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      Onderweg.

     Kom, zei Hij
en spoorde mij aan
    tot verder gaan.
       Nee, zei ik
    het is de moeite
      niet waard
om verder te gaan,
de weg is te moeilijk
het doel te ver weg,
onbereikbaar voor mij.

     Mild vroeg Hij:
waar spreek je over?
   Ik ben het begin
en Ik ben het einde.
   Mijn liefde leidt je
van het ene punt
   naar het andere.
Hier neem mijn hand.
          Kom nu!

Verwonderd nam ik zijn hand,
       ging ik mee.
         Sindsdien
     ben ik met Hem
         onderweg.

Marie Hüsing
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zondag 05 juli  10:00 uur ds. Ellie Boot en Kees Posthumus: thema 'Dwars door de Bijbel'
     Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk
 
zondag 12 juli  10:00 uur ds. Annette Sprotte, Leusden
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en de Eredienst
 
zondag 19 juli  10:00 uur Rik Willemsen
     Collecten: Stichting Moederzorg en Muziek en Liturgie
 
zondag 26 juli  10:00 uur drs. Johan Blok, Wageningen
     Collecten: Eigen Diaconie en Jeugd- en Jongerenwerk
 
zondag 02 augustus 10:00 uur Lieske Duim
     Collecten: Hospice Nijkerk en Onderhoud gebouw
 
zondag 09 augustus 10:00 uur ds. René Rosmolen, Hoogland
     Collecten: Eigen Diaconie en de Eredienst 

zondag 16 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Leger des Heils en Muziek en Liturgie
 
zondag 23 augustus 10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten
     Collecten: Stichting de Hoop en Vorming & Toerusting
 
zondag 30 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud Gebouw
 
zondag 06 september 10:00 uur ds. Ellie Boot/bevestiging ambtsdragers/HA
     Collecten: Eigen Diaconie en Pastoraat 

     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof" 

Agenda
donderdag 09 juli  20:00 uur Kerkenraad

woensdag 19 augustus 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 27 augustus 20:00 uur Moderamen

donderdag 10 september 20:00 uur Kerkenraad         
               
               
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Weer kerkdiensten in de Eshof
Na ruim drie maanden digitale morgengebeden gaan we vanaf 5 juli weer kerkdiensten met gemeentele-
den houden in de Eshof. Daar zijn we erg blij mee! Uit al uw reacties weten we dat velen de uitzending 
van de morgengebeden via kerkdienstgemist en Facebook waarderen. En tegelijkertijd ook het samen 
vieren, zingen en ontmoeten missen. We kunnen weer bij elkaar komen, maar het ziet er wel anders uit 
dan we gewend zijn. Ik neem u graag mee in onze afwegingen en in hoe het in zijn werk zal gaan.

Vanuit de kleur van de Eshof

Bij het bedenken hoe we de diensten in de Eshof inrichten hebben we de kleur van de Eshof en uw reacties op onze vragen 
als uitgangspunt genomen. In het afgelopen jaar hebben we in de Eshof onze ‘kleur’ beschreven, waarin we beschrijven wie 
wij zijn als Eshof gemeente. 
1.   We geloven met ons hart en willen dat geloof beleven, doorgeven en zichtbaar maken.
2.   We willen een open, verbindende en gastvrije gemeenschap zijn die ruimte biedt aan iedereen. We erkennen hierbij 
      dat elke leeftijdsgroep een eigen invulling zoekt.   
3 .  We willen zichtbaar maken wat we geloven door elkaar te ontmoeten en te dienen.

Kwaliteit boven kwantiteit

De basis voor de nieuwe opzet is daarom: binnen de richtlijnen op een gastvrije manier samen ons geloof beleven en elkaar 
ontmoeten. We kiezen dus voor de kwaliteit van het samenkomen (de beleving van samen vieren en ontmoeten) in plaats 
van de kwantiteit (zoveel mogelijk mensen tegelijk).

Ons gebruiksplan

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Het 
gebruiksplan beschrijft hoe we onze activiteiten in onze gebouwen inrichten in verband met de maatregelen vanwege de 
coronacrisis. U vindt het gebruiksplan op onze website en u kunt het opvragen bij de scriba.

Leren van onze ervaringen 

Niemand van ons heeft ervaring met het organiseren van een kerkdienst met 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers. We 
hebben het nu uitgedacht en gaan vanaf 5 juli met elkaar ervaren hoe het in de praktijk werkt. We hebben afgesproken dat 
we in het moderamen van 27 augustus evalueren hoe het gaat. Als daaruit blijkt dat we het plan moeten aanpassen, dan doen 
we dat. Daarnaast wordt het gebruiksplan steeds aangepast als de richtlijnen van de overheid veranderen.

Hoe werkt het dan concreet?

We werken met uitnodigingen 
We kiezen ervoor om maximaal 30 ‘kerkgangers’ per kerkdienst uit te nodigen. Wilt u graag een kerkdienst bijwonen, ver-
derop leest u hoe het werkt. Helaas is het nog niet mogelijk om ‘spontaan’ een kerkdienst bij te wonen. U kunt alleen komen 
als u uitgenodigd bent voor die zondag en de uitnodiging hebt bevestigd. Bij de deur wordt bijgehouden wie aanwezig zijn. 
Deze aanwezigheidsregistratie is van belang voor het contactonderzoek wanneer blijkt dat een van de kerkgangers COVID-
19 heeft gekregen. Na 4 weken wordt deze registratie vernietigd. 

•	 Veiligheid voorop
Om het bijwonen van een kerkdienst in de Eshof voor elkaar zo veilig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om u 
aan alle richtlijnen van het RIVM te houden. Dat betekent in ieder geval dat u:
- thuis blijft als u verkoudheidsklachten heeft of koorts, 
- 1,5 meter afstand houdt van mensen die niet tot uw huishouden behoren 
- en dat u in de elleboog hoest of niest.
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•	 Hoeveel mensen zijn er dan aanwezig?
Naast de 30 ‘kerkgangers’ zijn er medewerkers aanwezig. Bij medewerkers moet u denken aan de voorganger, ambts-
dragers, organist, koster, geluidstechnicus, zangers. We zorgen ervoor dat er voldoende plaats is op voldoende afstand 
voor alle aanwezigen. 

•	 Helaas geen samenzang
Hoewel we het allemaal erg missen, is er tijdens de kerkdienst geen samenzang mogelijk. Het is nog niet bekend is 
wat het risico hiervan is, daarom doen we het niet. De muziek en het zingen worden verzorgd door de organist en 
twee of drie zangers. De zangers staan in de hoek bij de kansel op voldoende afstand van de overige aanwezigen.

•	 Ontmoeting
Ontmoeting is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van de zondagse kerkdienst. Om het ontmoeten mogelijk te 
maken, kiezen we ervoor om (als het droog is) na de dienst buiten op het kerkplein koffie te drinken.

•	 We voorkomen filevorming in het kerkgebouw
       * Welkom

U wordt welkom geheten bij de voordeur en daar wordt u de weg gewezen.
       *    Collecte

Er is geen collecte in de dienst, deze blijft net als nu digitaal. Zo hoeven we geen collectezakken door te geven en 
is er geen kans op filevorming bij een deurcollecte.

       *    Tekenen van de zondagskaart
Deze wordt ter plekke getekend door de voorganger en de ambtsdrager(s). We willen voor alle anderen online een 
mogelijkheid tot tekenen creëren.

•	 U kunt zelf uw zitplaats kiezen
De stoelen in de kerkzaal staan zo opgesteld dat er voldoende ruimte is om zelf uw plaats te kiezen. Gezinnen kunnen 
stoelen bij elkaar schuiven. De stoelen voor de medewerkers op de eerste rij zijn voorzien van een sticker ‘gereser-
veerd’. We vragen u om elkaar de ruimte te geven. 

•	 Hygiëne in het gebouw
       *      Bij de deur staat desinfectiegel
       *      U wordt verzocht het toilet alleen te gebruiken als het echt niet anders kan
       *      Voor de dienst wordt de kerkzaal goed geventileerd
       *      Tijdens de dienst staan de ramen en zo mogelijk de kerkdeuren open

Hoe gaat het met de uitnodigingen? 
Omdat het veel leuker is om uitgenodigd te worden dan om te reserveren, hebben we daarvoor gekozen. Iedereen die aangegeven 
heeft een kerkdienst te willen bijwonen, kan de komende weken één of meer uitnodigingen verwachten. 
Op maandag ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de kerkdienst van de zondag erop. Gevraagd wordt om vóór de 
woensdag te reageren of u op de uitnodiging ingaat of niet en met hoeveel mensen. Voor de plaatsen die vrijkomen sturen we op 
woensdag nieuwe uitnodigingen, waarop we vrijdag graag een reactie willen hebben. Kunt (of wilt) u komende zondag niet, 
maar wilt u wel graag bv. de zondag erop komen, geeft u dat aan, we willen met uw wensen zoveel mogelijk rekening houden.

Gaat dit werken?
Dat gaan we ervaren! Na de vakantie kijken we of we hiermee doorgaan. Een paar dingen zijn wel belangrijk, zoals:
-    Als u nog niet reageerde op de vraag of u wel of (nog) niet bij de kerkdiensten aanwezig wilt zijn, geeft u dat dan door. 

Dat kan bij Ellie Boot en bij Lieske Duim (die voorlopig de uitnodigingen verzorgt). Hieronder leest u Lieskes mail-
adres en telefoonnummer.

-    Hoort u van mensen dat zij graag een dienst bij willen wonen (en uiteraard is dat niet beperkt tot de Eshofleden), 
geef het door!

-    We maken vast fouten, daarvan willen we leren, dus vertel het ons. Zo werken we goed samen. 

Het belangrijkste is dat we elkaar de ruimte geven, zowel letterlijk als figuurlijk, zodat we de kleur van de Eshof ook hier-
in duidelijk maken. Het nieuwe ‘corona-gebruiksplan’ voor de Eshof heet dan ook ‘ruimte geven’.

Sienke  Wolters,
voorzitter kerkenraad

Wil je graag een kerkdienst bijwonen? Geef het door aan Ellie Boot
of mail naarLieske Duim. 
Wil je graag een keer zingen? Geef dat door aan Coralien Toom. 
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Kerkdienst en liturgie

KERKDIENSTEN IN JULI, AUGUSTUS 
EN SEPTEMBER

Ruim drie maanden van vieringen zonder ‘gewone’ kerk-
gangers hebben we erop zitten. Per 5 juli gaan we een nieu-
we periode in. Alles wat we op dit moment hierover bedacht 
hebben, kunt u lezen in het verhaal van Sienke Wolters. Ook 
hebben we een zogenaamd gebruiksplan op de website van 
de Eshofgemeente gezet. Hierin staat van alles wat geregeld 
moet worden om weer bij elkaar in de kerk te kunnen zitten.

Vanuit de landelijke kerk wordt gesuggereerd om aan 
gemeenteleden te vragen zich op te geven voor de kerk-
dienst waar ze bij aanwezig willen zijn. We hebben echter 
gekozen voor een ander beleid: we willen mensen uitnodi-
gen. Dat lijkt ons vriendelijker. Bovendien hoeft ieder nu 
maar één keer aan te geven naar de Eshof te willen komen. 
We proberen rekening te houden met uw wensen en moge-
lijkheden en hopen dat ieder in de Eshof telkens andere 
medekerkgangers treft.
We zullen zorgen dat kinderen niet in hun eentje zijn, wan-
neer ze komen. Gezinnen met kinderen worden tegelijk uit-
genodigd. Niet tijdens de zomervakantie, maar wel vlak 
ervóór en erna.

Sommigen hebben laten weten dat ze graag hun plaats 
afstaan aan mensen die het meest behoefte hebben aan de 
kerkdiensten. Een lief gebaar. Er zijn gemeenteleden die 
geen internet hebben en die het al maandenlang moeten 
doen met enkel de nieuwsbrief. Of die om een andere reden 
het samenzijn in de Eshof erg missen. We hebben er daarom 
voor gekozen hen vaker te gaan uitnodigen. Laat het ons 
weten, als u graag bij deze groep zou willen horen. Het 
wordt u graag gegund om vaker dan gemiddeld bij de kerk-
diensten te kunnen zijn.
Mocht u nou een uitnodiging krijgen en niet kunnen, maar 
wel bijvoorbeeld de volgende zondag willen komen, dan 
kunt u dat laten weten in uw reactie op de uitnodiging. We 
willen hier graag rekening mee houden.

Het lijkt erop dat we nog wel een tijdje vast zullen zitten 
aan het anderhalve meter afstand houden. Daar komt nog bij 
dat we voorlopig niet allemaal kunnen zingen. Maar we 
hopen zo vaak als mogelijk wel de ontmoeting met elkaar 
de ruimte te bieden. Daarom zal er elke zondag na afloop 
van de dienst buiten koffie en thee geschonken worden. Nou 
ja, tenzij het regent.
Ik zie hier persoonlijk echt naar uit. Buiten thee en koffie 
drinken lijkt voldoende veilig te zijn. En het heeft het bijko-
mende voordeel dat we geen last zullen hebben van de her-
rie die er binnen kan zijn. Ik zie al voor me hoe we in kou 
en wind met dikke jassen aan solidair op het kerkplein staan 
en onze handen warmen aan een kop koffie...

 Maar voorlopig is het eerst zomer!

Nog lang niet iedereen heeft gereageerd op de vraag of hij/
zij uitgenodigd wil worden. Ook kan het zijn dat u in eerste 
instantie heeft gezegd voorlopig nog niet fysiek aanwezig te 
willen zijn, maar dat u zich op een later moment bedenkt. 
Van gedachten veranderen mag altijd. Geef het aan ons 
door. En attendeer elkaar erop dat ieder zich op kan geven 
bij Lieske Duim of bij mij. Je hoeft daar uiteraard geen 
gemeentelid voor te zijn. Ook niet-leden en bijvoorbeeld 
mensen van de Paulusgemeenschap heten we van harte wel-
kom!

Ellie Boot



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E6

Update van de ZWO!
Hierbij een update van de ZWO. Dit jaar hebben we het plan 
opgevat om met Vluchtelingwerk aan de slag te gaan. Zowel 
in binnen en buitenland proberen we invulling te geven aan 
deze wens, maar we merken toch ook wel de beperkingen 
van corona-perikelen in onze plannen. De concrete uitwer-
king van onze plannen duurt langer dan bedacht, doordat 
mogelijke partners, met name in het buitenland, ook beperkt 
worden in hun handelen ter plaatse door de sowieso onveili-
ge situatie welke nog eens versterkt wordt door de corona 
onzekerheid. We vertrouwen erop dat dit gaat lukken en in 
de tussentijd kunnen we toch wat doen binnen het thema 
Vluchtelingen. We hebben Kerk in Actie inmiddels financieel 
ondersteund met meerdere projecten en ook het coronanood-
hulpfonds van Tear. We hebben een Nacht van de 
Vluchteling gehad in besloten kring. 
Naast deze onderwerpen ook nog een update van een nieuw 
diaconaal jongerenproject en een teamwisseling binnen de 
ZWO. 

ANNEMARIE BEDANKT, WELKOM HANNEKE

Na ruim drie-en-een-half jaar heeft Annemarie van der 
Meulen aangegeven te willen stoppen met de ZWO. We wil-
len haar bedanken voor haar bijdrage aan het Uganda-project 
in het bijzonder en voor de diverse communicatie rondom 
alle werkzaamheden van de ZWO. We zullen haar missen in 
ons team om meerdere redenen! Gelukkig kunnen we ook 
een nieuw lid aan iedereen voorstellen! Het is Hanneke van 
den Brink. 

KERK IN ACTIE COLLECTES

Elk jaar draagt de ZWO bij aan de zinvolle en goede projec-
ten die ‘Kerk in Actie’ ondersteunt. Ook dit jaar hebben we 
een keuze gemaakt uit zes projecten die ondersteuning bie-
den aan mensen in nood. 
We hebben de keuze gemaakt voor 
enkele projecten die vluchtelingen 
ondersteunt. 
Het gaat hierbij om vluchtelingen uit 
Zuid-Soedan, Nigeria en Syrië. 
Na enig onderzoek over vluchtelin-
gewerk, merk je al gauw dat het 
vluchtelingenwerk een enorme 
omvang heeft. Zowel in aantal men-
sen die het betreft, de vele landen en gebieden waar het 
onveilig is en de complexiteit van al deze situaties.  
Wereldwijd zijn 80 miljoen mensen op de vlucht, zij kiezen 
niet voor deze positie, zij hebben geen keus. 

Met onze bijdrage kunnen we een kleine bijdrage leveren 
aan de hulp die de vluchtelingen ontvangen en het vertellen 
van hun verhaal. Hiermee willen we laten zien dat zij gezien 
worden en kunnen we elkaar een klein duwtje in de rug 
geven.  

EVEN VOORSTELLEN…

Er is mij gevraagd om mij even voor te stellen. Niet alleen 
omdat ik sinds begin van dit jaar lid ben geworden van de 
Eshof gemeente, maar per september 2020 ook onderdeel 
uit zal gaan maken van het team van ZWO (Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Ik ben Hanneke van den 
Brink, gehuwd met een 
lieve man, Sander. Samen 
hebben wij twee kinde-
ren, een tweeling van 
bijna 17 jaar. Onze gol-
den retriever, Mac maakt 
het gezin compleet.

Ik ben 3 dagen in de 
week werkzaam als leer-
kracht op Taalklassen Wereldwijzer. Hier verzorgen wij 
het onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar die om welke 

reden dan ook vanuit alle delen van de wereld naar 
Nederland zijn gekomen. Hun eerste jaar volgen zij dan 
onderwijs op onze school om zo de Nederlandse taal, 
schoolse vaardigheden, reken- en taalonderwijs te volgen. 
Ook worden ze ondergedompeld in Nederlandse cultuur en 
gebruiken. Na één à anderhalf jaar stromen de kinderen dan 
uit naar het reguliere basisonderwijs of als het nodig is naar 
speciaal basisonderwijs. Het is niet alleen mijn werk, maar 
ook mijn passie.

Nooit eerder ben ik aangesloten geweest bij een kerkelijke 
organisatie. Maar na een jaar wekelijks bij de Eshof de 
zondagsdienst te hebben meegemaakt, wilde ik graag lid 
worden. Wat voor mij uitgedragen wordt, is dat iedereen 
er mag zijn en geaccepteerd wordt. Liefde is het belang-
rijkste. Liefde voor God en voor de medemens.

In het contact met Ellie kwamen de mooie initiatieven 
naar voren die via de Eshof gerealiseerd worden, zoals het 
project van Queen of Peace Highschool en de aandacht 
die nu uitgaat naar vluchtelingen. Zo kwam ik in aanra-
king met ZWO. Ik heb er zin in om mee te denken en 
hopelijk ook echt praktisch aan de gang te gaan voor 
mensen die wel een helpende hand in onze maatschappij 
kunnen gebruiken. Als dit ook nog zijdelings verband 
houdt met scholing en/of vluchtelingen, dan zou ik daar 
graag een bijdrage aan willen leveren
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JONGERENREIS ZOMER 2021

Met het nieuwe thema staat er ook weer een jongerenreis op 
de planning. Er is al een korte vergadering geweest met oud 
deelnemers en potentiële begeleiders om te kijken welk pro-
ject het meest aanspreekt en aansluit op het thema. Met het 
goede vertrouwen dat er vóór de reis een vaccin op de markt 
is voor Corona, spraken we over hoe we dit project deze keer 
vorm willen geven.
Zo hebben we het gehad over de samenwerking met De 
Eshof en de Paulusgemeenschap en de teambuilding vanuit 
het project. Maar ook over waar we volgend jaar naar toe 
willen gaan en zijn deze bestemmingen wel veilig genoeg? 
En hoe gaan we tijdens dit project met de corona maatrege-
len om? Bij ons waren de kriebels weer sterk aanwezig om 
aan de slag te gaan en bij deze willen we jullie alvast uitno-
digen om deze reis met ons aan te gaan!

Halverwege augustus zullen de jongeren van de Eshof tussen 
17 en 24 jaar oud benaderd worden voor onze eerste infor-
matiebijeenkomst. Deze zal op startzondag (20 september) 
na de kerkdienst plaatsvinden. 
We zijn op zoek naar zowel deelnemers als begeleiders. 
Ook jongeren buiten de Eshof gemeente zijn van harte 
welkom! 
Als je meer info wilt graag een email naar Laura of Celine. 
(laura_stitselaar@hotmail.com of 
celine_heuvel@hotmail.com.)

Nacht van de vluchteling 2020
Dit jaar in een andere vorm vanwege het coronavi-
rus. Iedere deelnemer kon de kilometers in eigen 
omgeving wandelen. 

Zo hebben wij vanuit de Eshof, met de mensen die 
zich hadden opgegeven, een ronde door Vathorst 
gewandeld op zaterdag 20 juni. 
Het was een geslaagde en mooie avondwandeling 
van 15 kilometer, waarbij we met z’n allen even stil 
stonden bij de vluchtelingen in de landen. 

De wandeling voor de vluchtelingen heeft 
€ 1000,- opgebracht. Ondanks alles toch een 
mooi resultaat. 

Het was een geslaagde, leuke avond! 

Op naar volgend jaar om de Nacht van de Vluchteling van Utrecht naar Amersfoort te wandelen!

Namens het ZWO-team, 
Gerwin, Wim, Hanneke, Wouda, Laura en Celine 
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 
De collectes 
voor de komen-
de weken 
5 juli en 19 juli; 
Noodfonds eigen Diaconie
In deze periode van crisis gaan mensen een zware periode 
door, ook financieel. Inmiddels zijn de 
eerste versoepelingen van kracht op de 
maatregelen tegen het coronavirus en 
kunnen verschillende bedrijven weer 
opstarten. Echter hebben wij (nog) 
geen zicht op mensen in onze directe 
omgeving die hierdoor mogelijk in de problemen zijn geko-
men, maar willen ons daarop wel voorbereiden. Daarom wil-
len 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 gewaar-
deerd!

12 juli 
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van 
gemeente Nijkerk met als doel elkaar te ver-
sterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld men-
sen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die 
hebben wij al een aantal keren dankbaar in 
moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken. 
Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij 
gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, 
geheel verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt 
het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedsel-
bank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te hou-
den is uw bijdrage zeer welkom!

26 juli en 9 augustus
Eigen Diaconie
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken en 
directe omgeving mensen die moeten rondkomen met een 
minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun werk heb-
ben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor gezinnen aan het einde van de maand hun vaste 
lasten niet kunnen betalen en niet meer weten hoe ze aan het 

einde van de maand kunnen rondko-
men. Voor deze mensen staat de 
Diaconie hen bij en helpt ze. Niet 
alleen door ze financieel te ondersteu-
nen maar ook om ze wegwijs te maken 
in de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door 
verschillende organisaties

2 augustus 
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook 
mensen van “buiten” zijn welkom. De doel-
groep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 
jaar bij wie door de arts of specialist is vast-
gesteld dat er sprake is van een terminale 
fase met een levensverwachting van korter 
dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 
welkom

16 augustus
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de 
breedste zin van de betekenis. Hulp door 
eten te verstrekken aan mensen die op straat 
leven, hulp in de vorm van dag- en nacht 
opvangvoorzieningen maar ook hulp in de 
vorm van crisisopvang voor mensen die 
ineens geen dak meer boven hun hoofd 
hebben. Juist met deze donkere dagen willen wij deze mensen 
een stukje licht geven. Uw bijdrage van harte welkom!

23 augustus
Stichting de Hoop
Stichting De Hoop richt zich op verslaving en de verslaafde 
met de christelijke visie op de mens, 
zoals de Bijbel daarover spreekt: de 
mens is een uniek schepsel van God. 
Een verslaafde is iemand die is vastge-
lopen op vrijwel alle niveaus van het 
leven: fysiek, psychisch, sociaal en spi-
ritueel. Waar het op aan komt, is dat hij/zij moet stoppen met 
vluchten en hulp gaat zoeken. Dat kan bij De Hoop en onze 
bijdrage is daarbij welkom! 
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De Eshoftuin en 7 B’s
BERICHT IN DE ALGEMENE MEDIA

Eind juni is er een bericht over de Eshoftuin gestuurd aan de 
algemene media, de andere (kerk)bladen en websites gericht 
op Hoevelaken. Dit omdat we nu een bord in de tuin hebben 
staan waardoor de tuin nu voor iedere Hoevelaker duidelijk 
herkenbaar is vanaf te weg. Ineke van den Berg heeft twee 
mooie borden gemaakt. 
In het bericht leggen we uit dat het doel van de Eshoftuin bij 
de opzet was - en is - in de praktijk te laten zien dat we (ook 
in onze kerk) dingen anders, duurzamer kunnen doen. En dat 
we zo mensen in de kerk en daarbuiten kunnen inspireren 
meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare 
wereld, ook voor hun nageslacht. Dat we onze ervaringen 
willen delen met de leden van de Eshofgemeente én andere 
geïnteresseerden. Het oude plan is daarin ook weer 
genoemd; om regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uit 
te nodigen om mee te delen in de oogst en mee te werken, 
zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennisma-
ken met verantwoord tuinieren. Door de corona-maatregelen 
kon dit niet eerder goed worden uitgevoerd, maar nu willen 
we meer mensen op die manier te betrekken bij (het doel 
van) de tuin.
Dat waren al drie B’s: bericht, borden, en betrekken bij de 
tuin. Dan de volgende drie:

DE ‘BLOEMETJES EN DE BIJTJES’ 
EN DE BODEM

Met het snel tot volle wasdom komen van de ingezaaide 
bloemenbedden en bepaalde bloeiende kruiden merk je dat 
er steeds meer bijen en vlinders op bezoek komen in de tuin. 
Het helpt de bijensterfte en het verdwijnen van vlinders en 
insecten tegen te gaan. Daar worden we vrolijk van! Door 
het zaaien en planten van bloemen, kruiden en struiken waar 
ze van houden helpen we de nadelige effecten van allerlei 
verkeerd, eenzijdig gebruik van ‘de Nederlandse bodem’ en 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te compen-
seren, althans ons hele kleine steentje bij te dragen, ook aan 
de bewustwording. Maandag de 29e juni werd door de Raad 
voor de leefomgeving en Infrastructuur aan de regering het 
advies ‘De bodem bereikt?!’ aangeboden, en de dag erop van 
de Gezondheidsraad het ‘Vervolgadvies gewasbescherming 
en omwonenden’. Beide overheidsadviezen dringen aan op 
radicale (gedrags)veranderingen in de bloemen-, groente-, 
fruitteelt en de akkerbouw. Deze belangrijke adviezen gaan 
beide eigenlijk over duurzaam gebruik van de bodem, haar 
‘schatten’ en de natuur, precies wat De Eshof als ‘Groene 
kerk’ voorstaat. 
Er is nog zoveel moois te doen! Tot slot twee voorbeelden 
van de dilemma’s van duurzaamheid in de praktijk iedere 
keer spelen. De tuinbonen hadden door de heersende wind-
richting op een bepaald moment enorm last van luizen. Die 
zuigen alle levenssappen uit de plant. Bestrijden met biologi-
sche middelen hielp nauwelijks. Dan moet je, net als vroe-

ger, toen die chemische bestrijdingsmiddelen nog helemaal 
niet bestonden, accepteren dat je oogst zal mislukken. 
(Vroeger moest men dan snel iets anders gaan verbouwen 
dat die tuinbonen kon vervangen!) Hetzelfde hadden we met 
de aangeplante prei. Maar gelukkig hebben we in de zomer-
maanden genoeg te oogsten. Kom gerust wat halen! O, ja, 
dan de 7e B, bedanken:

GIFTEN
Mensen vroegen ons hoe ze ons kunnen bedanken, de tuin 
met een financiële gift kunnen ondersteunen. Dat kan door 
een bedrag over te maken op 
NL20 RABO 0302 2062 99 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof met 
als omschrijving “geoormerkte gift voor de Eshoftuin”. 
Bedankt vast!

Het prachtige bord De “Eshof”tuin.

 Een hommel in het komkommerkruid.

En twee hommels bij een papaverachtige bloem. 
Het zal toch niet...
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Gastvoorgangers  in 
de zomerperiode.
Het is alweer geruime tijd geleden dat op deze plek 
gastpredikanten werden geïntroduceerd. Jenny van 
der Veen uit Nijkerk ging voor op 23 februari en zij 
was dan ook de laatste gastpredikant voor de corona-
crisis. Vanaf 15 maart gingen de kerken ‘op slot’. 
Kerkdiensten werden ingevuld als een ochtendgebed 
waarbij op vrijwel alle zondagen Ellie is voorgegaan. 
Door een directe beeldverbinding (dank zij de inzet 
van Thijmen en Coralien Toom) voelden velen zich op 
afstand betrokken bij de kleinschalige vieringen in de 
Eshof.

Gaandeweg de afgelopen maanden is het beleid 
stukje bij beetje versoepeld. Vanaf 1 juli zijn weer 
kerkdiensten mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand 
belangrijk blijft. De kerkenraad heeft via de nieuws-
brief bekend gemaakt op welke wijze kerkdiensten 
zullen worden ingevuld.

Dat betekent dat we ook weer gastvoorgangers zullen 
ontmoeten voor zover zij zelf het  voorgaan in een 
kerkdienst  verantwoord achten. In de zomerperiode 
zullen de volgende gastvoorgangers hun opwachting 
maken in de Eshof. Zij hebben allen aangegeven 
graag naar de Eshof te komen

12 juli:  Ds. Anette Sprotte uit Leusden

Anette is geboren in Wesel (Duitsland). 
Ze heeft gestudeerd aan de Philipps-
Universität in Marburg en aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Anette is verbonden geweest aan de PG 
Amersfoort/Hoogland en vanaf december 
2015 aan de PG te Leusden.

19 juli:  Rik Willemsen uit Amersfoort

Rik Willemsen is inmiddesls een 
bekend en vertrouwd gezicht in de 
Eshof. De meesten zullen hem nog 
wel kennen van zijn stageperiode  in 
het najaar van 2018. 
Rik studeert op parttime basis theolo-
gie in Groningen  met als specialisatie 
het Nieuwe Testament.  Dat doet hij naast zijn baan in 
Barneveld. Momenteel zit hij volop in zijn eindstage. Rik 
loopt zijn eindstage bij de Protestantse Gemeente te Wijk bij 
Duurstede.  In februari 2021 hoopt hij zijn studie af te ron-
den.   
Met zijn vrouw Wanda en dochter Yenthe woont Rik in 
Amersfoort.

26 juli: Drs. Johan Blok uit Wageningen

Kan een manager uit het bedrijfsleven als 
theoloog op de kansel staan? Zoals Johan 
Blok een paar jaar geleden in de Eshof 
heeft aangetoond, kan dat prima. Johan is 
53 jaar en als HR Manager International 
werkzaam bij het Achmea concern. 
Als klein jongetje wilde hij niets liever dan dominee worden. 
Met zijn ouders ging hij naar de kerk. Hij vond het magisch 
en het heeft hem nooit losgelaten. Filosofie, theologie en de 
daarbij behorende geloofsvragen zijn hem altijd blijven boei-
en. In de jaren tachtig heeft hij dan ook de studie theologie 
aan de VU afgerond. 
Waarom dan toch geen dominee geworden? Zelf zegt hij 
daarover dat hij (te) veel predikanten heeft gezien die na 
jaren predikant te zijn geweest, het niet meer leuk vonden of 
niet meer geloofden wat zij zondag na zondag verkondigden. 
Johan wilde niet in dezelfde positie terecht komen en 
bedacht dus dat hij ook nog wat anders zou moeten kunnen 
in zijn leven dan dominee zijn in een maatschappij die in 
snel tempo ontkerkelijkt. Daarom heeft hij zijn heil gezocht 
in het bedrijfsleven maar de theologie heeft hem nooit losge-
laten. Naast zijn drukke baan gaat hij gemiddeld één keer per 
maand voor in een kerkdienst. 

2 augustus: Lieske Duim

Op deze datum zou aanvankelijk Dr. 
Meindert Dijkstra onze gastpredikant 
zijn. Meindert is echter op Eerste 
Paasdag van dit jaar plotseling overle-
den. Gelukkig was Lieske Duim bereid 
om in deze dienst voor te gaan.

Eigenlijk behoeft Lieske geen nadere introductie. Wie kent 
haar niet! Maar het is wel goed om aan te geven wat Lieske 
drijft dat ze niet alleen in de kerk zit maar nu ook voor de 
gemeente staat. Dat doet ze al vanaf 2017 en dus nu ook op 
2 augustus.

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

Lieske is opgeleid als chemisch analiste en ging na terugkeer 
in Nederland aan het werk bij de gemeente Vianen o.a. als 
beleidsmedewerker milieu. En de zorg voor het milieu is tot 
op de dag van vandaag een bepalende factor in haar leven.
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In 2013 maakte Lieske een rigoureuze keuze. Ze zegde haar 
baan op en ging dat doen waar ze altijd al belangstelling 
voor had en waar haar hart naar uitging, nl verdieping in de 
theologie, eerst via de cursus Theologische Vorming voor 
Gemeenteleden in Apeldoorn en sinds 2015 de studie 
Algemene Theologie aan de VU in Amsterdam. En dat op 
61-jarige leeftijd. Er zijn niet zoveel mensen die op die leef-
tijd een dergelijke keuze (durven te) maken. Lieske wel en 
ze heeft er tot op de dag van vandaag geen spijt van. Dit jaar 
heeft Lieske haar bachelor theologie gehaald en in september 
start ze met een verdiepingsmaster theologie.

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

9 augustus:  Ds. René Rosmolen uit Hoogland

Op deze dag gaat  René Rosmolen uit 
Hoogland voor, ook al een bekend 
gezicht bij ons.  René heeft na zijn theo-
logie studie in Leiden als Hervormd pre-
dikant de kerkelijke gemeentes van 
Dordrecht, Garijp en Hoogland gediend. 
Als creatief therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw- 
en ziekteverwerking en geestelijke begeleiding. Naast 
gesprekken maakt hij ook gebruik van non-verbale middelen 
(schilderen, tekenen, klei). Hij heeft meegewerkt aan TV 
programma’s over rouw zoals Teleac en Schepper en Co. 
Zijn beeldend werk bevat veel foto’s en schilderijen op basis 
van zowel vrije als religieuze thema’s. René heeft twee 
kruiswegen gemaakt (krijt en verf). De krijtversie is 
bekroond met de PKN-prijs tijdens de expositie Non Verbaal 
in de Oranjekerk  in Amsterdam. Enkele jaren geleden is een 
kruisweg van zijn hand gedurende de 40 dagentijd in de 
Eshof geëxposeerd.

Op dit moment is René als geestelijk verzorger verbonden 
aan het psychogeriatrisch verpleeghuis Lisidunahof te 
Leusden. Enkele jaren geleden verscheen er een boekje van 
zijn hand in de serie Werkboekjes voor de Eredienst over 
‘Dementie en Liturgie: vieren in het verpleeghuis’. 

23 augustus: Ds. Marian van Giezen uit Houten

Op de laatste zondag van de vakantieperiode gaat  een 
bekende en gewaardeerde gastpredikant voor  nl  Ds. Marian 
van Giezen uit Houten. Op deze plaats is ze al eerder voor-
gesteld maar die introductie is misschien niet meer bij ieder-
een bekend.

Marian heeft theologie gestudeerd aan de 
Katholieke Theologische Universiteit van 
Utrecht. Ze is werkzaam geweest als pas-
toraal werker in het parochieverband van 
de Utrechtse Heuvelrug. 

Haar overgang van de katholieke kerk 
naar de Protestantse Kerk was geen beslissing die op een 
achternamiddag is genomen. Aan het boek ‘Honderd jaar 
vrouwen op de kansel, 1911-2011’ heeft Marian bijgedragen 
met een hoofdstuk ‘Van Pastoraal Werker tot Predikant’. 
Daarin beschrijft zij haar ervaring dat ze zich als Pastoraal 
Werker in de RK kerk, dus als theologe, een tweederangs 
voorganger voelde vanwege de knellende regels in de RK 
kerk. Marian beschrijft de interne worsteling die ze heeft 
doorgemaakt om de RK kerk te verlaten en toe te treden tot 
de Protestantse kerk in Nederland, omdat ze, zoals ze zelf 
aangaf: ‘ik in de Protestantse Kerk beter katholiek kan zijn 
dan in de RK kerk’. 

In 2009 heeft Marian haar Master Predikantschap behaald 
aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen. 
Sinds die tijd is ze als predikant werkzaam in de Protestantse 
Kerk in Nederland. Haar eerste parttime standplaats was 
Hoevelaken. Van 2009 tot 2011 is Marian bij ons werkzaam 
geweest. In deze periode heeft ze het veranderingsproces 
begeleid van onze gemeente met 1,5 predikantsplaats naar 
een gemeente met één full time predikantsplaats. Hoewel 
Marian maar kort ‘de Eshof’ heeft gediend, bewaren veel 
gemeenteleden goede herinneringen aan haar. 
Vanaf 2011 is Marian parttime verbonden aan de 
Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als 
uitvaartbegeleider. Marian woont in Houten.

Frits Harmsen

Langs deze weg wil ik jullie hartelijk dan-
ken voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven bij het overlijden van Fokke's 
vader, maar ook de steun en belangstel-
ling die we daarvoor al kregen.  
Het deed me zo goed: de kaarten en brief-
jes op Lisidunahof en bij mij thuis, de 
telefoontjes en de bezoekjes aan de deur.
Ik spreek ook mede namens Fokke, 

Ria Kooistra-Timmer.
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Free! een koor in Corona-tijd

Wie had dat gedacht: dat dinsdag 10 maart, de 
(waarschijnlijk) laatste koorrepetitie van 2020 zou 
worden. Niemand toch. En als we het wel geweten 
hadden, zou die avond dan anders zijn verlopen? 
Hadden we iets anders gedaan? Ander repertoire 
gezongen, elkaar nog een keer extra stevig geknuf-
feld? 

De persconferentie van de minister op 16 maart maakte het 
direct duidelijk: voorlopig zat zingen er niet meer in. 
Groepen mochten niet meer bij elkaar komen. En dus kon-
den de mensen van Free! niet meer op dinsdag samen 
komen, samen oefenen, samen plezier maken, genieten van 
zingen en het elkaar ontmoeten.
Voor veel leden van Free! is de dinsdagavond een bijzondere 
avond waar naar uitgekeken wordt. 

Free! had een leuk, uitdagend en vol jaar voor de boeg. 
Naast de diverse optredens tijdens kerkdiensten, stond er een 
jubileumconcert in de planning, een bijzondere jubileumvie-
ring van een voorganger en was de Kerstperiode ook al vol-
geboekt.
Maar net als bij allerlei andere activiteiten, festiviteiten of 
georganiseerde bijeenkomsten, is ook bij Free! nog niet 
bekend wat er dit jaar nog kan gaan plaatsvinden en door-
gaan. En in welke vorm. Het is steeds opnieuw kijken – 
opnieuw aanpassen, nieuwe lijnen uitzetten. 

Veel onzekerheid, ook bij Free! maar we besloten niet bij de 
pakken neer te zitten. Verbonden blijven met en betrokken-
heid op elkaar, zijn naast zingen en plezier  belangrijke 
ingrediënten van Free!. Dus werd er al in de eerste week een 
“home fotoshoot” gehouden. Free-leden fotografeerden zich-
zelf en lieten zien hoe hun huidige situatie er uitzag én of 
daarin nog plek was om de muziek te oefenen. Dit zorgde 
voor humoristische, afwisselende beelden.

Diverse leden van Free boden aan om tijdens de zondagoch-
tenddienst in de Eshof te komen zingen. Op afstand en met 
strikte in achtneming van de regels. Maar op deze manier 
werden de zondagse kerkdiensten muzikaal wat meer opge-
luisterd en ontstond er voor verschillende leden toch de 
mogelijkheid om te zingen. En een mooi voortvloeisel hier-
uit was dat Coralien er voor zorgde dat die diensten ook via 
Facebook te volgen werden. 

Ook kwam al snel de eerste ronde van secret Free-nds! Een 
aantal leden had zich hiervoor aangemeld en kreeg de naam 
van een ander koorlid door. Stiekem zorgden ze voor elkaar; 
bezorgde elkaar kleine attenties, mooie kaartjes of andere 
tekenen van aandacht. Het was zeer geslaagd! Enthousiast 
werd met elkaar uitgewisseld, mensen werden blij verrast en 

verheugd werd er uitgekeken naar een volgend 
verwenmoment. Dat je op zo’n simpele, eenvoudige manier 
zoveel plezier bij elkaar teweeg kan brengen was mooi om te 
merken. De actie bleek zo geslaagd, dat in mei een 2e ronde 
met nog meer mensen werd gestart. 

Een heel bijzonder project kwam vlak voor Pasen … het idee 
was ontstaan om een filmpje te maken met allemaal zingen-
de Free-leden. Thuis zongen de Free-leden met behulp van 
een begeleidingstrack hun eigen partij van: “Als alles duister 
wordt”. Terwijl ze zongen maakte ze een filmopname van 
zichzelf. Lodewijk wist van al die losse opnames een prach-
tige eenheid te maken. En zo kon Free! vlak voor Pasen dit 
filmpje via social media verspreiden als steunende bood-
schap voor iedereen. 

Lodewijk, die vanuit huis zijn onderwijstaken vorm gaf, zat 
ondertussen niet stil. Nieuw repertoire werd onder de leden 
uitgezet en voorzien van een heuse podcast. En zo konden 
Free-leden fietsend, strijkend, in de zon zittend of achter de 
pc luisteren naar de achtergronden van het nieuwe nummer 
en het nummer vervolgens met tips en suggesties instuderen. 
Het bleef niet bij één podcast en ook al is zingen in je eentje 
lang niet zo leuk als samen, het geeft wel weer even het 
gevoel om samen bezig te zijn. Samen dát te doen wat ons 
bindt: zingen.

Helaas, het jaarlijkse Free! uitje kon ook dit jaar niet door-
gaan, althans ... niet in zijn gebruikelijke vorm. Gelukkig 
bleek ZOOM een uitkomst. En zo had Free! onlangs haar 
eerste online-borrel, waarbij een heuse koorantaine-quiz 
werd gehouden. Een quiz vol vragen over Free-leden, Free-
repertoire en andere Free-weetjes. En er moest gezongen 
worden… ieder vanaf zijn eigen plekje achter de pc. Alleen 
zo konden de punten verdient worden … maar eerlijk is eer-
lijk, samen zingen was nog nooit zo hilarisch en moeilijk 
tegelijk. De vertraging en het stilvallen van de verbinding, 
waar online meetings bekend mee zijn, speelde enorm par-
ten. Het is dan ook geen serieuze gedachten om de koorrepe-
tities online te laten plaatsvinden.

Langzaamaan versoepelen de maatregelen en komt 
Nederland weer meer “van slot”.  Tegelijkertijd wordt ook 
steeds vaker duidelijk dat zingen juist een activiteit is die 
zorgen oproept. Tijdens zingen worden meer speekseldrup-
peltjes geproduceerd die ook verder in de lucht komen. En 
zo lijkt zingen, zeker inpandig, risicovol. 
Het bestuur van Free! volgt alle ontwikkelingen en neemt 
deze steeds mee in haar besluiten. Duidelijk is dat er in ieder 
geval niet meer voor de zomervakantie gezamenlijk gerepe-
teerd zal worden. En hoe het na de zomer eruit komt te zien, 
zelfs dat is nog niet duidelijk. Net als landelijk gebeurt,  zal 
ook Free! diverse activiteiten – zoals het jubileumconcert – 
verplaatsen naar volgend jaar.
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Free! - vrij zijn:  doen wat je wilt doen, geloven wat je 
wilt geloven, alleen gebonden door de liefde, maar vrij.
En vrij zijn we nog steeds, alleen nu niet vrij om te doen wat 
we zo graag willen doen. We moeten de verantwoordelijk-
heid voor elkaar blijven dragen, uitkijken naar en voor 
elkaar. En daarom zingt Free! thuis, in de badkamer, tijdens 

het koken, achter de pc of even niet. Omdat er nu geen ruim-
te is om te zingen.
Verbonden blijven we: gebonden door de liefde om 
te zingen, verbonden aan elkaar.

Een Free-ndelijke groet,
Kirstin & Diana 😊 
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Impressie Generale synode 
19 juni 2020
Op 19 juni heb ik als ouderling en afgevaardigde 
van de classis Veluwe voor het eerst een vergadering 
van de generale synode bijgewoond. In verband 
met corona kon de vergadering van de generale 
synode op 23 en 24 april 2020 niet doorgaan. Om 
toch nog bij elkaar te komen is gekozen voor een 
vergadering van één dag op 19 juni. En niet op de 
gebruikelijke wijze door elkaar te ontmoeten in 
Hydepark in Doorn. Maar nu op vier plaatsen in 
Nederland, die door beeldverbindingen met elkaar 
in contact stonden

 Vanuit de classis Veluwe zijn er vijf ambtsdragers afgevaar-
digd naar de generale synode. Zoals gebruikelijk overleggen 
die vooraf om meningen met elkaar te delen. Het betekent 
niet dat de meningen gelijk moeten zijn. Synodeleden doen 
hun werk zonder last of ruggenspraak. Zij besluiten op basis 
van de vraag: wat is goed voor de kerk als geheel? De agen-
da bestaat uit een groot aantal punten met veel bijlagen. Bij 
de voorbereiding kan gesteund worden op diverse adviesor-
ganen van de Protestantse Kerk. In deze impressie beperk ik 
mij tot twee agendapunten: De visienota: Van U is de toe-
komst en het rapport Werkzaam Vermogen. Op de website 
van Protestantse Kerk en in o.m. dagbladen is ook informatie 
te vinden over het verloop van de vergadering van de genera-
le synode en de besluitvorming. 

Visienota Van U is de toekomstDe visienota, Van U 
is de toekomst, is een vervolg op de visienota, De hartslag van 
het leven, uit 2012. Een visienota is een theologische inhou-
delijke plaatsbepaling. Waar sta je als kerk voor? Wat is de 
roeping van de kerk? Een visienota geeft richting aan het 
toekomstig werken en leven van de kerk. De nota is in concept 
in het vierde kwartaal 2019 op een vergadering van de classis 
Veluwe besproken. Opmerkingen zijn verwerkt in de visie-
nota zoals die op de agenda stond. In een schets worden vijf 
onderstromen (Genade bevrijdt, Genade corrigeert, Genade 
volstaat, Genade motiveert, Genade ontspant) genoemd. In de 
kerk leven we van wat we van God ontvangen. Genade is de 
grondtoon. De ondertitel van de visienota luidt: Ontvankelijk 
en waakzaam leven van genade. Genade als grondtoon en de 
verwachting dat aan God de toekomst is. Er worden in de 
visienota vier thema’s genoemd: 1. Een gemeenschap van 
Woord en tafel. 2. Als kinderen van één Vader. 3. Van U is het 
Koninkrijk. 4. Midden in het leven

Vervolgens worden de vier thema’s toegelicht en zijn er per 
thema focuspunten opgenomen. Focuspunten die de komen-
de jaren richting kunnen geven aan het beleid door de lande-
lijke kerk en de plaatselijke gemeenten. De visienota wordt 
door de landelijke kerk gebruikt als een kader voor een 
nieuw vierjarig beleidsplan Dienstenorganisatie 2021-2024 

van de Protestantse Kerk. Het nieuwe beleidsplan is de 
opvolger van het huidige Beleidsplan Dienstenorganisatie 
2017-2020 van de Protestantse Kerk – Dicht bij het hart. Het 
nieuwe beleidsplan komt in de vergadering van de generale 
synode van november a.s. aan de orde. 

Tijdens het overleg in de generale synode kwamen diverse 
lovende woorden over de visienota naar voren. Zoals bekend 
is de Protestantse Kerk divers. Maar we zijn wel: Eén in 
Christus. Een ander punt was: Wat kan de kerkenraad met de 
visienota? Het is soms niet zo gemakkelijk om kerkenraads-
leden te interesseren voor beleidsnota’s en visienota’s van de 
landelijke kerk. Op de generale synode werd toegezegd dat 
er voor de gemeenten materiaal (filmpje, gesprekshandlei-
ding) beschikbaar komt om de visienota dichter bij de leden 
van de kerkenraad en gemeenteleden te brengen. Verder werd 
nog gesproken over de coronacrisis die ook het hart van ons 
kerk-zijn raakt. Wat voor richting kan de landelijke kerk bie-
den? Op de website van de Protestantse Kerk (zoekwoord 
PKN corona) is al veel te vinden. Er komt geen specifieke 
paragraaf corona in de visienota. Maar onder de focuspunten 
(pag. 9) wordt wel opgemerkt dat de kerk zich vanuit haar 
eigen bronnen mengt in het publieke debat over thema’s als 
het kwetsbare leven, klimaat, migratie, zingeving, eenzaam-
heid en polarisatie. 

Rapport Werkzaam Vermogen
Het rapport start met de opmerking dat het beheer van geld en 
goederen een geestelijke zaak is. Het beheer vraagt om zorg-
vuldigheid. De aanleiding om een rapport op te stellen (“een 
commissie van wijze mensen”) is te vinden in het beleidsplan 
Dienstenorganisatie 2017-2020 van de Protestantse Kerk – 
Dicht bij het hart (pag. 37). Regels rond de ANBI-status 
speelde ook een rol. De maatschappij vraagt steeds meer om 
goed bestuur. In het rapport Werkzaam Vermogen komen 
diverse mooie gedachten naar voren. We noemen het streven 
naar een meer integraal beleid tussen de colleges van kerken-
raad, diakenen en kerkrentmeesters. Ook het meer aandacht 
geven aan een adequaat beleidsplan met een meerjarenbegro-
ting van resultaat en vermogen is een waardevol streven. 

In het rapport wordt indicatief een bedrag genoemd van één 
miljard euro dat mogelijk beschikbaar zou zijn als vrij 
beschikbaar vermogen. Tijdens de discussie in de generale 
synode kwamen diverse vragen naar voren. Is de onderbou-
wing van berekening van het vrij beschikbaar vermogen vol-
doende? Zijn gemeenten en diaconieën ook daadwerkelijk 
bereid om vrij beschikbaar vermogen met anderen te delen? 
Is een platform en adviesraad wel gewenst en noodzakelijk? 
Als leden van de classis Veluwe hebben we o.m. de volgende 
vragen ingebracht: Is het plan niet te ambitieus? Is het plan 
niet te bevoogdend? Samenvattend kunnen we stellen dat in 
het rapport mooie gedachten zijn te lezen om met elkaar 
samen te werken. Niet alleen financieel, maar ook: hoe we 
de komende jaren kerk willen zijn? Een proces van samen-
werking moet groeien en ontstaan vanaf de basis en niet van 
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bovenaf. 
Diverse synodeleden, waaronder de leden van de classis 
Veluwe, hadden moeite met de vergaande voorstellen om een 
platform en adviesraad te vormen. En twijfels bij het bedrag 
van het vrij beschikbaar vermogen van één miljard euro. 
Volgens de “definitie” kan het wel vrij zijn, maar gemeenten 
en diaconieën zijn zelfstandig en beslissen zelf over de 
besteding van gelden. Na een aantal schorsingen van de ver-
gadering en een aanpassing van het besluitvoorstel door het 
moderamen werd er door de generale synode een unaniem 
besluit genomen. Er wordt door de generale synode een drin-
gend beroep gedaan op gemeenten en diaconieën om hun 
vermogen werkzaam te maken ten dienste van de roeping 
van de kerk. Een verdere uitwerking van de besluiten zal 
plaatsvinden in het nieuwe beleidsplan van de 
Dienstenorganisatie. Het nieuwe beleidsplan komt in de ver-
gadering van de generale synode van november a.s. aan de 
orde. 

Tenslotte
Mijn eerste ervaringen met de generale synode waren positief. 
Je ontmoet mensen die positief staan in het geloof. Geloof dat 
steun biedt in moeilijke omstandigheden zoals de coronacrisis 
en zin geeft aan het dagelijks leven. Al met al een zinvolle 
ervaring. Het geeft inspiratie om geestelijk leiding geven aan 
de kerk die mij lief is. 

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen 

Je kunt bovenstaande impressie vinden op de website 

pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

Gerrit Bok, scriba CV Veluwe

zijn we aan huis en tuin gebonden. In normale tijden konden 
thuisblijvers de grote sportevenementen op TV dag en nacht 
volgen. Ook dat is in deze tijd anders. Het EK voetbal en de 
Olympische Spelen zijn een jaar opgeschoven en de Tour de 
France start dit jaar pas eind augustus. 

In de maanden juli en augustus staan kerkelijke activiteiten, 
met uitzondering van kerkdiensten, ook op een laag pitje en 
dat geldt ook voor V & T. 
Echter, voor regenachtige en kille dagen die ongetwijfeld 
zullen komen, willen we enige suggesties doen.

Velen zullen de vaak prachtige documentaires wel eens 
gezien hebben  die  NPO 2DOC regelmatig uitzendt. Op de 

website van NPO 2DOC zijn alle docu-
mentaires verzameld die ooit zijn uitge-
zonden. 

Klik op de link 
https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas.html  
of kopieer deze link en klik op ‘thema’s’ en vervolgens op 
‘alle thema’s’ en dan op het thema van je keuze (economie, 
geschiedenis, welzijn, kunst en cultuur, mens en maat- 
schappij, natuur en klimaat, politiek, sport en bewegen, 
wetenschap) en alle subcollecties van dat thema verschijnen 
in beeld. 
Open de subcollectie naar je keuze.  Per subcollectie zijn 
diverse op dat onderwerp betrekking hebbende documentai-
res te zien. 
Om een idee te geven; bij het thema ‘mens en maatschappij’ 
kan een keuze worden gemaakt uit 18 subcollecties. Elk 
subcollectie bevat een aantal documentaires, dat varieert van 
15 minuten tot anderhalf uur.  Zoek je naar verdieping, ont-
spanning of educatie; er is altijd wel wat te vinden. 

Ook op Netflix zijn prachtige series te bekijken maar daar-
voor is wel een (betaald) abonnement noodzakelijk. 
Aanbevolen series zijn b.v. ‘The Story of God’ en 
‘Minimaliseren’ maar ook een historische serie als ‘The 
Crown’ is zeer de moeite waard.
 
Namens de commissie V & T wens ik allen een mooie en 
vooral gezonde zomerperiode.

Frits Harmsen.

De coronacrisis heeft invloed op alle activiteiten die door 
onze kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Ook 
het programma van Vorming & Toerusting werd vanaf 
half maart stopgezet. In plaats van collectieve activitei-
ten hebben we in de vorige nummers van Rondom enige 
suggesties gedaan die vanuit huis uitgevoerd konden 
worden. Zo hebben we in het mei nummer  aandacht 
gevestigd op de Rebible van Inez van Oord en in het 
juninummer hebben we uitgelegd hoe  met laptop of 
computer  virtuele bezoeken aan musea konden plaats-
vinden .

In de zomerperiode verlaten velen het dorp om er een paar 
weken of langer op uit te trekken. Dit jaar is alles anders. 
Vakanties worden uitgesteld of geannuleerd. Meer dan ooit 

VORMING EN TOERUSTING
 IN DE ZOMERPERIODE
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Kerkhof

Wat zijn er velen aan je toevertrouwd
ze mogen rusten in gedragen grond
die hen omsluit, beschermt, weer vond
een nieuwe schuilplaats, zonder voorbehoud.

Je bent pas dood als wij je zijn vergeten
als niemand jouw verhaal meer kent.
Ook als je een mensvergeten wezen bent
mag jij je hier geborgen weten.

Moeder aarde zal een rustplaats zijn   
in anderen zul je weer verder leven
en dat verzacht de pijn.   

Draag wat haalbaar voor jou is
het kerkhof zal de rest wel dragen
al zwaar genoeg dit groot gemis.

Jantine Dijkstra
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Gesprekskring in Bloeidaal
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nog angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren. (Huub Oosterhuis)

Op woensdagmiddag 1 juli troffen vijf mensen elkaar op een 
grasveld in Bloeidaal. Het was de tweede keer dat ze daar 
bijeenkwamen. Stoeltjes mee, thermoskannen met koffie en 
thee en Petra verraste de anderen met heerlijke bakkunst. 
Corona zorgt voor leuke nieuwe initiatieven. De regen trok 
vriendelijk ten zuiden langs het natuurgebied.

Waar heb je het over in Coronatijd? Over vrijheid. En over 
wat vrijheid voor ieder persoonlijk betekent. We vieren 75 
jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. We vieren de 
bevrijding van de slavernij. We vieren per vandaag de bevrij-
ding van een heel aantal Coronabeperkingen. Maar wat vrij-
heid voor ieder betekent, blijkt vooral iets te zijn wat zich 
vanbinnen afspeelt. Net als in het gedicht van Huub 
Oosterhuis. Vrijheid kan zijn: vrij zijn van de angst tekort te 
schieten of niet te voldoen. Vrij zijn om je uit te spreken en 
te zeggen wat jij op je hart hebt. Of wat Oosterhuis dicht: 
vrijheid kan zijn dat je durft lief te hebben zonder beheerst te 
worden door de vrees voor de pijn die dat kan opleveren.

We wensen u graag een vrije zomer toe.

Woorden van dank.

Een jaar geleden is Pim gestorven en nu pas kom ik 
ertoe mijn gedachten met betrekking tot de Eshof op 
papier te zetten.

Ik koester een gevoel van diepe dankbaarheid jegens 
de Eshofgemeente. Als ik geen deel van deze 
gemeente had uitgemaakt ... ik zou niet geweten 
hebben hoe ik dit jaar had moeten doorkomen.

De sfeer tijdens de uitvaartdienst en de condoleance 
daarna was zo liefdevol en warm. Alles was zo goed 
verzorgd. Bartjan en ik denken er nog vaak aan 
terug: zoveel lieve woorden, omhelzingen, kussen 
en handen! Dat deed goed. De mensen die nu een 
geliefde verliezen moeten dat missen door de 
Coronaregels. Dat is heel erg.

De Allerheiligendienst was indrukwekkend en ook 
op Oudejaarsavond voelden Bartjan en ik ons zeer 
betrokken.

Door de lezing van Manu Keirse werden veel din-
gen duidelijk. Met het verstrijken van de maanden 
wordt de rouw dieper, het gemis wordt “echter”, je 
beseft dat je geliefde echt voor altijd weg is. 

Toen kwam het Coronatijdperk! Niemand had dat 
verwacht, we dachten eerst dat het wel los zou 
lopen. Ik kon Bartjan, die in Parijs zat, meer dan 5 
maanden niet zien. Maar in die tijd heb ik zoveel 
hulp, steun en liefde van gemeenteleden ervaren. 

Nooit hoefde ik zelf boodschappen doen, vaak werd 
mij eten gebracht en ik kreeg kaartjes, appjes, tele-
foontjes, bloemen en kindertekeningen. 

De Eshofgemeente is een gemeente waar niet alleen 
mooie woorden gesproken worden maar ook mooie 
daden gedaan worden! 

Lieve mensen, heel hartelijk dank voor alle steun en 
fijn dat ik bij jullie mag horen.

Etta van Tent-Frouws
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Nieuws over de Levensboom

Allereerst nieuws over wanneer we de boom in de kerk 
mogen verwachten. Tijdens de startzondag op 20 
september wordt de boom ‘in gebruik genomen’. In de 
weken daarvoor is de boom hopelijk al te bewonderen 
tegen de achterwand in de ontmoetingsruimte. Aan de 
andere kant van de zaal dan de gedachtenishoek, dood 
en leven krijgen zo beiden een plaats in onze kerkruimte.
 
De boom wordt pas een levensboom door de namen 
van de kinderen zichtbaar te maken. Anders dan in 
andere gemeenten gangbaar is, zijn dat niet alleen de 
namen van de dopelingen en niet alleen het eerste jaar. 
Wij willen graag dat de boom ook vóór de 
kinderen is, waar zij hun naam in kunnen vinden zolang 
zij kind zijn. Dus ongeveer de leeftijd dat zij de basisschool verlaten. 

Bij de geboorte komt de naam van het nieuwe leven op een houten appel die een plaats 
krijgt in de boom, kinderen zijn immers onze ‘oogappels’. Op vierjarige leeftijd mag 
het kind zelf de appel uit de boom ‘plukken’ en een blaadje met zijn/haar naam 
terughangen.
Het houten appeltje mag meegenomen worden naar huis. Dit appeltje heeft een 
uitsparing waar heel mooi de glazen druppel inpast die de contactpersoon of ouderling 
bij de geboorte gaf namens de Eshof. 
Het blaadje blijft in de boom tot het einde van de basisschool of basiscatechese.
De boom zal ook een plek krijgen bij andere kerkelijke momenten rond de kinderen. 
Bijvoorbeeld bij de doop, bij het uitdelen van de liedboeken en bij de basiscatechese. 
Zo maken we meerdere belangrijke gebeurtenissen van onze kinderen zichtbaar in en 
rond de boom.

Gelukkig ligt niet alles van tevoren vast, en bepalen we samen hoe de levensboom kan 
‘groeien’ in onze gemeente en natuurlijk ook voor de kinderen.
Komende weken zijn er een paar vieringen waar we speciaal de jonge gezinnen 
uitnodigen en tijdens de kinderdienst gaan we met de kinderen aan de slag met de 
boom, door hen erover te vertellen en mee te laten denken. 

Ook gaan we verder aan de slag met fondswerving, want er is nog wel wat geld nodig! 
Zo kunnen jonge ouders binnenkort een mailtje verwachten met de vraag om samen 
met kinderen appelgebak en/of appelmoes te maken. Via de wekelijkse nieuwsbrief 
krijgt u te horen wanneer er besteld kan worden! Natuurlijk kunt u ook nu al een gift 
overmaken op rek.nr. NL25 RABO 03737 35367 tnv Prot.Gemeente ‘de Eshof’ o.v.v. 
Levensboom.

Hopelijk kunnen we in de volgende Rondom een foto plaatsen van de boom 
(in wording), voor nu alvast een kleurplaat.

Werkgroep Levensboom,
Ilse Heining, Sierou de Vries, Lieske Duim.
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VOOR ONZE KLEUR-ENTHOUSIASTELINGEN

               
               

               
              
Kun jij deze boom mooi kleuren? Met alle blaadjes en appels? Misschien wordt de boom 
wel heel mooi als je heel veel kleurtjes gebruikt.
Als je de boom klaar is, mag je er een foto van maken en die opsturen naar Ilse Heining 
(ilse_janss@hotmail.com).
Dan hangt jouw gekleurde boom op startzondag (20 sept) straks bij de nieuwe levensboom 
in de kerk. 
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‘Werken in tijden van corona’
 
Het nuttige verenigen...

Vrouwen in de opvang produceren honderden 
mondkapjes voor gasten, medewerkers en vrijwil-
ligers van alle INLIA-locaties. Tijdens het naaien 
wordt er Nederlands geoefend.

Het zijn de twee ijverigste dames die vanochtend achter de 
naaimachines zitten; Narine uit Armenië en Buyana uit 
Mongolië. Zo’n tweehonderd mondkapjes zijn er de afgelo-
pen woensdagochtenden genaaid door hen en andere vrou-
wen uit de LVV (vroeger de BBB+) in Groningen. Drie 
Afghaanse vrouwen in de TussenVoorziening van INLIA in 
Eelde steken hen naar de kroon; zij konden hele weekenden 
achter de naaimachine. Begeleidster Fati toont enthousiast de 
oogst: tegen de vijfhonderd mondkapjes.

Het idee om die zelf te maken werd geboren toen mondkap-
jes verplicht werden in het openbaar vervoer. Alle gasten in 
de opvang moeten er minstens twee hebben: een voor de 

heenreis en een voor de terugreis. Beter wasbare mondkapjes 
dan wegwerpspullen, vonden ze bij INLIA; wel zo duur-
zaam. Maar die zijn best aan de prijs en bovendien: zelf 
maken geeft wat om handen.

Dus sloegen de vrouwen aan de slag. In Eelde onder aanvoe-
ring van Fati, die allerlei mooie stofjes bijeen wist te schar-
relen. Het Afghaanse trio dat hier de kapjes fabriceert, 
besloot ze allemaal tweezijdig te maken: een effen kant en 
een kant met een vrolijk motiefje. 

Deze dames zijn dan ook ervaren; moeder Fahima is hoofd-
naaister, dochter Oranus heeft het met de paplepel ingegoten 
gekregen. En de derde, Leila, versiert sommige mondkapjes 
zelfs met borduursel. Er zijn nu voldoende kapjes zijn voor 
alle INLIA-locaties, maar toch gaan ze hier door met naaien, 
vertelt Fati: “We gaan kleren en zo maken.” 

In Groningen deden vrijwilligers Kitty en Ineke de begelei-
ding. Het eerste geslaagde mondkapje werd enthousiast 

gevierd, getuige de foto. Het handwerkklasje was eerder al 
actief, maar werd opgeschort vanwege corona. Nu de maat-
regelen versoepeld zijn konden de vrouwen aan de slag in 
een leslokaal waar ze afstand kunnen houden. Met mondkap-
jes op, voor extra veiligheid. Zelfgemaakt uiteraard.

Kitty geeft ook Nederlandse les in de opvang en zo kunnen 
de vrouwen tijdens het vervaardigen van mondkapjes ook 
nog eens Nederlands oefenen. Het nuttige verenigen met het 
eh… nuttige! 

Toch wordt het aangename niet vergeten: Narina en Buyana 
hebben heel andere achtergronden, maar ze spreken beiden 
ook Russisch. “Het is vaak te gezellig”, lacht Kitty, “De pro-
ductie lijdt eronder.” Dat wordt goedgemaakt door een 
Pakistaanse die een naaimachine heeft meegekregen naar 
haar kamer. 

“Afgelopen week heeft ze daar 40 mondkapjes geprodu-
ceerd”, vertelt Kitty, “Die vrouw is een ster met de naaima-
chine! Daar moet ze in de toekomst echt wat mee doen.” En 
zo legt Kitty moeiteloos de link met het doel van de LVV: 
dakloze vreemdelingen helpen bij het vinden van een nieuw 
toekomstperspectief. 

Fietsen op de snelweg en andere 
nieuwigheden

Vanwege corona konden vrijwilligers een hele tijd 
niet naar de TussenVoorziening in Eelde. De lessen 
en activiteiten voor vluchtelingen lagen noodge-
dwongen stil, maar worden nu enthousiast weer 
opgepakt. Mét veiligheidsmaatregelen.

Je zou denken dat het pre-corona gezelliger was, toen ze nog 
hele groepen tegelijk les gaven. Maar vrijwilligers Adib en 
Bé ervaren dat niet zo. Toegegeven; slechts 4 mensen in de 
klas is anders. Maar meer past nu eenmaal niet als je 1,5 
meter afstand moet houden.  

En er zijn ook voordelen. Adib: “Je kunt iedereen nu per-
soonlijk helpen. Daardoor boeken mensen meer vooruit-
gang.” Bé is het ermee eens, maar zou graag het aantal les-
sen opschroeven: “Mensen moeten zóveel leren”. Aan hart 
voor de zaak geen gebrek bij beide vrijwilligers. 

Ze zijn blij dat ze inmiddels weer les kunnen geven, nadat 
het programma stil lag vanwege corona en online lesgeven 
niet goed bleek te werken. Adib en Bé geven allebei 
Nederlandse les en de ‘TuVoTalks’; workshops over hoe het 
hier reilt en zeilt. De gasten zijn statushouders: ze mogen in 
Nederland blijven. In de TussenVoorziening worden ze voor-
bereid op hun nieuwe leven. 
In de TuvoTalks gaat het over alles van praktische zaken als 
inschrijven bij een huisarts tot en met Nederlandse normen 
en waarden. “Je moet niet onderschatten hoe anders het hier 



D E  E S H O F 21

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en 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 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse; 

Inleverdata
Inleverdatum voor het septembernummer is
dinsdag 25 augustus 2020
Inleverdatum voor het oktobernummer is 
dinsdag 29 september 2020

Uw keuze: Rondom gedrukt en/of digitaal?
Normaal ontvangt u de gedrukte Rondom in grijstinten. U 
kunt er echter ook voor kiezen de Rondom digitaal in kleur te 
ontvangen. Zowel op papier als digitaal mag ook.
Stelt u geen prijs op de Rondom, dan verwijderen we uw 
adres uit het bezorgbestand.

U kunt uw keuze doorgeven of wijzigen door dit aan de 
redactie kenbaar te maken of een mail te sturen aan 
digitale.rondom@gmail.com

Ondersteunt u het kerkblad al? 
De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift 
is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375
        t.n.v. Prot.Gemeente 'de Eshof' Rondom
Wij stellen een bijdrage van € 7,50 voor als u alléén de 
digitale Rondom ontvangt. Ontvangt u de gedrukte Rondom 
dan stellen wij een bijdrage van € 22,50 voor.

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 u daarvoor een 
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl  

is”, zegt Adib, “Er hebben al eens jongens uit de TuVo op de 
snelweg gefietst!” Het liep goed af, de politie plukte ze tijdig 
van de snelweg. 

Adib en Bé zijn door de kerken in Eelde en Zuidlaren 
betrokken geraakt bij de TuVo. Al was Adib al eerder vrijwil-
liger bij INLIA en was Bé als diaken een paar jaar geleden al 
in gesprek met de burgemeester over de komst van vluchte-
lingen. 

Adib is gepensioneerd elektrotechnicus, Bé gepensioneerd 
docent. Hij vindt het nog steeds fijn om kennis over te dra-
gen. “Belangrijker nog: ik wil deze mensen graag laten zien 
dat er hier mensen zijn die zich om hen bekommeren, die 
hen zíén.” Had hij eerder Eritreeërs, Irakezen, Syriërs en 
Turken in de ‘klas’, nu zijn het Afghanen. De mannen zijn 
hoogopgeleid, maar de vrouwen vrijwel analfabeet. 

De lessen worden daarom anders aangepakt dan gebruikelijk. 
Gescheiden bijvoorbeeld, terwijl Adib eerder graag mannen 
en vrouwen sámen les gaf: “Dat werkt goed bij oosterse 
mannen, dan doen ze extra hun best. Ze willen niet onder-
doen, haha.” En: “In Nederland zijn mannen en vrouwen 
gelijk. Dat moeten ze direct leren.” 

Adib geeft de lessen structureel in het Nederlands. Dat is las-
tig voor nieuwkomers, dus vinden collega’s hem wel eens 
streng. “Ze willen leren, toch? Dan moeten ze er wat voor 
doen.” In de huidige kleine klasjes is het wel intensief, beseft 
hij, daarom is hij het er mee eens dat de lessen voorlopig 
kort zijn. Maar straks moeten ze weer langer: “Er is echt 
veel te leren.” De TuVo-gasten kunnen hun borst natmaken.

 

Van de redactie: Bovenstaande artikelen zijn ingestuurd door 

INLIA. Wij plaatsen deze artikelen alleen als de ruimte in de 

Rondom dat toelaat.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale 

Initiatieven met Asielzoekers. 

Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeen-

schappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.inlia.nl



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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Collecteoverzichten
MAART 2020   
 
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
01-3-2020 ZWO 244,80 Vorming & Toerusting 171,24
08-3-2020 St. Naar school in Haiti 158,77 Onderhoud gebouw 121,99
15-3-2020 Kerk in Actie 7,00 Muziek & Liturgie 12,00
22-3-2020 Kerk in Actie – Vakanties met aandacht 76,00 Eredienst 56,00
29-3-2020 Kerk in Actie – Straatmeisjes in Ghana 55,00 Pastoraat 47,00
 Totaal 541,57 Totaal  408,23

APRIL 2020    
    
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
05-4-2020 Kerk in Actie; vluchtelingen Lesbos 747,00 Jeugd - en jongerenwerk 258,50
10-4-2020 Noodfonds eigen diaconie 60,50 Vorming & Toerusting 53,00
11-4-2020 Noodfonds eigen diaconie 238,00 Cantorij 75,50
12-4-2020 Noodfonds eigen diaconie 264,50 Pastoraat 124,50
19-4-2020 Noodfonds eigen diaconie 314,50 Eredienst 176,00
26-4-2020 Stichting Hulpdienst Hoevelaken 277,00 Onderhoud gebouw 117,00
 Totaal 1901,50 Totaal  804,50

MEI 2020    
  
Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
03-5-2020 Bartiméus Sonneheerdt 144,50 Muziek en Liturgie 163,50
10-5-2020 Hospice Nijkerk 183,00 Eredienst 102,00
17-5-2020 Eigen Diaconie 137,50 Vorming & Toerusting 143,00
24-5-2020 Eigen Diaconie 137,00 Eredienst 90,50
31-5-2020 ZWO: Queen of Peace Highschool 200,00 Pastoraat 123,00
 Totaal 802,00 Totaal  622,00
    
    Collectebeheerder, José van Dasselaar

Vanuit uw college van diakenen en uw college van kerkrentmeesters:

Graag willen we eenieder, die via bankoverschrijvingen en/of collectemunten bijdraagt aan de collecten, hartelijk bedanken!
Hierdoor kunnen doelen die het soms zo hard nodig hebben, blijvend gesteund worden en erediensten, pastoraat, 
onderhoud gebouw en vele andere zaken doorgang vinden.
Juist ook in deze coronatijd, die mensen ver weg en dichtbij zo hard kan treffen.
De collectes worden van harte aanbevolen. Uw steun wordt enorm gewaardeerd!




