Maart 2020

Paasgedicht
Hoeveel paar handen trokken aan de riemen,
roeiden het kleine schip voorbij de ruwe rots?
Hoe vaak wierp, staande, wankelend,
de eerste man het touw naar vaste grond?
Die tijd is nu voorbij.
De riemen, werkeloos, wijzen een nieuwe weg.
Het ankertouw werd tot een krans, een doorkijk op het licht.
En aan de voet de ruwe steen; die houdt het kruis omhoog.
Wie goed kijkt ziet die eerste Mens.
Hij stak het eindeloze water over,
hij wierp het touw naar wie niet vangen kon,
voer stuk op harde steen.
Gods schipbreuk – of de ondergang van hoop.
En toch, zegt men, hij leeft.
Hij trekt aan onze riemen.
Kom, vaar maar naar de overkant,
roei mee, mijn zon gaat op.

Roel Bosch
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 08 maart		
10:00 uur
					
					

ds. Ellie Boot/voor jong en oud
(in samenwerking met kinderen van de basisscholen)
Collecten: Naar school in Haiti en Onderhoud gebouw

zondag 15 maart		
10:00 uur
					

ds. Wilbert van Iperen, Barneveld
Collecten: Kerk in Actie en Muziek en Liturgie

zondag 22 maart		
10:00 uur
ds. Ellie Boot/HA/Paulusgemeenschap te gast in de Eshof/Cantorij en Pauluskoor
					Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
zondag 29 maart		
10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
					Collecten: Kerk in Actie en Pastoraat
zondag 05 april		
10:00 uur
ds. Ellie Boot; Palmpasen
					
Collecten: Kerk in Actie en Jeugd- en Jongerenwerk
			
19:00 uur
Gerda van Vilsteren/Erik van Veelen;
vesper in Pauluscentrum
					Collecte: Stichting De Hoop
maandag 06 april		
19:00 uur
Lieske Duim/Simon Drost; 		
					Collecte: Stichting De Hoop

vesper in Pauluscentrum

dinsdag 07 april		
19:00 uur
Cees Otte/Simon Drost; 			
					Collecte: Stichting De Hoop

vesper in Pauluscentrum

woensdag 08 april
19:00 uur
Linda de Wals/Erik van Veelen; 		
					Collecte: Stichting De Hoop

vesper in Pauluscentrum

donderdag 09 april
19:00 uur
					

ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers; Witte Donderdag
gezamenlijke viering in Pauluscentrum; Collecte: Straatpastoraat Amersfoort

vrijdag 10 april		
19:00 uur
					

ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers; Goede Vrijdag
gezamenlijke viering in Eshof; Collecte: Straatpastoraat Amersfoort

zaterdag 11 april		
22:00 uur
ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers; Paaswake/HA/cantorij,
					gezamenlijke viering in Eshof
					Collecten: Eigen Diaconie en Cantorij
zondag 12 april		

10:00 uur

ds. Ellie Boot; Paasmorgen

Agenda
donderdag 05 maart
20:00 uur
			20:00 uur
					
					

Diaconie
V&T: Zeg me, wie ben je
Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen?
Ze worden meestal benoemd als vrouw-van. Maar is er niet meer?

maandag 09 maart
09:30 uur
			19:15 uur

Akkermaalshout 11		
Basiscatechese

D E

E S H O F

Wijkteam 2

1

Agenda					-vervolg
maandag 9 maart		
19:30 uur
			20.00 uur
dinsdag 10 maart		
09:30 uur
			
20:00 uur
			
20:00 uur
woensdag 11 maart
20:00 uur
donderdag 12 maart
20:00 uur

Afsluitende avond Musical Jozef						
V&T: 'filmen met je smartphone' 2
Julianalaan 55 Pastorale raad
Julianalaan 15 Wat heet geloven?
Dr. Klaarenbeeksingel 65
Wijkteam 6
Huijgenserf 52			
Wijkteam 9					
Moderamen

zondag 15 maart		
woensdag 18 maart
donderdag 19 maart

Basiscatechese: Bezoek aan Museumpark Oriëntalis
Activiteitenmiddag
Van Dedemlaan 9 		
Wijkteam 3

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

maandag 23 maart
19:15 uur
			19:30-21:00 uur
woensdag 25 maart
19:30 uur
					
					
donderdag 26 maart
20:00 uur

Basiscatechese
V&T: Infoavond reis Toscane
Pauluscentrum
V&T: Film Oerijssel 		
de Kopperhof
Vragen over de tijd voor de kerstening
In hoeverre zijn oude gebruiken nog zichtbaar?
Kerkenraad

maandag 30 maart
woensdag 01 april

Basiscatechese
Activiteitenmiddag

19:15 uur
13:30 uur

woensdag 08 april
20:00 uur
College van kerkrentmeesters
donderdag 09 april
09:00 uur
Oecumenisch gemeente-uitje
					
Dit jaar is het doel van het uitje ,,het Noord-Hollandse land"
															
dinsdag 14 april		
20:00 uur
Leiding Kinderdienst
woensdag 15 april
13:30 uur
Activiteitenmiddag
donderdag 16 april
15.30-17.30
Julianalaan 15 intervisie pastoraal medewerkers
															
					* Tenzij anders vermeld zijn de diensten / activiteiten in 'de Eshof'

Uit de gemeente
Judy Smidt heeft op 6 februari een darmoperatie ondergaan,
omdat ze al langere tijd last had van die plek als gevolg van
eerdere bestralingen. De operatie is goed gegaan, maar enkele
dagen later ontstond toch lekkage en moest ze opnieuw
geopereerd worden. Het waren zware dagen waarin Judy erg
is verzwakt. Op 18 februari kwam er ook nog een herseninfarct bij. Dat veroorzaakte rechtszijdige verlamming en problemen met spreken. Het is een heel zware tijd voor Judy.
Haar zoons Rob en Maarten en de schoondochters doen voor
haar wat ze kunnen. Er is gelukkig wel wat verbetering.
Binnenkort zal ze naar een revalidatiecentrum verhuizen.
Het is nog niet bekend welk centrum dat wordt. Wie Judy een
kaart wil sturen, kan dat het beste doen naar haar thuisadres,
de post wordt regelmatig opgehaald en bij haar gebracht:
Sportweg 93, 3871 HL Hoevelaken.
Nadia Ochoa Saif kreeg half januari zomaar onverwacht een
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klaplong. Ze merkte het doordat ze het erg benauwd kreeg.
Ze moest het een aantal weken heel kalm aan doen en mag
nu voorzicht weer beginnen met werken, eerst enkele uren
per dag.
Jopie van der Burg-Kleijwegt krijgt op het moment een lichte
dosering morfine via morfinepleisters. Ze kan daardoor beter
slapen. Ook overdag slaapt ze veel vanwege de vermoeidheid.
De kinderen zijn om beurten een nacht bij haar en zorgen er
zodoende voor dat ze thuis kan blijven wonen.
Cor de Rijke heeft de vierde en hopelijk laatste chemokuur
achter de rug. Half maart volgt een evaluatiegesprek met de
longarts. Bea en Cor zijn blij dat half maart een nieuwe periode aan kan breken. De vele reacties en het medeleven vanuit
de gemeente hebben hen goed gedaan.
Corrie Veldhuizen-Sok is blij met de rollator die de diaconie
voor haar heeft geregeld. Ze kampt met lichamelijke problemen en kan met de rollator aan de opbouw van haar conditie
gaan werken.
P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

Fredo Lubbers werd op 19 februari ontslagen uit De Pol in
Nijkerk en mocht toen naar huis, waar flinke ondersteuning
van de thuiszorg in gang is gezet.
Aan ieder die hier genoemd is, aan partners en andere familieleden en ook aan wie hier niet genoemd is, van harte toegewenst dat er lichtpunten zullen zijn. En dat het leven de
moeite waard blijft om geleefd te worden.

IN MEMORIAM
TRUUS VAN LEEUWEN
Op 14 februari overleed Geertrui van Leeuwen, 93 jaar oud.
Truus werd geboren op 17 februari 1926. In haar werkzame
leven is ze docent Engels geweest op onder andere het lyceum en gymnasium; ook gaf ze economie. In 1999 kwamen zij
en haar partner Judith Konstapel in Hoevelaken wonen. Al
kort daarna werd Truus ouderling in de Eshof. Ik herinner me
nog dat we het destijds hadden over de vraag of er voor vrijwilligerswerk in de kerk een leeftijdsgrens was: ze was
immers 73. We hebben afgesproken dat we daar in de Eshof
niet aan doen. Alles bij elkaar is Truus acht jaar ouderling
geweest.
Ongeveer zeven jaar geleden begon haar geestelijke achteruitgang. Het was een verdrietig proces. Truus was een intelligente vrouw, maar kwam meer en meer tot de ontdekking dat
haar hoofd ‘leeg’ was. Er was steeds meer in haar geheugen
en haar denken waar ze niet meer bij kon.
De laatste (ruim) drie jaar van haar leven heeft ze in een zorginstelling in Nunspeet gewoond. Ook toen was Judith haar
trouwe steun en toeverlaat die haar op bleef zoeken, ook toen
ze niemand meer herkende.
Truus hield niet van ophef en gedoe. In de jaren waarin haar
gezondheid achteruit ging, wilde ze liever niet in het kerkblad genoemd worden. Uit respect voor Truus is dit daarom
een kort in memoriam.
De uitvaart heeft in familiekring plaatsgevonden. Aan Judith
van harte onze deelneming met het verlies van Truus, dat al
verschillende jaren geleden begon – en de troost van goede
herinneringen toegewenst.

FELICITATIES
Op 18 december 2019 werd Tess geboren, dochter voor
Daphne Geerts en Marck Buisman. Ouders, van harte gelukgewenst met jullie dochter!
De afgelopen maand gedachten twee echtparen hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Op 20 februari waren Ineke en
Richard Huijskes-Haas 50 jaar getrouwd en op 27 februari
volgde het echtpaar Rombout-Davids met ditzelfde aantal
jaren. Bruidsparen, een hartelijke gelukwens namens de
Eshofgemeente!

Kerkdienst en liturgie
VEERTIGDAGENTIJD: BEVRIJDING
In de Veertigdagentijd van dit jaar zal het thema ‘bevrijding’
een belangrijke rol spelen. De werkgroep liturgische vormgeving heeft het als eerste omarmd. De verbeelding die zij zal
maken, zal elke zondag rond dit thema opgebouwd zijn.
Het thema heeft natuurlijk direct te maken met de viering van
75 jaar bevrijding. Ook de doorgaande lezing reflecteert daarop: we zullen lezen over de uittocht uit Egypte en alles wat
daaraan vooraf ging en erop volgde. Die doorgaande lezing
uit Exodus is al ingezet op 23 februari en zal vervolgd worden tot en met 31 mei, Pinksterzondag.
Misschien zullen nog meer groepen iets met dit thema kunnen doen. Net zoals we in de Advents- en Kersttijd gezamenlijk het thema ‘geef licht!’ tot leven brachten. Wie weet…

VOOR JONG EN OUD: 8 MAART
Op zondag 8 maart zullen kinderen centraal staan. Ze doen
mee in de viering en op de Spreng worden sommige liedjes
die we zullen zingen geoefend. Het thema van de dienst zal
zijn: ‘ik ben bang!’ Mozes wordt bang als hij de opdracht
hoort die God hem geeft: ‘Jij moet mijn volk uit Egypte weghalen!’ Hoe kan hij dat ooit voor elkaar krijgen…? En de
farao is sowieso bang, zoals we zullen horen. Alle dictators
zijn bang. En terecht: ze verrijken meestal zichzelf en hun
familie ten koste van het volk. Daarom onderdrukken ze elke
vorm van vrijheid. Daarom maakt de farao slaven van elke
(etnische) minderheid, zoals later gebeurde onder het bewind
van Adolf Hitler.

ZONDAG 22 MAART: ZONDAG LAETARE,
BIJ-ZONDAG PASEN XS
De afgelopen twee jaar hadden we op Zondag Laetare (halverwege de Veertigdagentijd) een prachtig en groot evenement: bij-zondag Pasen XL. Na de kerkdienst kon ieder die
dat wilde meedoen aan workshops, die alle te maken hadden
met Pasen. Tussen twee rondes door aten we een eenvoudige
boterham.
Dit jaar lukt het niet dit in het groot te organiseren. Dus doen
we het in het klein! Geen Pasen XL dus, maar Pasen XS.
Net als vorig jaar zullen we de kerkdienst als rooms-katholieke en protestantse buren gezamenlijk vieren. Pauluskoor en
Eshofcantorij ondersteunen als één groot koor de gemeentezang.
Na afloop van de viering gaan de kinderen onder leiding van
Sierou de Vries en Wouda Bakker iets moois maken:

Ellie Boot
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“Tijdens Pasen XS maken alle kinderen - die graag willen een slinger van blaadjes. Op zo'n blaadje mag je dan je naam
zetten. En misschien maak je wel een blaadje voor een vriend
of een vriendin, van wie je de naam ook graag op een blaadje
wil hebben. We geven de slinger na die dag een mooi plekje
in de Eshof, als voorproefje op de Levensboom, waar later
alle namen van de kinderen op een blaadje in komen te hangen.
We hebben daarna vast nog tijd over om iets verrassends te
doen met eieren! We beloven dat het leuk gaat worden! ~
Sierou en Wouda”

Op Aswoensdag is de Veertigdagentijd begonnen.
Aswoensdag was het begin van de reis naar Pasen. Op die
dag was de eerste vesperviering rond het thema ‘uitzien naar
bevrijding’. In de Stille Week gaan we het laatste stukje van
de reis. Er zullen vespers zijn op 5, 6, 7 en 8 april.
We vieren Aswoensdag en de vespers in de Stille Week dit
jaar in het Pauluscentrum.

Intussen drinken de overige kerkgangers koffie en thee met
iets lekkers (wat de kinderen natuurlijk ook krijgen!) en
nemen daarna weer plaats in de kerkzaal. Daar horen we een
inleiding over de Levensboom, die hierboven al wordt
genoemd. Elders in dit kerkblad staat meer hierover te lezen.
We hopen dat iedereen die in de gelegenheid is, wil blijven
om mee te denken. Graag ook onze buren van de
Paulusgemeenschap; de aanzet tot het creëren van een blijvende plek voor kinderen in de kerk komt immers onder
andere bij hen vandaan. In het Pauluscentrum worden al heel
lang Jacobsschelpen opgehangen met de naam en geboortedatum van kinderen die er zijn gedoopt.
Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze bij-zondag zal
duren. We vermoeden dat we rond 12.15 / 12.30 uur er een
punt achter zullen zetten.

‘Paastriduüm’, zo noemen we de drie dagen van Pasen: Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake/Paasmorgen.
We laten ons dit jaar inspireren door teksten van Dietrich
Bonhoeffer. Dit jaar is het niet alleen 75 jaar geleden dat er
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, maar het is
ook 75 jaar geleden dat Dietrich
Bonhoeffer werd
vermoord. Dat
gebeurde op 9
april 1945, enkele
weken voor de
capitulatie van
Hitler-Duitsland.
Bonhoeffer was een veelbelovende theoloog die deelnam aan
een politieke samenzwering tegen Hitler. Zijn gedachtegoed
inspireert nog steeds.

We hopen op een mooie viering van Zondag Laetare – wees
blij!

VESPERS IN DE STILLE WEEK:
UITZIEN NAAR BEVRIJDING
Vespers: bijeenkomsten in een sfeer van bezinning en meditatie. Avondgebeden. Stilte. Met als doel de weg terug naar
God te gaan. In te keren in jezelf. Te luisteren naar je hart,
waar de goddelijke vlam nooit dooft.
De vespervieringen in de Adventstijd van 2019 maakten verschillende mensen blij. Iemand
zei: ‘ik ben van het begin af aan
naar de vespers gekomen en ik
hoop dat nog lang te blijven
doen.’ Iemand anders: ‘ik heb
een moeilijke tijd achter de rug
– maar nu vind ik hier rust en
warmte.’ Ook in de Stille Week
kunt u naar de vespervieringen
komen.
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PAASTRIDUÜM:
OM TE GEDENKEN WIE LEVEN GEVEN

Op Witte Donderdag (9 april) zal er om 19.00 uur een meditatieve viering in het Pauluscentrum zijn. De kerkgangers van
de Eshof zijn dan in het Pauluscentrum te gast.
De volgende dag (10 april) vieren we op dezelfde tijd Goede
Vrijdag in de Eshof. Parochianen van de Paulusgemeenschap
zijn dan te gast in de Eshof.
Dat laatste geldt ook voor de Paaswake, die we op 11 april
om 22.00 uur in de Eshof vieren.
Net als vorig jaar zullen pastor Ben Piepers en ik samen
voorgaan in de drie vieringen. Dat biedt de mogelijkheid om
één doorlopende lijn te kiezen. Naast het thema, ‘om te
gedenken wie leven geven’, zullen dat lezingen uit Exodus en
uit het evangelie van Matteüs zijn.

Ellie Boot
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Hulp bij de oppas

Kinderdienst:

Het aantal kinderen in de gemeente wordt kleiner. Ook het
aantal peuters neemt af. Ongeveer drie van de vier zondagen
zijn er tijdens de kerkdienst geen kinderen in de oppas.
Toch willen we wel heel graag de mogelijkheid van kinderoppas aan blijven bieden! We willen een gastvrije gemeente
zijn. Jonge ouders die naar de kerkdienst komen met hun
kleintjes heten we van harte welkom!

‘Een teken van leven’ is het thema
van de veertigdagentijd. In de
komende kinderdiensten gaan wij
rondom dit thema aan de slag. Zo
gaan wij samen met de kinderen op
weg naar Pasen.
Dit doen wij dit jaar met de verhalen uit het boek Exodus. De
verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. Tijdens deze periode maken wij gebruik van een
groot projectboek. Voor elke week staat in dit boek een grote
illustratie bij het bijbelverhaal. Ook staat deze vol met leuke
activiteiten en materialen die wij gaan gebruiken tijdens onze
kinderdiensten.
Gezinsboekje ‘Een teken van leven’
Je vormt niet alleen op zondag met elkaar een gemeente,
maar ook door de week. Bij dit project is ook een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm
van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Een mooie
manier om thuis vorm te geven aan het project. Dit boekje is
ook te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over thuis
geloven met kinderen.

Soms is het mogelijk de oppas aan te laten sluiten bij de kinderdienst. Juist als er maar enkele kleintjes zijn en als die al
een jaar of drie zijn. We hebben afgesproken dat we zo mogelijk voor deze aansluiting zullen kiezen. Natuurlijk blijft
degene die oppasdienst heeft erbij. Hij of zij kan de peuter(s)
dan onder zijn/haar hoede houden. Zo wordt het voor de
peuter(s) en voor de oppas gezelliger. En ook de kinderen van
de kinderdienst vinden het vaak leuk. Om dit goed te laten
verlopen, is er nauw contact tussen de kinderdienstleiding en
de oppas. Per zondag wordt bekeken wat mogelijk is.
We zien echter in de toekomst wel eens gebeuren dat we zonder oppas zullen zitten. Want het valt niet mee om mensen in
te roosteren, wanneer ze bij voorbaat weten dat ze drie van de
vier keer ‘voor niets’ naar de Eshof komen. Daarom willen
we een beroep doen op alle vaste kerkgangers. Als het een
keer voorkomt dat er onverhoopt geen oppas is, maar wél een
peuter, zou u dan willen inspringen?
Als dit vóórkomt, zal de dienstdoende ouderling vlak voor de
dienst een oproep doen. Wie op dat moment ervoor voelt om
als helper in de nood op te treden, kan haar/zijn hand opsteken.

Kinderdienst
Palmpasen
Op 5 april vieren we palmpasen!
We vinden het leuk als jij ook een mooie Palmpasenstok
komt maken!
Enne…. Heb je nog en stok van vorig jaar thuis liggen?
Wil je deze dan inleveren in de Eshof, bedankt!
Tot dan!
De Kinderdienstleiding

We vinden het fijn als u het vast aan ons laat weten, als u
hiervoor bij gelegenheid een keer gevraagd wilt worden. We
hopen dat er draagvlak is voor dit plan!

Gerwin Duine en Ellie Boot
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De Eshoftuin gaat van
start!
De Eshof heeft twee jaar geleden de uitgangspunten van de
‘Groene kerk’ opgenomen in haar beleid. Er is een
Werkgroep Duurzame Eshof ingesteld en die heeft een aantal
gemeenteleden gevraagd of ze een bloemen- en moestuin op
zouden willen zetten.
Die groep schreef een eerste bericht in het nummer van de
‘Rondom’ rond de jaarwisseling. Was het toen nog een vraag,
nu kunnen we melden dat we echt van start kunnen!

Eerst wat spitteen en opruimen...

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters staan achter het
initiatief en hebben een startbedrag ter beschikking gesteld.
En intussen was het bericht van de duurzame tuinplannen ook
bekend geworden bij de groep reizigers die in het kader van
Vorming & Toerusting eind april een reis naar Toscane
maken. De groep reizigers besloot spontaan om, op vrijwillige basis uiteraard, het idee van de duurzame en zo biologisch
mogelijke tuin te steunen met een bijdrage. Wat een mooi
gebaar!

WAT WILLEN WE?
Dan de mest uitkruien...
We hebben grond kunnen huren in het moestuinencomplex
aan de Veenwal. Meteen aan de weg een groot stuk en verderop in het complex nog een gedeelte van 60 m2. Dat stuk is
speciaal voor de bloemen, fruit en kruiden. Die vragen vanuit
de biologische uitgangspunten qua insecten ook een andere
benadering dan groenten. We willen immers zo goed mogelijk op een duurzame, natuurlijke manier werken, zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
We willen onze ervaringen delen met de leden van de Eshof
en andere geïnteresseerden. En zo mensen inspireren ook na
te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld.
We willen regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen mee te werken, zodat ook zij van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren en samen
gezellig werken!

En de nog dampende mest met de hark verspreiden...

We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De
Eshof en daarbuiten.
De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshofgemeente die in de tuin meewerken, maar
ook delen met de overige leden van de Eshofgemeente. Een
deel van de oogst zou kunnen gaan naar de Voedselbank
Nijkerk. En voor een deel van het jaar zou ‘het bloemetje uit
de Eshof’ ook uit de eigen tuin kunnen komen.

En dan ligt het veld er ‘aan’geharkt bij!
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WAT GAAN WE DE KOMENDE TIJD DOEN?
Allereerst een beplantingsplan maken. We hebben al besproken dat we graag biologisch zaad en plantmateriaal kopen.
Maar dit zaad blijkt tenminste vijf keer zo duur te zijn als
‘gewoon’ zaad- en plantmateriaal, en de garantie op kiemkracht en aanslaan van de planten is minder gegarandeerd.
Wat te doen in zo’n startfase, als je weinig middelen hebt?
Met aarzelingen hebben we daarom dit eerste jaar toch gekozen voor gewone spullen.
Dan de mest. We wilden geen mest van onbekende herkomst.
Dan kan het ook van een boer zijn die zijn dieren, om ze zo
productief mogelijk te houden, te makkelijk antibiotica geeft.
Zorgvuldig en ‘duurzaam’ kiezen is ook op dit gebied belangrijk. We menen een goed adres te hebben gevonden en hebben mooie zwarte mest met stro gekregen. Die heeft lang
mogen liggen. Dan kunnen de schimmels en bacteriën goed
tot leven komen. Die zetten de organische stoffen om in voedingszouten. Daarbij wordt warmte ontwikkeld, en de damp
sloeg dan ook van de mest toen we het uitreden. De planten
kunnen die omgezette stoffen makkelijk opnemen. Een plant
heeft verschillende meststoffen nodig, stikstof voor een goede
bladontwikkeling en fosfaat voor de vorming van eiwitten.
Afhankelijk van de levertijden van de andere spullen en het
weer gaan we nu de tuin opruimen, opnieuw inrichten,
omspitten en het schuurtje opkappen. Dan volgt het geleidelijk aan zaaien en planten. Geleidelijk, vanwege de kans op
late vorst en omdat je niet een heleboel tegelijk wil oogsten
van een bepaalde groente. Dan ligt voedselverspilling ‘op de
loer’. Dit moet je uiteraard goed plannen. Gelukkig hebben
we een aantal ervaren tuinders in ons midden.
Actueel nieuws melden we op de website www.pgdeeshof.nl
.

WILT U MEEDOEN?
Graag! Alle hulp is welkom. Neem een spade en een hark
mee. Maar je kan ook gewoon even langskomen, gezellig!
Het is dan handig te weten dat we vaste tijdstippen hebben
gekozen waarop er altijd iemand op de tuin is (als het redelijk
weer is):
Dinsdagavond vanaf 19.00 uur tot de schemering, vanaf april
Woensdagmorgen vanaf 9.00 tot ca. 12.00 uur, vanaf maart.
Zaterdagmorgen vanaf 9.00 tot ca. 12.00 uur, vanaf maart.
De tuin ligt tegenover Veenwal 5, de eerste tuin links bij de
parkeerplaatsen. We zijn bezig met een bord zodat iedereen
vanaf de weg al kan zien waar de Eshoftuin is.
Aanmelden is fijn voor de planning, graag bij Janiet
Kempen,
mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

Uit de kerkenraad van
20 februari
We startten deze kerkenraadsavond met het bijwonen van
een informatieavond van de
werkgroep Levensboom. Deze
werkgroep organiseerde een
informatieavond voor andere
werkgroepen.
Na de informatieavond startte
onze vergadering.
José van Dasselaar opende de vergadering door met ons vooruit te blikken op de 40-dagentijd die voor de deur staat. Wat
betekent de 40-dagentijd, hoe kun je vasten vormgeven en
hoe kun je in deze tijd meer aandacht hebben voor de mensen
om je heen?

Terugblik informatieavond Levensboom
We blikten kort terug op de informatieavond over de
Levensboom. Een mooi initiatief in onze gemeente om, naast
de prachtige plek om overleden mensen te gedenken, ook het
(nieuwe) leven een zichtbare plek te geven in de Eshof.

Gesprek met de tuingroep
Jan Beitler en Sienke Wolters hebben een gesprek gevoerd
met de tuingroep over de vragen die we vorige keer in de kerkenraad hadden verzameld. Het was een goed en verhelderend gesprek. De groep heeft inmiddels een startbedrag
gekregen om de tuin te starten.

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling hebben we vorig najaar vastgesteld.
Daarna hebben we hem ter informatie opgestuurd naar de
scriba van de Classis. Hij schreef ons in een brief dat hij
vond dat er nog verbeterpunten zaten in de manier waarop we
de regeling geschreven hadden. Op basis van zijn reactie hebben we het document aangepast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht, wel een aantal wijzigingen om het
leesbaarder en begrijpelijker te maken. De duidelijkere versie
komt binnenkort op de website te staan.

Oppas
We bespraken de situatie bij de oppasdienst. Er is al enige
tijd geen coördinator meer voor de oppasdienst, mede hierdoor loopt het niet altijd soepel. We spreken af dat we de
zoektocht naar een coördinator voorzetten en dat we dit
thema opnemen in de lijst met de te bespreken thema’s.

Evaluatie ‘verhaal uit de zaal’
Zondag 9 februari vond voor de eerste keer ‘het verhaal uit
de zaal’ plaats. Ben de Graaf deelde met ons zijn verhaal. De
kerkenraad is positief over deze eerste keer en we besluiten
elk jaar 1 keer een ‘verhaal uit de zaal’ te organiseren.

D E
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Vooruitblik 2020
In de vorige vergadering hebben we geïnventariseerd welke
thema’s we in de kerkenraad willen bespreken. We bespreken
deze lijst en kijken of er thema’s zijn met een specifieke
deadline of die financiële consequenties hebben en dus in de
begroting van 2021 terecht moeten komen. De volgende keer
bespreken we hoe en wanneer we met deze thema’s aan de
slag gaan.

Collectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college
van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen voor collectemunten.

Maaike de Jong
De kerkenraad besluit op voorstel van Ellie Boot dat Maaike
de Jong, predikant in de doopsgezinde gemeente te Zeist mag
voorgaan in een van onze kerkdiensten.
We besluiten de vergadering met een gedicht met de titel
‘Blijdschap’.
Sienke Wolters

Collectanten gezocht
voor Hospice Nijkerk
e.o.

De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld
nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten:
• de rode munten à € 0,50,
• de gele munten à € 1,00 en
• de blauwe munten à € 2,50.
•
De collectemunten zijn te bestellen door het bedrag over te
maken op bankrekeningnummer NL30RABO0382204735
t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. Wilt u bij de omschrijving uw
adres vermelden en het aantal rode, gele en/of blauwe munten dat u wenst te ontvangen?
De collectemunten worden bij u thuis gebracht of per post
verstuurd.

In de week van 13 tot en met 18
april wordt in de gemeente Nijkerk huis-aan-huis
gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o.
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met RSINDe collecte wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden
van Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede uitvoering van het werk in het hospice te kunnen blijven bekostigen. Er zijn dringend collectanten nodig voor Nijkerk,
Nijkerkerveen én Hoevelaken.
In Hospice Nijkerk krijgen ongeneeslijk zieke mensen alle
zorg voor een zo hoog mogelijk comfort in de laatste levensfase. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is een verpleegkundige aanwezig om de gasten, samen met de vele goed
opgeleide vrijwilligers te verzorgen. Het hospice heeft een
regionale functie. In het afgelopen jaar mocht het Hospice
zich ook van harte inzetten voor zorgvragers uit Nijkerk en de
omliggende gemeenten.
U kunt zich aanmelden bij Koos Nelemans van de
Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o., telefonisch
bereikbaar 033-2450136 en www.hospicenijkerk.nl
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nummer: 803983645.
Zie onze website voor informatie: http://www.pgdeeshof.nl/
eshof/index.php/anbi
De aanschaf van collectemunten kunt u bij de belastingaangifte noteren onder de giften.
Als u ervoor kiest om een vast bedrag aan collectemunten
per jaar te bestellen en dit gedurende 5 jaar vast te leggen, is
zelfs het gehele bedrag bij de belastingaangifte aftrekbaar.
Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u
kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met
De Eshof. Een formulier voor een 5-jarige overeenkomst
kunt u opvragen bij de penningmeester van het college van
kerkrentmeesters.
Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust met de collectebeheerder.
De gegevens van de penningmeester en de collectebeheerder
vindt u achterin De Rondom onder het kopje college van
kerkrentmeesters.

P R O T E S T A N T S E
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Een levensboom
in de kerk!
Binnen ‘de Eshof’ leeft al lang de behoefte om naast de prachtige
gedachtenishoek ook het (nieuwe) leven zichtbaar te maken in de
kerk. Al een paar jaren zijn mensen binnen de Eshof bezig met het
bedenken van een goede, mooie en passende vorm en hoe dit tot
een instrument kan worden van het zichtbaar maken van onze
jongeren.
Vorige keer schreven we over de vorm: een levensboom; Dit keer leest u over
de rol van de levensboom in de kerk.
Allereerst is dat natuurlijk het
zichtbaar maken van de namen
van de kinderen: zo worden zij
gekend en zo mogen zij zich
gekend voelen in de Eshof.
Daarnaast zijn er verschillende gebeurtenissen die gemarkeerd kunnen worden
met een handeling bij/in de boom, zoals
- de geboorte,
- de doop,
- de eerste keer kinderdienst (4 jaar),
- het krijgen van een liedboek (8 jaar),
- de basiscatechisatie en
- het gaan naar de middelbare school (en krijgen van een kerkvriend).
En mogelijk zijn er nog meer momenten te benoemen, dat zal de tijd leren.
Steeds helpt de boom om de aandacht zichtbaar te maken.
Bij de geboorte bijvoorbeeld wordt de naam van het kind op een houten appeltje
geschreven en opgehangen in de boom. Dit kan samenvallen met de doopviering,
maar dat hoeft niet. Alle kinderen die in de gemeente geboren horen er immers
bij, en zo krijgt ook hun naam een plekje in de boom. En misschien komen er
ook wel namen bij van kleinkinderen die regelmatig met hun opa en oma
meekomen.
Gelukkig kan dat allemaal in een open gemeenschap als de Eshof. Als de kinderen 4 jaar zijn en een uitnodiging krijgen voor
de kinderdienst, wordt de appel vervangen door een blaadje met hun naam en mogen ze de appel meenemen naar huis. Een
leuk detail is dat de appel een uitsparing heeft, waar de glazen geslepen druppel -die de ouders krijgen bij de geboorte- precies
in past.
Er is nog veel meer te vertellen over deze levensboom. Op 20 februari brainstormden we met mensen uit verschillende werkgroepen die er mee te maken krijgen, zoals kinderdienst, kosters, basiscatechese en natuurlijk de wijkcontactpersonen en de
kerkenraad (zie kader). Maar we informeren natuurlijk graag iedereen die er meer over wil weten. Dat doen we op 22 maart na
de kerkdienst. We zien u dan graag!
Gelukkig komen er giften binnen om deze boom mogelijk te maken! In het kadertje staat het rekeningnummer, mogen we ook
op uw bijdrage rekenen? Zo maken we samen nieuwe initiatieven mogelijk.
				
Werkgroep Levensboom: Ilse Heining, Sierou de Vries, Lieske Duim en
Dicky van der Veer (namens de Vormgroep)
D E
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Nieuwe leden.
Kennismaking met Henk Blankestijn
Henk is een geboren en getogen
Hoevelaker, heeft tot zijn 21e in
Hoevelaken gewoond en is daarna verhuisd naar Nijkerk. In 2009 is hij teruggekeerd naar Hoevelaken, en woont erg
naar zijn zin in de Bernardstraat.
Henk is 67 jaar en heeft een bewogen
leven achter de rug. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij drie kinderen die nu in de dertig zijn, en uit zijn tweede huwelijk ook
drie kinderen; een dochter van 18, een jongen 17, en een
meisje van 9, die zoals hij zegt zijn oogappeltje is en zeer
regelmatig bij hem is.
Kerkelijk in zijn jeugd naar de Gereformeerde kerk in
Amersfoort gegaan, daarna de Vredeskerk in Nijkerk en sinds
zijn terugkomst in Hoevelaken de Eshof. Door prive beslommeringen is de regelmatige kerkgang in het gedrang gekomen, maar sinds de scheiding van drie jaar geleden is er de
behoefte om de banden met de Eshof aan te trekken.
In zijn werkzame leven is Henk altijd hovenier geweest, en
het initiatief van de Eshof tuin spreekt hem bijzonder aan, en
Henk zal graag zijn hoveniersexpertise delen met de leken in
de Eshoftuin.

Kennismaking met Kees en Han Both
Bij binnenkomst in het huis
aan de Monshouwerlaan
werd me al te horen gegeven
dat er veel te verhalen valt als
de leeftijd vordert. Dat klopt
zeker in het geval van Kees
en Han. Daarom moeten we
ons hier tot de hoofdpunten
beperken; wat een actief leven!
Kees en Han zijn ieder 77 jaar, 52 jaar getrouwd en hebben
vier kinderen, waarvan de laatste twee geadopteerd.
Bovendien vijf kleinzonen.

schap.
Opmerkelijk: zij hebben nooit een auto gehad en verplaatsen
zich moeiteloos met het OV.
Samen en apart zijn ze hun hele leven actief geweest in het
vrijwilligerswerk, te noemen zijn jeugdbewegingen, plaatselijke politiek en kerk, vrouwenwerk, landelijk diaconaat en
vluchtelingenwerk.
Han was van 2000 tot 2006 gemeenteraadslid van de nieuwe
gemeente Nijkerk na de fusie in 2000.
Kees kan gepassioneerd vertellen over over pedagogiek en
natuur; “Natuur voor Kinderen; Kinderen voor Natuur”.
Kees is o.m. mede oprichter en erelid van de Stichting
Groene Pedagogiek.
In een interview met Kees uit 2018 stelde hij het volgende:
“Hoe heb je het met kinderen over de klimaatcrisis en de
plastic soup? Ik denk dat het antwoord gelegen is in een
pedagogiek van de hoop. Als opvoeder wil je toch ook in de
wereld geloven?”
Als dat niet in een groene kerk past!
Kerkelijk sinds de komst naar Hoevelaken lid van de oecumenische Basisgroep de Keerkring in Amersfoort, waar zij ook
periodiek de vieringen voorbereiden. “
In augustus 2019 hebben zij zich ook officieel aangesloten bij
de Eshof, vooral ook omdat het fijn is om deel uit te maken
van onze plaatselijke kerkgemeenschap.
Jan Willem van Bree

Van harte aanbevolen door de
diaconie: De collectes
voor de komende weken
De collectes voor de komende weken staan in het
teken van de 40dagentijd.

Bij Kees is twee jaar geleden beginnende dementie geconstateerd, waardoor hij soms naar de woorden moet zoeken. Voor
Han betekent dit dat ze voor een groot deel van haar tijd
mantelzorger is.
Beiden komen uit de onderwijshoek, die hen via Harderwijk,
Ermelo en Oldenzaal uiteindelijk in 1984 in Hoevelaken heeft
gebracht.
Belangrijke levensthema’s zijn natuur, spiritualiteit en weten-
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8 maart; 40dagentijd
Naar school in Haïti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land
waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos
is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden
P R O T E S T A N T S E
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door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een
beter bestaan. Voor de financiering van haar werk in Haïti is
de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren,
bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw
hulp is dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van
onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs
voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?
15 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie. Vluchtelingen in Zuid-Soedan
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar
veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken.
Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen
verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.
Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in
hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.
22 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie. Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels
ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers
dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel
te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het
werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen
genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte,
zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Hartelijk dank!
29 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie. Straatmeisjes in Ghana
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter
leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie
jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op,
samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vakantietraining
om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken ze aan
preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de
meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes
een nieuwe kans!
5 april; Kerk in Actie
JOP (Jong Protestant). Jongeren doorleven het paasverhaal
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil
Jezus de wereld op z’n kop zetten.
Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn
D E
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volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet
het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de
PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit
het paasverhaal. Naast een programma voor de hele nacht is
er ook een korte versie van een uur. Collecteer mee, zodat
JOP, Jong Protestant, meer jongeren op deze manier kennis
kan laten maken met het paasverhaal.
William Bouw

Eshof Rommelmarkt
Iedereen kan weer een Eshof kastopruimer worden,
want de Eshof rommelmarkt staat op 16 mei alweer
te trappelen voor de deur.
Als u er kleding voor hebt is het handig dat die al eerder aangeleverd wordt, zodat wij er van te voren leuke setjes van
kunnen samenstellen.
Ook diversen kleine spulletjes die thuis voor de voeten staan,
mag u alvast op Elzenlaan 40 afgeven.
Wij als kleding, sieraden en leuke spulletjes team hebben er
weer zin in.
En u weet dat uw mooie spulletjes na afloop bij ons niet de
afvalcontainer in gaan, maar weer een bestemming krijgen!
Jantien Fontein, Eef van den Hoorn,
Ineke Aukema, Annie Hanse,
Lies Priem en Willemien van Putten

Er is een regenjas blijven hangen in de Eshof.
Merk Reset Rainwear. Donkerblauw maat 38.
Hij hangt er al een paar weken.
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Wat een jas!
De musical Jozef is af. Drie keer hebben we haar
opgevoerd en daarna heb je alleen de video nog
maar. Die overigens leuk genoeg is - je kunt nog
eens uit volle borst de liedjes mee brullen - maar
dat is het dan wel. Zwart gat?
Ach voor de meesten van ons zal dat wel meevallen. Nou
misschien voor het team wel, want die hebben toch hard
gewerkt! Nel Stoffelsen, Lodewijk de Vries en Simonet
Schoon al helemaal. Annemieke Huurdeman, David Roelofs
en Kirsten Reiling zeker. En Jozef, zo onvergetelijk neergezet door Ronald Krijkamp. Maar we waren elke week met
veertig mensen samen in de weer om er wat van te maken.
Er kwamen er
bovendien steeds
meer bij voor speciale taken; denk eens
aan Jan Roos en Jan
van Grafhorst. We
hadden het goed met
elkaar. En denk eens
aan de kwaliteit en
inzet van de leden
van het combo! De
dames die de kleding
verzorgden! Voorbij.
Maar geweldig leuk
ook. Zo veel lovende
woorden van mensen
die de voorstelling
gezien hebben. Alsof
je een week lang een
partij op wolken loopt.
Het was ook heftig. De verhalen van Dina en haar broers
bezorgen je kippenvel van herkenbaarheid. Allemaal hadden
we wel ergens een stuk waar we iets van onszelf moesten
weg slikken. Onze eigen familieverhalen werden gespiegeld
door het verhaal van Jozef en zijn broers, de broers van
Dina.
De rollen die werden gespeeld deden ons nogal eens denken aan mensen in onze eigen kring van bekenden. Veel
hebben we daarover gedeeld met elkaar. Met horten en stoten, soms besmuikt, soms helder, soms schrijnend. Van die
gebeurtenissen in je leven rond rouw en dood die je van je
stuk brengen. Het lopen langs de foto van de overledene, zo
zwaar beladen. Wonden soms zo vers nog. Zo fijn dat Wim
van de Veen bereid was om zelf mee te doen, maar ook hoe
moeilijk voor sommigen onder ons. Het kwam allemaal zo
dichtbij. Het bracht ons ook dicht bij elkaar. Er gebeurde
veel met ons.

12

Dit is een kant, die je niet zo maar ziet als je een mooie en
grappige musical bekijkt. Maar dit was drama, waarbij je
een rol naar je toe haalt, er op kauwt en er in bijt, het tot
iets van jezelf maakt. Waarbij je soms de grootste moeite
hebt met teksten of personages. Waarbij je soms het personage dat je speelt, tot een stuk van jezelf maakt.
Het overkwam mij bij Jakob, waardoor de scène met
"Jakob, jij moest toch beter weten" telkens opnieuw emotie
bij me opwekte, die niet alleen gespeeld was, maar die ik
ook echt voelde.
Henk Boswijk, die Ruben speelde, deelde een dikke week
voor de uitvoering
met ons "Rubens
verhaal", waarin
Henk het gepassioneerd opnam voor
"zijn" persoon.
Indrukwekkend. Ik
noem twee voorbeelden, maar ik weet
van meer van ons
hoe ze soms worstelden met de rol die ze
speelden en tot iets
van zichzelf wisten
te maken.
Of het juist alleen
konden spelen door
afstand te bewaren
tot hun rol. Een musical als deze is niet een vrijblijvend gebeuren. Het is wel een
bevrijdend gebeuren. En al helemaal als je er met zoveel
plezier op kunt terugkijken.
Wat het bovendien bijzonder maakt is dat we deze ervaring
niet alleen hebben als Eshof en Paulus gemeenschap, maar
dat we haar deelden met allerlei andere mensen uit het dorp
en uit de omgeving. Zowel op het podium als in de zaal.
Gewoon omdat het een verhaal van mensen is. Een verhaal
dat je samen kunt beleven. Een feest dat je samen kunt vieren.
Echt dankbaar zijn we voor de mensen die het mogelijk
maakten, dat we dit als spelers en koor zo konden beleven!
Als een mooie gekleurde jas; een jas die je eigenlijk
gewoon nooit meer uit wil trekken. Jas van Jozef. Wat een
jas!
Feije Duim, Hoevelaken, 23 februari 2020.
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Circus Mens – de musical
CIRCUS MENS is een prachtige musical waar je als
publiek wordt meegenomen in het verhaal van een
kleurrijke circus familie.
an de hand van veelzijdige popmuziek en mooie levensliederen, zoals Zing, vecht, huil, bid van Ramses Shaffy, Show
must go on van Queen en Kleine Jongen van André Hazes,
leert u de circusfamilie en het publiek kennen.
Het circus was eens groots en succesvol, nu moet de familie
alle eindjes aan elkaar knopen om het bedrijf draaiende te
houden. Tot overmaat van ramp besluit de jonge clown op
een dag met de Noorderzon te vertrekken. Op zoek naar zichzelf en het geluk, laat hij alles achter. Lukt het de familie om
het circus weer succesvol te maken? En vindt de jonge clown
het geluk?

Vorming &
Toerusting

Film/Documentaire: ‘Oerijssel’
Locatie: de Kopperhof, Sportweg 25
Datum: 25 maart
Tijd: 19.30 uur; zaal open om 19.00 uur.
Toegang: 7 euro incl. een kopje koffie of thee.

Voor deze film keerde Margje Fikse terug naar haar geboorteomgeving in Hattem aan de IJssel. Margje Fikse is presentatrice/verslaggeefster bij EO Radio en Televisie. Ze heeft
Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en is
na haar afstuderen in 1998 in dienst getreden bij de EO.

Met nog meer mooie nummers zoals Listen to your heart van
Roxette en Ken je mij van Trijntje Oosterhuis volgt u de misschien wel herkenbare - zoektocht naar antwoorden op
vragen als: Bij wie kun jij echt jezelf zijn? En welke rol past
jou het best? Wat maakt je werkelijk gelukkig? Kortom: Een
musical voor jong en oud met een mooie mix van hilarische
en serieuze momenten, gebaseerd op de bekende gelijkenis.
Komt dat zien want dit wilt u toch niet missen?
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart om 20:00 in de Kruiskerk
in Nijkerk. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

Ze was nieuwsgierig naar wat de plattelandsbevolking langs
de IJssel ten diepste gelooft naast wat ze in de kerk horen.
Uit haar onderzoek is de documentaire film Oerijssel ontstaan.
Margje vroeg zich af in hoeverre de oude gebruiken van de
Saksen in de huidige tijd nog zichtbaar zijn. En hoe hebben
de eeuwen voor de kerstening het huidige geloof beïnvloed?
In de documentaire spreekt Margje met Dr. Henk Vreekamp
(geboren en opgegroeid in Hoevelaken; overleden in Epe in
2016) die in zijn werkzame leven veel onderzoek heeft
gedaan naar het ‘heidendom’. Ook praat ze met
Volkscultuurkenner Dirk Kok en maakt ze een vaartocht met
verhalenverteller Herman Kampman over de Regge. Wim
Toorneman laat Margje de betovering van de paasvuren ervaren.
Een interessante documentaire voor iedereen die geïnteresseerd is in streekgebonden cultuurhistorie. De documentaire
bestaat uit twee delen:
deel 1: Zunnewende en
deel 2: Winterwende.
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Oecumenisch Gemeente-uitje
Datum: 9 april
Vertrek per touringcar vanaf de Eshof om 9.00 uur
Terugkomst: ongeveer 17.30 uur
Kosten: 47,50 euro per persoon.
Een inmiddels jarenlange traditie maar nu
onder de vlag van
Vorming &
Toerusting. Dit jaar is
de bestemming Noord
Holland. ’s Morgens
maken we een mooie tocht door de Beemster met uiteraard
onderweg een koffiestop. Tussen de middag staat als lunch
een uitgebreide koffietafel klaar.
Na de lunch rijden we naar Andijk waar we een bezoek brengen aan het museum De Mantel van kunst- portretschilder
Marius van Dokkum. Zijn zus zal aan de hand van afbeeldingen en een film vertellen over het werk van Marius.
Na terugkeer in Hoevelaken praten we in de Eshof onder het
genot van een hapje en een drankje nog even na over deze
dag.
Er hebben zich 40 belangstellenden opgegeven maar er kunnen er nog meer bij. Mocht het aantal deelnemers groter zijn
dan 45, dan gaat de prijs omlaag. Dus, wees er snel bij.
Opgeven kan bij:
Annie Hanse
Lien Vogel of
Jan Vogel

Met uw opgave graag 47,50 euro overmaken op
rekeningnummer: NL20 RABO 0302 2062 99
t.n.v. Prot. Gemeente ‘de Eshof’ onder vermelding van
‘gemeente-uitje’.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.

Gastpredikanten in maart
Op 15 maart zou Ds. Constance Schouwstra voorgaan.
Constance is als Predikant/Geestelijk Verzorger verbonden
aan ’s Heeren Loo in Apeldoorn, voorheen de Joods psychiatrische inrichting Het Apeldoorsche
Bosch. Echter, Constance wordt in de
week voorafgaande aan 15 maart aan
haar ogen geopereerd en zal enige tijd
rust moeten houden. Zeer tot haar spijt
kan ze niet bij ons voorgaan.
Gelukkig is Ds. Wilbert van Iperen uit
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Barneveld bereid zijn vrije zondag op te offeren om in de
Eshof voor te gaan. Wilbert is inmiddels 1,5 jaar classispredikant. Hij heeft afscheid genomen van zijn gemeente in
Barneveld om invulling te geven aan deze nieuwe taak in de
Protestantse Kerk. Als classispredikant probeert hij gemeenteleden, kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers te
inspireren en te infomeren. Ook in zijn nieuwe functie gaat
Wilbert nog vrijwel elke zondag voor in één van de 150
gemeenten in de classis Nijkerk en Apeldoorn. We zijn hem
dankbaar dat hij deze zondag in de Eshof wil voorgaan.
Op 29 maart is Erik Idema onze voorganger. Erik gaat elk
jaar twee keer voor in de Eshof en is dus een goede bekende.
Voor hen die Erik nog niet kennen volgt hier een korte introductie.
Erik is theoloog, maar geen predikant.
In zijn dagelijks werk is hij hoofdredacteur / uitgever bij educatieve uitgeverij
Kwintessens in Amersfoort en schrijver
van verhalen, liedteksten en scenario's.
Enige jaren geleden heeft Erik als lid
van de redactie meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe liedboek. In het liedboek zijn
enkele liedteksten (lied 269, 290 en 359) en gedichten (blz.
1292 en 1293) van zijn hand opgenomen. Ook heeft Erik
meegeschreven aan de musical Ruth die in 2014 met veel
succes in de Eshof is opgevoerd.
Het orgel in deze dienst zal bespeeld worden door onze oudorganist Rudi Coppoolse.
Frits Harmsen

Geweld in de Bijbel
Eén van de gastvoorgangers in april is Roel van Riezen uit
Achterveld. Hij wil graag dieper ingaan op het thema ‘geweld
in de Bijbel’. Als voorbereiding op deze dienst schrijft Roel
het volgende:
“Toen ik vorig jaar voorging in de Eshof, vertelden enkele
mensen moeite te hebben met het geweld in de Bijbel.
Anderen trouwens hadden er minder moeite mee. Ik heb toen
aangeboden om in een kerkdienst dieper op dit thema in te
gaan: geweld in de Bijbel. Op zondag 26 april zal ik dit
thema behandelen. Ik heb daarbij wel uw hulp nodig. Wat
zijn uw vragen? Wat zijn uw emoties bij dit onderwerp?
Graag zou ik met een aantal van u wat dieper willen doorpraten voordat ik de kerkdienst ga voorbereiden. Het kost u
maximaal een uurtje. Ik kom bij u langs. Wilt u me even bellen of een berichtje sturen?”
Roel van Riezen
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ZWO Update
Zoals in de vorige Rondom aangegeven
staat de ZWO dit jaar stil bij het thema
Vluchtelingen.
Een belangrijke activiteit op de ZWO-kalender is de
Nacht van de Vluchteling. Deze vindt plaats op 20/21
juni. Een aantal gemeenteleden van De Eshof lopen
mee in deze nacht van Utrecht naar Amersfoort om
geld in te zamelen voor vluchtelingen wereldwijd.
Graag laten we via de Rondom weten wat de
beweegredenen zijn van onze leden om mee te doen
aan deze bijzondere nacht. Vanaf maart t/m juni
zullen we elke keer één van de lopers aan deze nacht
aan het woord laten.
Deze maand is Esther Duine aan het woord.
Lees hier haar motivatie en het indrukwekkende interview

wat zij heeft gehad met een Irakese vluchtelinge.

In de voetsporen van een Irakese vluchtelinge
In de nacht van 20 op 21 juni loop ik 40 kilometer van
Utrecht naar Amersfoort om geld op te halen voor vluchtelingen wereldwijd. Ik voel veel compassie voor de meer
dan 70 miljoen mensen (1 op de 108 mensen) die op de
vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking.
Om te voelen wat het is om op de vlucht te zijn, interview
ik elke maand een vluchtelinge die uit solidariteit met
ontheemden wereldwijd anoniem haar verhaal wil delen.
Ik kom in contact met een Irakese vrouw die sinds 2007
in Nederland woont samen met haar dochter. De oorlog
en de vlucht hebben haar en haar dochter (toen 8 jaar)
getraumatiseerd.
De dagen naar het interview toe slaapt ze slecht. De film
van haar vlucht komt weer terug in haar bewustzijn. Ik
twijfel of ik er goed aan heb gedaan om haar uit te nodigen haar verhaal te delen. Ik wil geen wonden openrijten. Ik wil recht doen aan haar en haar persoonlijke verhaal. Door te laten zien wat zij en haar dochter hebben
meegemaakt. Ik wil aandacht vragen voor de humanitaire crisis waarin vluchtelingen verkeren. Die tegen hun
wil in alles moeten opgeven om onder erbarmelijke
omstandigheden veiligheid te vinden op een andere plek
in de wereld. Lees hieronder haar verhaal.
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“Ik ben nog nooit buiten Irak geweest. Mijn vader
overlijdt jong en ik zorg lang voor mijn moeder. Als zij
sterft, trouw ik met mijn man. We zijn gelukkig en krijgen samen een dochter.
Als je niet tegen Saddam Hoessein bent, is het leven
goed. Het is veilig en gezellig in de straten van
Bagdad. De problemen beginnen in 2003 als hij wordt
afgezet. Eerst is iedereen blij, maar de onrust neemt
snel toe. Met veel opstanden en aanslagen.
Als ik mijn dochter naar school breng, houd ik haar
onder mijn omslagdoek. En lopen we tussen de dode
lichamen door. Wij komen al gauw onze straat en zelfs
ons huis niet meer uit. Je kan niemand vertrouwen. Je
kunt zomaar je leven verliezen. We hopen op betere tijden. Tot de dag in 2007 dat mijn man omkomt bij een
aanslag. Mijn dochter en ik moeten halsoverkop vluchten. Met het beetje geld en goud dat we hebben en onze
identiteitskaarten. We krijgen hulp van mijn vriendin en
haar man aan de andere kant van de rivier in Bagdad.
Ik ben radeloos. Het lichaam van mijn man wordt niet
teruggevonden. En waar moeten mijn kind en ik heen?
Familie is geen optie. Na twee weken vind ik met mijn
dochter een schuilplaats in Noord-Irak in Mosoel. We
leven er in een school met veel te veel mensen op één
plek. We zijn bang en voelen ons onveilig. Iedereen is
alles kwijt en verdrietig. Mijn kind is verzwakt en ziek.
Met hulp van familie kan ik na zes weken een kamer
huren in hetzelfde dorp.
Zes maanden lang help ik de eigenaren met eten koken
om te verkopen aan de vluchtelingen. En ondertussen
hopen we dat er een nieuwe regering komt. Maar als in
Mosoel het extremisme oprukt, slaan veel mensen op de
vlucht. Ook de mensen van wie ik een kamerhuur.
We moeten weer vluchten. We gaan eerst terug naar de
school die grotendeels verlaten is. We willen naar
Turkije. Via via heb ik wat geld gekregen van familie.
Het eerste deel overbruggen we met de taxi. Meer dan
twee weken loop ik daarna met mijn zieke dochter op
mijn rug door de bergen richting de grens met Turkije.
We lopen in kleine groepjes met een gids. Ik heb geen
schoenen meer en kan bijna niet meer lopen. Mijn voeten zijn stuk. Ik bind de cups van mijn bh onder mijn
voeten. We zijn bang voor een politieoverval en voor de
gevaarlijke omstandigheden waarin we verkeren.
Sommigen verongelukken, maar we hebben geen tijd
om om te kijken. We moeten door. Ik wil mijn dochter in
veiligheid brengen. Dat maakt mij sterk. Ik hou niet
alleen van mijn dochter. Ik leef voor haar. Als we in
Turkije komen; ben ik moe en bang. We hebben geen
idee wat ons te wachten staat. Daar wordt door men-
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sensmokkelaars over ons lot beslist. Ik wil absoluut niet
over zee naar Griekenland; maar ik heb geen idee waar
we dan naar toe gaan. Het enige wat we horen, is een
veilige plek in Europa. Maar dat kan ook een rondje
Turkije zijn. We zijn totaal overgeleverd.
Op een dag worden mijn dochter en ik in een vrachtwagen gestopt. We krijgen een plastic zakje voor onze
behoeftes mee en zien en horen niks. We zijn zo’n zeven
dagen onderweg. In oktober 2007 worden we bij de parkeerplaats van een benzinestation afgezet met de boodschap dat iemand ons om 19.00 uur oppikt. We hebben
het koud en geen idee waar we zijn en wachten hulpeloos af. De tussenpersoon neemt ons ’s avonds mee. We
rijden een paar in zijn auto en hebben geen idee waar
we zijn. Op een gegeven ogenblik stopt hij en wijst ons
een gebouw in de verte aan. Hij zegt tegen ons dat we
daarnaartoe moeten. We lopen ernaartoe en worden meteen door agenten opgevangen.
We zijn aangekomen bij het asielcomplex Ter Apel. Ik
hoor veel Arabisch om mij heen, maar ben zo moe, bang
en verdrietig dat ik nog niet besef dat we veilig zijn. Tot
een Irakese jongen en meisje bij mij komen en tegen mij
zeggen dat ik niet meer bang hoef te zijn. In Nederland
is het goed en zijn jullie veilig.”
De overlevingskracht van deze vrouw maakt veel indruk
op mij. Ook voel en zie ik dat haar ogen en hart te veel
leed hebben meegemaakt. Ze blijft net als tijdens haar
vlucht vooruitkijken. Dat is ook haar boodschap aan
andere vluchtelingen. “Blijf sterk, houd moed en ga
door.”
Ondanks dat ze haar man, haar familie, haar huis en
land is verloren, voelt ze vooral dankbaarheid, dat ze na
een vlucht van dertien maanden, haar dochter in veiligheid heeft kunnen brengen.
Ze heeft de moed opgevat om haar verhaal te delen om
er andere vluchtelingen mee te helpen. Je kunt haar en
alle andere vluchtelingen wereldwijd steunen met het
sponsoren van de Nacht van de Vluchteling.
Dat kan via deze link: https://www.nachtvandevluchteling.nl/actie/esther-duine
Het bedrag komt direct terecht bij Stichting Vluchteling.
Zij bieden levensreddende hulp: medische zorg, voedsel,
schoon water en onderwijs aan vluchtelingen.
Ken jij ook een vluchtelingenvrouw die anoniem haar
verhaal wil delen, dan kom ik graag met haar in contact.
#nachtvandevluchteling
Esther Duine
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Ook interesse om mee te lopen met De Eshof gemeente tijdens de Nacht van de Vluchteling?
Dat is mogelijk! Aanmelden kan via deze link: www.nachtvandevluchteling.nl/team/de-eshof-wandelt-voor-vluchtelingen/teamleden Niet lopen, maar wel doneren? Klik dan op
dezelfde link.
Als u denkt 40 kilometer is voor mij te ver, maar ik zou graag
mee willen lopen. Dan kunt u zich aanmelden als duo! Samen
voor de 40 kilometer. Elke deelnemer moet zich dan gewoon
als reguliere deelnemer aanmelden. Nog even voor de zekerheid: ieder zorgt voor eigen vervoer!
Mocht je het leuk vinden om deze nacht chauffeur te willen
zijn, laat het dan even weten aan Celine van den Heuvel
celine_heuvel@hotmail.com

Nacht zonder Dak
Een nacht in een krotje voor straatjongeren

In de vorige Rondom hebben we al aangegeven dat
er nog een mooie actie op de planning staat rond het
thema Vluchtelingen, namelijk Nacht zonder Dak.
Inmiddels kunnen we wat meer informatie geven
over deze speciale actie voor jongeren.
Wat is Nacht zonder Dak?
Nacht Zonder Dak is een actie van de landelijk stichting Tear
waarbij de Hoevelakense jeugd één nacht doorbrengt in een
zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen, net zoals
jongeren in noodsituaties ergens in de wereld elke nacht moeten doen. De kinderen laten zich hiervoor sponsoren en met
dit geld krijgen straatjongeren steun voor een betere toekomst. Nacht zonder Dak is een uniek evenement waarbij
bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor
straatjongeren hand in hand gaan. Tijdens Nacht Zonder Dak
beseft de jeugd pas echt hoe rijk we zijn! Kijk voor extra
informatie ook op de site van Tear via de link: www.nachtzonderdak.nl

Voor wie?
Voor alle jongeren in Hoevelaken met de leeftijd tussen 10-16 jaar.

Sponsoring voor straatjongeren
De opbrengst van de actie gaat naar straatjongerenprojecten
van Tear in bijvoorbeeld India, Oeganda, Nepal, Kenia en
Bolivia.
P R O T E S T A N T S E
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Waar?
Op het manifestatieveld in Hoevelaken.

Wanneer?
De datum voor dit unieke jongeren evenement hopen we zo
snel mogelijk te kunnen delen.

Organisatie?
Deze ligt in handen van enkele leden van de ZWO, aangevuld
met vrijwilligers vanuit de kerken en scholen uit Hoevelaken.
Interesse om mee te helpen tijdens het evenement? Dat kan,
stuur dan een mail naar:
celine_heuvel@hotmail.com
Gerwin Duine

Werk maken van je
inspiratie
“Het studeren was weer
even wennen, maar ik
zoek nu zoveel meer de
verdieping op”. Een uitspraak van één van onze studenten die werk met studeren
combineert en een nieuwe stap neemt door een opleiding
te volgen bij Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze
opleidingen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij
leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst
Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing
eerste- en tweedegraads, reli-ondernemer en geestelijke
verzorger.
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke
gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op
de beroepsuitoefening.

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

Naast de gedrukte versie is de Rondom in kleur digitaal beschikbaar en (met weglating van gevoelige
informatie) ook in kleur op de website te vinden.
zie: www.pgdeeshof.nl
Als u de digitale Rondom in kleur wilt ontvangen
kunt u dit aan de redactie kenbaar maken.
Geef dan ook uw huisadres op, zodat de bezorging
van de papieren versie stopgezet kan worden.

Redactie

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
email: rondomdeeshof@gmail.com
Distributie:
Annie en Frans Hanse;

Inleverdata

Inleverdatum voor het aprilnummer is

dinsdag 31 maart 2020

Inleverdatum voor het meinummer is
dinsdag 28 april 2020
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com
Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die
kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.
Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een
open avond bezoeken of je aanmelden voor een meeloopdag. Dat kan via de site: http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.
Wees welkom, we zien je graag tegemoet!
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Collecteoverzichten
NOVEMBER 2019
Datum
03-11-2019
10-11-2019
17-11-2019
24-11-2019

Diaconie		Kerk
Eigen diaconie-Kerstpakketten
182,45 Jeugd- en jongerenwerk
Oecumene PKN
138,80 Eredienst
Solidaridad
207,00 Onderhoud gebouw
Te gast in de Pauluskerk
0,00		
Totaal
528,25 Totaal

139,08
105,20
122,62
0,00
366,90

DECEMBER 2019
Datum
01-12-2019
08-12-2019
15-12-2019
22-12-2019
22-12-2019
24-12-2019
24-12-2019
25-12-2019
29-12-2019
31-12-2019

Diaconie		Kerk
Eigen diaconie kerstpakketten
269,10 Vorming & Toerusting
Voedselbank
173,36 Eredienst
Eigen diaconie
253,60 Onderhoud gebouw
Eigen diaconie
196,56 Muziek & Liturgie
Voedselbank (4 x vesper)
133,50		
Naar school in Haïti
124,93 Eredienst
Voedselbank
260,00 Jeugd- en Jongerenwerk
Hospice Nijkerk
281,38 Cantorij
Leger des Heils
188,97 Eredienst
Eigen diaconie
120,95 Pastoraat
Totaal
2002,35 Totaal

148,12
147,41
171,35
155,96
99,17
203,60
180,00
134,84
102,50
1342,95

JANUARI 2020
Datum
05-1-2020
12-1-2020
19-1-2020
26-1-2020

Diaconie		Kerk
Nijkerks diaconaak beraad
168,75 Vorming & Toerusting
Diaconie
159,75 Jeugd- en jongerenwerk
Hospice Nijkerk
241,10 Cantorij
JOP
156,80 Onderhoud gebouw
Totaal
726,40 Totaal

119,66
147,65
182,72
124,95
574,98

FEBRUARI 2020
Datum
02-2-2020
09-2-2020
16-2-2020
23-2-2020

Diaconie		Kerk
Eigen diaconie
204,05 Jeugd- en jongerenwerk
St. Voorkom verslaving
202,70 Eredienst
Eigen diaconie
117,55 Jeugd- en jongerenwerk
St. Hulpdienst Hoevelaken
149,76 Eredienst
Totaal
674,06 Totaal

165,35
178,81
96,65
120,80
561,61

Collectebeheerder, Jose van Dasselaar

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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