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Pasen 

  
Kom laten wij geloven
de dood is weggedaan
met Vaders kracht van boven
is Jezus opgestaan.

Hij heeft ondanks het lijden
-zoals Gods woord ons leert-
ondanks de pijn, het strijden
voorgoed getriomfeerd.

Hij wijst ons nieuwe wegen
en ondanks moeiten, pijn
zal Hij ons zijn tot zegen
een Goede Herder zijn.

Hij wil Zijn schapen weiden
al zijn wij soms nog bang
wil ons van angst bevrijden
er zijn een leven lang.

De Heiland is verrezen
Hij stierf aan 't kruis voor jou
heeft liefdevol bewezen
Zijn eindeloze trouw.

Ja Hij heeft overwonnen
de dood is nu voorbij
nieuw leven is begonnen
voor u, voor jou, voor mij!

                                                                     Alie Holman
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donderdag 09 april 19:00 uur ds. Ellie Boot en Ben Piepers; Witte Donderdag: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet

vrijdag 10 april  19:00 uur ds. Ellie Boot en Ben Piepers; Goede Vrijdag: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecte: Straatpastoraat Amersfoort
 
zaterdag 11 april  19:00 uur ds. Ellie Boot en Ben Piepers; Paaswake: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecten: Eigen Diaconie en Cantorij
  
zondag 12 april  10:00 uur ds. Ellie Boot; Paasmorgen: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Pastoraat
 
zondag 19 april  10:00 uur ds. Ellie Boot: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
 
zondag 26 april  10:00 uur ds. Ellie Boot: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Onderhoud van het gebouw
 
zondag 03 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot: 
     alternatieve dienst te beluisteren via Internet
     Collecten: Bartiméus Sonneheerdt en Muziek en Liturgie 

     

Agenda
dinsdag 14 april  20:00 uur Leiding Kinderdienst

zondag 19 april  ? uur  Afsluiting BC jaar met ouders
 
donderdag 23 april 20:00 uur Moderamen

woensdag 29 april 13:30 uur Activiteitenmiddag

zaterdag 09 mei  ? uur  Bezinningsdag

maandag 11 mei  20:00 uur Eindevaluatie Basiscatechese

        

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken



Kerkdienst en liturgie
VERANDERDE SITUATIE

In het vorige kerkblad schreef ik nog over allerlei op handen 
zijnde kerkdiensten. Ze leken behoorlijk voorspelbaar. Het 
rooster van dit jaar is immers al tot en met eind december 
ingevuld.
Maar in één keer werden alle plannen weggevaagd. Geen 
oecumenische bij-zondag XS meer met een gesprek over de 
levensboom en een leuke activiteit voor de kinderen, geen 
gastpredikanten meer, geen gezamenlijke vieringen in het 
Pauluscentrum en de Eshof, geen doop op Paasmorgen. 
Ineens werd door alle bijeenkomsten met groepen mensen 
een streep gezet. Eerst alleen bijeenkomsten met meer dan 
100 mensen, maar al snel bleek dat we ook in kleinere groe-
pen niet meer bij elkaar moeten komen. Voor uitvaarten is 
een maximum aantal aanwezigen van 30 vastgesteld. Voor 
alle andere bijeenkomsten is het wijs ruim onder dit aantal te 
blijven.

UITZENDINGEN
Iedereen paste zich aan. En op veel plaatsen ontstonden nieu-
we initiatieven. Tegen wil en dank, misschien wel, maar daar-
door vaak niet minder bijzonder. Sienke Wolters schreef al 
een mooi stuk over onze eigen wendbaarheid als gemeente.
Zelf heb ik er even over na moeten denken wat de toegevoeg-
de waarde is om naast de verschillende diensten die via de 
televisie te zien zijn, ook vanuit de Eshof een eigen soort vie-
ring uit te zenden. Voor mij is het antwoord: met elkaar ver-
bonden te zijn. Want in een uitzending vanuit de Eshof kan 
de situatie van onze plaatselijke gemeente leidend zijn. We 
kunnen volgen hoe de liturgische vormgeving zich verder 
ontwikkelt naarmate de veertigdagentijd vordert. Ik kan ver-
tellen over mensen die overleden zijn, zoals dat op 29 maart 
verdrietig genoeg nodig was. En omdat de meesten van ons 
niet naar de uitvaart zullen kunnen gaan, kan in de zondagse 
uitzending iets uit het persoonlijke verhaal van wie overleden 
is een plek krijgen. Ook kan wie dat wil van tevoren per mail 
een voorbede doorgeven die dan op zondag in de uitzending 
een plek kan krijgen.
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Beste gemeenteleden,
Deze keer vindt u in de rondom geen terugkoppe-
ling uit de kerkenraadsvergadering. In verband 
met de coronacrises is de vergadering van 26 
maart niet doorgegaan. Toch wil ik graag een aan-
tal zaken met u delen.

Wendbaarheid
De afgelopen jaren wordt in de literatuur over hoe bedrijven 
zich moeten organiseren, gesproken over het woord ‘wend-
baarheid’. Er wordt dan gezegd: de wereld verandert snel en 
het is noodzakelijk dat bedrijven zich snel kunnen aanpas-
sen aan de veranderende werkelijkheid om niet ten onder te 
gaan. De afgelopen weken heb ik gezien hoe wendbaar we 
als Eshofgemeente zijn! Binnen 48 uur na de aankondiging 
dat er geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen 
gehouden mochten worden, hadden we georganiseerd dat er 
een nieuwsbrief was, dat het bericht op de website stond, 
dat we online een ‘korte uitzending’ zouden verzorgen en 
dat we zondag bij De Eshof mensen zouden opvangen die 
het bericht nog niet gehoord hadden. Wij zijn wendbaar! 
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Nieuwe vormen
Inmiddels hebben we twee uitzendingen van ‘meditaties’ 
via het internet op de zondagochtend achter de rug. Op 29 
maart voor het eerst ook een live uitzending met beeld via 
de Facebookpagina van de Eshof. De basiscatechese komt 
bij elkaar via Skype en ook de oecumenische vieringen blij-
ven we samendoen, in de vorm van een ‘uitzending’. Elke 
week verschijnt er op vrijdag een nieuwsbrief. En hebben 

we moeten besluiten dat de kerkdiensten tot 1 juni in fysie-
ke vorm niet doorgaan. We blijven uitzenden via het inter-
net.

Nieuwsbrief
Het is onmogelijk om ver vooruit te kijken, de maatregelen 
volgen elkaar in hoog tempo op. Wanneer de regels worden 
aangepast, bekijken we de gevolgen voor de Eshof. 
Informatie over de actuele situatie vindt u op de website 
van de Eshof en in de nieuwsbrief die elke vrijdag ver-
schijnt. Heeft u de nieuwsbrief nog niet ontvangen en wilt u 
dat wel graag? Geeft u dan uw mailadres door aan Nel 
Stoffelsen. Haar contactgegevens staan achterin de Rondom. 
Heeft u geen email, neemt u dan contact op met uw con-
tactpersoon, dan zorgen we ervoor dat de nieuwsbrief op 
papier bij u komt.

Kerkenraad en moderamen
We komen de komende tijd niet meer fysiek bij elkaar en 
zoeken op dit moment een manier om contact te houden en 
de besluitvorming vorm te geven in deze bijzondere 
omstandigheden. 

Omzien naar elkaar 
In deze tijd van onzekerheid, ‘sociale onthouding’ en ziekte, 
is het van groot belang dat we naar elkaar blijven omzien. 
We zien dat er op veel plekken al veel gebeurt. We hopen 
van harte dat u dat blijft doen. En wanneer u zelf behoefte 
heeft aan contact, laat u het weten aan uw contactpersoon?

Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad
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De organisten zijn geweldig, ze willen allemaal meewerken. 
Coralien en Thijmen Toom zijn druk in de weer geweest om 
beeldverbinding tot stand te brengen. Jan Vogel probeert van 
alles uit om de galm, die klinkt omdat de kerkzaal bijna leeg 
is, te dempen.
Ik moet zeggen dat ik het zingen wel mis, hoor. Toch zijn we 
met het kleine groepje op zondagmorgen niet mee gaan zin-
gen, want dat zou erg iel klinken. Maar misschien is er licht 
aan de horizon. Enkele zangers en zangeressen van FREE! 
zouden wel bij toerbeurt solo willen zingen. Wanneer dat 
gerealiseerd kan worden, met microfoon en zonder dat de 
galm te heftig wordt, zullen we ook zang in de komende uit-
zendingen een plek kunnen geven. Wie weet is het dan zelfs 
wel leuk om thuis mee te zingen!

PAASTRIDUÜM EN PAASMORGEN
GEZAMENLIJK

Het was het plan om Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake samen met onze rooms-katholieke buren van de 
Paulusgemeenschap te vieren. Dat gaan we nog steeds doen. 
In alle drie de vieringen zullen Ben Piepers en ik samen de 
uitzending verzorgen. We hebben besloten om ook de 
Paaswake, net als de andere twee vieringen, om 19.00 uur te 
laten beginnen. Dan is het nog voldoende licht om een goede 
beeldverbinding tot stand te kunnen brengen.
We zullen ook Paasmorgen hieraan vast koppelen en ook dan 
beiden aan de uitzending meewerken.
Het Pauluscentrum heeft geen verbinding met kerkdienstge-
mist.nl. Daarom zullen alle uitzendingen vanuit de Eshof 
plaatsvinden.

We houden het thema vast waarover ik in het vorige kerkblad 
al schreef: ‘om te gedenken wie leven geven’. We zullen tek-
sten lezen van Dietrich Bonhoeffer, die 75 jaar geleden op 9 
april werd vermoord. Hij maakte de oorlog mee. Wij maken 
één van de ingrijpendste crises mee buiten oorlogstijd, zoals 
minister-president Mark Rutte  op 31 maart zei.
Dat ook waar mag zijn wat minister Hugo de Jonge zei: ‘We 
houden afstand, maar zijn misschien wel dichter bij elkaar 
dan ooit.’

AVONDMAAL IN CORONA-TIJD
Normaal gesproken zouden we tijdens de Paasnachtdienst de 
maaltijd van de Heer vieren. Dat kunnen we nu niet doen, nu 
we niet als gemeenschap bij elkaar zijn. 
Het moderamen van de PKN suggereert enkele mogelijkhe-
den om de maaltijd toch te vieren. We zouden in de kerkzaal 
met een klein groepje brood en wijn kunnen delen, terwijl 
iedereen thuis meebidt en meekijkt. Thuis zouden van tevo-
ren brood en wijn klaargezet kunnen worden en gelijktijdig 
gedeeld kunnen worden.

We hebben er in de Eshof echter voor gekozen dit niet te 
doen. Het delen van het ene brood en de ene beker zijn teken 
van delen wereldwijd, van solidariteit met wie in deze 
wereld niet delen in het beschikbare voedsel. Zoiets kun je 
niet doen als je thuis zit met je eigen broodje en je eigen glas 
wijn. Het delen van brood en wijn vraagt om fysiek samen-
zijn als gemeenschap, ook om elkaar in de ogen te kunnen 

kijken en elkaar vrede te kunnen wensen en om daarmee uit 
te spreken dat je met elkaar hoopt op een rechtvaardiger 
wereld.
De coronacrisis breekt de fysieke gemeenschap. Dit is daar-
om geen moment voor een vreugdevol feest. Ook Jezus 
kende zulke momenten in zijn leven. Bij het delen van brood 
en wijn zei hij volgens de overlevering zelfs dat dit zijn laat-
ste maaltijd zou zijn tot aan het koninkrijk van God. Ook 
Jezus ging niet voor een makkelijke oplossing.

We missen het samen vieren in de kring in de Paasnacht. We 
kunnen het belangrijkste feest van onze christelijke traditie 
niet vieren zoals we dat zouden willen doen. Dat is verdrie-
tig en doet pijn. Maar om de spreiding van corona tegen te 
gaan, moeten we het uithouden met die pijn van het afstand 
houden tot elkaar. Dat geldt niet alleen voor het vieren van 
de maaltijd, dat geldt voor elk moment van de dag.

Er is nog iets. Zoals Marcel Barnard en Mirella Klomp 
schrijven in een ingezonden brief in Trouw (26 maart): “De 
fysieke gemeenschap is onmisbaar voor heil, voor heling. De 
coronacrisis kan alleen overwonnen worden als er mensen 
zijn die met gevaar voor hun eigen gezondheid en uiteinde-
lijk gevaar voor eigen leven, wél lijfelijk met andere mensen 
omgaan. En op heel wat minder dan anderhalve meter 
afstand. Alle werkers in de zorg, de gezondheidszorg, zie-
kenhuizen, verpleeghuizen.”
Wij zien af van de viering van de Maaltijd van de Heer, wat 
onderstreept hoe bijzonder het is dat zorgprofessionals 
zoveel riskeren. “Echte solidariteit is nu ‘vasten op het 
avondmaal’.”

Ellie Boot

De onderstaande kaart ontving 
'de Eshof' van het koor FREE!
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 
De collectes voor de 
komende weken 

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. 
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op crea-
tieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen 
kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Zonder 
de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten geman-
keerd. De roeping om onze gave (ook in collecten) te 
delen met de geloofsgemeenschap en met medemen-
sen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.   

5 APRIL; KERK IN ACTIE
Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos 
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevol-
gen van de corona-pandemie. Honderdduizenden mensen 
zijn ziek en meer dan tienduizend gestorven. Overal valt het 
sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevende wordt het 
steeds moeilijker om hulp te ontvangen. 
We leven in onzekerheid en angst voor 
onze naasten en onszelf. Voor mensen 
die al in moeilijke omstandigheden leven 
is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand 
zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelin-
genkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn 
volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke 
afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische 
voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk. Lokale partners 
van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen 
vanwege de coronacrisis, maar proberen net aangekomen 
vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en 
voedsel te bieden. Kinderen kunnen - zodra de scholen weer 
open zijn - lessen volgen. 
Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor 
vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is 
dringend nodig!

10, 11, 12 EN 19 APRIL; 
Noodfonds eigen Diaconie
In deze periode van crisis gaan mensen een zware periode 
door, sommige ook financieel. Wij hebben (nog) geen zicht 
op mensen in onze directe omgeving 
die hierdoor mogelijk in de proble-
men komen, maar willen ons daarop 
wel voorbereiden. Daarom willen wij 
extra aandacht geven aan ons nood-
fonds, zodat de diaconie ook de middelen heeft om deze  
mensen te helpen wanneer ze het nodig hebben. Uw steun 
wordt enorm gewaardeerd!

26 APRIL;
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorga-
nisatie 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 vooral ook de mantelzorgers, die 
het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd.

3 MEI;
Bartiméus sonneheerdt
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. 
Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot 
zo’n 380.000. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor 
mensen die slechtziend of blind zijn. Zij vinden dat mensen 
met een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen 
halen wat erin zit. Dankzij uw steun 
is het voor Bartiméus Sonneheerdt 
mogelijk om kansrijk onderzoek te 
doen naar een betere behandeling 
van zeldzame, ernstige oogaandoeningen bij kinderen. 
Daarnaast voor onderwijs om mensen bewust te laten wor-
den waar slechtziende en blinde mensen dagelijks, soms let-
terlijk, tegenaan lopen  en natuurlijk voor de benodigde 
hulpmiddelen. Uw bijdrage is van harte welkom.

William Bouw

Helden
Je bent een held en levensredder,
als je zonder klagen,
het thuis zijn en de ongemakken
manmoedig gaat dragen.
Bedenk maar, het is voor jezelf
voor de ander en voor elkaar.
Dan alleen kunnen we straks verder.

Willemien van Putten
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ZWO Update
Ook hier veilig vanuit huis een update 
vanuit de ZWO. Het coronavirus houdt 
ons allemaal in onze greep en niet alleen 
hier, maar ook wereldwijd. 

Vanuit de ZWO volgen we ook de ontwikkelin-
gen in India bij Grace Home en de ontwikkelin-
gen in Uganda bij Queen of Peace Highschool 
rondom het coronavirus. 
Op afstand zijn ze heel dichtbij en zitten in 
dezelfde perikelen om het coronavirus het hoofd 
te bieden. Via WhatsApp leven we toch met 
elkaar mee. Zie de berichtjes vanuit Annie & John 
en van Philomena.

Zoals Philomena al aangeeft in haar WhatsApp 
berichten, kunnen zij en haar man John helaas 
'de Eshof' in mei niet komen bezoeken vanwege 
het virus. Dat is heel erg jammer, hopelijk kunnen 
we op een later tijdstip hen nog wel verwelko-
men.

Helaas moeten we hier ook mededelen dat de 
geplande ZWO activiteiten,  De Nacht van de 
Vluchteling, waaraan een grote groep leden aan 
mee zou lopen op 20/21 juni is geannuleerd en 
verschoven naar 2021 en hetzelfde geldt voor het 
jongerenproject Nacht zonder Dak, deze activi-
teit zal ook worden uitgesteld naar 2021. 

Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten, 
voor nu #staysafe.
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naar U, met het corona virus

wij hier op aarde weten veel,
we kunnen zelfs de Maan bezoeken,
en gaan naar Mars klinkt heel reëel
om zo de kosmos te doorzoeken

radar en sonar zijn bekend,
het internet onthult geheimen,
aan die dingen zijn we gewend
veel valt er met elkaar te rijmen

maar hoe als er een virus komt
dat doorgaat tot de verste landen,
en de bedrijvigheid verstomt
tot wachten op wat komt voorhanden

maar ons wel grote zorgen brengt
voor de gezondheid in dit heden:
zijn onze dagen hier geteld
rekent men ons reeds tot ’t verleden?

de ziekenhuizen raken vol,
een vaccin is nog niet gevonden,
intensive care staat op de rol,
wij kijken toe met bange monden

soms weten wij toch niet zo veel,
het gaan naar Mars kan hier niet baten;
de angst, die slaat ons om de keel:
op wie kunnen wij ons verlaten?

Heer, wil ons Uw zegen geven;
laat onze handen ’t vaccin vinden
alsdan zal het virus sneven
en voorgoed in moeten binden

wij bidden U, wil met ons zijn
in goede en in kwade dagen;
de schepping, Heer, is Uw domein;
wij willen dit graag aan U vragen:

Maan en Mars, zij gaan Uw wegen
ook gezondheid luistert naar Uw hand:
aan Uw zegen is ‘t gelegen
Heer, wij bidden ‘t U, voor elk aards land

Thomas Jacobson
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Vitale kerk ... een kerk 
voor allemaal?
Om een vitale kerk te kunnen blijven, zijn vitale 
mensen nodig. De ‘ouderen’ van ‘de Eshof’ staan te 
popelen om het stokje over te geven aan de volgende 
generatie. Met elkaar vinden we dat kinderen en 
jongeren een belangrijke plek in onze gemeente 
verdienen. De uitdaging is echter hoe houden we die 
volgende generatie betrokken bij de kerk? En hoe 
spreken we hen aan? Waar liggen de wensen bij 
hen?

Wij organiseerden hiervoor op 8 maart een leuke 
middag voor de doelgroep van 30 tot 50  jarigen 
en hun eventuele kinderen met als doel elkaar te 
ontmoeten, te spreken en te spelen. De gedachte 
is hierbij om vanuit een ongedwongen sfeer tot 
inspiratie te komen. Alle 30-50-ers zijn hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd. Jan mocht als enige 50+ 
bij uitzondering ook aanwezig zijn.

Een aantrekkelijk jeugdprogramma was, dankzij 
Ilse en Celine van den Heuvel, snel geregeld in de 
sporthal bij De Slag. Er was voor allen volop ruim-
te om fysiek in De Slag aan de slag te gaan. Door 
jong maar ook door 30-50’ers werd volop gebruik 
gemaakt van een spellen circuit; een belangrijke 
bijdrage aan de vitaliteit van allen. 

Een andere bijeenkomst verzorgde volop Country- 
line-dance-muziek, maar er was volop ruimte voor 
boeiende gesprekken. Posters maakten duidelijk 
dat er in ‘de Eshof’ ruimte en aandacht is voor 
kinderen en jongeren, bijvoorbeeld van de Top 
2000 dienst, Nacht zonder Dak en de levensboom. 
Meerdere ideeën zijn  geschreven op de ‘Klieder-
posters Jonge Eshof’, die aangaven dat een vervolg 
zeker gewaardeerd wordt en nodig is. 

Bijna 80 mensen waren aanwezig op deze middag. 
En dat laat zien, dat de 30-50 jarigen en hun kinde-
ren betrokken zijn. En dat zij graag komen, als er 
maar iets voor en met hen georganiseerd wordt. In 
‘De kleur van De Eshof’ is aangegeven, dat we een 
open gemeenschap willen zijn die ruimte biedt aan 
iedereen en erkennen dat elke leeftijd een eigen in-
vulling heeft. Op 8 maart was die ruimte er zeker. 
Ruimte die deze doelgroep ook vast in de toekomst 
gaat invullen.

De werkgroep 30-50 voor 2020: 
Ilse Heining, Hanneke van Doorn, Sienke Wolters, 

William Bouw, Gerwin Duine en Jan Hofman
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Wat is leuk aan scriba zijn?

In september 2020 ben ik vier jaar scriba van ‘de 
Eshof’ geweest. En echt waar: ik doe het werk met 
plezier! Ik heb gemerkt dat veel taken bij anderen 
belegd zijn die de scriba dus niet hoeft te doen.

Wat ik als leuk heb ervaren, is dat je betrokken 
wordt bij alles wat er speelt in de kerk. En dat het 
meeste op je eigen tijd gedaan kan worden. De 
scriba heeft beduidend minder besprekingen en 
overleggen dan de andere ambtsdragers.

Wat je als scriba vooral doet, is wat anderen be-
denken of plannen in schema brengen, bijhouden 
en rondmailen. Zo worden bijvoorbeeld predikan-
ten en ambtsdragers voor de diensten door anderen 
ingepland. De scriba houdt vooral de wijzigingen 
bij.

De scriba maakt de agenda en een verslag voor 
het moderamen (ongeveer 8 keer per jaar) en de 
agenda voor de kerkenraad (ongeveer 8 keer per 
jaar). Het verslag van de kerkenraadsvergaderin-
gen wordt door iemand anders gemaakt.

De binnenkomende post houdt de scriba bij en dat 
is niet veel en meestal voor de diaconie. Af en toe 
is er een uitgaande brief die de scriba opstelt.
Al met al valt het werk mee. Je zou kunnen zeggen 
dat mensen met enige computerervaring het kun-
nen. 

En het is leuk. Je hebt een fijn en warm team dat 
kerkenraad heet waar goed mee samen te werken 
valt. Steun van een voorzitter die goed de structuur 
aanhoudt. En een voorganger die helpt de verdie-

ping te zoeken en richting te geven aan wat we 
doen.
Tot mijn verrassing vond ik het werk ook zinvol. 
Je kunt echt met elkaar iets bereiken en neerzetten. 
Ik ben het wel eens met Hannah Wicherink die zei: 
’Je zou het iedereen gunnen om ambtsdrager te 
mogen zijn. Mensen doen zichzelf tekort door geen 
ambtsdrager te worden’. 

Maar na vier jaar ga ik toch stoppen. Dat heeft niet 
met het werk of ‘de Eshof’ te maken, maar alles 
met mijn baan. Ik wil komende jaren meer tijd vrij 
maken voor Stichting J.H. Donnerschool waar ik 
bestuurder van ben. Om verder te werken aan mijn 
missie om nog betere scholen ervan te maken dan 
dat zij nu al zijn. Voor heel leuke leerlingen, die 
in een kwetsbare positie zitten. Want  ‘het mooiste 
wat je een kind of jongere kan geven is…kansen’. 
En voor kansen voor de jeugdigen sta ik.

Van harte beveel ik u de vacature van scriba aan. 
Voor informatie mag u uiteraard altijd bellen of mai-
len, mijn gegevens staan achterin deze Rondom.

Jan Hofman, scriba

Ik mis mijn jas

Wie heeft op zondag 23 februari – per ongeluk– 
mijn jas meegenomen? Het is een donkerrode korte 
jas met een zwartgevoerde capuchon. Hij hing aan 
de verrijdbare kapstok in de hal, vlak bij de buiten-
deur. Het onderste harde stukje van de ritssluiting is 
los.

Toen ik na het koffie drinken naar huis wilde gaan 
hing er aan deze kapstok wel een rode jas, maar niet 
de mijne. Deze was mij te klein.

Noodgedwongen heb ik hem wel meegenomen. Als 
u een rode jas hebt, zou u dan eens willen kijken of 
het echt de uwe is? Ik wil mijn jas graag terug. De 
uwe ligt bij mij thuis.

Josta Verburg   
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De Eshoftuin groeit
De Eshof heeft twee jaar geleden de uitgangs-
punten van de ‘Groene kerk’ opgenomen in haar 
beleid. Er is een Werkgroep Duurzame Eshof 
ingesteld en die heeft een groep gemeenteleden 
gevraagd of ze een bloemen- en moestuin op wil-
den zetten. Kerkenraad en College van Kerkrent-
meesters stonden achter het initiatief en hebben 
een startbedrag ter beschikking gesteld. We zijn 
als groep inmiddels met veel plezier aan het werk 
en schreven hierover in de vorige nummers van 
‘Rondom’ al enkele artikelen.
Daarnaast plaatsen we in de Nieuwsbrief/ Zon-
dagsbrief actuele oproepen en berichten. Uitge-
breider actueel nieuws en informatie staat in de 
nieuwsrubriek op de website www.pgdeeshof.nl.

FANTASTIC, IT’S PLASTIC?
We willen duurzaam en biologisch verantwoord 
tuinieren, maar lopen regelmatig tegen de vraag 
aan hoe we iets in een concreet geval moeten 
aanpakken. Een moestuin en een bloementuin zijn 
van oudsher ‘monoculturen’ en stap voor stap leren 
we hoe we dit met optimale biodiversiteit kunnen 
doen.
We hebben dit jaar gekozen om de opgebrachte 
mest onder te spitten. Dat doe je ook om meteen 
het onkruid onder te spitten. Er klinken tegen-
woordig geluiden dat je dit niet moet doen: dek de 
grond een paar maanden af en het onkruid vergaat 
ook. Dan hoef je niet te spitten, en dat is voor het 
bodemleven op zich beter. Maar... die maanden 
hadden we dit jaar niet; we moesten eind maart 
beginnen met inzaaien om het seizoen niet te mis-
sen. En: afdekken waarmee? Dat kan niet met snel 
verterend papier of karton! Dus zouden we voor de 
300 m2 die we hebben plastic zeil of worteldoek 
moeten aanschaffen? Dat wilden we om diverse 
redenen niet. 
En voor straks bijvoorbeeld de vraag: moet je alle 
onkruid wel weg schoffelen? Of mag je redelijk 
‘onschuldige’ planten als paarse en witte dovenetel 
wel laten staan, voor de insecten en vlinders? 
Zo willen we ons steentje bijdragen aan een duur-
zamer wereld.

WILT U OOK EEN STEENTJE BIJDRAGEN?
Graag! Alle hulp is welkom. Neem een spade 

en een hark mee. Maar je kan ook gewoon even 
langskomen, gezellig! Je kan op de tuin makkelijk 
de corona-maatregelen volgen en voldoende af-
stand houden. We hebben vaste tijdstippen geko-
zen waarop er altijd iemand op de tuin is (als het 
redelijk weer is):

Dinsdagavond v.a. 19.00 uur tot de schemering
Woensdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur
Zaterdagmorgen v.a. 9.00 tot ca. 12.00 uur

De tuin ligt tegenover Veenwal nr. 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 Ja-
niet Kempen,  mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl 

Van sloophout en resthout maakten we duurzame 
‘tuinmeubelen’.

Lekker samen werken in de aarde; spitten, harken, 
bedden maken, zaaien, zonnetje in de rug.
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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. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
email: rondomdeeshof@gmail.com
          
Distributie 
Annie en Frans Hanse
    
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het meinummer  is
dinsdag 28 april 2020
Inleverdatum voor het juninummer is
dinsdag 26 mei  2020

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Rondom gedrukt of digitaal?
Naast de gedrukte versie is een kleurenversie van de 
Rondom digitaal beschikbaar. 
Als u de digitale Rondom in kleur wilt ontvangen kunt u 
dit aan de redactie kenbaar maken. U kunt ook een mail 
sturen aan digitale.rondom@gmail.com
Geef dan ook uw huisadres op, zodat de bezorging van de 
papieren versie stopgezet kan worden.

Rondom op de website
Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl, is 
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin 
zijn echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshofberichten per mail?
In enkele gevallen (2 tot 4 keer per jaar) zou 'de Eshof' u 
graag per mail willen benaderen. Veel mensen hebben hun 
mailadres al doorgegeven. 
In deze 'Corona-periode' worden deze adressen ook gebruikt 
voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u ook Eshofberichten per mail ontvangen en hebt u 
uw mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt daarvoor een 
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl  

Keiland 2020,  
een inspirerende week op Terschelling

Van 26 juli tot 1 augustus 2020 

vindt Keiland plaats. Keiland is zeven dagen 
lang een mix van workshops, vieringen, elkaar 
ontmoeten en genieten van het eiland Terschel-
ling. Voor het dertiende jaar op rij belooft het 
een mooi programma te worden met een geva-
rieerd aanbod van kunstzinnige, verdiepende en 
vrolijke workshops voor jong en oud en met in-
spirerende vieringen in de ochtend en de avond. 
Er wordt gekampeerd op natuurkampeerterrein 
Swartduin, prachtig gelegen te midden van bos-
sen en duinen aan de westzijde van het eiland.

PERSBERICHT
Keiland is al weer vol! 
Nog niet eerder hebben wij zo vroeg de inschrij-
ving moeten sluiten. Fantastisch, maar wellicht 
ook teleurstellend. Wil je graag mee, neem dan 
contact met ons op voor plaatsing op de wacht-
lijst.

Meer info?  Kijk op: www.keiland.net  of mail 
naar info@keiland.net

TERUGBLIK CLASSICALE VERGADERING 
VELUWE 2 APRIL

Ben je benieuwd hoe en wat de classicale gade-
ring op 2 april besproken en besloten heeft? 

Kijk dan op 
pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

Gerrit Bok, scriba CV Veluwe



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.

Lieve mede-gemeenteleden,
Al jaren vond u in april een envelopje in uw Rondom waarbij we uw bijdrage vragen voor het bloemenfonds.  Hier wordt, 
gelukkig, ook elk jaar weer goed voor gedoneerd. Zodat we veel gemeenteleden, die dat nodig hebben, of… de jarigen van 
70, 75, 80 en ouder kunnen laten weten dat we aan hen denken en hun dag op laten fleuren door? 

Een bloemetje!

Alleen hoe moet dit nu in deze bijzondere tijden waarin we zelfs elkaar niet gezamenlijk kunnen treffen?

Daarom vragen we u dit jaar van harte uw bijdrage te willen storten op 
rekeningnummer NL66 RABO 0302 2138 13 Bloemenfonds t.n.v. mevr. E. Lekkerkerker

Voor velen zal dit geen probleem zijn, en mocht u toch liever contant willen geven dan mag u een envelopje in de bus 
doen bij uw wijkteam, een ambtsdrager, een koster, de dominee, bij Lies Lekkerkerker of Joke van der Klok.
Wilt u dan wel op de envelop vermelden dat dit bestemd is voor het bloemenfonds?

Laat u uw mede-gemeenteleden niet zonder een bloemengroet van de gemeente?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Sterkte in deze tijd, waarin we elkaar niet ontmoeten en blijf gezond. 
We hopen u weer te zien in gezonde tijden. 

Met vriendelijke groet – Lies en Joke 
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REKENINGNUMMERS

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ NL25 RABO 0373735367 
t.n.v. Prot. Gemeente ‘de Eshof’

Collectemunten mw J. van Dasselaar NL30 RABO 0382204735 

Diakonie ‘de Eshof’  
•	 Penningmeester  mw A. Bouw     NL93 RABO 0302214976 
•	 Administratie  dhr  N. van Rootselaar    

  
Z.W.O.-groep
Penningmeester mw A. Bouw   NL49 RABO 0302263977
Administratie  dhr  N. van Rootselaar  

Bloemenfonds mw E. Lekkerkerker-Wildeman NL66 RABO 0302213813 

                                                     
Kerkblad Rondom ‘de Eshof’  NL03 RABO 0373735375




