Rondom ‘de Eshof’ mei 2019
Kom, loop weer eens een ommetje
en zwaai je armen zwierig los,
kijk eens naar al die vogels,
zijn ze niet prachtig uitgedost?
Zoek af en toe een schelpenpad,
verwonder je om wat je ziet
alsof je voor het eerst een dag
naar buiten mag, als kind geniet.
Zo wordt het grijze kleurig
en viert je lichaam feest,
je tintelt zacht en door je kracht
merk je hoe goed het is geweest.

Kom, loop weer eens een ommetje
en zwaai je armen in de maat,
geniet van ‘t middagzonnetje,
wacht niet totdat die ondergaat,
geen sportschool kan er tegenop,
je krijgt al lopend energie,
je wordt verlost van elk getob,
kom, gun je die traktatie!
Zwaai onderweg eens naar die vrouw
achter haar orchideeën
of naar de buurman met zijn hond,
kom je al op ideeën?

Een wandeling per dag is fijn,
ook als het weer wat grauw is,
zo heerlijk om weer terug te zijn,
vooral als het heel koud is,
en alles lijkt veel minder zwaar
dan je het achterliet,
een wandeling per dag verlicht
ook nog eens stil verdriet.
En loop je liever niet alleen,
zoek je vertrouwd gezelschap
kijk dan al lopend om je heen,
Hij kruist al jarenlang je pad.

Coby Poelman - Duisterwinkel
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Kerkdiensten
zondag 12 mei		
10:00 uur
Ds. Ellie Boot
					Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
zondag 19 mei		
10:00 uur
Ds. Ellie Boot (HA/Cantorij)
					Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat
zondag 26 mei		
10:00 uur
Drs. Johan Blok, Ede
					Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
donderdag 30 mei
10:00 uur
Ds. Ellie Boot + ?
					Collecten: Geen
zondag 02 juni		
10:00 uur
Ds. Ellie Boot
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
zondag 09 juni		
10:00 uur
					

Ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie Pinksterzending en Eredienst

Agenda
donderdag 09 mei

20:00 uur

Moderamen

maandag 13 mei		
dinsdag 14 mei		
woensdag 15 mei		
			
donderdag 16 mei

20:00 uur
20:00 uur
13:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Repetitie musical Jozef
Smalle Streek 12 Wijkteam 7
Activiteitenmiddag
Repetitie Cantorij
Hemelrickplaats 8		

maandag 20 mei		
donderdag 23 mei

20:00 uur
20:00 uur

Repetitie musical Jozef
Kerkenraad

zondag 26 mei		
maandag 27 mei		
woensdag 29 mei		

09:30 uur
20:00 uur
13:30 uur

Zondagochtendwandeling
Repetitie musical Jozef
Activiteitenmiddag

woensdag 05 juni		
			
donderdag 06 juni

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

College van Kerkrentmeesters
Overleg moderamina Dorpskerk en Eshof
Domstraat 2A, Nijkerkerveen
Wijkteam 8

woensdag 12 juni		

13:30 uur

Activiteitenmiddag

Wijkteam 3

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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Vanuit de kerkenraad
Al enige tijd heeft u het bericht vanuit de kerkenraad moeten missen. Dat wil niet zeggen, dat
er niet veel besproken en besloten is de afgelopen maanden.
De kerkenraad werkt als team samen en werkt vanuit de
gedachte dat zij een verantwoordelijkheid heeft in het
ondersteunen van de gemeente en in het mensen met
elkaar verbinden binnen de gemeente. De kerkenraad van
‘De Eshof’ heeft een grote ambitie en wil bezield leiding
geven, helder communiceren en goed samenwerken als
team. En daar maken we goede stappen in.
Enkele krenten uit de pap:
•
Er zijn mensen binnen ‘De Eshof’ die geen
ambtsdrager willen zijn, maar wel een belangrijke bijdrage willen leveren. Zo zijn er zogenaamde rentmeesters.
Binnen het college van kerkrentmeesters waren er reeds
rentmeesters, die geen ambtsdrager zijn. Sinds 2018 zijn
er ook diaconaal rentmeesters.
Frans Schimmel heeft om persoonlijke reden aangegeven
niet langer beschikbaar te zijn als rentmeester binnen het
college van kerkrentmeesters. De kerkenraad heeft veel
waardering voor het vele werk dat hij deed en zijn integere en prettige wijze van handelen. Frans zal het lopende werk afmaken. Kees van Rietschoten is bereid gevonden de functie als rentmeester te vervullen. Op 28 februari heeft de kerkenraad ingestemd met zijn benoeming.
Op 4 april heeft de kerkenraad ingestemd met de benoeming van Nico van Rootselaar als diaconaal rentmeester.
De rentmeesters doen op veel gebieden hetzelfde werk
als de ambtsdrager, maar zijn formeel geen ambtsdrager
en hoeven bijvoorbeeld ook niet de vergaderingen van de
kerkenraad te bezoeken. Het past goed bij het motto van
de kerkenraad ‘Doen wat je leuk vindt’ en zo dragen zij
een belangrijke steen bij aan ‘De Eshof’. Misschien wat
voor u?
•
Op woensdag 6 juni 2018 hebben de moderamina van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' en de
Hervormde Dorpskerk te Hoevelaken hun jaarlijkse
gesprek gehad. Op 14 november 2018 heeft het moderamen het jaarlijks overleg gehad met de Sint-Paulus
Geloofsgemeenschap. Beide vergaderingen verliepen in
prettige sfeer in de overtuiging dat we veel van elkaar
kunnen leren en elkaar kunnen versterken.
•
De Dag van de Stilte: Er zijn veel enthousiaste
reacties ontvangen over de dag van de stilte. Die was
indrukwekkend. Er is waardering vanuit de kerkenraad.
Door met een kleine groep mensen zelfstandig en in harmonie aan de organisatie en uitvoering te werken, sluit
de werkgroep liturgische vormgeving bedoeld of onbe-
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doeld aan bij het beleid van de kerkenraad om gebruik
te maken van de initiatieven die in de gemeente ontstaan.
‘De Eshof’ is steeds op zoek naar inspiratie en verandering om ook op langere termijn mensen te bewegen en
betrokken te houden bij de gemeente. Uitgangspunt is
hierbij dat de kerkenraad niet dicteert of controleert,
maar waar mogelijk ondersteunt of faciliteert. In
gesprekken wordt nagedacht over de mogelijkheden om
tot meer onderlinge samenwerking te komen.
Het is mooi om te weten, dat wat de groep-die zich bezig
houdt met de liturgische vormgeving-doet én de bereikte
resultaten landelijk genoemd wordt als voorbeeld!
•
De leestafel: boeiende tijdschriften met diverse
geloofsonderwerpen (en zelfs glossy’s!) worden regelmatig op de leestafel in de hal gelegd. Deze mogen meegenomen worden.
•
Aantal ambtsdragers per dienst: de kerkenraad
is sinds januari een pilot gestart om het aantal ambtsdragers per dienst te reduceren. De kerkenraad is positief
over de afgelopen periode. Het scheelt werkdruk.
Bovendien hoeft niet alles door ambtsdragers gedaan te
worden. Wellicht wordt u ook een keer gevraagd om de
collecte inkomsten te tellen!
•
Niet-voorgangers houden een overdenking: de
kerkenraad start een pilot van 1 of 2 keer per jaar om
ook niet-voorgangers een overdenking te laten verzorgen.
Er kunnen namen genoemd worden van mensen die een
bepaalde tekst zouden willen uitdiepen of vanuit hun
persoonlijke expertise een bijbeluitleg zouden kunnen
geven. Dat is al eerder gebeurd in ‘De Eshof’. De leiding
van de dienst blijft bij de voorganger. De overweging
wordt door een ander gedaan en de overige liturgie kan
in samenspraak worden vastgesteld. Zo willen we een
gemeente zijn die open staat voor nieuwe geluiden! We
houden u op de hoogte.
•
De website: Afgelopen maand is de website van
‘De Eshof’ gehackt. Het herstel is een enorme klus
geweest. Namens de gemeente bedanken we het webteam (Inge Pie en haar voormalig collega Jan Pieter)
voor het vele werk.
•
Openheid en transparantie: wist u dat de kerkenraadsvergaderingen openbaar zijn? Vandaar dat sinds
januari de agenda van de kerkenraad steeds op de website staat!
Jan Hofman
scriba
P R O T E S T A N T S E
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Kerkdienst en liturgie

De tweede dopeling van 21 april Dorothy Molnar.

Op Paasmorgen 21 april werd niet alleen Cas
Bonestroo gedoopt, maar ook Dorothy Molnar.
Dat zij ook zou worden gedoopt, werd pas
bekend na het verschijnen van het vorige kerkblad. Daarom in dit meinummer iets meer over
haar en haar ouders.
Geza Molnar en Edith Kòtai komen uit Hongarije.
Nadat eerst Geza naar Nederland was gekomen en in
Nijkerk onderdak en werk had gevonden, kwamen vier
jaar geleden zijn echtgenote en hun dochter Adél over.
Geza werkt nu in de horeca, waardoor hij op onregelmatige tijden van huis is. Hij is op zoek naar werk met
regelmatiger werktijden.
Eind maart van dit jaar kregen ze van de gemeente
Nijkerk een woning aan de Wilhelminalaan aangeboden.
Het was eerst niet wat ze hoopten. In Nijkerk hadden ze
inmiddels een klein netwerk opgebouwd en nu zouden
ze in Hoevelaken opnieuw moeten beginnen. Toen ze
echter de woning gingen bekijken, bleek die alles te
hebben waar ze van gedroomd hadden. Ook waren ze
blij met het dorp, met de rust en met de groene straten.
Ze besloten daarom de stap te wagen.
Omdat ze geen auto hebben, willen ze niet op Nijkerk
georiënteerd blijven, maar zien te aarden in Hoevelaken.
Adél (5) gaat inmiddels naar de Schimmelpenninck van
der Oyeschool. En het gezin heeft zich bij de
Eshofgemeente ingeschreven.

Paaskaars van 2018
De paaskaars van 2018 was beschilderd door
Zwaan Nobels. Daarom mocht zij een bestemming ervoor kiezen. Die heeft ze gevonden.
Zwaan schrijft erover:
“Toen mij gevraagd werd of ik een bestemming had
voor de paaskaars dacht ik meteen aan mijn nichtje uit
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uiterst rechts dopeling Cas Bonestro.
Tilburg. Haar man van 58 jaar heeft sinds een paar jaar
de ziekte van Alzheimer en zij heeft nu borstkanker,
best heftig allemaal. Toen ik vertelde dat ik haar de
paaskaars wilde geven, schreef ze dit:
‘De woorden over de paaskaars raken me diep want ik
ken dat gebruik uit onze kerk. Maar een door jou
geschilderde kaars vind ik heel persoonlijk en ik zou
hem dan ook graag in ontvangst nemen. De bedoeling
(de weg die van donker naar licht gaat) is inderdaad van
toepassing op mijn/onze situatie. Nu ik in de fase zit van
chemokuren -die me best zwaar vallen- ervaar ik zeker
ook momenten van donkerte.’”
Fijn, Zwaan, dat je zo’n mooie bestemming voor de
kaars hebt gevonden!

12 mei: de kleur van ontmoeten
Aan de kerkdienst van 12 mei zal de groep die
in september en oktober naar Oeganda gaat,
meewerken. In de lezing uit het evangelie gaat
het over het belang van elkaar kennen: schapen
volgen de herder, omdat ze hem kennen.
In enkele bijeenkomsten hebben de reizigers hun
gedachten laten gaan over de vraag wat ze belangrijk
vinden, als ze naar Mpigi gaan. Op de eerste plaats
komt ‘ontmoeting’ uit de bus. Ze zouden graag de jongeren en docenten van de Queen of Peace Highschool
leren kennen, over de grenzen van de verschillende culturen heen. Dat vormt een uitdaging. De verschillen zijn
groot.
Zo is het daar niet gebruikelijk om bijvoorbeeld de
bouwplannen van de school op papier vast te leggen.
Zonder uitgeschreven (bouw)plannen zouden wij denken: wat komt dáár van terecht…? Maar in Mpigi is het
anders. Ook al staan de plannen niet zwart op wit, ze
komen voor elkaar.
P R O T E S T A N T S E
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Kerkdienst en liturgie
Speciaal voor ons moet men nu van alles gaan opschrijven. We willen hier immers kunnen verantwoorden aan
de mensen die giften geven aan de school wat er met dat
geld wordt gedaan. Hoe is dat voor hen?, vragen wij ons
af. Voelen ze zich nu betutteld? Voelen ze zich de maat
genomen? Of passen ze zich gemakkelijk aan? We
hopen er achter te komen.
Tja, en zo is er veel meer. In de verhalen die Mieke
Hogervorst schrijft voor de Rondom hebben we al over
heel wat culturele verschillen kunnen lezen. Maar de
groep gaat ervoor. Na terugkomst van de reis hopen de
reizigers te kunnen vertellen van ware ontmoetingen.
Van kennismaking die dieper gaat dan het oppervlakkige. Misschien leren ze zelfs wel samen grapjes te
maken. Als dat lukt, nou dan moet je elkaar wel echt
hebben leren kennen…
De groep reizigers bestaat uit Liesbeth en Celine van
den Heuvel, Jac en Ankie van Hoeijen, Ruud en
Jeannette Stitselaar, Betsy Iversen, Gerwin Duine,
Lieske Duim, Henk Boswijk en Ellie Boot.

Jan Vogel bedenkt doorgaans een parcours, per fiets dan
wel te voet (of beide, zoals dit jaar); hij weet je keer op
keer in de nabije omgeving iets nieuws te laten ontdekken. De tocht start om uiterlijk 8.30 uur bij het
Pauluscentrum en om 9.30 uur zijn we daar weer terug.
Hierover staat elders in dit kerkblad meer te lezen. Om
10 uur kan ieder die dat wil, ook wie niet wilde of kon
dauwtrappen, naar het morgengebed in het
Pauluscentrum. Van harte welkom!

Pinksteren – 9 juni
Er zijn dit jaar helaas geen mensen die belijdenis doen met Pinksteren, maar we gaan er toch
een feest van maken.
Opnieuw zal, net als op Paasmorgen, Tom van Noord
met zijn klarinet meewerken aan de kerkdienst. We vieren de maaltijd van de Heer en de parochianen van de
Paulusgemeenschap zijn bij ons te gast.

Hemelvaartsdag – 30 mei
Ga je dit jaar mee dauwtrappen?
Het is telkens weer een leuke ervaring.

Ellie Boot

Donderdag 30 mei 2019 : Hemelvaartsdag
Dauwtrappen; vroeg in de morgen (niet te vroeg natuurlijk)
gaan we er op uit. Om te genieten van wat de natuur ons te
bieden heeft. Na een korte fietstocht wordt er gewandeld
waarna we weer op de fiets klimmen voor ons verdere
programma in het Pauluscentrum.
Het totale programma is als volgt:
08.30 uur
Uiterlijke tijd om met de fiets te vertrekken vanaf het Pauluscentrum
		
Na een korte fietstocht gaan we te voet verder.
09.15 uur
Stappen we weer op de fiets en rijden naar het Pauluscentrum
09.30 uur
We kunnen genieten van koffie of thee met wat lekkers erbij
10.00 uur
Hemelvaartviering in de vorm van een gebedsdienst.
Het thema van de dag is op dit moment nog niet bekend, maar dat er veel ruimte zal zijn voor persoonlijk contact staat natuurlijk vast.
N.B.: Als fietsen voor u een probleem is dan kunt u ook met b.v. de auto naar de start van de wandeling.
Wáár dat is hoort u dan van ons.
Wilt u alleen de Hemelvaartviering bijwonen, ook dan bent u van harte welkom.
Namens de O.C.G. Hoevelaken
D E
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ZWO update
Hierbij geven we u graag een update van de
projecten die ZWO heeft besloten te ondersteunen en een kort verslag hoe het gaat op het
door de ZWO ondersteunde project in
Roemenië, Noi Si Voi en leerling Andrei.
SIAM CARE, THAILAND
De ZWO heeft besloten gemeentelid Roy Nieuwland
te ondersteunen bij zijn deelname aan het project Siam
Care. Roy zal dit jaar samen met 13 andere leerlingen
van het Corlaer College uit Nijkerk naar Thailand
afreizen om daar te helpen bij Siam Care. Siam-Care
is een Nederlandse organisatie in Thailand. Zij zetten
zich in voor een aantal dingen. Zo helpen ze kinderen
naar school en ondersteunen kwetsbare gezinnen op
medisch, financieel en geestelijk gebied. Geven voorlichting over HIV/aids en doen gevangenis werk. Als
team gaan ze daar helpen met huizen opknappen en
families bezoeken die te maken hebben gekregen met
HIV/Aids. Ook gaan ze kinderen op school ontmoeten
en brengen een bezoek aan een gevangenis. Kijk voor
meer informatie op: https://www.expeditie-thailand.nl/
KERK IN ACTIE,
NOODHULP MOZAMBIQUE.
Daarnaast heeft de ZWO besloten een donatie te doen
aan de Kerk in Actie voor Noodhulp aan Mozambique.
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over
Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm
ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde
voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen
zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en
meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het
zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water,
kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is
noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en wij als ZWO helpen door middel van een bijdrage.
QUEEN OF PEACE, UGANDA
Op dit moment ondersteunt de ZWO de verdere bouw
van het laboratorium van de Queen of Peace High
School in Uganda.
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NOI SI VOI, ROEMENIË
Het gaat goed met het project. Het is mooi om onze
jongeren te zien opgroeien als mensen met het recht
om zelf in de samenleving (begeleid) zelfstandig te
wonen, werken en participeren. Een mooi voorbeeld is
Marian D. Hij zit nu bijna een jaar op school voor
analfabeten. Hij kan tegen betaling (dankzij steun van
donateurs) in het internaat van een technische school
logeren. Hij vindt het geweldig en de school steunt
hem inmiddels om zijn eigen geld te beheren. Zo zijn
er verschillende leerlingen te noemen.
Een eis van de EU is, dat er de-institutionering gaan
plaats vinden. Dat was bij de oprichting van Noi si Voi
in 2003 ook het doel. Het grote doel is nu dat niet
alleen kinderen met een beperking de tehuizen gaan
verlaten, maar dat ook volwassenen met een beperking
de samenleving in gaan. Het is fijn om te zien dat de
menselijke benadering van mensen met een beperking
langzaamaan steeds meer op gang komt. De hulp van
donateurs en financiële hulp maakt het mogelijk kleine
stappen in die richting te zetten.
Mede door die steun kan o.a. Marian D. naar school,
Costel in zijn aanleunwoning wonen en de bewoners
van het huis naast de boerderij naar hun werk en/of
dagbesteding gaan.
ANDREI OP NOI SI VOI, ROEMENIË
Naast ondersteuning van het project Noi si Voi ondersteunt de ZWO ook persoonlijk een leerling van Noi si
Voi namelijk Andrei. Het is mooi te lezen dat het goed
gaat met Andrei;
Andrei is een geweldige leerling. Hij is bijna van de
middelbare school af en krijgt vermoedelijk op grond
van zijn goede cijfers een beurs. Zijn moeder heeft nu
een halve baan op de zorgboerderij en ze heeft een
pleegkind in huis. Financieel en moreel staat ze er nu
stukken beter voor.
Nu Andrei straks 18 wordt, mag hij ook werken en
hopelijk vindt hij wat naast zijn studie. De taak van
Noi si Voi zit er dan wat hem betreft op.
Namens de ZWO,
Annemarie van der Meulen
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Update All4Uganda
PAASACTIE
Het team heeft zich de afgelopen weken ingezet om
zoveel mogelijk eieren te verkopen. Het resultaat mocht
er dan zeker zijn. Wij hebben met z’n allen in totaal
2100 eieren verkocht en hebben een bijdrage van 450,euro bijeengebracht voor Queen of Peace Highschool.
Onze inzameling via de crowdfunding pagina loopt ook
goed. Ons doel is 2500,- euro in te zamelen, momenteel
staat de teller op 820,-. euro Iedereen bedankt voor de
steun aan ons en het team van Queen of Peace
Highschool!
ROMMELMARKT
Onze volgende actie waaraan het All4Uganda team meewerkt is de Rommelmarkt in ‘De Eshof’ op zaterdag 25
mei. U kunt ons hierbij helpen door spullen naar ‘De
Eshof’ te brengen en tijdens de rommelmarkt aanwezig
te zijn.
ZONDAG 12 MEI
In de zondagdienst op 12 mei zal het All4Uganda-team
een bijdrage leveren. In deze dienst willen we aandacht
besteden aan het thema van onze reis naar Uganda.
Met vriendelijke groeten,
Het All4Uganda team!

Actie kerkbalans

				26 april 2019

“Kerk zijn we samen” was het motto voor de actie kerkbalans die gehouden
is van 19 januari tot en met 2 februari 2019 en daarbij is een bedrag van
116.000 euro toegezegd. Hierdoor kunnen wij onze doelstelling voor 2019
grotendeels verwezenlijken. Van het toegezegd bedrag is tot en met 26 april
een bedrag binnengekomen van 51.186 euro en dat is ruim 44%. In de
maanden mei tot en met december verwachten we nog 64.814 euro.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Kees van Rietschoten,
administrateur
D E

E S H O F

7

Verhalen uit Uganda
MIEKE VERTELT: VERHALEN UIT UGANDA

Elke maand schrijft Mieke van Vliet een prachtig verhaal voor De Rondom over haar belevenissen tijdens haar verblijf in Uganda. Deze
maand gaat het verhaal over het hebben van
een groentetuin in Uganda.
MIEN TOENTJE
Mien waikschilde bonen die komen zo slecht op,
En de sprutters vreten d’aalbeerns op.
Mien vrougen stoan dun en mien sloat schut al deur,
As t zo deur gaait din wordt dat n strop.
Mor mien toentje, mor mien toentje,
Ja dij mis ik nait geern,
Der is altied diverdoatsie veur mie,
Mien waikschilde bonen die komen zo slecht op,
En de sprutters vreten d’aalbeerns op.
Ede Staal (Groningse volkszanger)
Ik heb het voorjaar in de kop. Dan kom ik uit mijn
“winterslaap” en begint het buitenleven weer te kriebelen. De vijver in de zomerstand, elk vrij moment in mijn
mooie tuin rommelen. Plannen maken voor de groentetuin. Want ja sinds ik in Uganda heb gewoond, heb ik
een groentetuin.
Als kind had ik al een stukje tuin. Tuin zit in mijn
genen. Mijn opa, een landarbeider uit Oegstgeest is de
oorzaak. Hij heeft zijn hele leven met mijn oma en mijn
vader van zijn eigen groentetuin kunnen leven. Pas toen
hij oud was en een pensioentje kreeg, werd zijn groentetuin omgedoopt tot bloementuin. En werkelijk, zo’n
weelderige bloementuin heb je niet vaak gezien. Vanaf
het vroege voorjaar tot laat in de herfst stond zijn tuin er
prachtig bloeiend bij.
Als kind was mijn tuin een stukje onder de berkenboom.
Daar groeide niet veel, maar ik was er altijd wel druk
mee. Mijn eerste eigen woonplekje was 1 hoog in
Amsterdam Oud West. In die tijd een krakersbolwerk en
de huizen stonden op instorten. Er stond geen boom in
de straat, maar we hadden een balkonnetje. En zo’n
beetje als enige in die tijd hingen daar bij ons bakken
met gerania. (net gehoord dat je geen geraniums mag
schrijven).
Tijdens de voorbereiding voor ons vertrek naar Uganda,
heb ik mijn tuinpassie uitgebreid. Terwijl Wim op het
tropeninstituut in Amsterdam werd klaargestoomd als
tropenarts, ging ik iedere zaterdag naar de TKO-cursus.
Een soort huishoudschool voor partners van tropengangers.
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Behalve informatie over gezondheidszorg en hoe je een
huishouding moest voeren in primitieve omstandigheden, was een deel van de cursus in Wageningen op de
Tropische Landbouwschool.
Daar kreeg ik les in kippen houden. Ik leerde van allerlei knollen, meel, bonen en voor mij totaal onbekende
planten, eetbare maaltijden bereiden.
En….in mijn gedachten het beste advies ooit na al die
vage voedsel producten….we kregen les in het hebben
van een groentetuin.
Daar leerde ik dat je voor elk continent aparte zaden
moet hebben. De wortels van hier groeien daar niet. De
bonen van daar groeien hier niet. Heel apart, maar ik
nam alle informatie bloedserieus en kocht voor een flink
bedrag zaden van bieten, bloemkool, wortels, uien en
weet ik wat nog meer. Alles was op tijd binnen en kon
in de vracht mee naar Uganda. Waar we ook terecht
zouden komen, we zouden in ieder geval te eten hebben!
In Uganda aangekomen, hadden we een heerlijk huis
met een grote tuin omringd met hoge bomen en een
grasveld. Maar geen groentetuin.
Vol enthousiasme leende ik een
schep en begon
een stuk van het
gras om te spitten. Dubbel
omleggen hadden ze me
geleerd.
En zo veroorzaakte ik de eerste crisis in ons
ziekenhuisje.
Want tot grote
schrik van de
nonnen stond
mukyala dokter ineens in de tuin te spitten. Blijkbaar
een ongehoorde actie, want onder aanvoering van de
oppernon kwam er een delegatie nonnen en de collegadokter van Wim, Angela, op bezoek. Ze waren helemaal
verbouwereerd dat ik graag voor mijn lol in de tuin
werk. Maar na mijn uitleg gingen ze wat regelen, want
zelf spitten was niet de bedoeling. Zonder overleg kwam
Ssewatte in dienst. Een weesjongen, gevlucht uit
Noord-Uganda, waar het destijds oorlog was. Hij mocht
van de nonnen zijn schoolopleiding afmaken en kreeg
onderdak in ruil voor werken op het land. En in zijn
schamele vrije tijd kwam hij mij helpen. Best fijn hoor,
zo’n sterke knul die in no time een groot deel van je
tuin omspit. Stiekem stopten we hem wat extra’s toe.
P R O T E S T A N T S E
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Verhalen uit Uganda
Ik maakte zaaibedden met bieten, wortels, bonen en
kool. Ssewatte gaf me het grandioze advies om niet alles
in één keer in de grond te stoppen want dan is alles ook
in één keer klaar en dan kan je het niet allemaal bewaren. Nooit zelf aan gedacht!
Maar een groentetuin moet ook water. En water is
schaars in deze landen. Wij hadden een regenton bij het
huis. In de regentijd was deze vol, maar in de droge tijd
stond ie droog. De dieselpomp van het ziekenhuis zorgde net voor voldoende huishoudwater, maar dat was best
wel zonde om in de tuin te gooien. De tuin werd door
Ssewatte bewaterd met water van de waterpomp. Want
een volle 20 liter jerrycan kon ik nauwelijks tillen.
Vol trots zag ik mijn tuintje groeien tot ik op een ochtend wakker werd en er een hele kudde varkens mijn
tuin stond leeg te eten. Het jongetje wat op de varkens
moest letten was nergens te bekennen en al ons werk
was voor niks.
Vol goede moed begon ik opnieuw….maar de tweede
lichting is opgegeten door losgebroken geiten uit het
dorp. De lol van de groentetuin was voorbij. Dit had ik
niet geleerd op de cursus!
Inmiddels had ik aardig mijn weg gevonden in Uganda
en reed ik één keer per week naar Kampala toe. Ik combineerde dan ziekenhuisboodschappen zoals de bloedbank en medicijnen halen met het aangename. Een
bezoek aan de grote Nakaseru-market. Een markt waar
je werkelijk alles kon kopen aan groente en fruit. Een
markt die uitsluitend werd bezocht door blanke expats
en Indiërs, want voor de lokale mensen waren de producten of onbekend of veel te duur.
Op een morgen stonden er ineens twee jongens op de
stoep met twee tassen vol met groente. Zij hadden me
op de markt gezien, en zagen wat ik kocht. Zij kwamen
uit het dorp onder
aan de berg bij
het moeras en
hadden daar een
grote groentetuin
aangelegd. Zij
brachten ons een
tas groente
cadeau en stelden
voor dat zij iedere
week langs kwamen met de
groente die ze
hadden. Dan kon
ik kopen wat ik
wilde. Wat een
deal! Ik heb ze
D E
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meteen al het over gebleven zaad gegeven. En sinds die
tijd hadden we broccoli, bloemkool, wortels en soms
zelf prei. Uganda is een heel vruchtbaar land. De stam
waar wij woonden zijn allemaal landbouwers. En die
leggen lekker slim in de buurt van het moeras een
groentetuin aan, zodat er altijd voldoende water is.
Toen de jongens hoorden dat we regelmatig naar Kenya
gingen voor boodschappen en bezoek aan bevriende tropenartsen, kreeg ik boodschappenlijstjes mee voor
zaden. Zij hielpen mij aan afwisselend groenvoer, en ik
hielp hun aan goede zaden zodat zij een leuke handel op
de markt hadden.
Maar wat nu met het stuk omgespitte groentetuin? Ook
dit werd creatief opgelost. Ik had een handnaaimachine
bij me. Al gauw was dit bekend en kwamen mensen vragen of ik wat kon repareren of korter maken van kleding
die zij op de tweedehands markt gekocht hadden. Als
ruil vroeg ik een stekje van een bananenboom. Ssewatte
heeft zo rondom het huis een bananen boomgaard aangelegd. We hadden ook een sinaasappelboom. Op de één
of andere manier eten varkens en geiten die niet op.
Het leven van Ugandezen wordt beheerst door het seizoen. In de regentijd wordt er gezaaid en gepoot zodat
er in de droge tijd geoogst kan worden. In eerste instantie allemaal voor eigen gebruik, maar als er over is,
wordt het verkocht. Aan de rand van de weg zijn overal
marktjes waar de lokale vrouwen een centje bijverdienen met hun oogst.
Door de klimaatveranderingen, El Nino en door de
opkomende industrialisatie komt de bevolking nu in de
problemen. Regentijden laten op zich wachten. De
droge tijd duurt zo lang, dat het eten op is. Door het
kappen van de oerwouden komen de apen de plantages
plunderen en eten ze in één dag al je bananen, bonen of
mango’s op.
In Uganda heb ik geleerd hoe belangrijk de landbouwers
zijn en dat het een vak apart is.
En mijn groentetuintje? Hier poot ik elke jaar voor de
lol wat sla, tomaten en keukenkruiden in. Gewoon om
toch met mijn handen in de aarde te kunnen wroeten,
want dat zit nou eenmaal in mijn genen.
Mieke van Vliet
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Bij-zondag XL terugblik
‘Samen op weg naar Pasen’
Bij-zondag komende zondag, ga ik wel of niet?
Even wat tijd voor mijzelf, aan mijn opleiding werken, verder lezen in mijn spannende boek,
er waren voldoende redenen om niet te gaan.
Maar, toch was er iets wat mij aantrok om wel te gaan.
Ik hou van kaarsen en toen ik de workshop ‘kaarsen maken’ zag was trok dat mij over de streep.
Diana vertelde na een mooie dienst waar de Maaltijd van de Heer gevierd werd waar welke workshop was en
om 11.40 uur gingen we, na een wat gedronken te hebben, ieder naar onze plek.
De kaars werd in 3 fasen gemaakt en tussentijds was er tijd om wat rond te lopen.
Bert en Lieske waren druk met de vliegers, Sierou en Wouda met de kijkdozen.
Rond 12.40 was er een heerlijke lunch buiten in de tent met soep en een eiersalade die tijdens het Bijbels koken gemaakt was, heerlijk!
Toen de kaars klaar was ben ik op weg naar huis binnen gelopen bij het Pauluscentrum en
heb de expositie ‘Kerkenpad in Hoevelaken’ bekeken.
De kaars is mooi geworden en heeft een plekje in de woonkamer gekregen.
Wat mij vooral is bijgebleven van deze Bij-zondag XL zijn de ontmoetingen, gewoon even
bijkletsen, een spontaan diepgaand gesprek, mensen die ik na lange tijd weer eens heb gesproken. Dát is wat ik
meeneem naar huis, een kaars en ontmoetingen die bijblijven.
We ontmoeten mensen
niet bij toeval
Zij kruisen ons pad
voor een reden

Dank Bijzondag Xl team voor de organisatie!
Petra Floor

Enkele weken geleden was het zover, het langverwachte en uitgebreid aangekondigde programma van Pasen XL.
Op een stralende zondag, na de kerkdienst, waren er vele vrijwilligers op de been, om een zeer
gevarieerd programma aan workshops te begeleiden.
Ikzelf mocht onder begeleiding van Cees Otte 2 workshoprondes in stilte werken aan
het schilderen van een Icoon. Wij leerden namelijk dat Iconen schilderen niet alleen een
creatieve bezigheid was, maar dat dat ook bedoelt is om contact te maken met de afgebeelde persoon waar je aan werkt. Bovendien was het knalhard werken om het enigszins af te krijgen, hoewel dat geloof ik niemand gelukt is. Rustgevend en inspirerend
was het zeer zeker.
Tijdens de pauze een lekkere lunch en tijd om even bij te praten. De kinderen hadden
een prachtige kijkdoos en vlieger gemaakt. die vervolgens buiten in het zonnetje volop
getest werden.
Kortom een goed georganiseerde dag met veel plezier en ontmoeting. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

Groeten, Elske, Jessie en Benthe den Uijl.
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Wij deden dit jaar voor het eerst mee aan "Samen op weg naar Pasen" in de Eshof, dus we
wisten niet zo goed wat we konden verwachten.
We hadden ons opgegeven voor de workshops kaarsen maken en de Mattheüs Passion. Het was verrassend leuk
en leerzaam.
Dave vertelde enthousiast hoe ze de kaars hadden gemaakt. En voor mij is de Mattheus Passion meer gaan leven.
We hebben ook meegedaan met de lunch die lekker en ongedwongen was. Er werd soep geschonken die gemaakt
was bij de workshop "Bijbels Koken" een heerlijke soep uit Bijbelse tijd!
We vonden het zo leuk en gezellig dat Ben na de lunch ook nog een
kijkdoos wilde maken en ik kon nog aanschuiven bij het muziektheater
"Vestzak". Ik was verrast door de combinatie van humor en diepgang
van het stuk. Het heeft me echt geraakt!
Kort samengevat hoe wij de dag ervaren hebben:
Wat een leuke manier om de boodschap van Pasen te brengen. Kunst
en cultuur snuiven in de kerk van je eigen dorp!
Jorina Martens-Ebbers
D E
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Verslag gemeente uitje 2019
bestemming Staphorst
Op donderdag 11 april stapten 40 leden van de De jeugd tussen 12 en 18 jaar wijkt in hun gedrag en
Eshof en Paulus parochie al vroeg in de bus leefwijze niet af dan hun leeftijdsgenoten elders in ons
voor het jaarlijkse gemeente uitje.
land. Worden zij 18 dan keren zij naar hun basis van
Trix Kalksma, Elly Rijnhout en Anny Hanse hadden
zich weer ingespannen om de voornamelijk ouderen een
plezierige dag te bezorgen. Daarin waren zij ook nu
weer goed geslaagd.
Onder een stralende maar schrale lentezon vertrok het
gezelschap naar Staphorst. Een dorp in Overijsel net
boven Zwolle dat tot ieders verbeelding spreekt. Zowel
binnen als buiten onze landsgrenzen is Staphorst
bekend. Nieuwsgierig wat ons te wachten stond reed de
bus hoofdzakelijk via binnenwegen naar ons einddoel.
Op de plaats van bestemming aangekomen werd in een
party centrum koffie gedronken met heerlijk gebak. Een
uurtje later stapten wij opnieuw in de bus voor een toer
door Staphorst en het aangrenzende dorp Rouveen. Een
welbespraakte gids in traditionele klederdracht vertelde
enthousiast over zijn dorp, “ geen betere plek op aarde”
om te wonen.
De inwoners van Staphorst staan voor betrokkenheid
door en voor elkaar, saamhorigheid, tolerantie maar ook
“ijzeren” wetten.
Het strenggelovige dorp met meer dan 10 kerken respecteert en geeft ruimte aan anders denkenden die van
harte welkom zijn om er te komen wonen. Elkaar in
doen en laten niet ergeren is een ongeschreven wet.
Vooroordelen die wij allemaal over Staphorst hebben
doen geen recht aan de inwoners die altijd met raad en
daad klaar staan om iedereen en zo nodig ook financieel
te ondersteunen en te helpen.

een stevige en gelovige opvoeding terug en gaan hun
(gezins)leven invullen zoals hun ouders, grootouders en
over grootouders dat deden.
De rondrit toonde de kostbare boerderijen die van
geslacht op geslacht overgaan, uitstekend onderhouden
met mooie voortuinen en schone straten. Mannen verdienen hun goed belegde boterham op de 4 bij het dorp
behorende industrieterreinen met kapitale bedrijven. De
vrouwen blijven thuis en doen al het benodigde werk in
en buiten de boerderij of huis.
Na de lunch werden wij verrast door 2 zussen in klederdracht die ons tot in detail de traditionele kleding toonden, van baby naar kind, naar volwassene man en
vrouw. Versierselen op kleding en voorwerpen zijn van
zilver en goud en uiterst waardevol. Slechts 400 vrouwen en maar 8 mannen dragen in Staphorst nu nog
dagelijks de bij dit dorp gezichtsbepalende kleding dat
al 5 eeuwen lang van geslacht op geslacht vanzelfsprekend was.
Wie herkent Renny en Bram van Gent in deze fraaie
kleding op de foto hiernaast? Een mooi aangekleed
slot van het bezoek aan Staphorst.
De chauffeur koos opnieuw een binnen route en bracht
ons rond de klok van 5 uur in Hoevelaken terug waar in
de Eshof hapjes en drankjes klaarstonden om op feestelijke wijze deze mooie dag af te sluiten. Dank weer aan
alle vrijwilligers voor hun inzet en perfecte organisatie.
Ad Ritmeester

De Rondom is iedere maand ook te vinden op de
website van de Eshof.
De foto's die voor het blad worden ingestuurd zijn daar
in kleur te zien. wat de Rondom een grote meerwaarde geeft.
U vindt de website van de Eshof op:
http://www.pgdeeshof.nl/eshof/
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Bijbels Koken recepten
Dit jaar hadden we tijdens Pasen XL ook een workshop Bijbels Koken.
Onder bezielende leiding van Lies Lekkerkerker en Annie Hanse werden twee gerechten gemaakt
voor bij de lunch.
Han Wilmink is predikant in Zwolle en een gepassioneerd kok. Hij heeft diverse “Bijbelse kookboeken” geschreven, waarin hij recepten linkt aan bepaalde periodes uit de Bijbel.
Met ons oog op Pasen kozen wij voor een eiersalade op Matse en een rode linzensoep.
Deze vielen beiden zo in de smaak, dat ons herhaaldelijk om het recept is gevraagd. Vandaar dat we die hier graag
afdrukken.
Let op: het recept voor de soep is voor zo’n 20 flinke eters…maar dat is misschien juist de moeite waard. Dan kunt
u de buren ook eens uitnodigen en vragen een kommetje mee te eten.
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Gastvoorganger in mei
Kan een topmanager uit het bedrijfsleven als
theoloog op de kansel staan? Ja, dan kan.
En dat gebeurt ook op zondag 26 mei als
Drs. Johan Blok uit Wageningen onze gastvoorganger is. Johan is 52 jaar en is werkzaam als HR Manager International bij het
Achmea concern voor de landen Australië,
Canada, Slowakije, Griekenland en Turkije.
Als klein jongetje wilde hij niets liever dan dominee
worden. Hij had zijn naam Johan ook mee en met zijn
ouders ging hij naar de Johanneskerk in zijn woonplaats. Hij vond het magisch en het heeft hem nooit losgelaten. Filosofie, theologie en de daarbij behorende
geloofsvragen zijn hem altijd blijven boeien. In de jaren
tachtig heeft hij dan ook de studie theologie aan de VU
afgerond.

Waarom dan toch geen dominee geworden? Zelf zegt hij
daarover dat hij (te) veel predikanten heeft gezien die na
jaren predikant te zijn geweest, het niet meer leuk vonden of niet meer geloofden wat zij zondag na zondag
verkondigden. Johan wilde niet in dezelfde positie
terecht komen en bedacht dus dat hij ook nog wat
anders zou moeten kunnen in zijn leven dan dominee
zijn in een maatschappij die in snel tempo ontkerkelijkt.
Daarom heeft hij zijn heil gezocht in het bedrijfsleven
maar de theologie heeft hem nooit losgelaten. Naast zijn
drukke baan gaat hij gemiddeld één keer per maand
voor in een kerkdienst, nu dus ook op 26 mei bij ons in
de Eshof.
Skip van Rooij is in deze dienst onze musicus.
Frits Harmsen.

Programma Vorming
en Toerusting in mei
Dit seizoen resteren nog 2 activiteiten in het
kader van Vorming en Toerusting. Op zondag
26 mei en 30 juni zal Esther Duine de wandelaars weer ‘bij de hand’ nemen en laten genieten van de prachtige natuur in de omgeving
van ons dorp.
De start is zoals gebruikelijk om 9.30 uur vanaf de
Eshof. De wandelaars zijn rond 11.00 uur weer terug.
Opgave is niet nodig; u kunt naar behoefte aansluiten.
De basisgedachte is dat wandelen in de natuur ons helpt
om op adem en tot rust te komen. Samen wandelen
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geeft verbinding
met onszelf en met de schepping.
We beginnen met een korte tekst die aansluit op het
lezingenrooster van die zondag in de kerkdienst. We
lopen het eerste gedeelte in stilte en wandelen na een
korte pauze weer verder, opnieuw in stilte of met elkaar
in gesprek voor wie dat wil. Na afloop sluiten we ons
bij de koffiedrinkers in de Eshof.

Namens de commissie V & T,
Frits Harmsen.

P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

Dankwoorden
In de Rondom van april stond een In memoriam van mijn man,
Hans de Vries. Zoals u hebt kunnen lezen heeft hij bijna 12 jaar in
woonzorgcengtrum Birkhoven in Amersfoort gewoond.
In het begin kwamen wij samen nog regelmatig in de Eshof of
luisterden naar de viering via kerkdienstgemist. Toen dat allemaal
niet meer kon, werd hij niet vergeten. Regelmatig kreeg hij een kaart
met handtekeningen uit de Eshof en bij zijn verjaardag en met Kerst
was er altijd een passende attentie en u bleef belangstellend naar
hem vragen, dat hebben wij beiden erg op prijs gesteld.
Ook uw aanwezigheid bij de condoleance en/of uitvaartdienst, uw
talrijke lieve kaarten, bloemen, brieven en andere vormen van medeleven hebben ons ontroerd en gesteund.
Uit de dichtregels, gebaseerd op een tekst van Arne Jonges (*1944)
op het boom-schilderij dat Hans in 2010 schilderde, kunt u opmaken dat wij in vertrouwen verder gaan, het verdriet om zijn heengaan, wordt omrand door mooie herinneringen.
Mede namens onze kinderen,
Irene de Vries

Lieve mensen,
Aan het eind van 2018 bleek zeer onverwacht dat Jan ongeneeslijk ziek is. Wij zijn daar erg verdrietig over
maar dat is niet het enige. Wij zijn ook dankbaar voor alle goeds dat ons is overkomen nadat dit
bekend werd. Heel veel dank voor al uw hartelijkheid in welke vorm dan ook!
Mede namens Jan, Robert en Machteld,
Dora den Hartog-van Dijken

Dank aan mijn medechristenen
Op donderdag 11 april werd ik ontslagen uit het Meanderziekenhuis te Amersfoort. Daarmee kwam een eind
aan een periode van enkele maanden van ziek zijn, onderzoeken, onzekerheid, medische ingrepen en operaties.
Nog steeds ben ik verbaasd dat ik in januari een nieuwe aortaklep kreeg zonder verdere problemen. Gezien
mijn leeftijd – ik was toen bijna 83 jaar – een geweldig cadeau. Ik was in één keer bevrijd van de steeds terugkerende duizeligheid. Ik kan niet ontkennen dat het alles bij elkaar door andere kwalen een moeilijke en soms
angstige tijd is geweest.
Wat me echt goed gedaan heeft zijn de tekenen van belangstelling die u toonde. De kaarten met de vele handtekeningen van u als gemeenschap en andere tekenen van meeleven, gaven me de moed om door te zetten, ook al
zag het er af en toe heel onzeker uit. Ik zeg het maar heel eerlijk: de support van zoveel meelevende mensen
gaf me de zekerheid dat God zorg voor mij betoonde via zoveel goede mensen. Dank dus aan u allen. Dat de
verrezen Heer u mag bemoedigen bij het leven van alle dag.
pater Adri Maat s.d.b.

D E

E S H O F

17

Jaarrekening diaconie en ZWO
Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof" te Hoevelaken.
Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2018 van het college van diakenen en
ZWO, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de exploitatierekening over 2018.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 4 april 2019.
De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide
versie ligt ter inzage bij de penningmeester, mevrouw A Bouw-Hendriksen, en bij de administrateur, de heer H.
Westein, beiden te Hoevelaken.
Namens het college van diakenen en ZWO
J.H. Bouw-Hendriksen, penningmeester
H. Westein, administrateu
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Van harte aanbevolen de collectes
voor de komende weken
5 mei:
Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een
straatpastor in dienst die
vorm en inhoud geeft aan de
geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven.
Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder
niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De
straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet.
Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving
waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom.

12 mei:
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd
is heeft de diaconie van de
Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen
wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en
zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is
het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of
goederen te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in
Hoevelaken die deze steun heel hard nodig hebben. Uw
bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
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19 mei:
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is
vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met
een levensverwachting van korter dan drie maanden.
Onze bijdrage is zeer welkom.

26 mei en 2 juni
Vakantietassen voor kinderen in
Hoevelaken
In Nederland groeit een op de
negen kinderen op in armoede.
Ook krijgen kinderen te maken met
ernstige ziektes, van zichzelf of in
hun gezin. Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie
gaan blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen, dit jaar, verrassen met een vakantietas. Deze tassen gaan wij vullen met leuke cadeautjes. Zo kunnen
wij ook de kinderen in Hoevelaken verrassen met een
vrolijke vakantietas. Laten we samen een aantal kinderen in Hoevelaken blij maken!
30 mei: Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag zijn we te gast in de St. Paulus
Geloofsgemeenschap
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Kinderdienst
Wat is het juist nu jammer dat de
Rondom niet in kleur wordt gedrukt!
Juist nu met de foto van de tak die tijdens de 40 dagentijd in de Eshof hing en
elke week tot aan Pasen meer ging
bloeien en die uiteindelijk een tak met
prachtige bladeren en bloemen werd.
Gemaakt door de kinderen in de kinderdienst.
Op weg naar Pasen, op weg naar nieuw
leven, dat we herdenken dat Jezus Zijn
leven gaf voor ons allemaal!
de kinderdienst

Kinder activiteit zondag
Op zondag 26 mei organiseert de kinderdienst een activiteit na de kerkdienst.
Ouders kunnen blijven om een kop koffie te drinken en de kinderen gaan wat leuks doen.
We hopen op lekker weer, dan gaan we met z’n allen naar buiten!
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Collecteoverzichten
Collecteoverzicht januari 2019				
				
Datum
6-1-2019
13-1-2019
20-1-2019
27-1-2019

Diaconie
Passantenverblijf Amersfoort
Eigen Diaconie
Hospice Nijkerk
JOP Jeugdwerk
Totaal

Bedrag
138,60
179,31
237,80
187,20
742,91

Kerk
Jeugd - en jongerenwerk
Vorming & Toerusting
Cantorij
Onderhoud gebouw
Totaal

Bedrag
110,04
130,48
166,31
121,28
528,11

				
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
3-2-2019
Geen collecte
0,00 Jeugd - en jongerenwerk
10-2-2019
Eigen Diaconie
134,15 Eredienst
17-2-2019
Bartimeus Sonneheerdt
172,30 Pastoraat
24-2-2019
Stichting Voorkom
146,00 Vorming & Toerusting
Totaal
452,45 Totaal
				

Bedrag
301,85
119,43
136,03
138,10
695,41

Collecteoverzicht februari 2019				

Collecteoverzicht maart 2019				

				
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
3-3-2019
Stichting hulpdienst Hoevelaken
163,05 Eredienst
10-3-2019
Kerk in Actie
170,45 Onderhoud gebouw
17-3-2019
Kerk in Actie
226,45 Muziek en Liturgie
24-3-2019
Kerk in Actie
192,91 Eredienst
31-3-2019
Kerk in Actie
180,42 Jeugd -en jongerenwerk
Totaal
933,28 Totaal

Bedrag
132,13
134,70
188,72
125,88
141,90
723,33

Collecteoverzicht april 2019				
				
Datum
Diaconie
Bedrag Kerk
7-4-2019
Noodhulp Idai
208,80 Eredienst
14-4-2019
Kerk in Actie
210,08 Vorming & Toerusting
14-4-2019
Stichting De Hoop (vesper)
21,15		
15-4-2019
Stichting De Hoop (vesper)
24,45		
16-4-2019
Stichting De Hoop (vesper)
8,70		
17-4-2019
Stichting De Hoop (vesper)
16,00		
19-4-2019
Eigen Diaconie
83,15 Cantorij
20-4-2019
Nijkerks Diaconaal Beraad
118,62 Pastoraat
21-4-2019
Eigen Diaconie
242,77 Jeugd- en Jongerenwerk
28-4-2019
St. Hulpdienst Hoevelaken
107,80 Onderhoud gebouw
Totaal
1041,52 Totaal

				
				

D E

E S H O F

Bedrag
108,45
180,35

58,45
179,75
168,13
91,00
786,13

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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Hè ruim de kast eens op voor de
Eshof rommelmarkt!
Omdat wij de spulletjes die vorig jaar over
waren, netjes bewaard, schoongemaakt en
gesorteerd hebben, kunnen we al een mooie
start maken met onze rommelmarkt stand,
maar er moet natuurlijk nog veel meer bij.
dingetjes niet mee geven in de 5 euro doos, zodat we er
Wij vragen daarom “Ruim de kast eens op” en breng
alvast uw sieraden, sjaals, leuke hebbedingetjes, keukenspulletjes, handenarbeiddingen enz bij ons.
Wij kunnen dan alles wat er binnen komt alvast voorbereiden om er een mooie stand van te maken, waar u
straks met plezier in kan komen rondneuzen.

later nog eens mee op de markt voor een of ander Eshof
doel kunnen staan.
U kunt vanaf nu uw spulletjes langs brengen of bel en
wij halen het op.
Adres Elzenlaan 40
telefoon 033 2580950 of 06 33660580.
Namens ons team:
Jantien Fontein, Annie Hanse,
Eef van Hoorn, Ineke Aukema,
Liesbeth Priem en Willemien van Putten

Als uw spulletjes soms niet verkocht worden en u wilt
ze na afloop graag terug hebben, zeg het ons, dan komt
dat in orde en we gaan ook de veelal leuke meeneem

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

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken.
De Rondom verschijnt 10 keer per jaar.
De digitale versie van de Rondom vindt u op:
www.pgdeeshof.nl
De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de
Eshof'. De Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het gemeenteleven en is tevens een platform
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof
te delen.
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Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
Distributie:
Annie en Frans Hanse; tel 253 5288
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het juninummer is

dinsdag 28 mei 2019

Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is
dinsdag 25 juni 2019
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3; tel: 06-17183962
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij		
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