Mei 2020

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

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

zondag 03 mei		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
Collecten: Bartiméus Sonneheerdt en Muziek en Liturgie

zondag 10 mei		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
Collecten: Hospice Nijkerk en de Eredienst

zondag 17 mei		
10:00 uur
ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
zondag 24 mei		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
Collecten: Eigen Diaconie en de Eredienst

zondag 31 mei		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet: Pinksteren
Collecten: Queen of Peace Highschool en het Pastoraat

Agenda
maandag 11 mei		

20:00 uur

Willem de Zwijgerlaan 1 Eindevaluatie Basiscatechese: uitgesteld

woensdag 13 mei		

13:30 uur

Activiteitenmiddag: afgelast

dondcerdag 14 mei

20:00 uur

Kerkenraad: afgelast

vrijdag 15 mei		
n.t.b.		
					

Wandelen rondom duurzaamheid - gaat niet door - mogelijk in het najaar		
Twee dagen genieten van de natuur, de stilte en gesprekken onderweg.

zondag 17 mei		
11:20 uur
Koffie concert afgelast
					
Rudi Coppoolse zal een lenteconcert verzorgen op ons prachtige
					van Vulpen orgel
woensdag 20 mei		

20:00 uur

College van kerkrentmeesters: afgelast

maandag 25 mei		

09:30 uur

Wijkteam 2: afgelast

woensdag 27 mei		

13:30 uur

Activiteitenmiddag: afgelast

woensdag 03 juni		

20:00 uur

Gesprek Moderamina Dorpskerk en Eshof

woensdag 10 juni		

13:30 uur

Activiteitenmiddag
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Uit de gemeente
Bij Tineke Ploeg-van den Heuvel wordt door middel van chemokuren al een lange tijd geprobeerd de uitgezaaide kanker
onder controle te houden. Haar toestand is nu echter opeens
verergerd. Daarom is zij opgenomen in het Meander en daar
heeft een MRI-scan uitgewezen dat twee tumoren in haar
hoofd voor problemen zorgen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en zo ja welke medicatie verlichting kan brengen.
Judy Smidt verhuisde kort na Pasen naar het Meander om
daar verder te revalideren. De reden is dat er in De Pol op
haar afdeling corona werd geconstateerd. Er is ook daar uiteraard weinig of geen contact met haar mogelijk door de coronamaatregelen. Haar zoon meldt dat er in haar toestand weinig verandering is vast te stellen. Op 28 april vindt er weer
een gesprek plaats met behandelend artsen over een nieuw
behandelplan.
Harry Bakker heeft rond de Pasen een aantal dagen in het
ziekenhuis in Nieuwegein gelegen. De hartritmestoornissen
waar hij vaker last van heeft speelden weer op en vanwege
alle coronaperikelen was het lastiger om de goede hulp te
krijgen. Een cardioversie helpt meestal tijdelijk maar ook
hiervoor is nu een wachttijd van zes weken.
Harry is nu weer thuis met medicatie, maar vanwege zijn
kwetsbaarheid blijft zijn bewegingsvrijheid beperkt tot de
tuin. Samen proberen Harry en Wouda de moed erin te houden totdat meer onderzoek wellicht kan leiden tot een gerichtere medicatie.
Henry Westein heeft te kampen gehad met gordelroos in zijn
gezicht, waarvoor hij is behandeld met Prednison.
Tegelijkertijd was er een aangezichtsverlamming en doofheid aan één oor. De aandoeningen leken niets met elkaar
van doen te hebben, maar gelukkig was de verlamming van
tijdelijke aard en gaat het ook met de doofheid weer de goede
kant op. Om na de Prednison de weerstand weer op te bouwen blijft Henry voorlopig nog binnenshuis, maar is van
daaruit wel weer aan het werk gegaan. Henry laat weten dat
de kaarten en bloemen die hij mocht ontvangen hem bijzonder goed gedaan hebben.
Begin april kreeg Margot Schouten de uitslag van een ctscan, waarop uitzaaiingen te zien waren van de kanker waarvoor ze eerder al behandeld is. Het was een nare tegenvaller.
Naast verdriet kwam gelukkig ook haar strijdlust weer naar
boven. Er zijn zes pittige chemokuren ingepland, de eerste
heeft ze inmiddels achter de rug. De bijwerkingen vallen haar
tot nu toe mee.
Etta van Tent tobt met een aanhoudende blaasontsteking,
waarvoor tot op heden nog geen afdoend medicijn is gevonden. Het gemis van Pim en de fysieke afstand van Bart Jan
maken het extra moeilijk om in deze coronatijd positief te
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blijven. Toch is Etta heel blij met alle lieve mensen om zich
heen en alle hulp die zij krijgt.

FELICITATIES
Op 6 april waren Norman en Janiet Kempen 40 jaar
getrouwd. Voor Wil en Lies Berle was dit op 18 april 50 jaar
geleden en op 29 april vierden André en Wilma Beekhuizen
hun 25-jarig huwelijksjubileum.
Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd namens de
Eshofgemeente en nog veel mooie jaren met elkaar toegewenst.

IN MEMORIAM
MEINDERT DIJKSTRA
In de paasnacht, vroeg in de morgen van zondag 12 april,
overleed onverwacht dr. Meindert Dijkstra. Meindert is 73
jaar oud geworden. Hij was bij ons een van de vaste gastvoorgangers. Meindert was getrouwd met Yolanda Voorhaar, die
na het overlijden van Dirk Monshouwer enkele jaren in de
Eshof heeft gewerkt. Ze woonden samen in Ede.
Meindert is geboren op 6
april 1947. Na zijn theologiestudie werkte hij enkele jaren
als predikant en nam in de
jaren tachtig een leerstoel
aan aan het seminarie van de
Evangelische Koptische Kerk
van Caïro. Hierna werd hij
universitair docent Oude
Testament een de Universiteit
Utrecht, wat hij tot aan zijn
emeritaat in 2011 is gebleven.
Meindert was gespecialiseerd in de vroege cultuur van Israël.
Hij was een groot kenner van het Ugaritisch, een Semitische
taal uit de Kanaänitische oudheid. Zijn kennis van de
geschiedenis van Israël en de Palestijnen was enorm, wat
terug te horen was in de kerkdiensten waarin hij voorging.
Hij was een vriendelijk en nuchter iemand die zich met kennis van zaken en kritisch inzette voor vrede tussen Israëli’s en
Palestijnen.
Meindert hield van paarse en gele bloemen; namens ons allen
heeft de kerkenraad een boeket van deze bloemen laten
bezorgen voor zijn uitvaart. We zullen hem als voorganger
bijzonder missen. En we wensen Yolanda alle kracht toe die
nodig is om verder te leven met de leegte die Meindert achterlaat.

IN MEMORIAM
GERDA KAMMEIJER
Op dinsdag 28 april overleed Gerda Kammeijer. Ze is 66 jaar
oud geworden. Vier jaar geleden werd bij haar slokdarmkanker ontdekt. Het zette haar leven op zijn kop. Maar Gerda had
al eerder kanker overleefd en ging ervoor om ook deze keer
erdoorheen te komen.
P R O T E S T A N T S E
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In de jaren die volgden zette ze alles op alles om de gevolgen van de slokdarmkanker te overwinnen. Er waren
momenten van opluchting en blijdschap, als operatie en chemokuren effect hadden. Maar ook van teleurstelling en verdriet, zoals toen de kanker terugkwam. Gerda tackelde die
met een bijna zakelijke nuchterheid. Na het eerste verdriet
herpakte ze zichzelf. Dat het niet goed ging, benoemde ze
met een understatement als ‘heel jammer’. En vervolgens
zette ze haar schouders er weer onder en onderging de kuur
die aangeboden werd, met als stip aan de horizon haar genezing.
Gerda kon erg genieten van
haar achternichtjes, de kinderen van haar zus met wie ze
een goede band had. Ze was
één van de pijlers waarop de
Paulusgemeenschap stond en
zette zich vol in voor de oecumene met de Eshof. Namens
de Paulusgemeenschap nam
ze deel aan de Liturgische
Vormgroep. Met de groepsleden bouwde ze in korte tijd een hechte band op. En meer dan
twintig jaar was ze lid van de commissie van Vorming en
Toerusting.
Gerda was een bijzondere en heel sterke vrouw, tenger als ze
was. Met een groot doorzettingsvermogen en een enorme
wilskracht. Een vakvrouw waar het ging om het redigeren
van teksten en om redactioneel werk. Iemand op wie je kon
bouwen, als Gerda iets op zich nam dan gebeurde het ook. In
de Paulusgemeenschap was ze voorzitter van de locatieraad
en zat daar als een spin in het web: alle lijntjes kwamen bij
haar samen. Ze hield in de gaten wanneer er deadlines waren
en gaf dan een seintje aan anderen. Zelf pakte ze op wat ze
maar kon, ze was een werkezel, ook in de jaren van ziekte.
Het liefst ging ze ook toen door met al haar bezigheden. Dat
leidde haar af en dat deed ze graag, zei ze. Het lag ook in
haar aard telkens weer te denken aan degenen voor wie zij
de dingen deed. Had je haar een mail of WhatsAppberichtje
gestuurd, dan antwoordde ze. Altijd.
Het moment van haar levenseinde koos Gerda zelf, maar pas
toen het echt niet meer ging en ze lange weken van ernstige
pijn achter de rug had. In het ziekenhuis kon men de pijn
niet beteugelen. Op morfine reageerde ze niet goed. Ze zag
in dat de pijn enkel heviger zou worden en dat er geen verlichting meer mogelijk zou zijn. Dat was voor haar het
moment om aan te geven dat dit uitzichtloos was.
“Ik ben niet bang om te sterven, maar vind het heel jammer
om niet meer te leven,” zei ze. Het meest deed het haar verdriet om Peter achter te moeten laten. In hun leven samen
hadden ze een enorm sterke band opgebouwd, mede door
hun bewuste keuze om kinderloos te zijn. Ze groeiden enorm
naar elkaar toe. Beiden geloven dat Gerda’s bewustzijn bij
Peter aanwezig zal blijven, ook na haar overlijden.
D E
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Op zaterdag 2 mei hebben we afscheid van Gerda genomen
in een viering in de Eshof. Die hadden Gerda en Peter al in
januari samen met Ben Piepers en mij voorbereid. Het deed
hun verdriet dat door de coronamaatregelen het niet mogelijk zou zijn om er een viering van te maken, zoals ze die
beiden voor ogen hadden. Ze hadden dit afscheid graag op
oecumenische wijze vormgegeven: met Pauluskoor en
Eshofcantorij, in de Eshof, waar beide kerkgemeenschappen samen zouden kunnen komen. Gelukkig vonden Peter
en Gerda een vorm die ook troostrijk kon zijn: met weinig
aanwezigen, maar met een rechtstreekse uitzending via
internet.
Aan Peter wensen we van harte toe dat Gerda in de geest
bij hem aanwezig zal blijven. Dat de eeuwige God de mensen van de Paulusgemeenschap en ieder die Gerda mist,
mag troosten.
Ellie Boot en Nel Stoffelsen

Kerkdienst en liturgie
DE KERKDIENST: HOE HET NU GAAT
Over de kerkdiensten van de komende weken valt hetzelfde
te zeggen als in het vorige kerkblad. We zullen tot en met
31 mei doorgaan met de korte vieringen, die op zondagmorgen vanuit de Eshof worden uitgezonden. En eenmaal per
week ontvangt u een nieuwsbrief met informatie over die
viering en over wat er verder nog te weten valt. En bij die
nieuwsbrief ontvangt u ook de liturgie.
We zijn nog wel op zoek naar mensen die geen e-mail ontvangen: als u prijs stelt op de nieuwsbrief en de liturgie,
wilt u dan uw e-mailadres doorgeven aan Nel Stoffelsen?
Haar e-mailadres staat achterop deze Rondom en hier is het
ook: nel.stoffelsen@kpnmail.nl.
Heeft u geen e-mail? Dan kunt u uw naam en adres doorgeven aan Nel (tel. 06 25316748) en zorgen we dat u vrijdag
of zaterdag de brief met de liturgie in de brievenbus vindt.
In het moderamen hebben we besloten dat we het verantwoord vinden om op zondagmorgen met tien mensen bij
elkaar te komen. De kerkzaal is groot, met tien mensen lukt
het goed om tenminste anderhalve meter afstand tot elkaar
te bewaren. Dat biedt de mogelijkheid om ook enkele zangers mee te laten doen. Een aantal zangers en zangeressen
van FREE! heeft medewerking toegezegd en Coralien Toom
heeft een rooster gemaakt dat loopt tot en met 31 mei. Met
nog enkele liefhebbers van buiten het koor erbij lukte het
om voor elke zondag twee of drie zangstemmen te laten
horen. Dat geeft onze morgengebeden inmiddels meer
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inhoud en sfeer. Zoals Ben Piepers het formuleerde: ‘het gaat
niet om studiokwaliteit, maar om de stem en klank van het
hart.’
Wellicht is het zinvol ook hier te laten weten op welke wijze
u de diensten via internet kunt volgen. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Via kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/
stations/953-ProtGem-de-Eshof-te-Hoevelaken)
2. Via de Facebook-pagina van de Eshof (zoek op
Facebook naar ‘protestantse gemeente ‘de Eshof’’)
3. Via het YouTube-kanaal van Coralien Toom (https://
www.youtube.com/channel/
UCXl32tJm5EkdUxn4ngZoGsA/videos) Hierop zijn de
vieringen alleen achteraf terug te kijken (dus niet live).
Alle tot nu toe opgenomen diensten staan hierop.

HEMELVAARTSDAG:
DONDERDAG 21 MEI
Het liefst zouden we iedereen voor donderdag 21 mei uitnodigen om mee te gaan dauwtrappen. Normaal gesproken
zouden we elkaar om 8.15 uur bij het Pauluscentrum treffen.
Daarvandaan zouden we een wandeling of een fietstocht
maken. Terug in het Pauluscentrum zouden we verkleumd of
verhit (al naar gelang de weersomstandigheden) aanschuiven
aan lange tafels en koffie drinken met een heerlijke koek
erbij. En om tien uur zouden we, samen met ieder die wilde
aanhaken, een korte viering hebben waarin de ervaringen van
wandelaars en fietsers een rol zouden spelen.

Zou zondag 31 mei de laatste zondag zijn waarop we met
tien mensen in de Eshof zullen zijn om een kerkdienst online
te verzorgen? Of begint er dan een overgangsperiode waarin
we wel naar de Eshof kunnen komen, maar met niet meer
dan… hoeveel, 50 mensen? In beide gevallen zullen we wellicht de geluids- én beeldverbinding via internet voorlopig
voortzetten.

We missen in deze ochtendgebeden heel erg het gezamenlijke vieren: het elkaar groeten en ontmoeten, het samen zingen
en bidden, het koffie drinken. Toch merk ik aan mezelf en
aan de anderen die meewerken ook hoe goed het doet om te
weten dat er veel mensen zijn die meevieren via internet. Dat
geeft een heel verbonden gevoel.
Ik hoop dat ieder die iets kan missen, ook de collectes niet
vergeet. Doordat we niet fysiek bij elkaar komen, kunnen we
nu niet onze gaven geven voor wie minder hebben dan wij.
In de nieuwsbrief staat telkens het bankrekeningnummer
genoemd waarop de collectegaven gestort kunnen worden.
En natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om in één keer een
bedrag voor een aantal zondagen over te maken op die rekening.
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Dit jaar doen we het noodgedwongen anders.
Jan Vogel zal wel een mooie wandeling bedenken. Die zal
met de nieuwsbrief van zondag 10 mei meegestuurd worden.
Ieder die wil kan dan die wandeling maken op een moment
dat hem of haar schikt, alleen of samen met iemand anders.
Natuurlijk kan dat op donderdagmorgen 21 mei zijn, maar
wie weet vertrek je liever al om 6 uur ’s morgens. Of kies je
liever een andere dag. Doordat ieder een eigen tijdstip kan
kiezen, zal het makkelijker zijn om de anderhalve meter
afstand te bewaren.
Bij de wandeling zullen we een vraag meegeven ter overweging. Ook wie niet kan of wil gaan wandelen, kan natuurlijk
over die vraag nadenken en er een reactie op schrijven.
Antwoorden kunnen (uiterlijk vrijdag 22 mei) naar mij
gemaild of doorgebeld worden. En op zondag 24 mei krijgen
die reacties dan een plek in het morgengebed in de Eshof.
Daar maken we dan een gezamenlijke viering van als
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente. Zo zijn we toch met
elkaar verbonden, ondanks dat we niet samenkomen.

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

G E M E E N T E

Het samen wandelen, samen praten, samen koffiedrinken en
koek eten en samen vieren houden we tegoed. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar op de ochtend van Hemelvaartsdag
weer doen!

film-documentaire Oerijssel in de Kopperhof (nieuwe datum
nog niet bekend maar hopelijk ergens in het najaar), voor de
tweedaagse wandeltocht rondom duurzaamheid onder leiding
van Herman Julsing en Norman Kempen van 15 tot en met
17 mei (wellicht een nieuwe mogelijkheid later dit jaar of
volgend jaar) en voor de oecumenische reis naar Toscane van
23 april tot en met 1 mei (deze reis vindt volgend jaar plaats
van 27 mei tot en met 3 juni).
Het niet doorgaan van deze activiteiten is uiteraard jammer
maar valt in het niet bij het leed dat door het coronavirus is
veroorzaakt.
Ondertussen zit de commissie Vorming & Toerusting niet
stil. Voor het volgend seizoen ligt er een heel scala aan inspirerende activiteiten op de plank. Het lukt waarschijnlijk niet
om net zo als andere jaren een kleurrijke brochure uit te
brengen. We weten immers niet wanneer kerkelijke activiteiten weer (mondjesmaat) opgestart mogen worden. We hebben echter voldoende communicatiemogelijkheden om jullie
te informeren over wat we op een later tijdstip organiseren.

		

de nieuwe paaskaars

PINKSTERZONDAG 31 MEI:
GEZAMENLIJKE VIERING
Op Pinksterzondag zullen Ben Piepers en ik samen voorgaan
in het morgengebed vanuit de Eshof. Het lijkt ons mooi om
op deze oecumenische wijze Pasen en Pinksteren met elkaar
te verbinden. Bovendien zijn er verschillende mensen in de
Paulusgemeenschap die online met ons meevieren, ook op de
zondagen die we niet gezamenlijk vormgeven. Misschien
zijn we in deze tijd wel meer met elkaar verbonden dan ooit.
Mede daarom zullen we aan Pinksteren een oecumenische
inhoud geven.
Ellie Boot

Vorming en Toerusting
Alle activiteiten van ‘de Eshof’ liggen stil. Het
gebouw is verlaten. De zondagse kerkdienst wordt
gehouden met ongeveer 10 aanwezigen die op veilige afstand van elkaar voor vele kijkers en luisteraars elke week weer aansprekende vieringen verzorgen.
De resterende activiteiten van Vorming & Toerusting van dit
seizoen zijn uiteraard ook afgelast. Dat gold voor het
gemeente uitje op 9 april (nieuwe datum: 8 oktober), voor de
D E
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De tijd waarin we ons nu bevinden leent zich bij uitstek om
eens te reflecteren op onze eigen activiteiten. Is ons programma inspirerend genoeg, bereiken we voldoende mensen
in en buiten ‘de Eshof’ en biedt ons programma-aanbod voldoende afwisseling, met andere woorden: zit er voor elk wat
wils in?
We hebben in ieder geval bedacht dat de aanduiding
‘Vorming & Toerusting’ nogal gedateerd is. We zijn op zoek
naar een meer ‘pakkende’ kreet die goed in het gehoor ligt
en het brede gebied van onze activiteiten afdekt. We hebben
enkele ideeën en misschien hebben jullie die ook wel. We
hebben al wat spontane suggesties ontvangen maar staan
open voor meer. Heb je een suggestie voor de vervanging
van naam ‘Vorming & Toerusting’, laat het mij weten door
een e-mail te sturen naar fritsharmsen@kpnmail.nl of er een
telefoontje aan te wagen (06-20162652).

Rebible
Collectieve activiteiten mogen dan wel stilliggen, dat betekent niet dat we geen ideeën hebben voor de eigen thuisomgeving. Zolang de beperkende maatregelen van kracht
zijn willen we in elke Rondom een inspirerend idee lanceren
dat betrekking heeft op een boek, een online museum
bezoek, een film- of een podcasttip.
In deze Rondom willen we aandacht besteden aan de
Rebible, ontdekking van vergeten verhalen, geschreven
door Inez van Oord met ondersteuning van haar broer Jos
van Oord, emeritus predikant die af en toe gastvoorganger is
in de Eshof.
In dit schitterend geïllustreerde boek gaat Inez in gesprek
met haar broer Jos en brengt in haar directe en soms ontroerende stijl de oeroude Bijbelverhalen weer tot leven. Met
haar Rebible-verhalen bouwt ze voort op de traditie van aandachtig lezen, luisteren, interpreteren en doorvertellen. Zo
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voor het uitputten van de aarde, en sindsdien zijn er iedere
keer stapjes en stappen in de goede richting gedaan. We gaan
met plezier ons steentje bij op die weg!
Zo proberen we het schuurtje op de achtertuin zo veel mogelijk met bestaand materiaal weer water- en winddicht te krijgen. Dat lukt heel goed! En overal in de grond treffen we
kleine stukjes plastic afval aan. Die nemen we mee naar huis
en doen die bij het plastic afval. Zo denken we ook aan het
beperken van de ‘plastic soep’ in de zeeën.
Biologisch werken uit zich bijvoorbeeld ook in het zo min
mogelijk schoffelen en het onkruid zo veel mogelijk wieden.
Dit is beter voor het bodemleven en wieden zorgt voor
‘grondiger’ resultaat. We hebben bijvoorbeeld te maken met
Kweek, een grassoort die vooral ondergronds te werk gaat,

ontdekt ze de schoonheid van spiritualiteit ‘dicht bij huis’.
In het dagblad TROUW van 13 december 2017 wordt dit
boek in één zin kernachtig samengevat: ‘De verhalen zijn als
een oeroud gebergte. Het is mooi om te graven en te spitten
totdat je uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe doet’.
Een mooi boek om je te laten inspireren in de zoektocht naar
nieuwe interpretaties van oude verhalen.
Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen.

De Eshoftuin
groeit verder
In de afgelopen maand heeft de Eshoftuingroep met plezier
verder gewerkt in de voor- en achtertuin die we hebben
gehuurd op het moestuincomplex aan de Veenwal. We hebben genoten van het prachtige weer en het daardoor snel
opkomen en zien groeien van wat we gezaaid en gepoot hebben. We verwachten mooie oogsten!
Wie uit de gemeente wil meehelpen of gezellig even langskomen: er staat iedere week een berichtje in de nieuwsbrief/
zondagsbrief en in de nieuwsrubriek op de website met de
actuele gegevens. Je bent van harte welkom!

DUURZAAM EN BIOLOGISCH
We proberen bij alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te
werken, met tweedehands gereedschap (bedankt voor alles
wat al geschonken is!) en het hergebruiken van materialen.
Ook willen we zo veel mogelijk biologisch werken. Bijna
vijftig jaar geleden waarschuwde de ‘Club van Rome’ al
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Gewied onkruid: kweek, paardenbloem, onder
sprietjes heermoes.
door met sterke wortels je hele groenten- of bloemenbed te
overwoekeren. Alleen als je de wortels helemaal uit de grond
zeeft raak je dit kwijt, want een klein stukje wortel gaat zó
weer verder woekeren! Ook Heermoes, ook wel ‘akkerpaardenstaart' of ‘kattenstaart' genoemd is zo’n onkruid. (En
‘onkruid’ is maar een term: net als van Brandnetel kan je er
lekkere thee van trekken! Maar: “don’t try this at home”,
want sommige soorten Heermoes zijn behoorlijk giftig.)
Heermoes kan woekeren door een gebrek aan mineralen in
de grond, maar voor de korte termijn is het voorzichtig en zo
diep mogelijk uitsteken van de stengels de beste oplossing.
De wortels kunnen heel diep in de grond zitten en zijn nauwelijks te zien; het zijn hele dunne zwarte draadjes.
Het wieden kost zo meer tijd, maar je wordt er wel rustig
van, het ontspant; een mooie vorm van ‘mindfullness’. En dat
is voor de duurzaamheid van de geest weer goed!

VOORTGANG VAN DE ESHOFTUIN
Het zaaigoed en de plantjes in de bak is met dit mooie weer
heel hard gegaan. In de komende weken gaan we de eerste
raapstelen, rucola, radijs en mogelijk al wat kroppen sla
oogsten. In de volle grond zijn de maggiplanten (klaar),
andere kruiden en de rabarberplanten (mogelijk klaar) om te
oogsten.
De tuinbonen komen boven de grond, net als de snij- en
sperziebonen (bedankt voor de staken!) en de kapucijners en
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geoogst moet worden op de tafels klaar. De oogst die net zo
goed nog even kan staan, maar al wel volgroeid is, wordt
samen met de bezoekers geoogst. Dat geldt zeker voor de
kruidentuin. We hopen dat dit ook goed werkt, en we zo met
veel mensen ons plezier in het werken in de tuin kunnen
delen.
Belangrijk: wat er die week ‘te halen is’ publiceren we in de
nieuwsbrief/zondagsbrief van de week ervoor, en eventueel
actueel nieuws op de website.
We hopen zo veel mensen een plezier te doen. Wat te veel is
gaat daarna naar de Voedselbank.

Een mooi doorkijkje van de bonenstaken naar de bak.
peulen die tegen het gaas aan groeien. De dahlia’s zijn
gepoot en de eerste asperges zijn geoogst, maar de hoeveelheid en kwaliteit is matig; het zijn al vrij oude planten; de
bedden lagen er al van de vorige huurder. Ook de aardpeer
komt alweer op, een bijzonder knolgewas. We hebben een
paar bedden ingezaaid met allerlei bloemenzaad, naast de al
gepote dahlia’s. Dit alles in de tuin die direct aan de Veenwal
ligt, de ‘voortuin’.
Iets verder op het complex ligt onze ‘achtertuin’, die veel
kleiner is en waar ons schuurtje staat, dat iedere week weer
een stukje gerenoveerd wordt en voller komt te staan. Daar is
de kruidentuin en de fruittuin. De overige grond is bestemd
voor bloemen en pompoenen, die veel ruimte vragen. In de
fruittuin staan een pruimenboompje en een achttal rode- en
blauwe bessenstruiken.

WAAR IS DE TUIN PRECIES?
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.
We hebben vaste tijdstippen gekozen 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.
Contactpersoon is Janiet Kempen, telefoon 06-36 58 71 46,
mail: Eshoftuin1@pgdeeshof.nl

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 creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen
kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Zonder
de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten niet af.
De roeping om onze gave (ook in collecten) te delen
met de geloofsgemeenschap en met medemensen in
nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
3 mei
Bartiméus Sonneheerdt

De ramen er even af; wieden in ‘de bak’, het kasje.

HET DELEN VAN DE OOGST GAAT BEGINNEN
Ons plan was iedere zaterdag te gaan oogsten en een deel
daarvan ’s zondags in De Eshof neer te leggen om mee te
nemen. Wat over of te veel zou zijn, zou naar de
Voedselbank gaan. Dit plan lukt nu niet, omdat De Eshof
zeker tot 1 juni gesloten blijft voor de normale bijeenkomsten.
Nu bieden we aan om naar de tuin toe te komen en zo te
delen in de oogst. De mensen die langskomen kunnen wat
meenemen van de groenten en bloemen die die morgen
oogstrijp zijn. Dat willen we doen op woensdag- en zaterdagmorgen, van 11.00 tot 11.30 uur. We leggen de oogst die
D E
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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 worden waar slechtziende en blinde mensen
dagelijks, soms letterlijk, tegenaan lopen en natuurlijk voor
de benodigde hulpmiddelen. Uw bijdrage is van harte welkom.
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10 mei
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale
functie maar ook mensen van “buiten” zijn
welkom. De doelgroep gasten bestaat uit
mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of
specialist is vastgesteld dat er sprake is van
een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom

17 en 24 mei;
Noodfonds eigen Diaconie
In deze periode van crisis gaan mensen een zware periode door, ook
financieel. Wij hebben (nog) geen
zicht op mensen in onze directe
omgeving die hierdoor mogelijk in
de problemen komen, maar willen
ons daarop wel voorbereiden. Daarom willen wij extra aandacht geven aan ons noodfonds, zodat de diaconie ook de
middelen heeft om deze mensen te helpen wanneer ze het
nodig hebben. Uw steun wordt enorm gewaardeerd!

31 mei; Collecte op Eerste Pinksterdag
ZWO Queen of Peace Highschool
Philomena, John en Mary wilden graag naar Nederland
komen om de mensen die hen de laatste jaren ondersteund
hadden te bezoeken. Het plan was om op eerste Pinksterdag

in de Eshof, in ons midden, te zijn. Vanwege
de corona crisis kan dit helaas niet doorgaan.
Het plan van de ZWO is om op deze zondag
toch aandacht te besteden aan Queen of Peace
highschool. We willen met de collecte graag
een bijdrage leveren aan de bouw van een jongerenverblijf op de campus van QoP. De onderwijsinspectie
heeft het bestaande verblijf afgekeurd. Het team moet nu
zorgdragen voor passende huisvesting. Anders mogen de jongeren niet meer op de campus verblijven en overnachten.
Als dit niet meer kan, zullen meerdere studenten afhaken,
omdat de afstand vanuit huis naar QoP te groot is.
De ZWO vraagt aan de gemeente om support voor dit project door een bijdrage over te maken naar de collecte van 31
mei 2020. Ook zal de ZWO deze collecte aanvullen met een
verdubbeling van de opbrengst en een extra bijdrage.

7 juni
Passantenverblijf Amersfoort
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het
Passantenverblijf aan de
Arnhemseweg in Amersfoort. Daar
krijgt hij of zij een bed, een douche,
een warme maaltijd en ontbijt. We
kunnen door onze bijdrage ervoor zorgen dat deze mensen,
zonder vaste woon- of verblijfplaats, toch het gevoel geven
ergens welkom te zijn. Uw bijdrage is van harte welkom.

Kinderdienst
Op 5 april was het eindelijk zover..... Palmpasen 2020. Wat jammer dat we niet met z’n allen in de
Eshof konden zijn om een Palmpasenstok te maken. In plaats van de Palmpasenstok hebben we een
knutsel gemaild en op de website gezet. Dit zijn de foto’s die we ontvangen hebben van de gemaakte
knutsels.
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Uit de Kerkenraad
In de afgelopen weken is de
kerkenraad niet bij elkaar
geweest. Dat betekent ook
dat er op dit moment niet
heel veel is dat ik hier met u
kan delen. Wel hebben we
een aantal besluiten genomen via de email. Over
deze besluiten wil ik u hier
informeren.

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

Mandatering moderamen
Allereerst wil ik u meenemen in de afspraken die we hebben
gemaakt in de kerkenraad over de besluitvorming in de
Eshof in deze uitzonderlijke situatie. De kerkenraad heeft het
moderamen het mandaat gegeven om besluiten te nemen die
te maken hebben met de maatregelen rondom het gaande
houden van onze organisatie/gemeenschap in tijden van het
coronavirus. Dit voor de periode dat het door de overheid
niet wordt toegestaan om met grote groepen mensen bij
elkaar te komen. Met daarbij de afspraak dat het moderamen
via de mail verantwoording aflegt aan de kerkenraad over
genomen besluiten.

Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
email: rondomdeeshof@gmail.com

Distributie

Annie en Frans Hanse;

Inleverdata

Inleverdatum voor het juninummer is

dinsdag 26 mei 2020

Inleverdatum voor het juli/augustusnummer is
dinsdag 30 juni 2020

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Vergaderen in deze tijd
We komen op dit moment niet fysiek bij elkaar om te vergaderen. Het moderamen heeft op 7 en 23 april vergaderd via
een videoverbinding. De bezinningsdag van de kerkenraad
op 9 mei gaat niet door. Het moderamen vergadert weer digitaal op 14 mei. Voor de jaarrekeningen van de diaconie en
het CvK geldt dat we de besluitvorming in de kerkenraad via
de e-mail doen. Zo kunnen we voldoen aan de termijnen van
de PKN om op tijd de jaarrekeningen af te hebben.
Jaarrekening 2019 diaconie en ZWO vastgesteld
De jaarrekening van de diaconie en de ZWO over 2019 is
door de kerkenraad via een emailvergadering vastgesteld.

Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad

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 eventueel 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
D E
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ZWO Update
INTRODUCTIE LAURA STITSELAAR

Ik ben als jongere eerder mee gegaan met diaconale projecten naar Moldavië en India. Hier kijk ik nog altijd met veel
voldoening op terug. De reizen zijn op zich al een hele
ervaring, maar de betrokkenheid en steun vanuit de
gemeenschap zorgde ook voor vele bijzondere momenten.
Het is nu lastig in deze tijd, maar ik hoop jullie snel te
kunnen zien en spreken.
Groeten, Laura

Graag stelt deze maand Laura Stitselaar zich voor
aan de gemeente. Laura is sinds afgelopen maart,
na het vertrek van Jessica Hofman, het nieuwste
ZWO-lid en geen onbekende voor velen binnen de
gemeente.
NACHT VAN DE VLUCHTELING
Hierbij bedanken we tevens Jessica Hofman voor
al haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar Hierbij geven we ook een update
veel succes met haar baan en studie.
over de Nacht van de
Ik ben Laura Stitselaar, 27
jaar oud. Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd en
ben werkzaam als supervisor in een magazijn van
Johnson & Johnson. Hierbij
stuur ik een team aan die
ervoor zorgt dat operatiesets
op huurbasis aan ziekenhuizen worden geleverd. Ik
vind het commerciële
bedrijfsleven erg leuk en
uitdagend, maar ik mis de
laatste jaren wel het maatschappelijk betrokken zijn. Zodoende werd ik erg enthousiast toen ik benaderd werd voor de ZWO.

Vluchteling, die vanwege het
coronavirus is uitgesteld naar
2021.
Alle mensen die ingeschreven
waren voor de 2020 editie, zijn
automatisch ook weer ingeschreven voor 2021. Dit geldt
dus ook voor de groep lopers vanuit De Eshof.
Daarnaast is de organisatie van het evenement druk bezig
om een digitale versie van de Nacht van de Vluchteling op
te zetten. Een deel van de opbrengsten die met deze digitale actie wordt opgehaald zal gaan naar de coronabestrijding
in de vele vluchtelingenkampen.
Meer informatie hierover is te vinden op:
www.nachtvandevluchteling.nl

Bloemenfonds
Lieve mensen,
Aan bloemengeld is nu ongeveer 1/3 binnengekomen van wat we gewend zijn.
Hier kunnen we dus misschien ook 1/3 mee bereiken van wat we zouden willen.
Dus..... voor wie nog niet heeft bijgedragen? Geef alstublieft voor onze mede-gemeenteleden, die dat erg
waarderen of nodig hebben.
Graag op rekeningnummer NL66RABO0302213813 Bloemenfonds t.n.v. mevr. E. Lekkerkerker.
Hartelijk dank voor uw medewerking in deze bijzondere tijd. En ... blijf gezond!
Hartelijke groet – Lies en Joke
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