Rondom 'de Eshof'

Dubbelnummer juli/augustus 2019

Zomervakantie
De zomervakanties zijn begonnen
Een tijd van ontspanning en plezier
Op zoek naar gezelligheid en vertier
En lekker genieten van het zonnen.
Eropuit trekken naar een ander land
Vrij, niets verplichts te hoeven doen
Luieren mag ook met goed fatsoen
Aan de wijde zee en op het strand.
Kijken naar de mooie golvende baren
De zon bij het strand zien ondergaan
Prachtig, om dit te kunnen gadeslaan
Het doet je goed, dit te mogen ervaren.
Je ziet dan overal Gods grootheid
Dat Hij alles zo perfect heeft gemaakt
Zodat je er blij en ontroerd door raakt
God zij hiervoor geprezen, wijd en zijd.

Fedde Nicolai
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Kerkdiensten
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 07 juli		
10:00 uur
Ds. Ellie Boot; doopdienst
					
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting
					Oecumenische brunchdienst
zondag 14 juli		
10:00 uur
Ds. Jan Esveldt, Amersfoort
					Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
zondag 21 juli		
10:00 uur
					

Ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie: zomerzending en Muziek en Liturgie

zondag 28 juli		
10:00 uur
					

Ds. Alke Liebich, Leusden
Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 04 augustus
10:00 uur
					

Ds. Jenny van der Veen, Nijkerk
Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 11 augustus
10:00 uur
Ds. Yolanda Voorhaar, Ede
					Collecten: Hospice Nijkerk en Eredienst
zondag 18 augustus
10:00 uur
					

Ds. Youp Dubbink, Uithoorn
Collecten: Passantenverblijf en Muziek en Liturgie

zondag 25 augustus
10:00 uur
Ds. Marian van Giezen, Houten
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
zondag 01 september
10:00 uur
					

Ds. Ellie Boot; Bevestiging ambtsdragers
Collecten: Leger des Heils en Onderhoud gebouw

zondag 08 september
10.00 uur
					

Ds. Ellie Boot; HA						
Collecten: Kerk in Actie: zomerzending en Muziek en Liturgie

Agenda
maandag 08 juli		
dinsdag 09 juli		
woensdag 10 juli		

20:00 uur
20:00 uur
18:00 uur

Repetitie musical Jozef
Tabaksland 12		
Hemelrickplaats 8

woensdag 21 augustus
woensdag 28 augustus
donderdag 29 augustus

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

Repetitie cantorij
Repetitie Cantorij
Moderamen

maandag 02 september 20:00 uur
woensdag 04 september 20:00 uur
donderdag 05 september 20:00 uur
maandag 09 september 20:00 uur
			20:00 uur
woensdag 11 september 20:00 uur
			
19:30 uur
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Repetitie musical Jozef
Repetitie Cantorij
Kerkenraad
Repetitie musical Jozef
Kinderdienst
Repetitie Cantorij
Ibislaan 18		

Wijkteam 7
Wijkteam 3 (met eten)

Wijkteam 4
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AFWEZIGHEID
Van 3 tot en met 25 augustus heb ik vakantie.
Ds. Marian van Giezen is in deze periode bereid om
in te springen in noodsituaties. Nel Stoffelsen zal
opnieuw contactpersoon zijn.
Ellie Boot

Opsporing verzocht …
Op 25 mei 2013 verscheen
het Liedboek – zingen en
bidden in huis en kerk.
De liederen in dit nieuwe
Liedboek voor de protestante eredienst (psalmen en
gezangen) zijn geselecteerd uit vele bronnen, waaronder
Liedboek voor de Kerken (1973), Zingend Geloven,
Tussentijds.
Maar ook bundels met liederen van één dichter zijn
hiervoor gebruikt: Zolang er mensen zijn (Huub
Oosterhuis) en Jij, mijn adem (Sytze de Vries).

Deze kwamen beschikbaar voor gasten of voor hen, die
liedboek thuis hadden laten liggen.

Helaas moeten we constateren, dat één-derde
deel van de aanschaf spoorloos lijkt te zijn.
Per ongeluk toch mee naar huis genomen?
Wij willen u vragen om eens bij u de kastjes en/of laadje na te pluizen en wellicht komt er één tevoorschijn.
De liedboeken, welke in de kerk ‘thuishoren’ zijn herkenbaar aan een sticker in de binnenzijde van de kaft.

In 2013 werd dit liedboek ook in de Eshof in
gebruik genomen. Er werden een flink aantal Bij voorbaat dank.
nieuwe liedboeken aangeschaft.
Jan Beitler, namens College van Kerkrentmeesters
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Uitnodiging

Uitnodiging
Hierbij nodigen we u van harte uit voor het Jubileumfeest van
DS. ELLIE BOOT
Op 4 september 1994 is ds. Ellie Boot bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van
Hoevelaken, onderdeel van de toenmalige SOW-Gemeente ‘de Eshof’, later opgegaan in de
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. Omdat Hoevelaken haar eerste gemeente was,
is er op 4 september 2019 dus sprake van een 25 jarig ambtsjubileum én is Ellie 25 jaar verbonden aan ‘de Eshof’.
De kerkenraad en de gemeente van ‘de Eshof’ willen op gepaste wijze aandacht besteden aan
dit heugelijke feit. U bent van harte welkom om zondag 1 september 2019 in ‘de Eshof’, De
Veenslag 16, 3871 NG Hoevelaken
Het programma voor deze dag:
o
		
		

10.00 uur tot 11.10 uur: ds. Ellie Boot zal zelf voorgaan in deze eredienst,
waaraan meewerken de cantorij van ‘de Eshof’ en organist Rudi Coppoolse.
Tevens is er bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

o
		
		

11:30-12:30 uur start formeel programma onder leiding van Hans van den
Berg met medewerking van de cantorij, Rudi Coppoolse en diverse gemeente
leden en werkgroepen.

o
		

12:30 uur-13:30 uur informeel samenzijn met hapje en drankje én
gelegenheid Ellie te feliciteren.

Namens de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken,
Jan Hofman scriba
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Kerkdienst en liturgie
EEN GOED VERHAAL?
In de zomermaanden is er vaak niet veel over de kerkdiensten te melden. De ‘groene tijd’ is aangebroken. De
hoogfeesten van het kerkelijk jaar zijn voorbij, er is
zomerstilte.
Maar deze keer is er wel iets leuks.
Deze zomer organiseert liberaalchristendom.nl de preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’. Het thema speelt in
op het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN): ‘Een goed verhaal’. Op onze
startzondag op 22 september zal dat thema vast
een rol spelen.
Maar niet elke Bijbeltekst is een ‘goed verhaal’.
Er zijn ook genoeg lastige passages. Met patriarchale trekken, tijdgebonden voorstellingen en teksten die overlopen van wraaklust en geweld. De
Bijbel kan ook een weerbarstig boek zijn waarin
verschillende stemmen elkaar tegenspreken.
Allesbehalve eenduidig en eenvoudig.
Vandaar deze preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’.
Deze zomer kunnen zowel theologen als niet-theologen
hieraan meedoen. Zij krijgen drie teksten aangeboden
die doorgaans in kerkdiensten worden gemeden.
Er mag gekozen worden uit de volgende bijbelfragmenten:
•
•
•

Matteüs 23: 27-33 – Jezus scheldt tegenstanders uit voor ‘witgepleisterde graven’
Handelingen 5: 1-11 -Zowel Ananias als
Saffira vallen na hun bedrog dood neer
Psalm 139: 19-22 -De passage die start met:
‘God, breng de zondaars om’

Of je nu meedoet aan de wedstrijd of niet, de teksten
zijn boeiend! Zou het niet aardig zijn om ze in een kerkdienst te horen? Aan twee gastpredikanten van deze
zomer heb ik gevraagd of zij aan dit plan mee zouden
willen doen. En ze doen het.
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Dat betekent dat Jan Esveldt voor 14 juli zich in de
lezing uit Matteüs zal verdiepen. Ikzelf zal op 21 juli
het verhaal van Ananias en Saffira laten lezen. En Alke
Liebich probeert op 28 juli uit de moeilijke verzen van
Psalm 139 te komen.
Dat we mooie vieringen tegemoet mogen zien!

'de dood van Ananias'
geschilderd door Rafaël in1515

STARTZONDAG EN VREDESWEEK
ZONDAG 22 SEPTEMBER
Dit is alvast een vooraankondiging: op zondag 22 september maken we weer een oecumenisch feest van de
vredesweek en de start van het nieuwe seizoen. In de
Rondom van september zult u hier zeker meer over kunnen lezen.

Ellie Boot
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Ierse cultuurhistorische reis:
informatieavond 27 september
Er komt (weer) een reis naar Ierland, en wel
van 18 t/m 25 mei 2020.
Vorig jaar ging er een groep vanuit de Eshof /
Hoevelaken naar Ierland, o.a. naar Lough Derg
met het pelgrimsoord St Patrick’s Purgatory,
ofwel de louteringsgrot van St. Patrick.
Daarheen gaat nu ook een reis vanuit De Bilt en wijde
omstreken (ook mensen uit Hoevelaken welkom).
Deze regio kent Ierse invloeden. Zo heeft bijvoorbeeld
op het landgoed Oostbroek, tussen De Bilt en Zeist,
een Iers getint klooster gestaan, van waaruit de omringende streek (toen nog grotendeels moerasland) is ontgonnen. Gesticht na een pelgrimsreis naar Ierland van
een ridder, in wiens voetsporen deze reis is.
Het is een themareis voor moderne pelgrims langs
hoogkruisen, dat middeleeuwse pelgrimsoord in het
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noordwesten, het prehistorische Newgrange en in
Dublin het beroemde Book of Kells. Een kennismaking met de Iers-Keltische traditie die vanaf de zevende eeuw de Europese cultuur diepgaand heeft beïnvloed. Daarnaast ook mooie natuur, zoals wandelen bij
oude ruïnes en langs hoge kliffen.
Op vrijdag 27 september 2019 vindt vanaf 19.30 uur
een informatieavond plaats in de grote zaal van ‘De
Voorhof’ naast de Dorpskerk in De Bilt, Burgemeester
de Withstraat 29a. Truus Kreeft en Gert Landman vertellen over de komende reis die zij zullen leiden. Vanaf
half acht staat de koffie klaar, en ook de beamer met
een overzicht van de reis (de excursies etc.). U kunt
alles vragen wat u weten wilt om te zien of dit iets
voor u is. Van harte welkom, graag tot dan!
Gert Landman en Truus Kreeft
gertlandman@planet.nl / truus.kreeft@hetnet.nl
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Vanuit de kerkenraad
“Vlak bij je huis is een plek waar je op adem kunt komen.
Waar je stilte vindt.
Waar je je geborgen weet. Een plek om rust te vinden.
Om na te denken. Om te bidden, als je dat wilt.”
Dit zijn woorden van de flyer die in Nieuw-Vennep uitleg geeft bij het verkeersbord dat op het kerkplein van de Witte
Kerk prijkt. Als variant op Park en Ride: Rust en Ruimte. Ik vond deze woorden in het ouderlingenblad dat als thema
heeft “De nieuwe generatie; de twintigers van nu.”
Ik herkende diezelfde woorden op de avond van ‘nieuw ingekomen’ waar ik bij mocht zijn. Iedereen die daar was, gaf
aan zich welkom te voelen in ‘de Eshof’. De aandacht en zorg was een reden om voor ‘de Eshof’ te gaan. Samen herkenden wij een belangrijke kernwaarde van onze gemeente, namelijk dat ieder welkom is en dat er zorg en aandacht is
voor mensen.
De mensen tussen de twintig en dertig jaar worden in het ouderlingenblad beschreven als een nieuwe generatie. Wie zijn de twintigers en
wat hebben zij met de kerk? Wat zoeken zij daar? En als zij er wat vinden, wat spreekt hen dan aan? De twintigers blijken drie verlangens
centraal te zetten:
1.
Het verlangen zich persoonlijk te ontwikkelen.
2.
Het verlangen ‘zichzelf’ te zijn.
3.
Het verlangen bij te dragen aan een betere wereld.
Twintigers willen zich graag ontwikkelen, ze willen graag 'zichzelf
zijn' en ze willen bijdragen aan een betere wereld. Goede verlangens
die in het volgen van Jezus op hun plek kunnen vallen. Elke kerk die
wil aansluiten bij twintigers moet daarom iets met deze vragen:
1. Investeren we in (persoonlijke) ontwikkeling? Kunnen we twintigers helpen het beste uit zichzelf te halen, juist door hen uit te dagen
verder te kijken dan hun eigen ontwikkeling? Zijn wij een coach van
jonge mensen?
2. Durven we kwetsbaar te zijn?
Vertellen we over onze successen, of over ons falen? Maken we plekken waar jongeren eerlijk kunnen zijn over hun
tekortkomingen?
3 Dragen we als kerk bij aan (wereld)vrede?
Lopen we als kerk voorop in het overbruggen van kloven? Zijn we voor jongeren een 'levende hoop'?
Stel dat de kerkenraden deze vragen als uitgangspunt nemen voor een nieuw beleidsplan. Wat zou er wel niet kunnen
gebeuren? Dan kan de kerk een plek zijn waar jongeren met hun onrustige hart mogen thuiskomen.
Deze uitdaging sluit mooi aan bij de vraag waar de kerkenraad zich mee bezig houdt, namelijk met de vraag wat voor
soort kerk wij willen zijn oftewel: “Wat is de kleur van ‘de Eshof’?” Of zoals Lieske Duim ons onlangs in haar overweging mee gaf: “Hoe kan ‘de Eshof’ een missionaire kerk worden?”

De kerkenraad is o.a. bezig met

• Jaarrekeningen 2018:
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van ZWO, college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters goedgekeurd. De kerkenraad is te spreken over het gedegen werk wat verzet is en over de zorgvuldigheid waarmee met
middelen wordt omgegaan. De documenten zijn goed onderbouwd en transparant beschreven. Het geeft een zeer
betrouwbaar beeld.
• Vacatures:
Elke vergadering spreken wij over de mensen en de talenten die nodig zijn om de nodige werkzaamheden te kunnen doen
en zorg te geven. Wij spreken graag met ieder die de kans wil pakken om inspirerende taken te doen, dat kan ook tijdelijk
of parttime. Neem gerust contact met een lid van de kerkenraad op als u op enigerlei wijze uw talent wil inzetten.
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Vanuit de kerkenraad
• Hoevelaken Herdenkt 75 jaar Vrijheid:
Op de komende kerkenraadsvergadering gaan we spreken over of en hoe ‘de Eshof’ een bijdrage kan geven aan de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.
• Rondom digitaal:
Een werkgroep is bezig met het onderzoeken of de Rondom digitaal verspreid kan wor
zoals verwacht, serieus aan en brengt de mogelijke gevolgen in beeld.

den. De werkgroep pakt het,

• Groene kerk:
‘de Eshof’ is een groene kerk. Dat dit verder gaat dan het bordje aan de deur, mag blijken uit de analyse die een werkgroep maakt over de mogelijkheid voor zonnepanelen. Binnenkort gaat de kerkenraad daar over spreken. In oktober
vindt er een Groenekerkendag plaats in Zwolle met als thema “Groen Geloven”. Het evenement Groen Geloven biedt
een nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping. Luister naar prikkelende speeches, maak tijdens de proeverij
kennis met duurzame initiatieven uit de praktijk en ontmoet mensen die net als u ook op zoek zijn naar een levensstijl
die recht doet aan mens en natuur. Ontdek tijdens Groen Geloven welke stappen u kunt zetten om thuis, in de kerk en
in uw omgeving het verschil te maken.
Opgeven via: www.groenekerken.nl

NOGMAALS EEN OPROEP
• 30 augustus is het Dorpsdag:
We zoeken mensen die 1 à 1,5 uur bij de kraam willen zijn. Het is een kraam van ‘de Eshof’ én de aulusgeloofsgemeenschap waarmee wij Hoevelaken willen laten weten wat wij allemaal doen. Het programma Vorming en Toerusting
is bijvoorbeeld een mooi onderwerp om te presenteren.
• 1 september:
In de eredienst zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. In de vorige Rondom maakte u reeds kennis met Sienke
Wolters. Wellicht wilt u eens nadenken over een ambt in onze gemeente. Het is echt inspirerend om te doen.

• 1 september: Jubileum ds. Ellie Boot:
Op andere wijze bent u al gevraagd mee te werken aan de verrassing vanuit de gemeente voor Ellie.
Mocht u de brief kwijt zijn, neem dan gerust contact op met de scriba.
Ellie sprak al een keer in haar overweging over het overleg dat het moderamen mocht hebben met het moderamen van
de ‘Dorpskerk’ (Hervormde gemeente Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld’). Mede dankzij de zorgvuldige voorbereiding van beide predikanten kregen de woorden uit 1563 vanuit de Heidelbergse Catechismus een betekenis voor nu.
Wij lazen zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: ‘Wat is uw enige troost, zowel in leven als sterven?’ en het antwoord daarop. Het woord ‘troost’ in de Heidelbergse Catechismus staat voor vertrouwen, houvast en zekerheid.
Samen spraken we over hoe dit onze kwetsbare levens elke dag weer raakt. Samen zongen we een lied:
Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.
Het vertrouwen op Zijn nabijheid geeft ons dagelijks weer de moed om onze levenstaken op te pakken.
Jan Hofman,
scriba
D E
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Gastpredikanten in de
zomerperiode
Zoals gebruikelijk in de zomerperiode gaan
veel gastpredikanten voor in de Eshof. Ze zijn
niet allen even bekend, maar dat houdt het
spannend. Gelukkig lukt het nog steeds om de
zomerperiode vol te plannen.
14 juli Ds. Jan Esveldt uit Amersfoort
Na ruim 25 jaar predikant te zijn
geweest van de Vredeskerk in
Nijkerk heeft Jan Esveldt op 8
oktober 2017 afscheid genomen
vanwege zijn emeritaat. Dat betekent niet dat Jan op zijn lauweren
is gaan rusten. Sinds een jaar is hij
als interim predikant verbonden
aan de PG in Barneveld, waar hij tijdelijk de vacature
opvangt die is ontstaan na het vertrek van Ds. Wilbert
van Iperen, die ‘classispredikant’ is geworden. Jan en
zijn vrouw hebben ook Nijkerk verlaten; zij wonen nu
in Amersfoort.

28 juli Ds. Alke Liebich uit Leusden.
Zoals haar naam al doet vermoeden
is Alke van Duitse afkomst. Ze heeft
zowel in Duitsland als in Nederland
theologie gestudeerd. Tijdens haar
studie in Nederland was zij een jaargenoot van Ellie.
Vanaf 2012 is Alke Liebich als predikant verbonden aan de Johanneskerk
in Amersfoort. Op de website van de kerk schrijft ze:
‘Kerkelijk ben ik breed georiënteerd, met een oorspronkelijk lutherse achtergrond. Met veel plezier geef ik
vorm aan vieringen samen met onze organist Willem
van Twillert en vele andere vrijwilligers. Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt door het ontmoeten. In de kerkdienst is er regelmatig een moment van uitwisseling en
ontmoeting. Ik vertel een verhaal, maar ik ben net zo
benieuwd naar uw verhalen. In de dienst zijn wij allen
spreker en luisteraar. Uiteindelijk is het gewone leven de
plaats waar het verhaal van God en van mensen samen
komt.
Mijn werk is altijd maatwerk en komt samen met anderen tot stand. Dat geldt nog meer voor het directe contact in de begeleiding van mensen: het pastoraat’.

4 augustus Ds. Jenny van der Veen uit Nijkerk
In 2012 heeft Jenny vanwege haar
emeritaat afscheid genomen van de PG
te Dokkum waaraan ze vanaf 2004 verbonden was. Daarvoor was Jenny predikant in Muiderberg en in Tiel-
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Waddenoyen.
Zij en haar man hadden het prima naar de zin in
Dokkum. Toch zijn ze verhuisd naar Nijkerk, omdat ze,
zoals ze zelf zegt: ‘In Dokkum niemand naar je toe
komt, dat is te ver weg’. In Nijkerk ligt dat anders.
Omdat de dochter van haar man in Nijkerk woont en
omdat ze een mooi appartement konden betrekken, was
de beslissing om te verhuizen snel genomen. Het viel
nog niet mee om een kerkelijk thuis te vinden in
Nijkerk. Ze was verbaasd over de veelheid van kerkelijke richtingen in Nijkerk, dat was totaal nieuw voor haar.
Uiteindelijk hebben ze zich aangesloten bij de
Vredeskerk.
Jenny gaat graag voor in kerkdiensten. Ze doet dat
regelmatig in de Zendingskerk in Ermelo en in
Nunspeet en in de Vredeskerk in Nijkerk.

11 augustus Ds.Yolanda Voorhaar uit Ede.
Velen zullen Yolanda nog kennen van
de periode dat zij na het overlijden
van Dirk Monshouwer een tijdje interimpredikant in de Eshof is geweest.
Samen met Ellie heeft ze er voor
gezorgd dat de lofzang gaande bleef.
In 2002 heeft Yolanda een beroep
aangenomen naar de PG te Arnhem.
Daar heeft ze in verschillende wijkgemeentes gewerkt
tot haar vervroegd emeritaat in september 2017. Ze
bewaart goede herinneringen aan de korte periode dat ze
bij ons heeft gewerkt en ziet er naar uit om nog een keer
in de Eshof voor te gaan. Yolanda woont samen met
haar partner Meindert Dijkstra in Ede.

18 augustus Dr. Joep Dubbink uit Uithoorn
Joep is sinds maart 2010 als predikant voor 75% van zijn werktijd
verbonden aan de PG in Uithoorn.
Wat voor Joep Dubbink belangrijk
is, zijn verhalen van mensen en bijbelverhalen en die met elkaar in
contact brengen. Bijbeluitleg is
voor hem een belangrijk onderdeel van de kerkdienst.
Geen 'weetjes', maar begrijpen wat een verhaal wilde
zeggen toen het geschreven werd, en wat het nu ons zou
willen zeggen.
Naast zijn predikantschap is Joep Dubbink sinds september 2006 bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie
aan de VU in Amsterdam. Hij bezet, samen met een collega de Dirk Monshouwer leerstoel. Dirk Monshouwer
was predikant en bijbelwetenschapper en vanaf 1975 tot
aan zijn overleiden op 9 oktober 2000 als predikant verbonden aan de Hervormde Deelgemeente en later de
P R O T E S T A N T S E
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Gastpredikanten in de
zomerperiode
Samen Op Weg gemeente ‘de Eshof’ in Hoevelaken.
Joep Dubbink heeft dus ‘iets’ met ‘de Eshof’.

25 augustus Ds. Marian van Giezen uit Houten

Na afronding van haar interim predikantschap in de
Eshof is Marian vanaf 2011 parttime verbonden aan de
Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam
als uitvaartbegeleider.

De laatste gastpredikant tijdens de zomerperiode is
Marian van Giezen uit Houten. Ze is op
deze plaats al diverse keren geïntroduceerd dus mag haar achtergrond zo langzamerhand als bekend worden verondersteld.

Frits Harmsen.

Spraakversterking in de kerkzaal
van de Eshof
Iedere zondagmorgen zit bij toerbeurt achterin U doet dus alle kerkleden een groot plezier
de kerkzaal bij de geluidkast een vrijwilliger met uw plekje binnen de geluidsgroep.
die de knoppen bedient voor de versterking
van de spreekstemmen tijdens de vieringen.
Op een betonnen pilaar is een kastje aangebracht met
verschillende knoppen, zie foto.
Het is een eenvoudig bedieningspaneel voor verschillende microfoon instellingen hoofdzakelijk aan en uit
schakelingen.
Op dit moment zijn 4 vrijwilligers daarbij actief en
zoeken wij nog enkele mannen of vrouwen om de
geluidsgroep te komen versterken. Hoe meer vrijwilligers binnen de groep hoe minder je ingeroosterd
behoeft te worden.
Technische kennis is absoluut niet nodig, alleen aandacht voor hetgeen zich in de kerkzaal afspeelt en
daarna handelen.

Als u het team wilt
komen versterken kunt u
daarvoor Jan Vogel of Ad
Ritmeester op de schouder tikken.

Eenvoudig te bedienen schakelaars

Uiteraard is er persoonlijke en goede uitleg van het
schakelpaneel en ook op papier is de uitgewerkte toepassing aanwezig.
Goed geluid is in iedere ruimte waar mensen samenkomen een vereiste; in de Eshof voor de aanwezige kerkgangers, de ringleiding voor hen met een gehoorapparaat en niet te vergeten voor de luisteraars via internet.
D E

E S H O F

11

Nieuws over en uit Uganda
Deze maand ontvingen wij prachtig nieuws
vanuit Uganda! De Queen of Peace High school
viert feest! Na jaren van heel hard werken, bidden, geloven en nooit op geven om het goede te
doen en onderwijs voor iedereen mogelijk te
maken, is het nu eindelijk zo ver... De overheid
gaat de school officieel registreren! Echt een
enorme opsteker voor Philomena en haar team.
Dat betekent o.a. dat de leerlingen voor de eerste keer in hun eigen school voor de eindexamens kunnen zitten en nog zoveel meer voor
een zekere en stabiele toekomst van de school.
Hoe fijn!
Ook voor De Eshof gemeente is dit prachtig nieuws,
voor deze officiële registratie hebben we de afgelopen 3
jaar hard gewerkt met elkaar. Mede dankzij uw steun en
donatie is de droom van de Queen of Peace uitgekomen.
Hoe mooi!

En nog meer mooi nieuws! Extra donatie voor
de Queen of Peace
Naast het mooie nieuws dat Queen of Peace officieel
geregistreerd wordt, krijgen ze ook een extra donatie
voor de bouw van nieuwe toiletblokken. Via de oude
werkgever van Gerwin Duine, BriTE is er een aanvraag
gekomen bij de ZWO om een donatie te doen aan een
mooi project. Voor de ZWO niet zo’n moeilijke keuze,
de Queen of Peace High school. Met Philomena overlegd waar ze op korte termijn nog behoefte aan hadden
en hierin kwam naar voren dat ze heel graag nieuwe toiletblokken willen bouwen op het terrein. Deze informatie hebben wij teruggekoppeld aan BriTE en zij hebben
besloten dat ze de Queen of Peace hierbij gaan helpen!
Bij Queen of Peace zijn ze inmiddels begonnen met het
uitmeten van de toiletblokken mede mogelijk gemaakt
door BriTe.

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 de verschillen tussen Nederland en Uganda.

De Pindazuster
Leven en werken in verschillende landen en culturen. Ik
heb het ervaren als een verrijking.
Je leert op andere manieren denken, je leert je aanpassen aan andere gewoontes en je leert je redden met wat
er voor handen is. En soms is dat bar weinig.
Leven en werken in Uganda begin jaren 90 was pionieren. Soms moest ik me redden met niets. Hier wordt je
creatief van, minder veel eisend. Eigenlijk is het voor
iedereen een aanradertje!
Maar… ik heb er ook regelmatig last van.
De rest van je leven ben je altijd aan het vergelijken. Ik
vind het moeilijk met overdaad om te gaan.
Vierentachtig soorten toetjes in de supermarkt en dan
klaagt er iemand dat de vanillevla op is
Ik kan slecht tegen verspilling van eten.
In mijn werk heb ik veel moeite met de verspilling van
medicijnen en verbandmaterialen. Waarom kunnen al
die niet gebruikte pleisters en medicijnen die nog keurig
in verpakkingen zitten niet opnieuw door iemand
gebruikt worden?
Ik heb geleefd en gewerkt in een land waar soms niet
eens paracetamol te krijgen was. Waar antibiotica regelmatig “out of stock” was en waar wonden nauwelijks
verbonden konden worden door gebrek aan verband en
pleisters.
Al jaren werk ik weer met veel plezier in de wijkverpleging in en rond ons dorp. Voor één team ga ik ook naar
een lagere school toe omdat daar een kind is wat tussen
de middag met bepaalde medicijnen geholpen moeten
worden.
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Nieuws over en uit Uganda
In Uganda heb ik, als Community Based Healthcare
Nurse (Engelse naam voor wijkverpleging), ook veel
gewerkt op scholen. Voor Unicef werkte ik in een enorm
inentprogramma voor de scholen. Antifaxers hadden ze
daar nog nooit van gehoord. Iedereen op school werd
verplicht ingeënt. Maar we gaven ook seksuele voorlichting vanwege de aidsepidemie. We leerden ze op de
middelbare scholen op bananen oefenen met een condoom en vertelden over anticonceptie mogelijkheden.
We gaven EHBO les en hygiëne en voedingslessen.
Tijdens een van de bezoeken aan de Nederlandse school
kwam ik in een ongekend maffe situatie terecht. Ik
kreeg weer een aanvalletje van de “omgekeerde cultuurshock”.
In de klas van het patiëntje was het een enorme chaos.
“Luizen moeder real life”…
“Hallo allemaal, wat fijn dat jij er bent”…
Hoe kan het dat in een Ugandese klas met drie keer
zoveel leerlingen iedereen stil is en in zijn bankje zit en
dit in een Nederlandse klas onmogelijk lijkt? Hierover
verbaas ik me al niet meer.
Er stond een nieuwe juf voor
de klas want de eigen juf was
ineens in de kleuterklas
gezet. Er liep nog een andere
verpleegkundige in de klas
rond waarvan niemand
begreep wat ze kwam doen.
Zij bleek de “pindazuster” te
zijn en maakte zich flink druk over de gang van zaken
in de klas. Het bleek dat er een leerling met pinda-allergie in de klas zat. En omdat alle kinderen daar op
school eten vanwege het continurooster, moest zij hier
één en ander volgens het “pinda” protocol voor organiseren.
De boterhammen pindakaas moesten allemaal naar een
aparte tafel toe. Maar, en dat was een groot probleem,
ook de boterhammen Nutella moesten daar eten. Het
blijkt dat als je allergisch bent voor pinda’s, je met
Nutella ook in de gevaren zone zit want dat ben je vaak
ook allergisch voor de hazelnoten in de pasta. De pindazuster vond dat de school een algeheel pinda en Nutella
verbod moest invoeren. Ongeveer de hele klas had òf
pindakaas òf Nutella op brood. Dat kan dus echt niet
met een leerling met pinda allergie.
De juf gaf aan dat zij niet over het pinda-beleid op de
school ging, maar was ingehuurd om les te geven.

Na het eten moesten alle kinderen hun handen schoonmaken met speciale doekjes. Omdat volgens de pindazuster de pasta en pindakaas aan de ramen en deuren zat
moesten de kinderen na het handen poetsen de klas uit.
Er kwam een schoonmaakploeg die alle tafels, de
ramen, deuren en deurkrukken schoonmaakte. Toen dat
klaar was kon er verder gegaan worden met les geven.
Ik heb het gedoe met stomme verbazing zitten bekijken.
Op zulke momenten krijg ik last van mijn tropenjaren.
Ik krijg een flash-back uit Uganda.
Vijfenveertig smoezelige
kinderen in een lokaaltje
waar nog nooit een sopje
door gehaald was. Of er
iemand allergisch waar dan
ook voor was, geen idee.
Broodtrommels waren er
niet. Als ze geluk hadden
waren ze van huis vertrokken met een ontbijt achter
hun kiezen, maar in die tijd
was er in de meeste gezinnen slechts één maaltijd,
aan het eind van de dag. Misschien een cassavekoekje
of een banaantje in hun tas, maar dat was al luxe.
Op de Queen of Peace Highschool werden schoolmaaltijden gekookt. Maar over allergieën hebben we niemand gehoord. Pinda’s, extra eiwitten, zitten in Afrika
standaard alle voedingsadviezen voor ondervoede kinderen.
Tijdens onze Dutch Pancake Day hebben we niemand
over glutenvrije pannenkoeken gehoord.
Begrijp me niet verkeerd. Als je pinda- gluten- of wat
voor allergie hebt, lijkt het me echt wel lastig. En ik
weet dat je heel erg ziek wordt als je een stukje pinda
binnen krijgt.
Ik vraag me wel eens af of wij in het westen met alle
overdaad en rijkdom soms extra gevoelig zijn geworden?
Dit soort momenten blijven confronterend….en steeds
blijf ik stoeien met de gang van zaken hier en de herinneringen aan daar…
Door Annemarie van der Meulen ingezonden
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Kinderdienst
Over een paar weken is het weer zomervakantie.
Nog even flink aan de slag voor school of al rustig naar de
vakantie toewerken.
Het vooruitzicht van 6 weken vrij klinkt in ieder geval heerlijk!

Zet zondag 22 september alvast in de agenda!
Dan is het startzondag en worden er na de dienst leuke activiteiten georganiseerd,
met ook een kinderprogramma!
Welkom allemaal!

Als jij van onderstaande puzzel de oplossing hebt gevonden vind ik je erg knap.
Stuur de oplossing naar petra.floor@pgdeeshof.nl
en wie weet heb je iets gewonnen!
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Vanuit de werkgroep ‘Duurzame Eshof’
Het afgelopen seizoen heeft de werkgroep
‘Duurzame Eshof’ onder meer overleg gehad
met de commissie Vorming en Toerusting en
met de twee meditatieve wandelaars Ester
Duine en Yvonne de Gier.
Uit de gesprekken komen regelmatig mooie ideeën
opborrelen. Zo werken we op dit moment aan het uitwerken van een idee voor voor een tweedaagse duurzaamheidswandeltocht. Meer hierover in de komende
Rondoms. Mocht u enthousiast zijn en mee willen denken, laat het ons weten! U kunt een van ons (Herman
Julsing, Evert Veldhuizen, Lieske Duim en Henk
Boswijk) aanschieten op zondagochtend in de kerk of
in het dorp bij het boodschappen doen, maar een mailtje kan natuurlijk ook (henk.boswijk@hccnet.nl).

All4Uganda en duurzaamheid
Twee leden van de werkgroep gaan dit najaar mee met
de afsluitende reis van het project All4Uganda. We hebben aan Philomena gevraagd op welke punten men in
Mpigi behoefte heeft aan ondersteuning qua duurzaamheid. Er kwamen interessante antwoorden terug. Ik licht
er een paar punten uit:
•
Men wil graag meer bomen! Leuk dat het
planten van enkele bomen door de vorige groep vanuit
de Eshof behoefte heeft gekweekt aan meer.
•
Er is behoefte aan prullenbakken in de strijd
tegen het zwerfvuil. Dit behelst meer dan het kopen en
ophangen van prullenbakken, want een goedwerkende
vuilnisophaaldienst is er niet.
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•
Een waterafvoersysteem voor de examenhal.
Er moet een dakgoot komen en er zijn grotere watertanks nodig voor de opvang van het water. Dit wordt
ook vanuit de inspectie aangeraden. Een filtersysteem
voor het water zou men geweldig vinden!
•
Er is een windmolen, maar die is nu beperkt
bruikbaar. Er kan alleen een batterij mee worden opgeladen. Het systeem staat los en is nog niet verbonden
met het elektriciteitsnetwerk van de school. Is er onder
de lezers van de Rondom een elektricien die hierover
kan meedenken?
•
De beheerder van het terrein wil graag vier
energiezuinige lampen voor de beveiliging van het terrein. Wij denken aan led-lampen met een zonnepaneel
en een bewegingssensor.
U ziet: er zijn genoeg ideeën waar wij onze tanden in
kunnen zetten, zodat de Queen of Peace Highschool
met hulp van ‘de Eshof’ weer een stukje duurzamer kan
worden. In de voorbereiding hiervan hebben we een
gesprek met Mieke Hogervorst gehad. Zij gaf ons een
prikkelende stelling mee, die ons leert “omdenken”. Ik
geef die graag door. Ja, er is in Uganda zwerfvuil,
omdat er geen vuilnisophaaldienst is. Het gaat daarbij
om dingen die moeilijk te recyclen zijn: bierdoppen,
plastic tasjes, etc. Maar de andere kant daarvan is: dit
komt doordat mensen in Uganda (mede door de armoede daar) veel duurzamer leven dan wij!
Men produceert nauwelijks afval, doordat bijna
alles hergebruikt wordt. Toch goed om daar eens bij
stil te staan.
Henk Boswijk
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Uit de Classicale Vergadering Veluwe
Op de agenda van de vergadering d.d. 11 juni
stonden twee grote onderwerpen:
1) Consideraties, 2) Rol van classis bij beroepingswerk en informatie over Mobiliteitspool.
Bij de Consideraties ging het om de kerkordewijzingen
die de generale synode in november 2018 in eerste
lezing had vastgesteld. Vervolgens hebben de kerkenraden gelegenheid gekregen om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Binnen onze classis hebben 76 kerkenraden hun mening gegeven. Een gigantische klus
voor scriba Gerrit Bok om deze reacties in een overzichtelijk document te verwerken, maar dat is hem wel toevertrouwd. Tijdens de vergadering zijn de voorgestelde
kerkordewijzigingen en de reacties daarop van de
gemeenten besproken. Met de meeste wijzigingen kon
zonder veel discussie vaak (bijna) unaniem worden
ingestemd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het horen
van de gemeente bij een visitatie of de taak van het
bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk. Meer tijd vroegen de voorstellen m.b.t. het wijzigen van het ‘kennen en horen’ van de gemeente bij
bepaalde zaken in: ‘in de gelegenheid zijn gesteld hun
mening kenbaar te maken’. Op enkele van deze onderdelen was de CV van mening dat de oorspronkelijke
tekst moest worden gehandhaafd. Het hele pakket aan
reacties vanuit de gemeenten en de besluitvorming in de
CV zal worden toegestuurd aan de synode, waarna de
synode in november definitieve besluiten (tweede
lezing) neemt over de kerkordewijzigingen.
Bij het tweede onderwerp waren ds. Klaas Dijkstra, predikant voor het beroepingswerk bij het
Mobiliteitsbureau, en Nelleke Drop, consulent bij de
Mobiliteitspool aanwezig om de CV te informeren over
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het beroepingswerk van gemeenten, de rol van de classis
daarbij en de verschillende mogelijkheden van de
Mobiliteitspool. Wat betreft het beroepingswerk: een
vacante gemeente mag met dit werk beginnen als er toestemming is van het breed moderamen (BM) van de
classis. Het BM kan deze toestemming verlenen als het
CCBB (classicale college voor de behandeling van
beheerszaken) een zogenaamde solvabiliteitsverklaring
heeft afgegeven. Het BM kan daarbij ook in gesprek
gaan met de vacante gemeente om te zien of er via
samenwerking met een andere gemeente een grotere
omvang van de predikantsplaats (bijv. 70% i.p.v. 40%)
kan worden verkregen. Er werd wel benadrukt dat
gemeenten niet tot samenwerking kunnen worden
gedwongen.
Er werd informatie gegeven over de rol van een interimpredikant, over proponenten (beginnende predikanten)
en over een figuur die per 1 juli aantreedt: de ambulant
predikant. Deze ambulant predikant kan tijdelijk in een
gemeente de gewone predikantswerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de predikant, maar ook in vacaturetijd.
Ds. Wilbert van Iperen, onze classispredikant, gaf tijdens de vergadering aan dat hij volop bezig is met het
bezoeken van de gemeenten en hun predikanten in de
classis. Het valt hem bij deze bezoeken op dat waar in
de media nogal eens het beeld wordt geschetst van een
tobberige kerk dit niet overeenkomt met de situatie in de
gemeenten. Er zijn wel zorgen, maar er is ook veel
vreugde om het werk in de gemeente te doen. De CV
constateerde dat we moeten proberen om iets te doen
aan de beeldvorming in de media.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe
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Duurzame Eshof, groene vingers?
Een jaar geleden werd het schildje ‘Groene
Kerk’ op de buitenmuur van De Eshof bevestigd. Dat predicaat kregen we omdat we in de
voorliggende periode een aantal acties hadden
ondernomen.
Die acties varieerden van het aanbrengen van dubbele
beglazing, werken met verantwoorde schoonmaakmiddelen, extra isolatie, betere afstelling van verwarmingsapparatuur, tot het gaan werken met collectemunten in
plaats van bonnen. Toen we erkend werden als Groene
Kerk gingen we ook een verplichting aan, we beloofden om niet stil te zitten, maar blijvend bezig te zijn
met dit belangrijke onderwerp en ieder jaar ten minste
één actie te ondernemen op dit gebied.
De Werkgroep Duurzaamheid binnen De Eshof heeft
nagedacht over mogelijke toekomstige activiteiten, en
wil het volgende aan u voorleggen.
In de kranten en via andere nieuwsbrengers weten we
dat de laatste tijd dat het fenomeen ‘volkstuin’ sterk in
opmars is. Steeds meer mensen zien positieve kanten
van het tuinieren. De motivatie om hiermee te beginnen zijn niet voor ieder tuinier hetzelfde, dat kan zijn
de belangrijke waarde van het telen van je eigen voedsel op een manier zoals je dat zelf wil, bijvoorbeeld
zonder bestrijdingsmiddelen. Er zijn ook tuiniers die
het vooral gaat om de positieve, helende werking die
ervan uitgaat om in de natuur bezig te zijn, om met je
handen in de aarde te wroeten.
We hoeven niet uit te leggen dat het bezig zijn in de
natuur, het kweken van je eigen bloemen en groente, een
activiteit is die prima past bij duurzaam leven. Als je
daaraan toevoegt dat je het tuinieren in groepsverband
zou doen, vanuit de kerkelijke gemeenschap, dan past
dat naar ons idee naadloos in de groene-kerk-gedachte.
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Waar gaat het om?
Graag komen we in contact met Eshof-leden die met
ons willen mee-denken en mee-doen om vorm en
inhoud te geven aan het idee om samen te gaan tuinieren. Het is allemaal nog niet uitgewerkt, maar je kunt
denken aan het samen kweken van groenten, voor de
deelnemers aan het project of voor anderen. Het samen
tuinieren kan ook bestaan uit het kweken van bloemen,
voor de liturgische schikkingen of wekelijke bloemengroet vanuit De Eshof. Je kunt ook denken aan een
educatief element, door bijvoorbeeld gewassen en kruiden te telen die we kennen vanuit de Bijbel. Maar het
kan ook heel andere kanten opgaan, kijk bijvoorbeeld
eens op de volgende website: http://www.samen-aantafel.nl/kerktuinen.
Als we daar bij het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen, in september, met elkaar over gaan brainstormen
hebben we nog voldoende tijd om bij de start van het
volgende tuinseizoen (maart /april 2020) een mooie
start in de praktijk te maken.
Nogmaals: we komen graag in contact met vrouwen,
mannen, kinderen die dit aanspreekt. Een mooie kans
voor diegene die altijd al tuinieren wilde, maar door
allerlei bezwaren (te weinig tijd, geen verstand van, te
veel sla ineens goed, etc.) het tot nu toe niet realiseerde.
Het is niet nodig dat je ervaring hebt in tuinieren, er
zijn mensen beschikbaar die die ervaring wel hebben
en ‘groentjes’ kunnen begeleiden.
Lijkt je dit wat: neem dan contact op met Evert
Veldhuizen.
Namens de Werkgroep Duurzame Eshof,
Evert Veldhuizen
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Aanbevolen door de diaconie:
De collectes voor de komende weken
7 juli Nijkerks
Diaconaal Beraad

4 en 25 augustus
Eigen Diaconie

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)
is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk
met als doel elkaar te versterken. Het
NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleidt tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook
organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij
gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie
kunnen, geheel verzorgt een week op vakantie mogen.
Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit
via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

Misschien verwacht je het niet
maar er zijn in Hoevelaken en
directe omgeving mensen die moeten rondkomen met een minimaal inkomen. Dit kan
komen doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen
aan het einde van de maand hun vaste lasten niet kunnen
betalen en niet meer weten hoe ze aan het einde van de
maand kunnen rondkomen. Voor deze mensen staat de
Diaconie hen bij en helpt ze. Niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook om ze wegwijs te maken in
de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door
verschillende organisaties. Uw bijdrage is van harte welkom!

14 en 28 juli
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!

21 juli
Kerk in Actie; Zomerzending
Maar liefst één op de negen kinderen
in Nederland groeit op in armoede.
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met
plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die
in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol
speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas,
lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of
een pretpark in de buurt. Meer informatie is te vinden op.
Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere
organisaties die armoede, onder volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee?.
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11 augustus:
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

18 augustus
Passantenverblijf
Amersfoort
Iedereen van 16 jaar of ouder
die (langdurig) dak- of thuisloos
is, kan ‘s nachts terecht in het Passantenverblijf aan de
Arnhemseweg in Amersfoort. Daar krijgt hij of zij een
bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage ervoor zorgen dat deze mensen,
zonder vaste woon- of verblijfplaats, toch het gevoel
geven ergens welkom te zijn. Uw bijdrage is van harte
welkom.
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Aanbevolen door de diaconie:
De collectes voor de komende weken
1 september
Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van
Gods liefde. Dat is het doel van het
Leger des Heils. Het Leger des Heils
biedt hulp aan mensen zonder huis in
de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de
vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen maar ook

Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken.
De Rondom verschijnt 10 keer per jaar.
De (beperkte) 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.

hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die
ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben.
Wanneer iemand zonder huis zich bij ons meldt met een
hulpvraag helpt het Leger des Heils deze persoon verder. Met eigen middelen of door deze persoon door te
verwijzen naar een instantie die beter van dienst kan
zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!
William Bouw

Redactie

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

Inleverdata

Inleverdatum voor het septembernummer is

dinsdag 27 augustus 2019

Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 24 september 2019
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Foto’s en plaatjes graag (ook) apart aanleveren.

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.
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