’ met u! De opbrengst van de collecte tijdens de viering, willen 
we daarom graag aan dit goede doel schenken. 
Mocht u pas ná het dauwtrappen, of ná de koffie willen aansluiten: ook dan bent u van harte welkom!
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Impressie uit de kerkenraad
GEMEENTEBERAAD
De uitnodigingsbrief die gelijk met deze Rondom de 
Eshof bij u is bezorgd, kan u niet ontgaan zijn. U wordt 
donderdagavond  14 juni 2018 om 19.30 uur verwacht in 
de Eshof voor het  gemeenteberaad, onder de noemer 
“Een vitale kerk blijven”.  De voorbereidingscommissie, 
bestaande uit predikant Ellie Boot, scriba Jan Hofman en 
vrijwilligerscoördinator Lieske Duim, is druk doende het 
programma voor het gemeenteberaad , voor te bereiden.  
De kerkenraad hecht er aan het traject dat we met elkaar 
ingaan met u te delen en uw feedback te ontvangen. 
Voor meer context verwijs ik u naar de uitnodigingsbrief 
en de stukken die hierover in diverse nummers van 
Rondom de Eshof zijn geschreven.

VERANDERINGEN
Vitaal blijven gaat niet vanzelf, daar moet je wel iets 
voor doen. Onze gemeente wordt ouder en al zijn we 
trots op het grote aantal vrijwilligers dat een bijdrage 
levert aan het kerkenwerk, het blijft een feit dat we het 
werk met minder mensen moeten uitvoeren. Dit manifes-
teert zich vooral in de kerkenraad, waar het steeds lasti-
ger wordt om nieuwe ambtsdagers te vinden. In het ver-
leden heb ik als voorzitter meer dan eens mijn zorg hier-
over met u gedeeld in de Rondom de Eshof. Een stevig 
getalsmatig onderbouwd stuk, dat ik een kleine twee jaar 
geleden hierover  schreef staat mij nog helder voor de 
geest, net als de discussie die ik hierover met de kerken-
raad had. 
We werken al  jaren met minder ouderlingen dan het 
vastgelegde aantal, sinds een paar jaar hebben we in het 
college van kerkrentmeesters een ambtsdrager tekort, 
waardoor dit college haar werkwijze heeft aangepast.  In 
september neemt een aantal  diakenen afscheid. Ook het 
college van diakenen heeft, ondanks het benaderen van 
een behoorlijk aantal mensen, tot op heden nog geen 
gemeenteleden gevonden die het ambt van diaken voor 
een aantal jaren willen bekleden. Mijn ambtsperiode 
loopt in september af en ook voor mijn rol zijn we al 
bijna een jaar bezig de puzzel te maken. 
Het zelfde werk met minder mensen doen op de manier 
waarop we het altijd hebben gedaan is een onmogelijke 
opgave. We zullen keuzes moeten maken in wat we doen 
en wat we niet meer kunnen doen en het is noodzakelijk 
om na te denken hoe we de gaten die  vallen op een 
andere wijze kunnen invullen. Dit is niet een verant-
woordelijkheid van de kerkenraad alleen, maar de ver-
antwoordelijkheid van de hele gemeente. Ik ben er van 
overtuigd dat we met elkaar de oplossing vinden, want 
die vitaliteit zit in onze Eshof gemeente van jong tot 
oud!
In de kerkenraad experimenteren we inmiddels al met de 

nodige veranderingen. Zoals bijvoorbeeld  veranderingen 
om de vergaderlast nog verder te verminderen, het verga-
deren leuk en levendig te houden en de verschillende 
onderdelen van de kerkenraad dichter bij elkaar te bren-
gen. Experimenteren en evalueren. Wat werkt behouden 
we en perfectioneren we waar mogelijk, wat niet werkt 
stoppen we of we verzinnen er een nieuw experiment 
voor. 

EINDE CLASSIS NIJKERK
In het kader van de wijzigingen in de landelijke structuur 
van de PKN bestaat de Classis Nijkerk per 1 mei 2018 
niet meer. Als gemeente maken we nu deel uit van de 
veel grotere Classis Veluwe. De gemeenten uit de oude 
Classis Nijkerk gaan nu verder als “Ring” Nijkerk. De 
Ring is geen bestuurlijk kerkelijk orgaan, maar een ver-
band van gemeenten die met elkaar contact houden en 
elkaar steunen in het kerk zijn. Hoe de Ring exact gaat 
functioneren wordt nog nader uitgewerkt.

BIJ-ZONDAG “ONDERWEG NAAR PASEN”
Het kan u niet ontgaan zijn, midden in de voorbereiding 
op Pasen op zondag Laetare, was er na de dienst de 
mogelijkheid om in twee rondes  workshops te volgen. 
In de pauze tussen de workshoprondes vond een geza-
menlijke lunch plaats. Het was een uitgebreide versie 
van de gebruikelijke Bij-zondagen, die enkele malen per 
jaar door Diana Kneppers-Doornekamp en haar voorbe-
reidingsteam worden georganiseerd. Waar normaalge-
sproken de doelgroep bestaat uit jonge gezinnen, hebben 
de voorbereiders ditmaal een breed programma opgezet 
waar in principe voor iedereen uit onze gemeente en uit 
de St. Paulus Geloofsgemeenschap interessante work-
shops tussen zaten. Tevens werd gemikt op deelneming 
van buiten onze kerken. 
Diana gaf in de kerkenraad een kort verslag van de eva-
luatie die binnen de voorbereidingsgroep heeft plaatsge-
vonden. Er konden goede punten maar ook punten voor  
verbetering worden genoemd. Het algehele beeld is posi-
tief en volgend jaar wil de groep op Laetare een soortge-
lijk event organiseren. Ook de reacties vanuit de kerken-
raad waren positief en de reacties die de deelnemers 
opschreven waren hartverwarmend enthousiast. 
Heeft u nog wat toe te voegen naar aanleiding van uw 
ervaringen rond de Bij-Zondag “Op weg naar Pasen”, 
laat het mij dan weten. Ik vind het fijn om uit de eerste 
hand te horen wat u vindt van dit evenement. Waar heeft 
u van heeft genoten en wat u vond misschien minder 
geslaagd. We leren  graag van geluiden uit de gemeente. 
Als u mij aanspreekt, zorg ik dat de informatie verder 
komt.
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JAARREKENINGEN
In de vergadering van 19 april 2018 bespraken we de  
jaarrekening over 2017  van de Eshof en de gecombi-
neerde jaarrekening 2017 van de Diaconie en ZWO. 
Beide  jaarrekeningen zijn toegelicht door Mart 
Geelhoed resp. Henry Westein  en zijn uitgebreid 
besproken door de kerkenraad. 
Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd  door twee 
onafhankelijke controleurs. In beide gevallen is  vastge-
steld  dat de administraties gedegen zijn gevoerd er dat 
er geen onregelmatigheden in de verslaglegging en 
beheer zijn geconstateerd. 
De kerkenraad stelt met tevredenheid vast zich in de 
jaarrekeningen te kunnen vinden. De opstellers worden 
bedankt voor de heldere toelichting en het vele werk dat 
is verricht om de jaarrekeningen op te stellen en de 
administratie en beheer van kerkelijke fondsen en mid-
delen te verzorgen.
De jaarrekeningen worden voor de gemeente in verkorte 
vorm gepubliceerd in het kerkblad. 

Bijzondere Dienst en voorganger
De kerkenraad wordt gemeld dat de gastvoorganger die 
voor 6 mei 2018 staat gepland liet  weten door omstan-
digheden niet beschikbaar te zijn. De zoektocht naar een 
bevoegde vervanger heeft niets opgeleverd. Lieske 
Duim, gemeentelid en student Theologie, is wel 
beschikbaar om de dienst op 6 mei te leiden. De kerken-
raad stemt in met een bijzondere kerkdienst, waarin 
Lieske voor gaat. 

Jac. van Hoeijen – Voorzitter Kerkenraad

               

Een goed einde, een nieuw begin.
Na 5 jaar heb ik besloten om de activiteitengroep te verlaten. Met veel plezier heb ik dit werk gedaan. In september 2013 zijn we gestart met 
een groep variërend van 15 tot 18 deelnemers.
Dit bleek een hechte groep te zijn waarvan de meeste deelnemers nog steeds komen.
Het besluit om de groep te verlaten was dan ook niet gemakkelijk. 
Gelukkig is Ellen bereid om deze taak van mij over te nemen.
Namens mij heet ik Ellen dan ook van harte welkom en hoop dat zij met evenveel plezier als ik in de groep mag werken.

=======================

Graag wil ik Wilma bedanken voor al de jaren dat zij de activiteiten groep heeft begeleid.
Vanaf september 2018 zal ik haar taak overnemen.
Ik hoop mijn eigen draai aan de groep te kunnen geven, en tegelijkertijd wil ik iedereen uitnodigen om binnen te lopen voor een activiteit of 
een kopje thee of koffie en een praatje.
Graag tot ziens in september.

Een hartelijke groet van
Wilma van de Kuilen en

 Ellen van der Linden
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Even voorstellen
EVEN VOORSTELLEN: JEANNE

 

Hallo!
Ik ben Jeanne en 20 jaar oud. Ik woon in Hoevelaken 
samen met mijn ouders en broertje en zusje. Ik studeer 
nu bewegingswetenschappen in Amsterdam, maar mag 
volgend jaar beginnen aan geneeskunde in Utrecht. 
Mijn hobby’s zijn muziek maken op de piano, hardlo-
pen, reizen en gezellig met vrienden afspreken. 

Ik zit bij de kerk van de Nazarener in Amersfoort, maar 
ben via via in contact gekomen met mensen van dit pro-
ject van de Eshof. Ik wilde heel graag deze zomer een 
werkvakantie doen en vond het dan ook heel leuk dat ik 
de kans kreeg om me aan te sluiten bij het jongerenteam 
van de Eshof. De belangrijkste reden voor mij om naar 
Oeganda te gaan is dat ik heel graag iets wilde beteke-
nen voor mensen die misschien niet zoveel kansen heb-
ben. 
Ook de totaal andere cultuur daar wil ik graag leren 
kennen. Meemaken hoe de mensen daar in het leven 
staan en een indruk krijgen hoe het er nou aan toe gaat 
aan de andere kant van de wereld ben ik heel nieuwsgie-
rig naar. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realise-
ren hoe goed we het eigenlijk hier hebben en hoeveel 
mogelijkheden wij hebben. En om daar iets mee te kun-
nen doen en de mogelijkheden voor die mensen te ver-
groten lijkt mij heel waardevol. Ik denk dat je je blik 
kan verruimen om je te verdiepen in een totaal andere 
levensstijl. 
Daarnaast vind ik het heel leuk om naar zo’n mooi land 
te gaan. Ik houd wel van een beetje avontuur en zeker 
van nieuwe mensen ontmoeten.

groetjes Jeanne

EVEN VOORSTELLEN:
SANDRA VAN VALKENGOED 

Ik ben Sandra van Valkengoed, 20 jaartjes jong en woon 
in Hoevelaken. Hier woon ik met mijn twee broertjes en 
ouders. In het dagelijks leven studeer ik Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening in Utrecht, aan de HU. Dit 
jaar ben ik derdejaars en loop ik drie dagen stage in het 
speciaal basisonderwijs. Dit vind ik ontzettend leuk. Op 
zaterdag werk ik bij Keurslagerij Steltenpool, hier in het 
dorp. Hier werk ik nu ondertussen ook al 3 jaar en heb 
het er erg naar mijn zin. 
Ik ga mee met het project vanuit de Paulus-parochie. 
Ook hier kom ik nu al 20 jaar en ik ben, denk ik, nu 
ongeveer 12 jaar misdienaar in de kerk. 

•	 wat zijn je hobby's?
Ik vind het in de zomer erg leuk om motor te rijden. 
Vorig jaar heb ik hiervoor mijn rijbewijs gehaald en 
geniet ik hier nog altijd van. Zo'n vier keer in het jaar 
doe ik met mijn broer mee aan een wedstrijd brommer-
cross met de Puch Maxi. Dit zijn ontzettend gezellige 
dagen en hier kijk ik altijd erg naar uit.  
Thuis vind ik het erg leuk om creatief bezig te zijn, 
tekenen en knutselen vind ik leuk om te doen.

•	 wat weten mensen nog niet van jou?
Waarschijnlijk het bovenstaande. Dat ik motor rijd en 
aan brommercross doe. 

•	 leukste herinneringen aan de Paulus-parochie/lucas?
Vanuit de Paulus-parochie worden er regelmatig ver-
schillende uitjes georganiseerd. Vaak gaan deze aan mij 
voorbij, maar twee jaar terug ben ik mee gegaan met de 
bus naar de Passion. Echt ontzettend leuk dat dit wordt 
georganiseerd! 

•	 en nu over Oeganda.. hoe kwam je in aanraking met 
het project?

Twee jaar terug ben ik mee geweest op reis naar 
Moldavië. Dit heeft zo veel indruk op mij gemaakt, dat 
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Even voorstellen
ik toen al riep 'als er nog een reis komt, dan ga ik mee!'. 
Nu kwam die kans en dus heb ik mij direct ingeschre-
ven voor deze reis.  

•	 waarom ga je mee naar Oeganda, wat is je belang-
rijkste reden?

Het is een kans die ik, verwacht ik, nooit meer aangebo-
den krijg. Het is niet zomaar een land waar je eventjes 
heen gaat op vakantie. Buiten dat het een bijzonder land 
is, denk ik ook dat ik er veel kan leren. Veel van de 
mensen daar. Ik weet nog dat ik terug kwam van 
Moldavië en dat ik zoveel dingen ineens anders ging 
bekijken hier in Nederland. Zo'n reactie verwacht ik nu 
weer, dat hoop ik in ieder geval. Een andere cultuur ont-
dekken, daar over na denken en er eigen lessen uithalen 
lijkt mij ontzettend gaaf! 

•	 wat hoop je daar te bereiken?
Ik hoop dat het een ervaring wordt om nooit te vergeten, 
in positieve zin! Dat we daar iets kunnen betekenen als 
groep voor de mensen daar, dat we af kunnen maken 
wat we voor ogen hebben. Ik hoop dat wij net zo'n posi-
tieve indruk kunnen maken op de mensen daar als dat 
zij op ons zullen maken. Dat we elkaar nooit meer zul-
len vergeten. 

•	 is er nog iets dat je kwijt wilt, wilt delen met de 
gemeente?

Ik wil natuurlijk iedereen hartstikke bedanken voor de 
positieve reacties en de vele steun die wij ontvangen als 
groep. 

Groetjes,
Sandra van Valkengoed

Graag wil ik langs deze weg alle mensen bedanken voor de vele bezoekjes,
attenties, telefoontjes en kaarten.
Dankbaar ben ik voor het warme medeleven van alle mensen van de Eshof gemeente.
Ik ben nu weer thuis om verder aan te sterken.

Hartelijke groet,
Rie Lensen

De Rommelmarkt - 26 mei
Van 9.00 tot 1200 uur

Op 26 mei is het weer zover, de jaarlijkse rommelmarkt van de 
Eshof. Van 9.00 tot 1200 uur kunt u in de kerk op zoek naar de 
mooiste koopjes, de leukste snuisterijen en ook worden er weer 
taarten verkocht. 

Naast de rommelmarkt kunt u ook terecht voor een lekker kopje 
koffie met gebak. De opbrengst gaat dit jaar volledig naar de 
Queen of peace Highschool. 

Indien u spullen in wilt brengen, neemt u dan contact met ons 
op, door een mail te sturen naar: 
queenofpeace.deeshof@gmail.com.
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Bijzondere verhalen
Awo olwatuuka…

Once upon a time…
Tropenkolder, bijzondere 
verhalen over ons leven in 

Uganda.

Met ongeloof, maar apetrots wil 
ik u allen laten weten dat de 2e 
druk van mijn boek gedrukt is 
en als primeur tijdens de 
komende Queen of Peace activi-
teiten verkrijgbaar zal zijn. 

Vanaf 1989 hebben wij bijna vier jaar in Uganda 
gewoond, gewerkt en vooral geleefd. Met zijn tweeën 
vertrokken, en met vijf personen terug gekomen naar 
Nederland.
De jaren in Uganda hebben bij ons onuitwisbare indruk-
ken achter gelaten, hele bijzondere momenten gegeven 
èn ervoor gezorgd dat we dit land en de mensen nooit 
zijn vergeten. Onze life-time experience!
Voor mij persoonlijk heeft deze Uganda-ervaring ervoor 
gezorgd dat het heel lang heeft geduurd voor ik mijn 
draai in Nederland weer een beetje gevonden had.
Ik woonde, leefde, werkte en zorgde voor mijn gezin, 
maar er was altijd een gemis. Wat precies? Misschien 
heimwee naar het avontuur, de spanning, de uitdaging 
om van niets iets te maken? 
‘s Nachts droomde ik vaak over Uganda. Gebeurtenissen, 
verhalen…Best vermoeiend voor mijzelf en mijn omge-
ving die zich in Nederland allemaal prima thuis voelden.
Tijdens mijn bijscholing van bejaardenverzorgende naar 
Verzorgende IG kwam de oplossing toevallig langs. Ik 
moest allerlei praktijkverslagen schrijven over diverse 
onderwerpen. Geen probleem. Maar het laatste verslag 
moest een praktijkverslag over stervensbegeleiding zijn. 
Nu werkte ik in die tijd op het dagcentrum. Heel gezel-
lig, maar “gelukkig” ging daar nooit iemand dood. 
Mensen werden wel ziek maar stierven dan thuis of in 
het ziekenhuis. 
Na een gesprek met mijn mentor kreeg ik toestemming 
om uit mijn verleden een ervaring op te diepen. Nou 
toen had ik verhalen genoeg! Tijdens de jaren in Uganda, 
midden in de aids epidemie, leek het soms wel of ieder-
een ziek werd en overleed. Dat verslag werd mijn eerste 
verhaal, ” Anna”. Bij de diplomering kreeg ik te horen 
van mijn mentor dat ik meer moest gaan schrijven. “Kijk 
of je een boek kan maken, je verhalen zijn te mooi, te 
bijzonder, om ze niet te vertellen”.
Tegelijkertijd werd er door de kinderen gevraagd of ik al 
die maffe verhalen, die tijdens gezellige bezoekjes met 
andere tropengangers of tijdens onze vakanties terug 

naar Uganda verteld werden, niet eens kon opschrijven. 
Ze waren in de tijd dat we er woonden te jong voor 
eigen herinneringen. Die verhalen waren ook een stuk 
van hun geschiedenis.
Ik hoefde er niet zo lang over na te denken. Eerst ben ik 
begonnen al mijn brieven naar mijn ouders te digitalise-
ren. Ik hoopte daardoor de warboel van herinneringen in 
mijn hoofd op een rijtje te krijgen. Toen ik hiermee klaar 
was, best een klus, was ik enorm teleurgesteld. Geen van 
de dromen en verhalen die mij ‘s nachts wakker hielden 
was ik in die brieven tegen gekomen. Blijkbaar heb ik 
bewust mijn ouders gespaard om hen niet bezorgd te 
maken. Of leefde ik daar zo intensief dat ik me niet eens 
realiseerde dat ik eigenlijk hele bijzondere, gevaarlijke 
en krankzinnige situaties meemaakte. Dit kwam blijk-
baar allemaal pas terug nadat we in Nederland zijn gaan 
wonen? 
Ik heb daarna jaren met een kladblok in mijn tas gelo-
pen. Wanneer ik gedroomd had of wanneer er een ver-
haal in mijn gedachte kwam, schreef ik het meteen kort 
op. Alle dromen en verhalen kwamen zo één voor één 
langs en wanneer ik tijd had, ging ik ervoor zitten en 
maakte een mooi verhaal van die al flarden.
Thuis wisten ze dat ik met het boek bezig was, maar na 
een poosje hielden ze op met vragen wanneer het klaar 
zou zijn. Er bleven steeds maar verhalen komen…
Om mezelf een stok achter de deur te geven heb ik 
besloten dat het boek in het jaar dat ik vijftig zou wor-
den klaar moest zijn. Op de valreep is dat gelukt en tij-
dens mijn eigen verjaardags-boekenbal heb ik iedereen, 
de kinderen, familie en vrienden mijn boek cadeau gege-
ven. Ik was bloednerveus over de reacties. 
Ik had nooit durven dromen dat ik zulke positieve en 
enthousiaste reacties zou krijgen. Na een jaar was de 
hele eerste druk uitverkocht terwijl er nog steeds vraag 
naar is...
En wat zo bijzonder was…tijdens het schrijven van de 
verhalen, werd mijn hoofd leger en stopte het dromen. 
Dit boek heeft er voor gezorgd dat ik die bizarre jaren in 
Uganda een plekje heb kunnen geven en uiteindelijk het 
leven in Nederland ook weer heerlijk vind.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Het boek is tegen de kostprijs van 10,- euro te koop bij 
mij en tijdens de komende Queen of Peace acties.
Van elk verkocht boek doneer ik dit jaar en volgend jaar 
2 euro aan het Queen of Peace Highschool project in 
Uganda.

Mieke van Vliet
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PROTESTANTSE GEMEENTE "DE ESHOF" te HOEVELAKEN  
Balans per 31 december 2017     

     
           31-12-2017  31-12-2016
Activa:     
    
Vaste activa, kerkelijk centrum en orgel  347.838  347.838
     
Financiele vaste activa                  9.579      9.579
     
Spaar-en depositorekeningen  172.584  182.552
     
Liquide middelen                 53.462    46.349
  
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen     9.961    10.455 
      ------------           -------------
              593.424   596.773
   ========  ========

Passiva:     
  
Eigenvermogen              531.129   528.426

Bestemmingsreserves                46.494     56.778

Schulden op korte termijn                15.801      11.569
             ----------              --------- 
    593.424    596.773
      =========  ========

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 2017, bestaande uit
de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening over 2017.
    
De exploitatierekening geeft een positief resultaat aan van  2.703 euro begroot was een positief
resultaat van 150 euro. Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van het eigen vermogen.
    
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 19 april 2018.
    
De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide
versie ligt ter inzage bij de penningmeester, de heer W.A. Floor, en bij de
administrateur, de heer F. Schimmel, beiden te Hoevelaken
    

Namens het college van kerkrentmeesters
W.A. Floor, penningmeester
F. Schimmel, administrateur
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College van Kerkrentmeesters  

per 6 april 2018
 

In de periode van 20 januari tot en met 3 februari is de actie kerkbalans  gehouden met als motto “Geef voor je 
kerk”.  Alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen. Toegezegd is een bedrag van 114.035 euro begroot was een 
bedrag van 114.000 euro. 
Het college van kerkrentmeesters is  verheugd met dit resultaat, hierdoor kunnen wij onze doelstellingen voor 
2018 verwezenlijken.
Tot en met 6 april 2018 is van het toegezegd bedrag binnengekomen 51.995 euro zijnde 45,6 %. In de maanden 
half april tot en met december moet dus nog een bedrag binnenkomen van 62.0040 euro.
 

Namens het College van kerkrentmeesters,
Frans Schimmel, administrateur

Exploitatierekening van de Protestantse Gemeente "de Eshof"
Jaar 2017

  2017  2016 
 
Opbrengsten  159.833  155.779
    
Kosten:    
Kosten predikanten 86.997  82.147 
Kosten kerkmusici 4.690  4.221 
Kosten overig personeel 10.354  10.928 
Kosten kerkdiensten 5.761  5.321 
Afdrachten overige organen 8.202  8.327 
Overige kosten 32.471  33.421 
 ------------  ------------ 
  148.475  144.365
Rente lasten   0 
Rente baten 3.345  3.610 
 ------------  ----------- 
  3.345  3.610
    
Regulier resultaat  14.703  12.024
    
Reservering groot onderhoud -12.000  -12.000 
 ------------  ------------ 
  -12.000  -12.000
  ------------  ------------
Netto resultaat  2.703  24
  ========  ========
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Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken. 

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2017 van de Diaconie en de ZWO.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het College van Diakenen / ZWO en de leden van de kerkenraad.

De stukken zijn ter inzake bij de administrateur.

Namens het college van Diakenen / ZWO 
Mw. A. Bouw, penningmeester en Hr. H. Westein, administrateur

Jaarrekening 2017 Diaconie - ZWO
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Jaarrekening 2017 Diaconie - ZWO

Collecteoverzicht maart 2018
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag

 4-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 138,35 Jeugd- en jongerenwerk 104,85
11-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 259,49 Onderhoud gebouw 179,53
18-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 184,31 Muziek en Liturgie 133,95
25-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 153,52 Eredienst 107,39
25-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 15,75 XXX 
26-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 19,10 XXX 
27-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 16,00 XXX 
28-3-2018 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 32,55 XXX 
30-3-2018 Eigen Diaconie 81,32 Eredienst 54,45
31-3-2018 Nijkerks Diaconaal Beraad 146,40 Vorming & toerusting 117,45

 Totaal  1046,79 Totaal 525,72
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6 en 13 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) uitga-
ven staan waardoor mensen of gezin-
nen 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 bijdra-
ge hiervoor is zeer gewenst en soms zelfs hard nodig! 

20 mei.
Pinksterzendingsweek; Versterk de kleine ker-
ken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh 
behoren christenen tot de armste 
bevolkingsgroepen. Met het 
Mymensingh church care pro-
gram ondersteunt de Baptist 
Church of Mymensingh, partner 
van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leider-
schapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscur-
sussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huis-
werkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk 
vrouwen	bĳ	voorbeeld	naailessen	aan,	zodat	ze	vanuit	
hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun 
gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden 
microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals 
groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee 

kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven lei-
den boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de 
zendingscollecte van Kerk in Actie

27 mei.
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligers-
organisatie 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 omstan-
digheden 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 voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

3 juni.
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. 

De Diaconie beveelt onderstaande 
collectes van harte bij u aan

Christelijke meditatie
Heb je behoefte om even stil te staan in een 
haastig leven; je te bezinnen? Ben je op zoek 
naar een manier daarvoor? Kom dan kennis-
maken met christelijke 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 ver-
kennen die stilte en het onverklaarbare van ons bestaan. 
In een aantal opeenvolgende ochtenden of avonden in 
mei en juni komen we bij elkaar in de kapel van de 
Paulus parochie. Na een korte toelichting, begeleid ik de 
groep naar stil worden. Christelijke meditatie is een 
levende traditie vanuit een oude bron. Iedere keer ver-

kennen we een andere vorm waarbij lichaam en adem 
steeds aandacht krijgen. 

Ben jij benieuwd wil je 
dit wel eens proberen, 
heb je vragen of wil je 
je opgeven? 

Yvonne de Gier-Jongejan
yvonne.de.gier@kpnmail.nl

telefoon: 06 44 306 129

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E
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  Gemeenteuitje 2018

Het was dinsdagmorgen 24 april 2018 al heel vroeg 
dag voor de ouderen van de Eshof gemeente en leden 
van de Paulus Parochie die zich hadden aangemeld 
voor de jaarlijkse “bejaarden trip”.

Om even na acht uur vertrok de bus met 52 enthousiaste oude-
ren met als bestemming de provincie Friesland.
In Koudum scheepten wij ons in op het motorschip Klifrak voor 
een anderhalf uur durende rondvaart over de nabij gelegen 
meren. Aan boord werd genoten van koffie met Friese kruid-
koek wat gezien het gevorderde  tijdstip met smaak werd genut-
tigd. Een goede uitleg van de kapitein over de omgeving, die 
gezien het frisse weer  voor de meeste opvarenden achter glas 
werd bekeken, maakte deze tocht extra aantrekkelijk. Na de 
rondvaart bracht de bus ons naar Hindeloopen waar een smake-
lijke lunch onze inmiddels hongerige magen wist te vullen.

Het 2e deel van het programma werd ingevuld met een tocht 
langs en door Friese dorpjes en stadjes waarbij de in 
Hindeloopen geboren en getogen gids op humoristische wijze 
en met veel spraakwater ons op de mooie omgeving en beziens-
waardigheden attent maakte.

Op eigen gelegenheid konden wij Hindeloopen nader gaan 
bekijken waarna, voordat de thuisreis begon, wij opnieuw kon-
den genieten  van koffie of thee met Friese kruidkoek.

Hulde aan Elly Reinhout en Trix Kalksma voor de voortreffelij-
ke organisatie van deze dag die werd besloten met ontvangst 
van het Oeganda team in de Eshof  die ons verraste met hapjes 
en drankjes.

We mogen terugzien op een zeer geslaagde dag waarbij zelfs 
het weer zich beter hield dan de voorgehouden verwachting na 
een prachtige zomerse lenteweek.

Ad Ritmeester
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           Paaskaars 2018 

Ik heb een weg geschilderd die van donker naar licht gaat. Mijn beleving is dat in ieder mensen-
leven donkere periodes voorkomen maar dat de weg uiteindelijk altijd naar het licht gaat. 
Daarnaast heb ik het veelkleurig licht geschilderd.
                                                                                                                    

                                                                        Zwaan Nobels
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Duurzame Eshof:
bezoek aan de bio-boeren
In eerdere nummers van de Rondom heeft u al 
het een en ander kunnen lezen over Hans en 
Trudy Jonker, die ongeveer een jaar geleden 
een switch hebben gemaakt en een ‘nieuw leven’ 
zijn begonnen in de biologische landbouw.
 Hun bestaan zou zich vanaf dat moment afspelen op de 
biologische boerderij ‘Veld en Beek’ in Doorwerth.  In 
het maart-nummer van Rondom schreven zij hun bevin-
dingen na een jaar werken en leven in deze voor hen 
nieuwe wereld. Er was een goede oogst van de volle-
grond tuinbouw, de stalkas leverde veel tomaten, papri-
ka’s, courgettes, komkommers en aubergines, de gepro-
duceerde zuivel vond volop aftrek. Ook schreven zij 
over hun keuze om te stoppen met het wonen en werken 
op de boerderij, het werken en wonen op de boerderij 
werd door hen als te beklemmend ervaren. Ook zien ze 
te weinig mogelijkheden om door hen mogelijk geachte 
veranderingen door te voeren.

Op zaterdag 14 april  brachten we met een groep van 
ongeveer 25 personen een bezoek aan de bioboeren. We 
werden hartelijk ontvangen, de geserveerde koek was 
dik beboterd met roomboter van eigen erf! Hans vertel-
de een duidelijk en gepassioneerd verhaal over de opzet 
van de boerderij en de uitgangspunten: geen kunstmest, 
een vruchtbare en natuurlijke bodem en een rijk bodem-
leven zijn de belangrijkste factoren voor een verant-
woorde en gezonde productie, de enige toevoeging ‘van 
buiten’ is lavameel, om mineralen aan te vullen. 
Natuurlijk kregen we een uitgebreide rondleiding langs 
de net aangeplante groentebedden, het zieke kalf, de 
mooie kudde blaarkoppen, etc. De lunch was voortreffe-
lijk verzorgd, natuurlijk ook weer met veel eigen pro-

ducten. Na de lunch maakte een deel van de deelnemers 
de rondleiding verder af, anderen kozen ervoor een 
korte wandeling te maken in de directe omgeving van de 
boerderij. Wat trouwens een aanrader is: het is prachtig 
wandelen, daar in de buurt van ‘Veld en Beek’! Hans 
sloot af met onderstaande tekst, die we graag ter over-
denking aan u doorgeven. Samenvattend: een inspire-
rend bezoek aan een prachtige plek en een waardevol en 
duurzaam initiatief. 

Evert Veldhuizen

HOUDEN VAN DE AARDE, 
in een hedendaagse spreuk 

Zoek het werkelijk praktische, aardse leven. 
Maar zoek het zo, 
dat het niet de Geest verduistert 
die erin werkzaam is. 
Zoek de Geest, 
maar zoek hem niet in bovenzinnelijke wellust, 
in bovenzinnelijk egoïsme. 
Maar zoek hem, 
omdat je hem onzelfzuchtig in het aardse leven, 
in de materiële wereld wilt aanwenden. 
Gebruik de oude basisregel: 
'de Geest is nooit zonder materie, 
materie nooit zonder Geest' 
op een zodanige wijze dat je zegt: 
'Wij willen al het materiële 
in het licht van de Geest doen, 
en wij willen het licht van de Geest zo zoeken 
dat er in ons warmte ontstaat 
voor ons praktische handelen.' 

Rudolf Steiner, 
vertaling Michiel Rietveld
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Mission Possible
Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. 

de erkenning van 
de genocide en de 
problematiek rond 
asielzoekers. Wat 
niet iedereen weet 
is dat Armenië het 
oudste christelijke 
land ter wereld is. 
In 301 werd het 

christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van 
de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-
Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toege-
voegd omdat volgens de overlevering het christendom in 
Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en 
Bartholomeus. 

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een 
recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor 
Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in 
Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling 
tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming 
uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden 
geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinde-

ren door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwe-
ge de armoede. 

Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te 
gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dag-
opvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd 
opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, 
leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met 
verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag 
gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders. 

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start 
gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno 
Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost 20 euro
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken 
van elk willekeurig bedrag op rekening 
NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Bert Dokter
Mission Possible Nederland

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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse

                
Inleverdata
Inleverdatum voor het juni nummer is
dinsdag 29 mei 2018
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is
dinsdag 26 juni 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij  


