Juni 2020

Gerda

Als ze danst danst ze wat mooi is
plukt ze stralen uit de zon
geeft aan wie het nodig heeft
zoveel ze kan
meer dan er staat opgeschreven
ze raakt het leven aan
verzacht, geeft vorm
zo rijkt ze naar de ander uit
we moeten het zelf doen
elkaar beter maken
waarom we leven, geen idee
we leven in dat wat we niet kunnen bevatten, zegt ze
in een tango met de natuur
als ze aan leven denkt
denkt ze aan mensen om haar heen
aan haar geliefde
samen geef je licht
mens wat ben je mooi
met kleuren waardoor we glimlachen
liefdevol, wijs, zachtmoedig
prachtige breekbare vrouw
geloof als een hart in haar handen.
een brug tussen kerken
iedereen bij iedereen
God bij God
als er geen verschil is dan hoeven we dat ook niet meer te bestrijden
Op haar open ogen legt ze liefde
ze kijkt er doorheen en ziet dat jij goed bent
op open handen haar woorden
goede wensen voor al haar geliefden,
dat ze met haar verbonden zijn.

Jantine Dijkstra
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
zondag 07 juni		
10:00 uur
ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
					Collecten: Passantenverblijf Amersfoort en de Eredienst
zondag 14 juni		
10:00 uur
ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
					Collecten: Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
zondag 21 juni		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot: alternatieve dienst te beluisteren via Internet
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Onderhoud gebouw

zondag 28 juni		
10:00 uur
ds. Ellie Boot en Linda de Wals: Feest van Petrus en Paulus: 				
					
alternatieve dienst te beluisteren via Internet
					Collecten:
zondag 05 juli		
10:00 uur
ds. Ellie Boot en Kees Posthumus: alternatieve dienst te beluisteren via Internet;
					thema 'Dwars door de Bijbel'
					
Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk

Agenda
donderdag 25 juni

20:00 uur

Moderamen

donderdag 09 juli		

20:00 uur

Kerkenraad

woensdag 19 augustus

20:00 uur

College van kerkrentmeesters
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Kerkdienst en liturgie
ZONDAG 28 JUNI: OECUMENISCHE VIERDAG
VAN PETRUS EN PAULUS
In normale tijden zouden we op zondag 28 juni te gast zijn
in het Pauluscentrum. Daar zouden we dan in oecumenisch
verband de dag van Petrus en Paulus vieren. De eigenlijke
gedenkdag is 29 juni: de dag waarop Petrus en Paulus zouden zijn gestorven, dat wil zeggen: de dag waarop ze weer
opnieuw werden geboren in Gods heerlijkheid.
De naam Petrus betekent ‘rots’. Jezus zegt in de evangeliën
dat hij op deze rots, Petrus, zijn kerk zal bouwen. Daarom
wordt Petrus vaak beschouwd als de grootste apostel. Voor
rooms-katholieken geldt hij als de eerste paus.
Volgens de overlevering is Petrus tijdens de eerste christenvervolging onder Nero (circa 64 na Christus) gekruisigd. Op
zijn eigen verzoek werd hij ondersteboven gekruisigd omdat
hij zich niet waardig achtte op dezelfde manier te sterven als
Jezus.
Paulus wordt de ‘apostel der heidenen’ genoemd.
Oorspronkelijk heette hij Saulus. Opgevoed als joods wetgeleerde vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar kwam door
een visioen tot bekering. Daarna noemde hij zich met zijn
Romeinse naam Paulus (= klein). Hij reisde door het
Romeinse Rijk en stichtte een groot aantal gemeenten.
Uiteindelijk kwam hij als gevangene in Rome terecht.
Tijdens de vervolging door Nero zou ook hij gedood zijn.
Paulus onderging
niet dezelfde vernederende dood als
Petrus, omdat hij
een Romeins burger
was. Hij werd door
het zwaard onthoofd.

ZONDAG 5 JULI: ‘DWARS DOOR DE BIJBEL’
In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland speelt
Kees Posthumus in het seizoen 2019-2020 een solovoorstelling: ‘Dwars door de Bijbel!’ Hij verbindt daarin tientallen
dwarse en inspirerende Bijbelverhalen uit het Eerste en het
Tweede Testament met elkaar. Alle liefdes uit de Bijbel, de
verloren zoon heen en terug,
profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een
liedje; in ruim een uur zijn we
weer helemaal up-to-date met
de Bijbel. De voorstelling komt
uit in het kader van het jaarthema 2019/2020 van de PKN:
Een goed verhaal. Verhalen van
toen en daar worden verhalen
voor mensen van hier en nu.
We zullen maar met een beperkt aantal mensen in de Eshof
aanwezig kunnen zijn. Gelukkig vindt Kees de uitzending
via facebook en YouTube geen probleem, al is het wel handig als we die er na enkele dagen weer afhalen. We zullen
beginnen met een openingswoord en een lied en besluiten
met een lied en de zegen, en tussendoor is dan het woord
aan Kees.
Ellie Boot

Omdat er in juni in
het Pauluscentrum
nog geen vieringen
worden gehouden,
zal de dienst in de
Eshof plaatsvinden.
Linda de Wals en ik zullen erin voorgaan. Op de inmiddels
hopelijk bekende manieren, via kerkdienstgemist.nl of de
facebooksite van de Eshof of via het YouTubekanaal van
Coralien Toom, kan ieder die wil thuis meevieren.
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Wie komt de basiscatechese versterken?
GELIJKTIJDIG MEEVIEREN VIA FACEBOOK
Van één van onze gemeenteleden kregen we een goede tip:
het is mogelijk om via Facebook de dienst in de Eshof te
bekijken zonder dat het nodig is eerst zelf een account aan
te maken.
Klik op deze link: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Protestantse-Gemeente-deEshof-Hoevelaken-596394683725860/

Als je de link aanklikt en naar beneden scrolt op de pagina
krijg je het scherm voor ‘aanmelden of nieuw account aanmaken’ te zien.
Onder ‘Nieuw account aanmaken’ staat ‘Niet nu’. Als je
daar op klikt, kun je daarna iets terug naar boven scrollen
en de dienst meekijken.
Hieronder een afbeelding van het computerscherm ter verduidelijking:

Na de zomervakantie hopen we te kunnen starten
met een nieuwe groep basiscatechisanten. We zullen
daarvoor alle kinderen uit de Eshof uitnodigen die
dan (8,) 9 en 10 jaar oud zijn, oftewel die in september in groep 6 en 7 van het basisonderwijs zitten.
Wie vindt het leuk om met kinderen te werken en
heeft zin om met deze groep aan de slag te gaan?
De afgelopen twee jaar hebben Henk-Harm Beukers en
Gerwin Duine het lesmateriaal verrijkt met filmpjes en werkvormen. Dankzij hun werk ligt er in september een mooi
draaiboek voor de lessen klaar. Judith van de Kamp regelt op
de achtergrond alle organisatie en pr.
Gerwin zal ook met de nieuwe groep kinderen aan de slag
gaan, maar Henk-Harm stopt ermee. We zoeken dus iemand
die, samen met Gerwin, de lessen wil gaan geven. Mogelijk
zoeken we zelfs drie nieuwe catecheten: de nieuwe groep
kinderen bestaat misschien wel uit twintig! Er zijn ongeveer
25 lessen per jaar (tussen half september en half april) van
elk drie kwartier tot een uur. De tijd van de catechese is
maandagavond 19.00-19.45 uur. In totaal krijgen de kinderen
twee jaar les. We organiseren elk jaar ook enkele leuke
excursies, zoals naar de Franciscus Xaveriuskerk en de
Joodse synagoge in Amersfoort.
De kinderen komen in het algemeen met veel plezier en
raken door de basiscatechese vertrouwd met elkaar. Soms
komen er ook kinderen meedoen die geen kerkelijke achtergrond hebben, wat de gesprekken alleen maar verrijkt.
Kortom, de basiscatechese is leuk!
Wil je hier meer over weten?
Neem contact op met Gerwin:
gerwin.esther@kpnmail.nl of
033 4632324.
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Uit de Kerkenraad

Waarneming ds. Ellie Boot in de zomervakantie

De kerkenraad is blij dat we tijdens de zomervakantie van Ellie, in geval van nood, een beroep
De kerkenraad is ook in de kunnen doen op Rik Willemsen. Rik heeft stage
afgelopen weken niet bij gelopen in de Eshof en is dus een bekend gezicht
elkaar geweest. Wel hebben
we een aantal besluiten geno- in onze gemeente.
men via de email. Over deze
besluiten wil ik u hier infor- Vergaderen in deze tijd
meren.
Omdat we elkaar als kerkenraadsleden al een tijdje
niet hebben gezien, ontmoeten we elkaar digitaal
op 28 mei. Het is geen officiële vergadering, maar
een digitale ontmoeting, om elkaar even te zien en
Jaarrekening 2019
te horen hoe het met iedereen gaat. Als de geplanDe jaarrekening van de Eshof, opgesteld door het
de versoepelingen doorgaan, dan hopen we dat
college van kerkrentmeesters, is in een emailverde kerkenraad op 9 juli weer fysiek bij elkaar kan
gadering vastgesteld. Inmiddels hebben we van de
komen. Zo sluiten we dan dit seizoen af.
PKN een bericht gekregen dat zij de jaarrekening
hebben beoordeeld en er geen vragen over hebben.
Sienke Wolters,
Dat betekent dat de jaarrekening 2019 is afgerond.
voorzitter kerkenraad

Nieuws over de levensboom
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.

FINANCIËN
• Er is inmiddels € 1.400
binnen, dat betekent dat
er nog ca € 1.700 nodig is.
• Uw gift is van harte
welkom op Rek.nr.
NL25 RABO 03737 35367
tnv Prot.Gemeente ‘de
Eshof’ o.v.v. Levensboom.
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Dit keer een kort bericht over de Levensboom.
Ondanks de corona-tijd groeit de boom voorspoedig.
De opdracht is gegeven. In de volgende Rondom
vertellen we wanneer de boom in de kerk komt te
staan. We denken na hoe we de kinderen bij het
proces gaan betrekken.

Werkgroep Levensboom ,
Ilse Heining, Sierou de Vries, Lieske Duim en
Dicky van der Veer (namens de Vormgroep)
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Vorming & Toerusting
Er zijn geen activiteiten van Vorming & Toerusting
te melden. Ook in normale omstandigheden zou het
seizoen afgelopen zijn. Maar dat betekent niet dat
we als commissie jullie niet attent kunnen maken op
allerlei culturele activiteiten die vanuit huis gedaan
kunnen worden. Was het vorige maand de Rebible,
dit keer willen we jullie, voor zover nodig, wegwijs
maken in een virtueel museumbezoek.
VIRTUEEL MUSEUM BEZOEK
Bezoeken aan musea zijn, nu de beperkingen wat worden
versoepeld, slechts beperkt mogelijk. Waarom dan niet een
museum naar je keuze virtueel bezoeken. Het enige wat je
nodig hebt is een computer of Ipad met een internet verbinding. De mogelijkheden om honderden musea over de hele
wereld te bezoeken staan voor je open. Velen zullen de toepassing kennen en er ook regelmatig gebruik van maken
maar voor hen die nog onbekend zijn met deze wijze van
museumbezoek, volgt hieronder een korte uitleg.
Laten we eens een bezoek brengen aan het Kröller-Müller
museum in het park De Hoge Veluwe in Otterlo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open internet en toets in:
https://artsandculture.google.com
Klik aan de linkerzijde op de drie liggende streepjes
Klik op ‘collecties’
Scroll een klein eindje naar beneden naar het 		
Kröller-Müller museum
Klik op het plaatje en alle mogelijkheden van het
museum verschijnen in beeld
Voor de tekst in het Nederland, klik op ‘Vertalen
met Google’
Per collectie wordt het aantal items vermeld.
Klik op het item van je voorkeur.
Klik op het schilderij en het schilderij verschijnt 		
groot in beeld voorzien van een uitleg.

Door onder in beeld op één van de schilderijen te klikken
komt het betreffende schilderij direct in beeld met vermelding
van de titel.
De mogelijkheden om musea over de hele wereld te bezoeken, zijn vrijwel onbeperkt. Wanneer je op het beginscherm
op ‘kaart’ klikt, kan in elke willekeurige plaats op de wereld
museum collecties bekeken worden.
De commissie Vorming & Toerusting wenst je veel plezier
met het virtuele museumbezoek.

OVERIG NIEUWS VAN VORMING &
TOERUSTING
Het overlijden van Gerda
Kammeijer heeft een gat
geslagen in de commissie.
Gerda was nog de enige
vertegenwoordiger van de
Paulusgeloofsgemeenschap.
We zullen haar geweldig
missen maar gelukkig is er
een opvolger.
Wim Eggenkamp, lid van de Paulusgeloofsgemeenschap en
woonachtig in Nijkerk zal met onmiddellijke ingang de commissie versterken. Wim, van harte welkom!
Frits Harmsen.

Op deze wijze kan de hele collectie van het museum worden
doorlopen, gratis en zonder in een lange rij te hoeven aansluiten.
Bij een groot aantal musea, bijvoorbeeld het Rijksmuseum,
kun je ook online wandelen. Klik onderaan de museumpagina op ‘museum View-Weergaven'. Met behulp van de computermuis (linker muisknop ingedrukt houden) wandel je
door het hele museum door de pijl in het beeld te volgen.
Door op + te klikken kan ingezoomd worden op een schilderij of toelichtende tekst.
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#Staycool in corona-tijd
Het jeugdwerk van de kerk staat stil vanwege de corona-lockdown die Nederland in zijn greep heeft. We willen laten zien dat
de kinderen ook in deze tijd onderdeel zijn van onze gemeenschap.
We verrasten de kinderen van de Eshof tussen de 4 en 16 jaar in de meivakantie met een kleine attentie. Ze mochten een ijsje
eten en ook nog iemand anders trakteren. Onder het mom #staycool in corona-tijd. Dat viel goed in de smaak.
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Het nieuwe normaal?

Of hoe kijken we tegen de kerk van morgen
aan.
De kop boven dit stukje is ondertussen in deze tijd
een gevleugelde uitspraak geworden. Je hoort en
ziet het overal verschijnen. De tweede zin is al wat
meer gericht, en geeft aan dat we door de eerste zin
in een versnelling zijn geraakt door de coronacrisis,
ook in het kerkzijn. Alles en iedereen wordt geraakt,
lijkt het. Het isolement en het daardoor elkaar minder ontmoeten heeft verstrekkende gevolgen. Juist
ook als kerkelijke gemeente merken we die verandering.
Wij, Coralien en Thijmen, kunnen in deze tijd een steentje
bijdragen door kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl
en facebook te verslaan. Met een moderne smartphone op
een geïmproviseerd statief (selfiestick in een houten blok),
een noodkabeltje en een koptelefoon voor de geluidsweergave vanaf de versterker van de kerk, dus op amateuristische
wijze, proberen we een acceptabele opname te maken van de
diensten. Binnenkort kunnen we gebruik maken van een stabieler statief, zodat er wat meer “gespeeld” kan worden met
de opnames.
Er gaat op niet al te lange termijn hopelijk wel verandering
komen. Door de geluidsgroep wordt al gekeken hoe we de
huidige apparatuur kunnen gaan vervangen door nieuwe
spullen van betere kwaliteit, zodat de luisteraar thuis ook de
kwaliteit van de muzikale bijdrage tijdens de dienst kan gaan
waarderen. Ook wordt er aan gedacht om via kerkdienstgemist een permanente beeldverbinding mogelijk te maken.
Maar dit alles kost veel geld en de nodige inspanning om het
zover te krijgen. Maar we kunnen niet achterblijven als
Eshofgemeente, denken we. Het zou een uitkomst zijn voor
diegene die niet fysiek naar de Eshof kunnen komen.
Er zit echter ook een andere kant aan. Soms krijgen wij nu te
horen dat mensen nog nooit zo vaak in de kerk zijn geweest
als nu, op een virtuele wijze. Is de huidige manier van beeld
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en geluidverbinding het “nieuwe normaal”? Is dit de richting
van de maatschappelijke ontwikkeling die we moeten volgen? Of is het fysieke contact, het zien en elkaar spreken,
tijdens en na de kerkdienst niet veel belangrijker? Zoals Elly
Boot in de overdenking van zondag 24 mei zei, dat als
iemand valt je de helpende hand kan toesteken. Maar ook als
je zelf valt is het dan niet fijn als er een hand naar je wordt
uitgestoken? Dat kan toch alleen maar als je elkaar regelmatig ontmoet.
Daarvoor is een beeld- en geluidsverbinding ontoereikend.
Prima als je om bepaalde redenen niet naar de Eshof kunt of
wilt komen. Een heel belangrijke toevoeging voor onze
gemeente, dat is zeker.
Voorlopig blijven Coralien en ik de kerkdiensten op deze
manier bij u thuis brengen, soms met wat gebreken en haperingen. We hopen dat u dat ons niet kwalijk neemt. Maar we
vinden het fijn én leuk om op deze manier een bijdrage te
leveren aan de kerkdiensten in de Eshof.

Coralien en Thijmen Toom
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Solidariteitskas
Om de kerkelijke acties niet tegelijk in uw brievenbus te laten vallen, is er gekozen voor de Kerkbalans
in januari te bezorgen en het bloemenfonds twee maanden later.
Vandaag vindt u de vraag voor de Solidariteitskas als
bijlage in de Rondom van Juni.
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met
een bedrag per belijdend of doop gemeentelid. Zo
ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.
Dit steunfonds is er voor gemeenten die tegen grenzen
aan lopen. Het ontbreekt hen niet aan ideeën, maar
wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is de
Solidariteitskas tot stand gekomen.
Voor deze vrijwillige bijdrage is een acceptgiro
bijgesloten.
Henry Westein

Verwarming in
‘de Eshof’.
Na ongeveer 22 jaar probleemloos onze Eshof te
hebben voorzien van warmte, was nu de tijd gekomen om de 3 Nefit CV-ketels te vervangen.
De uitstoot van schadelijke stoffen bleek afgelopen najaar
te hoog te zijn.
Na onderzocht te hebben wat de beste oplossing zou zijn,
en na informatie hierover bij een eventuele leverancier te
hebben ingewonnen, hebben we besloten tot de aanschaf
van 2 ketels van Nefit en een aparte elektrische boiler voor
de warmwatervoorziening.
Hiervoor moest ook de regeleenheid voor de aansturing
van de ketels in cascademode en modulerend werken worden aangepast.
We hopen dat deze nieuwe ketels ‘de Eshof’ minstens
zolang zullen verwarmen als de vorige.
College van Kerkrentmeesters.
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Domme dood
Dood…
Wie denk je wel dat je bent?
Waar haal je het lef vandaan
om blind om je heen te slaan?
Jij bestaat bij de gratie van leven.
Heb je dan geen enkel respect
voor wie je volkomen willekeurig
geniepig sloopt en nekt?
Dood…
Hoe kijk jij naar jezelf?
Wat zie jij in de spiegel
als je je zwarte masker afzet?
Je moet je de ogen
uit je doodskop schamen.
De grimlach van je lippen schrapen.
De ijslaag van je hart ontdooien.
Jij moederziel verlaten zielenpoot.
Dood…
Waarom uitgerekend zij?
Jij zwijgt in duizend dode talen,
Omdat je maar wat doet.
Nietsontziend om je heen maait.
Gewetenloos je levens graait,
niet wetend wat je aanricht en vernielt.
Ja, dood, ik ben kwaad op je.
Op wie anders?
Ik weet heus wel dat het nergens op slaat.
Dat jij ook maar
een ongeleid projectiel bent.
Onlosmakelijk verbonden met ons leven.
Niet meer dan kille kou te geven.
Jij hebt geen roer, geen routekaart.
Jij bent mijn woede niet eens waard.
Jij hebt geen woning, geen adres.
Alleen een zwaard van Damocles.
Toch klaag ik jou aan en niet God
die, naar ik weet, ook liefde heet.
Hij is er in het hoogste lied
en ook in peilloos diep verdriet.
Die met je mee huilt, hoop ik dan,
omdat hij dood niet hebben kan.
Het spijt me, dood, dat ik jou dis.
Het is verdriet. Het is gemis.

Dood…
Denk maar niet dat jij de winnaar bent.
Dat jij de strijd met overmacht,
en glorieus gewonnen hebt.
Ja, je hebt haar lichaam uitgehold,
haar cellen stuk voor stuk gemold,
maar wie zij diep vanbinnen is,
daar kun jij, dood,
met jouw tentakels zelfs niet bij.
Het stempel dat zij achterlaat,
staat eeuwig in ons hart gegrift.
Haar energieke levensdrift.
Haar humor die de ernst
zo weergaloos verzacht.
Haar zorgen om wie zij bemint,
haar hand die snel het goede vindt;
haar wil om te presteren geeft ons kracht.
Haar snelheid die jou stil laat staan,
die harder raast dan een orkaan.
Haar vechtlust als het duister naakt.
De chaos die zij orde maakt.
Haar trouw aan wie dat nodig heeft.
De energie die zij je geeft.
Vakantie als een grote kans.
Met Peter samen naar La France.
Al die herinneringen, dood,
kun jij met honderd zeisen niet bedreigen.
Geen vezel van haar wezen breekt
als jij een poging waagt.
Jij zal in alle eeuwigheid
geen grip op Gerda krijgen.
Haar liefde is voor altijd
wat ons steunt en wat ons draagt.
Dus, domme dood,
Jij blijft met lege handen.
Jij ziet verslagen toe
hoe of het leven wint.
Jouw zinloos povere pogingen
die zullen altijd stranden
op wat de mens gezaaid heeft,
waardoor iets nieuws begint.
Gerard van Midden

Dit gedicht is, evenals het gedicht op de binnenkant van de omslag, speciaal gemaakt voor Gerda Kammeijer
D E
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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
email: anniehanse@hotmail.com

Inleverdata

Inleverdatum voor het juli/aug.nummer is

dinsdag 30 juni 2020

Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag 25 augustus 2020

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

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

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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