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Rondom 'de Eshof' juni 2019



zondag 09 juni  10:00 uur  Ds. Ellie Boot  (HA, m.m.v. Tom van Noord - klarinet)
     Collecten: Kerk in Actie Pinksterzending en Eredienst

zondag 16 juni  10:00 uur  Lieske Duim
     Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenpastoraat
 
zondag 23 juni  10:00 uur  Ds. Gert Landman, de Bilt
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Onderhoud gebouw 

zondag 30 juni  10:00 uur  Ds. Ellie Boot + Linda de Wals; oecumenische dienst in het   
     Pauluscentrum m.m.v. de All4Uganda-groep
             Collecten: Geen 

zondag 07 juli  10:00 uur  Ds. Ellie Boot; Doopdienst
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming & Toerusting 

zondag 14 juli  10:00 uur  Ds. Jan Esveldt, Nijkerk
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Agenda
donderdag 06 juni 20:00 uur  Wijkteam 8

woensdag 12 juni  13:30 uur Activiteitenmiddag
donderdag 13 juni 20:00 uur  Diaconie
vrijdag 14 juni  10:00 uur  Wijkteam 5

maandag 17 juni  20:00 uur  Repetitie musical Jozef
woensdag 19 juni  20:00 uur  Wijkteam 9
donderdag 20 juni 20:00 uur  Informatieavond nieuwe leden

zondag 23 juni  12:00 uur  High Tea leiding kinderdienst
maandag 24 juni  20:00 uur  Repetitie musical Jozef
donderdag 27 juni 20:00 uur  Moderamen

zondag 30 juni  09:30 uur  Zondagochtendwandeling
maandag 01 juli  20:00 uur  Repetitie musical Jozef
dinsdag 02 juli  20:00 uur  Wijkteam 2
woensdag 03 juli  20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 04 juli  17:00 uur  Pastorale Raad ( met buffet)
   20:00 uur  Kerkenraad

zondag 07 juli  10:00 uur  Oecumenische brunchdienst 
maandag 08 juli  20:00 uur  Repetitie musical Jozef
dinsdag 09 juli  20:00 uur  Wijkteam 7
woensdag 10 juli  18:00 uur  Wijkteam 3 (met eten)

     
    

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie
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PINKSTEREN – 9 JUNI

Er zijn dit jaar helaas geen mensen die belijde-
nis 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.

OECUMENISCHE VIERING OP 30 JUNI 
IN HET PAULUSCENTRUM

Op zondag 30 juni zijn we te gast in het Pauluscentrum. 
We vieren de gedenkdag van Petrus en Paulus en zijn 
om die reden al jaren op deze dag te gast bij onze buren. 
De All4Uganda-groep zal in de kerkdienst aanwezig zijn 
en verschillende rollen vervullen. Want hoewel er deze 
keer geen mensen vanuit de Paulusgemeenschap mee-
gaan op reis, de groep betrekt graag de beide kerkge-
meenschappen bij de ontwikkelingen in Oeganda.
We hoorden de afgelopen week trouwens dat het feest is 
op de Queen of Peace Highschool: de overheid heeft de 
school officieel geregistreerd. Het betekent onder andere 
dat eindexamenleerlingen niet meer naar een andere 
school hoeven om daar examen te doen. Het examen 
kan nu op hun eigen school worden afgenomen. Het 
was één van de doelstellingen van onze samenwerking. 
En die is gehaald!

DOOP OP ZONDAG 7 JULI

Op zondag 7 juli zal er een doopdienst zijn. De doopou-
ders, Krista en Arno Kempers-Walet, schrijven:

“In ons hart gesloten...

...dat hebben wij onze zoon en ons broertje Rinze 
Florian. Een nieuw leven, een nieuw begin!
De doop is voor ons een moment om stil te staan bij de 
dankbaarheid en de verwondering dat we Rinze toever-
trouwd hebben gekregen, maar ook het begin van de 
christelijke opvoeding die we onze kinderen graag wil-
len meegeven. Daarin willen we ze kennis laten maken 
met de kerk en de Bijbelverhalen, maar ook is dat voor 
ons met respect omgaan met de mensen om ons heen en 
onszelf.
Thijmen en Jaike kijken ook al erg uit naar de doop-
dienst van hun kleine broertje!”

Ellie Boot

Gastvoorgangers in juni
In de maand juni maken 2 gastvoorgangers hun 
opwachting in de Eshof. Op 16 juni is dat ons 
eigen gemeentelid Lieske Duim en op 23 juni zal 
Ds. Gert Landman uit de Bilt voorgaan, ook al 
geen onbekende in de Eshof. 

Lieske Duim behoeft eigenlijk geen nadere introduc-
tie. Wie kent haar niet! Maar het is wel goed om aan te 
geven wat Lieske drijft dat ze niet alleen als betrokken 

gemeentelid in de kerk zit maar sinds enkele jaren ook 
in kerkdiensten voorgaat.

Begin negentiger jaren van de vorige eeuw streek Lieske 
met man Feije en hun twee kinderen neer in 
Hoevelaken. Ze sloten zich aan bij de SOW gemeente 
‘de Eshof’ en zowel Feije als Lieske zijn niet meer weg 
te denken als twee betrokken gemeenteleden. Voor hun 
Hoevelakense periode waren Lieske en Feije namens
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Gastvoorgangers in juni
de Gereformeerde Kerken uit-
gezonden naar Irian Jaya in 
Indonesia, het huidige Papua. 
Verbonden aan de Theologische 
Hogeschool heeft Lieske zich 
samen met studenten bezig 
gehouden met het professiona-
liseren van de bibliotheek.

Lieske is opgeleid als chemisch analiste en ging na 
terugkeer in Nederland aan het werk bij de gemeente 
Vianen o.a. als beleidsmedewerker milieu. En de zorg 
voor het milieu is tot op de dag van vandaag een bepa-
lende factor in haar leven.
In 2013 maakte Lieske een rigoureuze keuze. Ze zegde 
haar baan op en ging dat doen waar ze altijd al belang-
stelling voor had en waar haar hart naar uitging, nl ver-
dieping in de theologie, eerst via de cursus Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden en sinds 2015 door haar 
studie Algemene Theologie aan de VU in Amsterdam. 
Het is een keuze waar Lieske tot op de dag van vandaag 
geen spijt van heeft. Lieske bevindt zich in de eindfase 
van de bacheloropleiding en is bezig met haar eindscrip-
tie. 

Naast haar studie heeft Lieske ook nog tijd voor andere 
dingen. In ‘de Eshof’ is ze vrijwilligerscoördinator, 
d.w.z. Lieske probeert de vraag naar en het aanbod van 
vrijwilligers op elkaar af te stemmen en dat verloopt 
zeer succesvol.
Voor de gemeente Nijkerk is Lieske bestuurslid van 
SIGMA, een organisatie die informeert, adviseert en 
ondersteunt bij vragen op het gebied van Welzijn, Zorg 
en Wonen. 
Daarnaast is Lieske betrokken bij een burgerinitiatief in 
Nijkerk om het plaatsen van zonnepanelen, ook op 
andermans daken te promoten. En dit is nog maar een 
greep uit haar activiteiten. Kortom, op 16 juni gaat een 
veelzijdig gemeentelid voor.

Rudi Coppoolse zal in deze dienst het orgel bespelen.

Op 23 juni is Gert Landman uit de Bilt onze gast-
predikant. Gert volgde aanvankelijk een opleiding tot 
onderwijzer maar theologie trok hem meer aan dan het 
onderwijzersvak. Zijn theologiestudie volgde hij aan de 
VU en hij studeerde af met als hoofdvak Liturgiek. Na 

een tijdje predikant te zijn geweest in Amsterdam-
Noord, streek hij neer in de Bilt waar hij tot zijn emeri-
taat in juli 2016 verbonden was aan de Immanuelkerk 
en later de Opstandingskerk.
Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven 
bezighouden met liturgie. Hij promoveerde bij prof. 
Boendermaker en is als liturgie specialist al jarenlang 
één van de liturgie adviseurs van de PKN. In de Raad 
van Kerken Nederland was Gert voorzitter van de 
Beraadgroep ‘Vieren’ en heeft in die hoedanigheid, 
samen met o.a. Dirk Monshouwer, meegewerkt aan de 
totstandkoming van het Dienstboek voor de Kerken, dat 
in 1998 verscheen en waar nog steeds uit geput wordt 
voor liturgische teksten en gebeden.
Gert heeft als lid van de redactie tevens meegewerkt aan 
het nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het lied-
boek is door hem vertaald, o.a. het overbekende lied 
416, maar ook de liederen 150a, 378, 837 en 973. Hij is 
tekstdichter van o.a. de liederen 218 en 326 en van lied 
964 tekent hij naast de tekst ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die 
veel publicaties op zijn naam 
heeft staan over 
liturgie(vernieuwing) maar ook 
over ‘rituelen en symbolen’ in 
de kerk. 

Naast zijn  bezigheden als emeritus-predikant is Gert 
Landman een groot kenner van (de religieuze historie 
van) Ierland.  Hij is onze inspirator en adviseur geweest 
voor onze oecumenische reis naar Ierland in 2018. Ook 
heeft hij ontdekt dat zijn woonplaats de Bilt Ierse wor-
tels bleek te hebben. Een aantal mensen vond dat zo bij-
zonder dat zij besloten deze historie te vereeuwigen 
door het plaatsen van een monument in de vorm van een 
Keltisch hoogkruis in een plaatselijk park. Hoogkruisen 
als eeuwenoude getuigen van de Ierse geschiedenis kom 
je overal in Ierland tegen. Het hoogkruis in de Bilt 
weerspiegelt op deze wijze de band met dat prachtige 
land.

Behalve een gastpredikant hebben we op 23 juni ook 
een gastorganist in ons midden in de persoon van 
Tjalling Roosjen.

Frits Harmsen.



Vanuit de kerkenraad
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De kerkenraad is een prettig team om in te wer-
ken. Samen zoeken we naar dingen die ons 
energie geven. En daarmee bouwen we elkaar 
op in het geloof en in het werk. Misschien heeft 
u het idee dat het ambtsdrager zijn een last is. 
Zo ervaar ik het niet. Het werk voegt echt wat 
toe aan mijn geloof en aan mijn leven. Weet u 
hoe bijzonder het is om mee te werken aan 
diensten? Het uitdelen van wijn bij het Heilig 
Avondmaal is voor mij elke keer weer een ont-
roerend moment om u  in de ogen te mogen te 
zien en de ‘Wijn van het Koninkrijk’ te delen.

Zoals u weet is Ellie Boot sinds september 2018 interim 
voorzitter van de kerkenraad. Voor haar een extra belas-
ting én een niet wenselijke dubbelrol. Met genoegen 
mag ik u namens de kerkenraad voorstellen aan Sienke 
Wolters. Er zijn een aantal gesprekken geweest tussen 
Sienke en de kerkenraad. En daarin hebben Sienke en 
wij een mooi beeld gekregen van wat haar en ons 
bezielt. Het voornemen is dat Sienke op 1 september 
bevestigd wordt als ouderling (de procedure volgend). 
Daarna is het aan de kerkenraad om haar als voorzitter 
te kiezen. Wij zijn erg blij met deze voornemens en heb-
ben alle vertrouwen in Sienke. Sienke heeft visie, weet 
mensen te betrekken en kan verbinden! Zij stelt zich op 
een andere plek in de Rondom aan u voor.

De kerkenraad houdt zich o.a.  bezig met:
•	 Startzondag: Op 22 september is het Vredeszondag 

én Startzondag. Dit is een dienst samen met de 
Paulusgemeenschap. Er is een thema vanuit de 
KPN: “Een goed verhaal”. In de dienst wordt de 
Oegandagroep uitgezonden. We zoeken nog 3 men-
sen die aan de organisatie mee willen werken.

•	 De	Kleur	van	‘de	Eshof’: De kerkenraad is bezig 
met uitwerken van het model van onze gemeente 
vanuit de vraag wat voor soort kerk wij willen zijn 
oftewel: “Wat is de kleur van ‘de Eshof’? Op welke 
manier kan ‘de Eshof’ blijvend invulling geven aan 
haar rol binnen de dorpsgemeenschap?” Niet met 
het eerste doel om krampachtig te proberen mensen 
in de kerk te houden, maar met het idee om een 
gemeenschap levend te houden waar mensen elkaar 
mogen ontmoeten en zinvol invulling kunnen geven 
aan hun geloof.  Om hier een antwoord op te geven 
is een projectteam gestart. Uiteraard gaat de 
gemeente ook betrokken worden bij dit proces. U 
gaat hiervan horen, want het verhaal is begonnen en 
gaat door. 

•	 Dorpsdag: In het beleidsplan van onze gemeente 
staat dat de Eshof deel uitmaakt van het maatschap-
pelijke en culturele leven in het dorp Hoevelaken en 
in de gemeente Nijkerk. Ze wil een open en gast-
vrije gemeente zijn waar iedereen welkom is. En 
dat laten we zien op de Dorpsdag op zaterdag 30 
augustus. Tijdens de Uitmarkt in de Stuw zal 

•	 'de Eshof’ zich met een kraam presenteren. 
•	 We zoeken mensen die 1 à 1,5 uur bij de kraam 

willen zijn. We denken nog na over wat we kunnen 
laten zien en zoeken daar nog ideeën voor. 

•	 Afgevaardigde	generale	synode: De classicale ver-
gadering Veluwe (CV) vaardigt vijf personen af 
naar de generale synode. Jaarlijks treedt volgens 
een rooster één afgevaardigde af. Ds. Peter Breure 
uit de ring Nijkerk treedt eind dit jaar af. Hij wordt 
volgens het rooster opgevolgd door een ouderling 
bij voorkeur uit de ring Nijkerk. De benoeming gaat 
in op 1 januari 2020. Het moderamen van de syno-
de organiseert voor nieuwe leden een introductie. 
De kerkenraad zoekt iemand die zich geroepen 
voelt om zich beschikbaar te stellen voor deze taak.

•	 Plaatselijke	regelingen:	het beleid vanuit de KPN is 
er op gericht dat gemeenten een aantal zaken anders 
en aangepast aan de eigen situatie kunnen invullen. 
De kerkenraad denkt daarover na. Het gaat bijvoor-
beeld over de organisatie van de kerkenraad, verkie-
zingen van ambtsdragers en predikanten, maar ook 
over zaken die financiën betreffen.

•	 Jubileum	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’. Een ‘dubbelfeest’ 
dus. Het programma blijft gedeeltelijk nog een ver-
rassing, maar  de globale planning voor zondag 1 
september is:
•	 10.00 uur tot 11.10 uur: voorganger in deze 

eredienst is ds. Ellie Boot met medewerking 
van de cantorij, organist Rudi Copoolse, tevens 
bevestiging ambtsdragers. 

•	 11:30-12:30 uur start formeel programma
•	 12:30 uur-13:30 uur informeel samenzijn met 

hapje en drankje én gelegenheid Ellie te felici-
teren.
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Vanuit de kerkenraad
Op andere wijze bent u al gevraagd mee te werken aan 
de verrassing vanuit de gemeente voor Ellie. 

Enthousiast zijn wij over het initiatief dat onlangs 
FREE! liet zien door een ‘mannenavond’ te organiseren. 
Het openstellen van onze activiteiten voor mensen die 
eens willen kijken- zonder de verplichting lid te wor-
den- past mooi bij, zoals het beleidsplan dat aangeeft, 
de open gemeente die ‘de Eshof’ wil zijn. Wellicht een 
goede suggestie voor de andere groepen en activiteiten 
om een open moment te organiseren (en dan niet alleen 
de mannen uitnodigen!). Bij Free zongen wij dit lied:

O God, o God ik zoek U    
In dit droog en woest land    
U leidt mij naar de rivieren van genade   
Elke keer weer     
 
Uw liefde is als een waterval 

Oh God, my God I seek You
In this dry and desert land
You lead me to streams of mercy
Once again

Your love is like a waterfall.

Wij worden geconfronteerd met een wereld die woest en 
hard kan zijn. In de oase van ‘de Eshof’ mogen wij de 
liefde van de gemeente van Christus ervaren en delen. 
En dan kan de zegen aan het eind van de eredienst erva-
ren worden als een waterval in het droge woeste land.

Voor informatie of vragen of om u op te geven voor 
bovenstaande punten kunt u bij de scriba terecht.

Jan Hofman,
Scriba

Graag willen we ieder die nieuw of ‘bijna nieuw’ is in 
‘de Eshof’ uitnodigen voor een informele avond van 
kennismaking met ‘de Eshof’ en elkaar.
Het kan zijn dat u het afgelopen jaar nieuw bent inge-
schreven in de Eshofgemeente. Maar het kan ook zijn 
dat u (nog) aarzelt over het kerklidmaatschap. Of dat u 
al wat langer lid bent en wat meer over de gemeente 
zou willen weten. We willen u graag wegwijs maken 
en hopen dat u zich in ‘de Eshof’ thuis zult gaan voe-
len.

De kennismakingsavond zal gehouden worden op 
donderdag 20 juni om 20.00 uur in de Eshof.

We krijgen op deze avond een rondleiding van kunste-
naar Cees Otte langs de kunst die in het kerkgebouw 
te zien is. Verder maken we op een speelse manier 
kennis met elkaar. Namens de Eshofgemeente zullen 
verschillende mensen aanwezig zijn. Bent u hier 
(bijna) nieuw, komt u dan ook?

We vinden het fijn te weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. 

Wilt u zich daarom opgeven als u komt? 
Dan kan (graag vóór 17 juni) bij Hannah Wicherink of 
bij Ellie Boot 

Wij hopen u te mogen begroeten!

 Vriendelijke groet namens de voorbereiders:
Hannah Wicherink (ouderling)

Ellie Boot (predikant)

Avond voor nieuwe leden



Oecumenische reis in 2020 naar Toscane
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Na een uitstapje naar Georgië en Armenië 
(2016) en Ierland (2018) staat in 2020 weer een 
reis naar Italië op het programma.  
De bestemming is dit keer Toscane, om precies te zijn 
het gebied ten Zuid-Oosten van Florence. We verblijven 
in het Diaconale Centrum Casa Cares van de Waldenzen 
in Reggello.  Het is een rustiek midden in de natuur 
gelegen onderkomen met een prachtig uitzicht over de 
omgeving. Op deze prachtige plek, de bewoonde wereld 
ligt op minstens een half uur lopen, kun je heerlijk tot 
rust komen.

Enkele weken geleden hebben we als reiscommissie de 
reis ter plekke voorbereid. Het resultaat is naar ons idee 
een mooi en  uitgebalanceerd programma.  We zullen 
genieten van de prachtige natuur van Toscane, van 
mooie stadjes met eeuwenoude kerken, van de steden 
Lucca en Arezzo en voor wie er nog niet genoeg van 
heeft, van Florence. We komen zelfs in het volgens ken-
ners mooiste stadje van Italië: Castelfranco di Sopra. 
Om ons te verplaatsen zullen we gebruik maken van een 
bus, maar voor bijvoorbeeld ons bezoek aan Arezzo en 
Florence reizen we per trein.

Ook de directe omgeving van de Casa is zeer de moeite 
waard. Vanuit de Casa maken we een mooie , niet al te 
lange wandeling, maar we kunnen ook rondwandelen in 
de tuinen en olijfgaard van de Casa waar alle gewassen 
op biologisch-dynamische wijze verbouwd worden.  We 
krijgen uitleg  van Giordano die verantwoordelijk is 
voor alles wat er in de tuin en het aangrenzende bosge-
bied gebeurt. Voor de liefhebbers wordt er een olijfolie 
proeverij georganiseerd. 

Wij hadden geen idee dat er zoveel verschillen in smaak 
en kwaliteit bestaan tussen de diverse soorten olijfolie.

Ons onderkomen is, zoals we gewend zijn van diaconale 
Waldezencentra, sober maar netjes. Er zijn gezellige 
ruimtes waar we ons als groep kunnen  terugtrekken.  
We  krijgen  uitleg over de geschiedenis van het gebouw 
en   een rondleiding door de diverse ruimtes.  Alle 
medewerkers van de receptie tot en met de kok zijn, 
zoals we eveneens gewend zijn,  uitermate behulpzaam 
en gastvrij.

We maken de reis per vliegtuig van Amsterdam naar 
Pisa. We vertrekken op donderdag 23 april en keren op 
vrijdag 1 mei weer terug.  De precieze tijden en ook de 
kosten zijn nog niet bekend, maar we denken dat de 
reissom ongeveer zal uitkomen op 850  euro per per-
soon. Omdat reizen per vliegtuig terecht bedenkingen 
oproept in verband met milieuschade zal bovenop de 
reissom CO2 compensatie toegepast worden.

We organiseren een informatieavond op 19 september, 
maar mocht u nu al belangstelling hebben voor deze 
reis, laat het één van ons weten.

De reiscommissie:

Ellie Boot,
Frits Harmsen,

Adri Maat,
Hetty Veldhuizen,



D E  E S H O F 9

WIL JE WAT MEER
 OVER JEZELF VERTELLEN?

Ik ben 41 jaar oud en woon sinds twee jaar samen met 
mijn vriend Ronald in Vathorst. Ik ben opgegroeid in 
Roden, in de kop van Drenthe, daarna heb ik in 
Wageningen gestudeerd, vervolgens ruim 12 jaar in 
Heemstede gewoond, een paar jaar in Amsterdam en nu 
dus in Amersfoort. Ik ben graag buiten; wandelen, fiet-
sen of lekker in de zon zitten. Ik houd veel van muziek 
om naar te luisteren of om zelf te zingen en dat doe ik 
inmiddels ook hier in onze cantorij. Ik werk in 
Amsterdam bij een woningcorporatie. Op dit moment 
help ik mensen en teams in hun persoonlijke ontwikke-
ling of de samenwerking binnen een team.

HOE BEN JE BIJ DE ESHOF 
TERECHT GEKOMEN?

Toen we net in Vathorst woonden ben ik daar naar de 
kerk gegaan. Ik werd daar heel vriendelijk ontvangen. 
Toch sprak het mij niet echt aan. Toen ben ik verder 
gaan kijken. Omdat we vaak boodschappen doen in 
Hoevelaken, ben ik gaan kijken naar een kerk in 
Hoevelaken. Zo kwam ik bij de Eshof.

HOE WAS JE EERSTE INDRUK 
VAN DE ESHOF?

De eerste keer dat ik in een dienst kwam, werd ik met-
een aangesproken door iemand die vroeg of ik na de 
dienst een kopje koffie mee wilde drinken. We hadden 
een leuk gesprek en er was meteen contact. De volgende 
keer dat ik kwam, kende ik al iemand, het voelde snel 
vertrouwd. 

BEN JE AL EERDER ACTIEF GEWEEST
 IN DE KERK?

Ja, dit is niet de eerste keer. Toen ik in Wageningen stu-
deerde was ik lid van de Beleidsraad van het 
Studentenpastoraat daar. In Heemstede ben ik secretaris 
en voorzitter geweest van de diaconie en daarna nog 5 
jaar voorzitter van de kerkenraad. 

JE BENT NOG NIET ZO LANG HIER, 
EN DAN METEEN AL VOORZITTER 

VAN DE KERKENRAAD?
Het ligt misschien niet echt voor de hand, maar ik wil 
het graag doen. En daar zijn verschillende redenen voor. 

Allereerst draag ik de kerk een warm hart toe. Voor mij 
is het een plek waar ik graag ben. Ik houd van de verha-
len, de bezinning en het samen vieren en delen. Ik reali-
seer me dat de kerk voor veel mensen niet vanzelfspre-

kend of zelfs inmiddels onbekend is. Het is spannend 
hoe het met de kerk verder gaat. Ik denk dat het er over 
20 jaar echt anders uit ziet. Hoe, dat weet ik natuurlijk 
ook niet. Maar ik wil graag een bijdrage leveren aan de 
kerk en aan de zoektocht naar hoe we nu en in de toe-
komst van betekenis kunnen zijn en blijven. 

Daarnaast ben ik graag onderdeel van een gemeenschap. 
Uit ervaring weet ik dat dat makkelijker en sneller gaat 
als je ook actief iets gaat doen in die gemeenschap. Ik 
hoorde dat de rol van voorzitter vacant was. Ik heb er 
een tijdje over nagedacht. Zal ik me melden of niet? 

Toen ik echt graag iets wilde gaan doen en zag dat er 
nog geen nieuwe voorzitter was, heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en contact gezocht met Ellie. 

In de afgelopen periode ben ik twee keer bij een kerken-
raadsvergadering geweest. We hebben elkaar dus al een 
beetje leren kennen. Omdat we elkaar nog niet heel 
goed kennen, spreken we af dat we na een jaar kijken of 
het van beide kanten bevalt. 
Ik vind het fijn om te ervaren dat de kerkenraad mij dit 
vertrouwen wil geven en mij wil voordragen. Het is best 
een beetje spannend, maar ook heel leuk en ik hoop in 
september te kunnen beginnen. 

Sienke Wolters

Interview met Sienke Wolters
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Rouw en Verlies
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Rouw en Verlies
Regelmatig overleggen we in de Commissie 
Vorming & Toerusting over de vraag op welke 
wijze we invulling willen geven aan het onder-
werp Rouw en Verlies. Doen we dat in de vorm 
van enkele bijeenkomsten met mensen die te 
maken hebben gehad met het overlijden van 
een dierbare of trekken we het in een wat bre-
der verband. 

In de brochure hiernaast kunt u lezen over een initiatief 
van SIGMA, de gezondheidscentra in Nijkerk en de 
bibliotheek Nijkerk/Hoevelaken over een programma 
over Rouw en Verlies dat deze maand wordt gepresen-
teerd.  Bij het verschijnen van Rondom is de eerste 
avond helaas al achter de rug. 

Zie ook de folders op de leestafel in de Eshof. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in (onderdelen van) het pro-
gramma maar niet in de gelegenheid zijn deze bij te 
wonen, dan wijs ik u alvast op de brochure van Vorming 
& Toerusting  die bij het septembernummer van 
Rondom gevoegd zal worden. Daarin kunt u lezen dat 
ook in november  bijeenkomsten over Rouw en Verlies  
zullen  worden georganiseerd.  Om alvast te noteren is 
een lezing van de bekende Vlaamse klinisch psycholoog 
Manu Keirse op 4 november in het Pauluscentrum. 

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen.

Solidariteitskas 
Om de kerkelijke acties niet tegelijk in uw brievenbus te laten vallen, is er gekozen voor de 
Kerkbalans in januari te bezorgen en het bloemenfonds twee maanden later.

Vandaag vindt u de vraag voor de Solidariteitskas als 
bijlage in de Rondom van juni.
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met 
een bedrag per belijdend of doop gemeentelid. 
Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en 
krachtig midden in de wereld te staan.

Dit steunfonds is er voor gemeenten die tegen grenzen 
aan lopen. Het ontbreekt hen niet aan ideeën, maar 
wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is de 
Solidariteitskas tot stand gekomen.

Voor deze vrijwillige bijdrage is een acceptgiro 
bijgesloten.

Kees van Rietschoten  
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Ontmoetingsmiddag 
‘Leven met en na kanker’
Hoe hou jij de moed erin? Toon Hermans Huis 
Amersfoort organiseert samen met 
Lotgenotenkoor Zingen voor je Leven, Amersfoort, 
St. Lucasparochie en Protestantse Gemeente 
Leusden een middag van ontmoeting, 
verbinding en bemoediging, rond het thema 
‘hoop en veerkracht’.

Zaterdagmiddag 15 juni vindt de bijeenkomst in 
Leusden plaats en is bestemd voor iedereen die te 
maken heeft (gehad) met kanker. Er zijn verschillende 
bijdragen, bijvoorbeeld van Habiba, bekend van het tv-
programma “Groeten uit Holland”. Zij zal een gedicht 
voordragen. Ook luisteren we naar muziek, verhalen, en 
gedichten rond het thema ‘hoop en veerkracht’. Daarna 
is er ruimte in 'De Kom' en op het plein om elkaar te 
ontmoeten met een drankje en een kleine versnapering.

Veerkracht, daar heb je een behoorlijke portie van nodig 
als je geconfronteerd wordt met kanker. Of het nu bij 
jezelf is of bij een naaste, leven met of na deze ziekte 
vraagt veel energie. Samenkomen en open praten over 
het leven met en na kanker, geeft steun en inspiratie.

Wij zijn:
•	 Toon Hermans Huis Amersfoort
•	 Lotgenotenkoor 'Zingen voor je Leven', Amersfoort
•	 Open Atelier THHA
•	 St. Lucasparochie 
•	 Protestantse Gemeente eusden

Zaterdag 15 juni van 15.00-17.30 uur
Locatie: St. Jozefkerk | De Kom Leusden, 
Hamersveldseweg 51
Meer info: www.thha.nl
De toegang is gratis en iedereen is welkom. Een vrijwil-
lige bijdrage voor de onkosten wordt natuurlijk altijd 
gewaardeerd.

Bij deze Rondom heeft u een opgaveformulier 
ontvangen voor Pastoraal bezoek. 

Een nieuwe manier van werken. Langzaam maar zeker 
neemt het aantal mensen dat bezoeken aflegt in de 
Gemeente af. Dat kan betekenen dat niet iedereen 
gezien wordt en dus kan het gebeuren dat mensen geen 
bezoek ontvangen die dat wel zouden willen. Daarom 
willen we het pastoraat anders gaan aanpakken. We wil-
len u vragen of u zelf aan wilt geven of u bezoek wilt 
ontvangen. Dat kunt u doen via dit formulier.

Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om tussentijds aan te 
geven dat u bezoek op prijs stelt. Dit kunt u doen bij de 
contactpersoon in uw wijk, bij een van de ouderlingen, 
pastoraal medewerker of bij de predikant.

Elk jaar zullen we in de Rondom een plattegrond met 
wijkindeling plaatsen.

Op deze manier hopen we de behoeften en verlangens te 
peilen.

Namens de Pastorale Raad,
Nel van Rietschoten

Pastoraal bezoek
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Werk maken van je inspiratie
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het 
kwam er nooit van”, dit is geregeld de ope-
ningszin van mensen die naar een intakege-
sprek komen voor de opleiding Theologie & 
Levensbeschouwing. 

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan 
onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim te Zwolle.  Wij leiden in deeltijd en voltijd 
mensen op (zowel op bachelor- als masterniveau) voor 
verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; 
leraar godsdienst en levensbeschouwing (eerste- en 
tweedegraad); en geestelijk verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsop-
leiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de 

persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit 
met het oog op de beroepsuitoefening. 

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestu-
deerden van Windesheim als volwaardige professionals 
die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als 
evangelisch of baptistenvoorganger. 

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld 
je aan voor een meeloopdag. 
Dat kan via de site: http://www.windesheim.nl/
studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/. 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Musical Jozef
heeft nog plek voor koorzangers
Musical Jozef heeft nog plek voor koorzangers

Het eerste deel van de repetities van Musicalgroep 
Hoevelaken zit er (bijna) op. Na de zomervakantie 
maken we ons op voor de tweede helft van de repetitie-
periode. Goed nieuws voor mensen die na de zomerva-
kantie weer tijd hebben voor een nieuwe, gezellige 
hobby: er is nog plek om in te stromen in het koor! Alle 
stemsoorten zijn welkom; vooral alten en mannen zijn 
van harte uitgenodigd! 

Het eerste seizoen stond vooral in het teken van ver-
trouwd raken met elkaar en met het verhaal van Jozef. 
We hebben geoefend met het gebruik van onze stem en 
ons lijf. We hebben een aantal liederen al redelijk goed 
in de grondverf staan. En ook de scènes beginnen al een 
beetje vorm te krijgen. 

Na de zomervakantie hebben we nog bijna een half jaar 

om een prachtige voorstelling neer te zetten in het 
weekend van 14 t/m 16 februari 2020. Dus voor nieuwe 
instromers voldoende tijd en gelegenheid om aan te 
haken! We repeteren vanaf 2 september elke maandag-
avond van 20 tot 22 uur (én op drie zaterdagen; nl. 23 
november, 18 januari en 8 februari van 10 tot 16 uur) en 
er zijn digitale oefenbestanden zodat je ook thuis aan de 
slag kunt. 

Twijfel je nog? Kom dan op maandagavond een keertje 
naar De Eshof. Onze laatste repetitie voor de zomer-
stop is 8 juli. Proef de gezellige sfeer, ontmoet een 
diverse groep enthousiaste mensen (tussen 19 en 80 
jaar), zie hoe de musical Jozef al tot leven begint te 
komen en zing alvast een deuntje mee. Ook de moeite 
waard is de nazit met een drankje en een nootje. 
Iedereen is welkom!

Meer informatie: Nel Stoffelsen
  

Kirstin Siteur
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Palmzondag
Wij zijn op weg naar Gods Jeruzalem
En trekken al de takken van de bomen,
Wij wachten op de Koning, eren Hem
Want Hij vervult de aller stoutste dromen.
Hij maakt ons vrij, wij geven Hem de stem
Van ons verlangen: "dat de vrede kome."

De vredevorst komt op een ezel aan,
De mensen moeten allen voor Hem buigen;
Wij maken nu voor Hem een vreugdebaan,
En zullen hosanna voor Hem juichen.
Daar komt Hij aan, een koning zonder eer
De vredevorst is voor de armste Koning.

Straks roept het hele volk in koor kruis Hem,
Zij willen hem niet meer hun koning maken.
Hij geeft aan ons verlangen niet zijn stem
En kan daardoor ons vragend hart niet raken
Juichen zal dan de dode kille steen,
Want God zal het toch Pasen voor ons maken.

Frans den Harder

Kinderdienst

Gezocht een wandelmaatje

Ik houd van wandelen maar alleen is zo ongezellig.
Wie wil er overdag met me mee wandelen. Ik wandel tussen de 10 en 
15 kilometer.
Als dat te ver is kan minder ook altijd.

Groet Ellen van der Linden,
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Van harte aanbevolen de collectes 
voor de komende weken 
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 ziek-
tes, van zichzelf of in hun gezin. 
Wanneer dan hun klasgenootjes in de 
zomer op vakantie gaan blijven zij ach-
ter. Als diaconie willen wij deze kinde-
ren, 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 vrolij-
ke vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen in 
Hoevelaken blij maken!

9 juni
Kerk in Actie; Pinksterzendingsweek
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheids-
groepen met een eigen taal, waar-
onder de White Yi. Van de 60.000 
mensen die tot deze groep beho-
ren zijn er 40.000 christen, onder 
wie veel analfabeten. Voor hun 
geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is 
het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal 
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetise-
ringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelverta-
ling. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu 
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangeko-
men. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder 
meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament 
vertaald wordt.

16 juni
Eigen Diaconie
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in 
Hoevelaken en directe omge-
ving mensen die moeten rond-
komen met een minimaal inko-
men. Dit kan komen doordat ze 
hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uit-
gaven 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 rond-
komen. 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 hiervoor is zeer welkom!

23 juni
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligers-
organisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van 
kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan 
de inwoners van Hoevelaken. Kunt u 
door ziekte, een handicap, leeftijd of 
andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, 
dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

30 juni
Op 30 juni zijn we te gast in de St. Paulus 
Geloofsgemeenschap

7 juli
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samen-
werking tussen de verschillende diaconieën van 
gemeente Nijkerk met als doel 
elkaar te versterken. Het NDB 
heeft bijvoorbeeld mensen opge-
leidt 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 waar-
bij 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!
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PROTESTANSE GEMEENTE  “DE ESHOF”  TE HOEVELAKEN.
Balans per 31 december 2018.
      31-12-2018  31-12-2017
Activa:
Vaste activa, kerkelijk  centrum en orgel  347.838   347.838
Financiële activa        9.590       9.579
Spaar- en depositorekeningen   186.012   172.584
Liquide middelen      51.408                 53.462
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde  bedragen     8.401       9.961
      ----------                ----------
      603.249   593.424
                            =======             =======
Passiva:

Eigen vermogen     530.299   531.445
Bestemmingsreserve      59.864     46.494
Schulden op korte termijn     13.086     15.485
      ----------   ----------
      603.249   593.424
                            =======             =======

Exploitatierekening van de Protestantse Gemeente “de Eshof” te Hoevelaken
Jaar 2018
           2018               2017 

Opbrengsten      151.764                       159.833

Kosten:

Kosten predikanten     88.202        86.997
Kosten musici        4.789          4.690
Kosten overig personeel       6.737        10.354
Kosten kerkdiensten       5.507          5.761
Afdracht overige organen       8.135          8.202
Overige kosten      30.739        32.471
     -----------      ----------
                         144.109           148.475
Rente lasten             0                     0
Rente baten                   3.199         3.345
        ---------                     ------
                       3.199             3.345
          --------             -------
Regulier resultaat       10.854             14.703
   
Reservering groot onderhoud    - 12.000         - 12.000
         --------           ---------
Netto resultaat                   -   1.146             2.703
                      =====         ======

College van Kerkrentmeesters.
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College van Kerkrentmeesters.
GEACHTE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE “DE ESHOF” TE HOEVELAKEN

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2018, bestaande uit de balans per 31 
december 2018 en de exploitatierekening over 2018.

De exploitatierekening geeft een negatief resultaat van 1.146 euro. Begroot was een negatief resultaat van 1.950 
euro. Het negatieve exploitatieresultaat is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 23 mei 2019.

De balans en exploitatierekening hiernaast zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage 
bij de penningmeester, de heer W.A.Floor, Koolmeeslaan 14.

Namens het college van kerkrentmeesters,
W.A.Floor, penningmeester.

Bij deze een drietal foto's van de eerste planting 
van de es in september 1987. 
Aanleiding was de totstandkoming van de SOW 
(Samen Op Weg) federatie van de Gereformeerde 
Kerk en de Hervormde Deelgemeente 'de Eshof'. 
De predikanten waren toen Ds. Dirk Monshouwer en 
Ds. Meertien van Reenen, beiden met schop! 

De eerste es is dit jaar door de gemeente Nijkerk 
omgehakt vanwege de essentak ziekte. 
Inmiddels is er in april een nieuwe es geplant; 
daar komt een bordje bij met de reden van de
'es planting' 

met dank aan Mart Geelhoed

De eerste 'es planting' 
september 1987
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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 infor-
matie over het gemeenteleven en is tevens een platform 
voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof 
te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse; 
email: anniehanse@hotmail.com      
               
Inleverdata
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is
dinsdag 25 juni 2019
Inleverdatum voor het septembernummer is
dinsdag 27 augustus 2019 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3; 
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij  


