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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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 Anny Smink
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"

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
maandag 11 juni		

19:30 uur

Pauluscentrum

Kennismaking met meditatie

donderdag 14 juni

20:00 uur

Kerkenraad

maandag 18 juni		

19:30 uur

Pauluscentrum

woensdag 20 juni		
		
zondag 24 juni		

13:30 uur

Activiteitengroep

14:00 uur

High Tea leiding kinderdienst

maandag 25 juni		

19:30 uur

Pauluscentrum

woensdag 27 juni		

20:00 uur

Diaconie

donderdag 28 juni

20:00 uur

Moderamen

maandag 02 juli		

19:30 uur

Wijkteam 2

dinsdag 03 juli		

20:00 uur

Wijkteam 6

woensdag 22 augustus

20:00 uur

College van Kerkrentmeesters

woensdag 29 augustus

20:00 uur

Repetitie Cantorij

dinsdag 04 september

20:00 uur

Kinderdienst

woensdag 05 september

20:00 uur

Repetitie Cantorij

Kennismaking met meditatie

Kennismaking met meditatie
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Kerkdienst en liturgie
ZOMERMATINEE DOOR FREE!
ZONDAG 10 JUNI
Er zal vast ergens anders in dit kerkblad meer over te
lezen zijn: over de zomermatinee op 10 juni, die het
koor FREE! organiseert. Het apocriefe verhaal van Tobit
zal worden verteld. Daarbij zijn allerlei passende liederen gekozen, zowel uit religieuze als uit niet-religieuze
hoek. De naam van deze voorstelling: ‘Dichtbij’. De
middag begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Eshof.
Het wordt beslist een mooi en indrukwekkend uur!

Abraham de Pape 1658

BRUNCHDIENST OP ZONDAG 17 JUNI 2018
Al tweemaal eerder vierden we met elkaar een bijzondere kerkdienst, een brunchdienst. Ook dit jaar zullen we
dat weer doen. Op zondag 17 juni a.s. zullen we de
Maaltijd van de Heer vieren. Dat doen we door de viering te combineren met een (door ieder meegebrachte)
brunch. Het programma vindt u elders in het kerkblad.
Hier wil ik ingaan op de inhoud van de viering.
We vieren in deze viering de maaltijd van de Heer. En
we doen dat op een bijzondere manier: zoals de eerste
christenen dat gewend waren te doen. Wat wij gewoonlijk doen met de repen witbrood en de wijn of het druivensap is een symbolische herhaling van hoe de maaltijd eigenlijk bedoeld is: als het delen met elkaar van
wat je hebt en van je hele zelf. Net zoals Jezus het deed
in zijn woorden en daden. Ieder nam daarom iets te eten
en te drinken mee, al naar gelang wat hij of zij kon missen, en alles werd gedeeld.
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Later heeft de vroege kerk er de instellingswoorden bij
geschreven: 'dit is mijn lichaam... dit is mijn bloed...
blijf dit doen om mij te gedenken.' Voor Jezus stond
delen immers voorop. En men heeft zich herinnerd hoe
vaak Jezus zelf aan tafel ging. Niet met een uitverkoren
groepje, maar met iedereen. Daaruit is al heel vroeg het
gebruik ontstaan om eenmaal per week samen te eten,
waarbij ieder meenam wat hij wilde toevoegen en kon
missen. Het eten verbond hen met elkaar en met de herinnering aan Jezus.
Voor deze viering van de maaltijd van de Heer vragen
we dan ook iedereen om iets te eten mee te brengen.
Alle beetjes worden bij elkaar gelegd en gedeeld. Zo
doen we wat in de eerste christengemeenten gebeurde.
We gaan als het ware terug naar de basis.
We vieren dan dus niet de maaltijd met de symbolen
van repen witbrood en wijn of druivensap. De symbolische maaltijdviering is, uit praktische overwegingen, in
de plaats gekomen van de echte maaltijd. Maar wanneer
je écht met elkaar het eten deelt, heb je dat symbool niet
nodig.
We hopen dat er heel veel mensen komen meevieren,
grote en ook kleine. Want kleine mensen hebben soms
geweldige talenten om iets bijzonders te eten klaar te
maken. En over talenten zal het gaan in deze viering –
zoals te lezen is op een andere plek in dit kerkblad.

OECUMENISCHE VIERING
ZONDAG 24 JUNI
Op zondag 24 juni zijn we om 10.00 uur te gast in het
Pauluscentrum. Alweer jaren geleden zijn we voor het
eerst door de Paulusgemeenschap voor deze viering uitgenodigd, waarop we de naamdagen van Petrus en
Paulus vieren. We horen in Job 38 hoe God zijn grootheid laat zien. En in Marcus hoe zelfs de elementen
Jezus gehoorzamen. Twee lezingen waarin we horen hoe
ver God van ons mensen afstaat… En net als je je gaat
afvragen hoe wij mensen dan ooit in ons doen en laten
iets dichter bij God zouden kunnen komen, zegt Paulus
(in zijn tweede brief aan de christenen in Korinthe) dat
dat niet hoeft: God komt wel naar óns toe.
Samen met Anny Smink zal ik voorgaan in deze viering.

P R O T E S T A N T S E
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Kerkdienst en liturgie
ZONDAGMIDDAG 24 JUNI: BENEFIETSHOW
VOOR DE QUEEN OF PEACE HIGHSCHOOL
Op zondagmiddag 24 juni zal er iets bijzonders plaatsvinden in de Eshof: van 15.00 tot 17.30 uur zal er een
benefietshow zijn voor het diaconale project van komende zomer. Er zullen verschillende optredens zijn. De
toegang is gratis, al wordt natuurlijk gehoopt op een
aardige vrijwillige bijdrage voor het project.
Ook hierover staat op een andere plek in dit kerkblad
meer te lezen.

ZONDAG 8 JULI: UITZWAAIDIENST
Op dinsdag 17 juli vertrekt de Oeganda-groep naar
Mpigi. Wie daar zin in heeft, kan ze de ochtend van vertrek komen uitzwaaien bij de Eshof. Dat zal vroeg zijn,
maar ik weet nog niet hoe vroeg.
Ook als gemeente zwaaien we hen natuurlijk uit. We
zullen dat doen in de kerkdienst van 8 juli. Dit is ook de
zondag waarop de ‘talenten’ kunnen worden ingeleverd,
die ieder na 17 juni heeft kunnen vermeerderen ten
behoeve van het diaconale project.
Hoe de kerkdienst eruit zal gaan zien kan ik nog niet
verklappen, alleen dat we er een mooi feest van zullen
maken!
Ellie Boot
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Oecumenische reis naar Ierland
IMPRESSIE VAN DE OECUMENISCHE REIS
NAAR IERLAND IN 2018
Met 21 medereizigers van de Eshof- en de
Paulusgemeente hebben we de eerste week van mei in
Ierland doorgebracht. Wat konden we verwachten?
Tijdens de voorbereidingen kregen we daar al een
voorproefje van. Op elke via de mail gestelde vraag
werd onmiddellijk en uitvoerig gereageerd. We ontvingen spontane niet gevraagde bevestigingen van ontvangen betalingen; kortom we hadden voor ons vertrek al
een zeer positieve indruk van de mensen die we zouden ontmoeten. En die indruk is volledig waargemaakt.

Ierland is een land van vriendelijke mensen die geen
haast hebben; een land met een prachtige natuur waar
de kleur groen in al zijn schakeringen dominant is; een
land met een rijke (religieuze) geschiedenis maar ook
een land met een geschiedenis van honger en armoede,
wat op vele plekken nog zichtbaar is in de vorm van
monumenten die herinneren aan deze ‘zwarte’ periode.
Ierland met als hoofdstad Dublin. De enige miljoenenstad in Europa zonder metro; waar onze chauffeur
Mick ons trots wees op een pas in gebruik genomen
tramlijn waar een futuristisch ogende tram zonder
geknars en gepiep zijn weg vond. Een drukke stad zonder hectiek en met een overzichtelijk centrum.
Ierland, een land met een rijke religieuze geschiedenis
die weerspiegeld wordt door de vele over het land verspreide hoogkruisen. We hebben ze gezien in Moone,
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in Monasterboice en op vele andere plakken. Vele uit
de 8e eeuw en tot wel 7 meter hoog en rijk versierd
met Bijbelse voorstellingen. Tot op de dag van vandaag wordt nog gediscussieerd over de functie die de
hoogkruisen destijds hadden. Dienden ze als afscheiding van begraafplaatsen of waren ze bedoeld voor het
doorgeven van de Bijbelse boodschap. Hoe dan ook,
het zijn prachtige en veelal in tact gebleven overblijfselen uit een rijke historie.
Ierland, een land van waaruit Willibrord het christelijk
geloof over West Europa verspreidde. Dat gebeurde
dus niet vanuit Rome maar vanuit Ierland. Waar monniken zoals Patrick na een lange voetreis ‘gelouterd’

werden op het piepkleine eilandje in het meer Lough
Derg dat men destijds beschouwde als het einde van de
wereld. En wij eigenlijk ook toen we op een mistige,
koude en druilerige dag uit de boot stapten en voet op
het eiland zetten, waar een warme ontvangst ons ten
deel viel. Een eilandje waar één van de twee basilieken
staat die het land rijk is en waar een bevlogen priester
ons over vertelde.
Ierland, het land van prachtige natuur die naarmate we
meer naar het noordwesten reden, ruiger en (nog) stiller werd. Koeien maakten plaats voor schapen en groene glooiende weiden werden rotsachtige bergen, uiteindelijk uitmondend in hoge kliffen waar de golven
van de Atlantische oceaan eindeloos tegenaan beuken.
We hebben de hoogste kliffen (600 meter) beklommen
en genoten van fascinerende vergezichten.
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Oecumenische reis naar Ierland
Ierland, het land van de pubs, waar de bevolking bij
elkaar komt voor de Guinness en de gezelligheid. De
pub als sociale ontmoetingsplaats waar muziek gemaakt
wordt door een ieder die een instrument kan bespelen.
Muzikanten komen binnen met
hun instrument en spelen mee en
vertrekken weer als ze uitgespeeld zijn of geen zin meer hebben. Toen ze ontdekten dat er een
groep Nederlanders aanwezig
was, werd spontaan ‘Tulpen uit
Amsterdam’ gespeeld. Een melodie die kennelijk overal bekend
is.
Ierland, het land met een (nog)
hogere economische groei dan
Nederland, waar technisch opgeleide jongeren volop werk kunnen vinden bij ICT giganten als Dell, SAP, Google en Facebook. Een land met
dorpen en steden met ruime maar éénvormige en dus
saaie nieuwbouwwijken. Een land met volop ruimte;
ongeveer twee keer zo groot als Nederland maar met
nog geen 5 miljoen inwoners.
Ierland, een land waar de tegenstellingen tussen het
Protestantse Noord-Ierland en de katholieke republiek
Ierland onderhuids nog volop aanwezig zijn. Onze
chauffeur en gids Mick maakte ons erop attent dat we
op een bepaald moment door Noord-Ierland reden. Van
een grens was geen sprake. Het binnengaan van een
ander land was alleen zichtbaar door de aanduidingen
langs de weg, mijlen i.p.v. kilometers. Na de Brexit
vormt die onzichtbare grens dus de buitengrens van de
EU. Volgens Mick gaat dat niet gebeuren.
Gedurende ons verblijf in Ierland werden we, zoals
gezegd, begeleid door onze chauffeur en gids Mick, die
zijn enorme kennis over (de historie van) het land zeer
gedoseerd en gelardeerd met de nodige onderkoelde
humor tot ons bracht.
Zelfs op de luchthaven was geen sprake van drukke hectiek en hollende mensen. De noodzakelijke controles
werden verricht door vriendelijke ambtenaren. Ons
vliegtuig vertrok met een vertraging van 20 minuten.
Oorzaak: de drukte op Schiphol. We waren weer thuis!
De reiscommissie,
Ellie Boot, Frits Harmsen,
Adri maat en Hetty Veldhuizen.
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Oecumenische reis naar Ierland
''een foto collage"
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Fiets de zomer in met
"GROENEKERKENACTIE!"
GroeneKerkenactie organiseert op zaterdag 23 juni 5 fietsroutes door heel Nederland
langs Groene Kerken die hun deuren voor ú open stellen.
Met de start van de zomer openen de Groene Kerken
1 dag hun deuren om u kennis te laten maken met
een duurzame activiteit. Naast het plezier van fietsen
met elkaar, is het enorm inspirerend om te zien wat
kerken doen om de omgeving te verduurzamen. De
ene kerk laat de zonnepanelen op het dak zien, de
andere kerk deelt groente en fruit uit eigen tuin uit.
GroeneKerkenroute vindt plaats op zaterdag 23 juni.

Fietst u mee?

Route 1: Eindhoven
Deze route legt circa 50 kilometer af langs 6
gemeenschappen door de Brabantse natuur.

Route 2: Wageningen
Een gedeelte van deze fietstocht legt u af door langs
rivier de Nederrijn te fietsen. Een mooi stukje
Hollands glorie. De route van 30 kilometer begint en
eindigt bij station Ede-Wageningen

Hoe werkt het?
In totaal zijn er 5 fietsroutes uitgezet in alle hoeken
van het land. Alle routes beginnen om 10.00 vanaf
de diverse stations. Met de fiets (in de trein) kunt u
afreizen naar plaats van bestemming of u kunt meedoen met de OV-fiets. Fietsen op eigen gelegenheid
kan tussen 10.00 en 14.00.
Op elke route liggen ca. 4 groene kerken waar je als
fietser een korte pitstop maakt. Bij elke kerk word je
hartelijk ontvangen door een gastheer of gastvrouw
met een heerlijke biologische versnapering.
BEKIJK DE ROUTES EN MELD U AAN OP:
www.groenekerken.nl/groenekerkenroute

Route 3: Haarlem
Deze GroeneKerkenroute van 36 kilometer centreert
zich rondom Haarlem

Route 4: Assen
Deze route van 54 kilometer is uitgezet voor de
echte doorzetter en focust zich rondom de provinciehoofdstad Assen.

Route 5: Middelburg
In de Middeleeuwen kwam de Zeeuwse bevolking
voornamelijk rond van de ambachtelijke zoutproductie.
Nog steeds kunt u genieten van de zilte zeelucht tijdens de GroeneKerkenroute van 32 kilometer op
Walcheren.
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Weg van de toekomst
Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze
gemeente. Er worden zulke prachtige ideeën
geboren. Vaak zijn het vormen van ‘omdenken’. Let maar eens op. Als je niet oplet, leef je
er soms zomaar aan voorbij.
Dat merk ik aan mezelf.
Deze week kwam er weer zoiets moois langs.
Al jaren worden ergens in het voorjaar bij ‘Rondom de
Eshof’ de envelopjes voor het bloemengeld uitgedeeld.
Niet elke contactpersoon is er blij mee. Voor de één is
het een vanzelfsprekende gang langs alle deuren waar
ook de Rondom wordt bezorgd en een extra mogelijkheid om even persoonlijk contact te hebben. Voor de
ander voelt het als een vervelende plicht om opnieuw
met de vraag om geld aan te moeten bellen. Van tijd tot
tijd komt dit thema dan ook langs in de vergaderingen.
Kan er niet een andere oplossing worden bedacht? Kan
dat bloemengeld niet onderdeel worden van de Actie
Kerkbalans?
Nee, dat laatste, dat kan niet. De Actie Kerkbalans is de
actieve fondswerving voor de kerkelijke gemeente. Het
bloemengeld heeft een ander doel: elkaar, als daar aanleiding voor is, met bloemen te feliciteren of een hart
onder de riem te steken. Bovendien, het blijkt goed te
werken als er vier momenten van geldwerving per jaar
zijn in plaats van slechts één. Ook voor de ‘solidariteitskas’ kunnen we dit jaar nog een vraag om een donatie
verwachten. En elk najaar wordt een vrijwillige bijdrage
voor dit kerkblad gevraagd.
Elk jaar opnieuw komt daar dus weer dat envelopje. En
telkens moet het worden opgehaald. Je zou het natuurlijk bij mopperen kunnen laten. Dan wordt dit een blijvende bron van frustratie.

Joke van der Klok had een ander idee. “Als we er nou
eens zakjes met bloemenzaad bij uitdelen…?”
Bloemenzaad dat je meer bewust maakt van de natuur;
dat kleurige bloemen oplevert die misschien wel de
terugloop van het aantal vlinders helpen tegengaan, of
die de bedreigde bijen van voedsel voorzien.
Bloemenzaad kan het een feest maken om dat zakje met
de letters ‘bloemengeld’ te ontvangen. En minder vervelend om het later op te halen…

Lenie van der Laan deed het dit jaar nog weer anders.
“Wat wil je,” vroeg ze aan de deur, “zal ik het komen
ophalen of maak je liever geld over?” Ik maak het
natuurlijk liever over, want dan kan ik het bij de giften
optellen. “Prima!” zei Lenie en vinkte weer een adres
van haar lijstje af.
Ik vind het een prachtig voorbeeld van hoe een positieve
benadering kan helpen. Niet alleen de bezorgers en
ophalers van de zakjes voor het bloemengeld hebben er
plezier van. Ook de mensen die zo’n zakje krijgen, met
daarbij een goede suggestie zoals die van Lenie of een
zakje bloemenzaad van Joke. Joke, je weet maar nooit,
misschien doen ook anderen volgend jaar iets met jouw
idee!

Ellie Boot
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Gastvoorgangers in juni
Op 10 juni ontmoeten we een bekend gezicht in
de Eshof. Onze voorganger is Ds Mieke Groen
van de Glind.
Mieke is al geruime tijd verbonden aan de PG van de
Glind, een kleine kerkgemeenschap met een bijzonder
karakter. In de Glind worden kinderen opgevangen die
om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen.
Ook de opbouw van de kleine kerkelijke gemeente
(ongeveer 300 leden) kan divers genoemd worden. De
kleinschaligheid trekt mensen aan en zorgt voor een
grote mate van diversiteit.
Mieke zegt daarover het volgende:
‘We zijn een open, oecumenische gemeente. Dogma’s
staan bij ons niet op de voorgrond. In de Glind hoeft
niet iedereen hetzelfde te denken of te geloven. Wij
zoeken naar vormen van betekenis voor zoveel mogelijk mensen’.
Het zal geen verbazing wekken dat aandacht voor het
kind deze gemeente kenmerkt. Volgens Mieke gaat dat
nog dieper: ‘aandacht voor het kind in ieder mens. In
iedere volwassene schuilt ook gevoeligheid voor verbeelding en taal die te begrijpen is. Maar het gebruik
van alledaagse woorden betekent niet dat we moeilijke
thema’s uit de weg gaan, aldus Mieke. Zo is ‘Eert uw
vader en moeder’ soms heel gecompliceerd voor kinderen die hier geplaatst zijn. ‘Daardoor zijn we ons extra
bewust van de kwetsbaarheid van ieder mens’.

Omdat op 10 juni geen enkel lid van ons organistenteam beschikbaar is, zal het orgel worden
bespeeld door Tjalling Roosjen.
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Op 1 juli gaat Drs Jan Greven uit Blaricum
voor. Jan Greven is geboren in 1941 en heeft
theologie gestudeerd. Predikant is hij echter
nooit geworden.
In zijn werkzame leven was hij oa directeur van de
IKON en hoofdredacteur van Trouw.
In 2012 stierf heel onverwacht zijn dochter van 38 jaar.
Zelf zegt hij over die periode:
‘Het boeddhisme zegt dat je moet onthechten. Wie onthecht leeft kan verliezen zonder te lijden. Maar liefde
betekent toch altijd hechting? Ik haal veel wijsheid uit
het boeddhisme, evenals uit onze eigen christelijke traditie maar ik vind dit onthechten te moeilijk in relatie
tot mensen van wie je houdt.
Van werk en spullen kun je proberen onthecht te raken,
maar van je partner of je kind? Maar na de dood van
mijn dochter heb ik ontdekt dat lijden zin kan geven.
In het begin was dat te moeilijk, maar de laatste tijd
zie ik die zin. Zin omdat je aan de slag moet; je moet
wat maken van je leven, ook naar zo’n zwaar verlies.
Zin ook omdat de lijdende mens iets kan betekenen
voor een ander’.
Volgens Jan is ‘kracht ontlenen aan je geloof’ te
abstract. ‘Maar wel geven inzicht, visie en acceptatie
mij kracht. Ik zie dat de tijd kostbaar is, omdat je ouder
wordt. Dus het oude uitgangspunt dat je je tijd nuttig
moet besteden, onderschrijf ik nog steeds, al kan ik dat
nu ook vertalen in genieten’.
Frits Harmsen

11

De diaconie beveelt de komende
collectes van harte aan
3 juni. 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!

10 juni. Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB).
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende
diaconieën van de gemeente
Nijkerk met als doel elkaar versterken met de volgende uitgangspunten:
- gebruik maken van elkaars ervaringen;
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO);
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving vergroten;
- Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

17 juni. Jongerenproject Uganda.
Nog een paar weken en dan gaat het diaconaal projectteam 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.
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-
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ken en weer een ander
kan mensen motiveren
en organiseren. We
zijn allemaal verschillend en hebben allemaal wel een unieke eigenschap of
gave.
In deze dienst 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
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 of je koopt via Facebook of op een rommelmarkt iets voor €2,- en verkoopt dit weer met winst.
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!

Op 24 juni zijn we te gast in de St. Paulus
Geloofsgemeenschap
1 juli. JOP Jeugdwerk; “Met school naar de
kerk”
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de
nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken
aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of
bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor.
Het lijntje tussen kerk en school
is op sommige plaatsen echter
dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil
hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele
land rond het thema Kerk en School te bundelen en door
samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en
initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede
nieuws horen.
Collecteert u mee?
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Oproep aan alle gemeenteleden:
de Eshof zoekt ambtsdragers!
Veel zaken in onze gemeente lopen voorspoedig.
Dankzij de vele vrijwilligers en actieve leden hebben
we een levende en vitale gemeente. Er is een groot
aantal voorbeelden te noemen van georganiseerde activiteiten. Geweldig zoals dit gaat! Ook bij commissies
en werkgroepen zijn veel vrijwilligers actief en de
meesten doen dit met inzet, plezier en voldoening. Ook
de leden van de kerkenraad zijn vrijwilligers en
enthousiast over wat zij mogen doen. Zij ervaren het
werk over het algemeen als inspirerend en opbouwend!
Als ambtsdrager ben je nooit alleen aan het werk. Je
komt altijd in een team terecht waarin je gebruik
maakt van elkaars interesses, voorkeuren en sterke
kanten. Je hoeft niet alles te kunnen en alles te weten.
Vind je het bijvoorbeeld leuk om een luisterend oor te
zijn en signalen binnen de gemeente op te vangen? Of
ben je financieel onderlegd? Of vind je het juist leuk
praktisch bezig te zijn tijdens de vele activiteiten of
misschien wel om een activiteit te organiseren?
Tenslotte kan het ook zijn dat je graag mee wilt denken over bijvoorbeeld de collectebestemmingen. Een
ambtsdrager heeft een bijzondere functie omdat hij of
zij mee mag beslissen over belangrijke dingen voor
onze gemeente. Een verantwoordelijke en uitdagende
taak!
Herken je iets van jezelf in één van deze vragen? Dan
is de vrijwilligerstaak van ambtsdrager echt iets voor
jou! Er is voor iedereen wel iets wat interessant en
leuk is om te doen en waar hij of zij positieve energie
uit haalt. Bovendien is het dankbaar werk om te doen
en dit geeft nog meer energie. In de kerkorde staat dat
alle leden van de gemeente ‘geroepen en gerechtigd’
zijn hun gaven aan te wenden tot vervulling van de
opdracht die Christus aan de gemeente geeft. Het
motto van de kerkenraad is dan ook: “Doe wat je leuk
vindt en waar je goed in bent”!
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Het is juist daarom moeilijk om van tevoren aan te
geven hoeveel tijd je kwijt bent. Dit hangt volledig af
van de hoeveelheid activiteiten die je zelf wilt ontplooien en of je één of meerdere vaste taken wilt uitvoeren. Je hebt de vrijheid daarin je eigen keuzes te
maken.
Daarom begrijpen we soms niet dat het lastig is om
ambtsdragers te vinden. De Eshof heeft ouderlingen,
ouderling-kerkrentmeesters en diakenen hard nodig om
naast de andere vrijwilligers de gemeente vitaal te
houden. Dit kunnen we als gemeenteleden samen
doen!
Als je na het lezen van dit artikel meer informatie wilt,
neem dan gerust contact op met één van de onderstaande personen. Natuurlijk mag je ons ook gewoon
aanspreken als we elkaar tegenkomen in het dorp of in
de kerk. Graag!

Jan Hofman:
William Bouw:
Mart Geelhoed:
Wij hopen dat jij degene bent die niet alleen ons team
komt versterken, maar ook, samen met alle andere vrijwilligers, jouw en onze kerk vitaal blijft houden!

Namens alle ambtsdragers,
Jac. van Hoeijen, praeses en Jan Hofman, scriba.
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Brunchdienst op zondag 17 juni

Ook dit jaar willen we weer een brunchdienst organiseren. Samen delen zoals de eerste
Christengemeenschappen dat deden. We voelen ons verbonden met elkaar, over de grenzen van de
kerkmuren heen.
Daarom houden we op zondag
.

17 juni een brunchdienst

Programma:
09.45 uur

Ontvangst in de Eshof.
Hier kunt u het door u meegebrachte eten inleveren bij de diakenen, zij zullen al het eten uitstallen en een plek geven.
Waar denken we aan? Neem iets te eten mee dat net iets meer is dan voor u alleen. Uiteraard kan
dit gewoon een belegde boterham zijn, maar het mag ook iets anders zijn, bijvoorbeeld iets van
rauwkost, pannenkoeken of een salade als u het leuk vindt om iets bijzonders te maken.

Voor drinken en fruit wordt gezorgd.
10.00 uur

Begin van de viering,
die korter zal zijn dan gebruikelijk.
Zoals altijd gaan de kinderen naar de kinderdienst, waar zij hun eigen verhaal zullen horen.
		
Als de kinderen terug zijn uit de kinderdienst en wij “onze talenten” hebben ontvangen, zullen
we samen de Maaltijd van de Heer vieren.
Dat doen we met het meegebrachte eten. We delen met elkaar wat we hebben.
		
Aan het eind van Maaltijd zal nog de Zegen uitgesproken worden en zullen we een slotlied zingen.

11.30/
11.45 uur
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Einde van de dienst.
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Zondag 17 juni: gebruik je talenten!
Nog een paar weken en dan gaat het diaconaal
projectteam 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 schoolkosten 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 bakken en weer een ander kan mensen motiveren en organiseren. We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal
wel een unieke eigenschap of gave.

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!

Mocht je er op 8 juli niet zijn, vanaf 17 juni
zal er een speciale doos staan (bij de entree
van de kerk) waar de zakjes ingedaan kunnen
worden. Als dat niet lukt, is het ook mogelijk
om een gift over te maken via rekening NL93
RABO 03022124976 tnv Diaconie de Eshof,
onder vermelding van ´Talenten voor
Uganda´.
We hopen als diaconie en ZWO dat jullie allemaal mee
willen doen om je talenten in te zetten!

In de dienst van 17 juni zal hieraan aandacht gegeven
worden. Meer nog, er zal geen 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.
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Namens de diaconie, Henry Westein
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“Het leven wordt mooier als je af
en toe even stilstaat”
Tim Vreugdenhil bij Boekhandel Roodbeen op 27 juni
Op woensdagavond 27 juni komt ondernemer De avond is gratis toegankelijk, maar een aanmelding
en dominee Tim Vreugdenhil (dominee Tim) via aanmelden@boekhandelroodbeen.nl is gewenst. Het
programma begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 staat de
naar boekhandel Roodbeen in Nijkerk.
Hij spreekt in theaterachtige setting over actuele thema’s
als liefde, angst, grip en stress. Deze en nog veel meer
thema’s staan in Vreugdenhils boek Stand-up Theology
dat 5 juni verschijnt. “Als dominee ben ik gewend om
me uitgebreid in een thema te verdiepen. Ik maak daar
verhalen van die passen bij deze tijd. Ik zoek daarin
altijd naar een spirituele dimensie. Want ieder mens
heeft een ziel, een kern. En daar wil ik iets mee”, aldus
dominee Tim. Bezoekers van eerdere voorstellingen zijn
enthousiast: “Tim weet thema's die nú relevant zijn
mooi te koppelen aan verhalen uit de bijbel of verhalen
uit de actualiteit.”

koffie klaar. Uiteraard is het boek Stand-up Theology
deze avond gesigneerd verkrijgbaar.

Over Tim Vreugdenhil
Drie jaar geleden verliet dominee Tim Vreugdenhil zijn
kerk in Amstelveen, omdat hij zichzelf als dominee
opnieuw wilde uitvinden. Hij wilde ontdekken of hij
dominee kon zijn voor seculiere mensen. Hij is in een
lege kerk gaan zitten in het centrum van Amsterdam en
sindsdien is hij bezig met de vraag hoe hij die kerk
gevuld krijgt. Stand-up Theology is een van de dingen
die hij hiervoor ontwikkelde. Tim Vreugdenhil houdt er
van om mensen te verbinden en hij bezit een onuitputtelijke pioniersmentaliteit. Hij studeerde theologie en
heeft als predikant zestien jaar ervaring met traditionele
en nieuwe vormen van kerk-zijn.

Over het boek Stand-up Theology

‘Stand-up Theology’ is er voor mensen die niet alleen
vermaakt willen worden, maar die ook houden van uitdaging en inspiratie. Het is voor mensen die niet bang
zijn iets nieuws uit te proberen. En het is voor mensen
die meer willen halen uit wat het leven mooi maakt:
vriendschap, een goed gesprek en het leven in al z’n
facetten. Belangstellenden zijn welkom op woensdag 27
juni bij Boekhandel Roodbeen aan het Verlaat in
Nijkerk.
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Stand-up theoloog Tim Vreugdenhil schrijft zoals hij
praat: toegankelijk en onderhoudend. In Stand up theology beschrijft hij tien kernwoorden uit deze tijd, zoals
vrijheid, liefde, angst, grip en stress. Ieder woord voorziet hij van een spirituele dimensie. Veel voorbeelden uit
de populaire cultuur komen voorbij en deze worden
gelinkt aan de verhalen en personen uit de bijbel. Met
Stand up theology biedt Tim Vreugdenhil een verrassend boek vol verdieping dat de christelijke normen en
waarden in een hedendaags licht zet.
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Hulp voor de meisjes
van Queen of Peace Highschool
Naast de hulp die we met de Eshof bieden voor de bouw
van de examenhal, het leveren van schoolmaterialen en
ondersteuning van het tailor project, kreeg ik nog een
andere hulp vraag vanuit Philomena, de directrice van
de Queen of Peace Highschool.
Een probleem wat bij heel veel meisjes speelt in derde
wereld landen. Het probleem is dat er onder tienermeisjes een enorme drop-out (uitval) op de opleiding is. Niet
de motivatie, niet de enorme afstanden die zij moeten
lopen om op school te komen, niet het gebrek aan
begrip en steun van stam en familie.
Het probleem blijkt
hun maandelijkse
menstruatie te zijn.
De arme families
hebben geen geld om
maandverband te
kopen en de vodden
die de meisjes tijdens
deze periode gebruiken zijn niet afdoende om zonder gênante lekkage een dag op
school door te brengen. Er is voor vele
van hen geen ander alternatief dan thuis blijven tot het
over is. Elke maand weer.
Ze missen grote delen van de lesstof, missen examens
en het gevolg is dat zij tot de conclusie komen dat het
geld voor hun opleiding beter voor iets anders gebruikt
kan worden.
Dit zelfde probleem speelt zich af op de Queen of Peace
Highschool in Uganda waar wij het hele jaar al allerlei
acties voor voeren. Philomena, erkent het probleem en
heeft via ons team een hulpvraag gedaan. Een vraag die
bij geen hedendaags Nederlands schoolmeisje opkomt.
“Kunnen jullie onze meisjes en vrouwen leren om uitwasbare maandverbanden te naaien?”
Wat een vraag. Zelfs mijn generatie is opgegroeid met
de OB tampons en Libresse maandverbanden. Zelfs de
jaren dat ik zelf in Uganda woonde was dit voor mij
geen probleem. Iedere bezoek kreeg een boodschappenlijstje en ik had mijn spullen op voorraad. Bovendien
was ik twee keer zwanger in die tijd. Een ideale oplossing voor dit probleem. Zelfs ik heb er in die tijd niet
eens bij stilgestaan. Vanwege het taboe werd er toen ook
niet over gesproken.
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Toch zocht ik verder. Hedendaagse ontwikkelingshulp;
de vragen en problemen die vanuit het veld komen pak
je op.
Gelukkig hebben we tegenwoordig Google. Al surfend
over het web op zoek naar “zelf uitwasbaar maandverband maken” belandde ik op de site World Wide
Washables. Geweldig! Een You-Tube filmpje met
instructies, een handleiding met welk materiaal je nodig
hebt en… niet onbelangrijk een PDF bestand met de
patronen van een maandverband en een kraamverband
inclusief de beschrijving hoe te maken en hoe te wassen. (Je moet ze een nacht in zout water laten staan!)
Na wat oproepjes zo her en der, kreeg ik zakken met
badstof handdoeken, moltons en katoenen lakens. Een
vriendin is zo aardig om de voorbeelden te naaien en
een foto-stappenplan te maken. Want aan een You-Tube
filmpje hebben ze daar in de bush niet zo veel.
De firma Pul heeft ons kosteloos geholpen om van hard
plastic goede sterke patronen te maken die een leven
lang over getrokken kunnen worden. Daarnaast kunnen
we met dank aan Van Maanen Mode & Textiel drukknopen, scherpe stofscharen en kartelscharen meenemen
naar Uganda om daar de patronen uit te knippen en in
elkaar te zetten. Hierbij met trots het sample van ons
maandverband.
Ons team vertrekt van de zomer richting Uganda met de
eerste opstartmaterialen om samen met het team van de
school de meisjes te helpen om zonder al te veel problemen hun schooltijd door te komen.
Hoe mooi is dat!
Mieke van Vliet
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Philomena
Philomena was op Pinksterzondag in ons mid- Haar bezoek past mooi in de opmaat van het verblijf
den. Een mooie dag om in de ‘geest’ van ons van de jongeren bij Queen of Peace Highschool deze
geloof verbonden te zijn met de gemeenschap zomer. Zij zullen 17 juli vertrekken voor drie weken.
in Uganda, Mpigi.

Na de dienst heeft Philomena haar missie en passie in
haar werk met ons gedeeld. Ze wil graag een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen in de gemeenschap van Mpigi.
Dit gebied is matig ontwikkeld en biedt weinig kans
om de armoede te ontgroeien. Zij en haar man John
kwamen tot de conclusie dat onderwijs de sleutel was
voor ontwikkeling van het gebied. Samen zijn ze de
school Queen of Peace begonnen met een rieten
gebouw uit eigen zak bekostigd, niet wetend wat de
volgende stap zou zijn.
Ook al staat er inmiddels een tweede schoolgebouw,
door de Eshof grotendeels financieel mogelijk
gemaakt, ze geeft nog steeds alles wat ze verdiend
aan de gemeenschap. De ouderen, de misdeelden en

In de dienst vulde Philomena de overdenking
van Ellie mooi aan, ook al leef je 5000 km verderop, het is dezelfde boodschap van het
geloof dat ons wereldwijd verbind, al heeft het
soms een andere kleur. Zo gaf Ellie in haar
overdenking aan dat Pinksterzondag in de
Eshof weken van tevoren was voorbereid en
dat de invulling in de Ugandese gemeenschap
vast meer improvisatie kende en veelal op
dezelfde ochtend nog werd samengesteld.
Waar wij de geest willen ‘sturen’, stuurt de
geest in Uganda!
De overdenking ging over de gaven van de geest en de
vergelijking met het lichaam; alle lichaamsdelen doen
mee om goed te functioneren; zowel de goede, waar
we trots op zijn, en de minder goede waar we ons voor
schamen. Het heeft allemaal een bedoeling om goed te
kunnen functioneren. Zo is het ook met ons persoonlijk en met ons als kerkelijke gemeente. We hebben
elkaar nodig en ieder heeft zijn plek.
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de kinderen gaan haar aan het hart en ze kan niet
anders. John, haar man, vertelt dit en moet er nog
steeds om lachen. Ze zal echt niet veranderen hierin.
Een mooie boodschap van deze Pinksterdag. Het zet
mij aan het denken over haar passie en de manier
waarop ze zichzelf ‘geeft’ aan anderen. Haar geschenk
aan de Eshof was een geweven gebedsmat.
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Philomena
We hebben daarna samen de middag doorgebracht in de
tuin van de familie van Vliet. Het was een heerlijke dag;
mooi weer, goed eten en verbonden met elkaar als
Eshof. De aanwezigheid van de jongeren van het diaconaal project, Ellie, het ZWO team en Philomena, John
en Mathilde. We hebben in een ontspannen sfeer samen
gesproken over wat ons verbindt en wat ons opvalt. Ook
hebben we plannen gemaakt voor het jaar 2019 en voor
een alle-leeftijden-reis naar Queen of Peace.
We hebben de middag samen afgesloten in de wetenschap dat we elkaar nog eens zullen zien. Philomena
belde mij later die week nog vanaf Schiphol: thank you
for everything, you are such a caring Eshof family.
Gerwin Duine

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 verhalen 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!
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Queen of Peace, Oeganda.
Even voorstellen
Vanaf deze editie van De Rondom stellen
we u graag elke maand één van de jongeren
voor die deelnemen aan het diaconale project Queen of Peace, Oeganda.

rij. Daar woon ik samen met mijn ouders, zus,
twee broertjes en m’n zusje. Ik zit op het
Lodenstein-college in Amersfoort in 5vwo. Mijn
hobby’s zijn mountainbiken en gewoon gezellig
doen met vrienden.
Ik zit in de Oude kerk in Hoevelaken in de kerk, en
sinds kort kom ik dus ook soms in de Eshof, wat
eerst wel even wennen was, maar inmiddels heel
leuk is!
Sandra, die ook mee gaat naar Oeganda, is mijn
collega en vertelde van het project. Toen ben ik
naar de informatieavond geweest en ik was gelijk
enthousiast. En nu ga ik dus aankomende zomer
mee naar Oeganda, waar ik echt heel veel zin in
heb.

Deze maand is dat Annika
Ik ben Annika van Oosterom en ben zeventien jaar
oud. Ik woon in Stoutenburg-Noord op een boerde-

Ik hoop dat we in Oeganda heel veel mogen leren
van de mensen daar. Wij hier in Nederland vinden
ons luxe leventje heel normaal, maar dat is het niet.
Ik hoop dat we de mensen en kinderen van de
Queen of Peace Highschool mogen helpen, en
samen een hele toffe tijd hebben.

Sponsoracties Queen of Peace
Laatste acties jongeren project
Voordat de jongeren in juli naar Uganda vertrekken staan er nog twee
mooie evenementen op de agenda.
DE BUDDYRUN
Zaterdag 9 juni is het zover, dan vindt vanaf 9.30 uur
De Buddyrun plaats. Samen gaan we 5 kilometer
hardlopen of wandelen voor de schoolkinderen in
Uganda. Met hulp van Grand Café en Partycentrum
De Haen, Fitness Centrum Hoevelaken, Van
Duinkerken, sport & kamperen, het Voedingscentrum
én met muzikale omlijsting belooft het een gezellige
en sportieve ochtend te worden. Voor maar 5,- euro
doe je al mee. De bijdrage gaat volledig naar het project. Schrijf je snel in via buddyrun2018@gmail.com!
Mocht dit niet lukken, geen probleem, Inschrijven kan
ook op de dag zelf! We zien jullie graag op de Brink
in Hoevelaken.
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Sponsoracties Queen of Peace
Laatste acties jongeren project
Op zondagmiddag 24 juni wordt er in de Eshof in
Hoevelaken door het jongeren team van het Queen of
Peace Uganda project als laatste actie een spetterende
benefiet show georganiseerd. Het team wil hiermee
alle sponsoren en ondersteuners bedanken.

De toegang is gratis, maar na afloop is er een collecte
die geheel naar het Queen of Peace Highschool project in Uganda gaat.

Ook vieren zij met deze middag dat het drukke projectjaar, waarbij door allerlei acties het prachtige
bedrag van bijna 23.000 euro bij elkaar is gebracht,
op zijn eind is.
Twee weken later vertrekt het team op werkvakantie
naar de school in Uganda.

De gratis entree bewijzen kunt u uitknippen, zijn via
de jongeren te krijgen of te bestellen via
queenofpeace.deeshof@gmail.nl. Natuurlijk kunt ook
zo binnen komen lopen, maar vol is vol!!!

U bent allen van harte welkom.

Met viool, piano, saxofoon en fluit muziek, maar
ook met dans, zang en circus acts wordt erdoor
de teamleden en hun vrienden een afwisselende
show neergezet. Tussendoor is er een pauze waar
u zelf gemaakte hapjes en een drankje kunt
kopen.
De middag begint om 15.00 uur en duurt tot
ongeveer 17.30 uur. Het kan iets uitlopen.

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
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