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              Gods molens

Gods molens malen,
naar het schijnt, traag,
maar gestaag.
aangeblazen door de,
nooit aflatende,
gelukzaligmakende adem
van Zijn Heilige Geest,
staan hun wieken nooit in ruste,
maar draaien onophoudelijk,
als blijk van
de aanwezigheid
van de Molenaar.

In die vredige ademtocht
worden jouw gebeden
meegevoerd,
en, gevangen in de windzeilen,
bij Hem gebracht.

Binnen het beperkte,
menselijke tijdsbesef en vermogen
tot waarneming,
alsmede de verborgenheid
van Gods plannen met jou als Zijn kind,
schijnt Zijn antwoord daarop,
vaak lang uit te blijven.

Schroom echter,
dit aannemende, niet,
om er in tijden van moedeloosheid,
volhardend en verwachtingsvol
naar te blijven uitzien...

want, Gods molens staan nooit stil!

Ger van Dien 
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zondag 07 maart  10:00 uur ds. Marleen Kool, Baarn/40-III
     Collecten: Kerk in Actie en Onderhoud Gebouw
 
zondag 14 maart  10:00 uur ds. Ellie Boot/40-IV
     Collecten: Kerk in Actie en Jeugd- en Jongerenwerk 

zondag 21 maart  10:00 uur ds. Pieter Terpstra, Heemstede/40-V
     Collecten: Kerk in Actie en Eredienst
 
zondag 28 maart  10:00 uur ds. Ellie Boot/Palmzondag
     Collecten: Stichting Moederzorg en het Pastoraat 
   19:00 uur Vesperteam
     Collecte: Leger des Heils 

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

Agenda
dinsdag 02 maart  09:30 uur Pastorale raad

donderdag 04 maart 20:00 uur Diaconie

donderdag 25 maart 20:00 uur Moderamen

zondag 28 maart  n.t.b.  Expositie Jeltje Hoogenkamp
     Thema: de 10 woorden
     tot zondag 23 mei
 
woensdag 07 april 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 08 april 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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Kerkdienst en liturgie: 
hoe vieren we Pasen?

‘Met niets van niets zijt Gij begonnen’… we zingen 
het graag in de Paaswake, ondersteund door de can-
torij. Een prachtig lied van Huub Oosterhuis bij 
Genesis 1, de schepping van de wereld.

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we net de perscon-
ferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gehoord. Hoe het 
advies van de PKN voor de komende zondagen en voor Pasen 
zal luiden, weten we nog niet. Zullen we weer met een kleine 
groep mensen in de Eshof bij elkaar kunnen komen? Zullen 
er weer enkele mensen kunnen zingen? Of zullen we het net 
als in het lied met niets van niets moeten doen…?

Er zal in elk geval een Paas-Challenge worden georganiseerd 
voor kinderen en tieners. Elders in dit kerkblad staat hier 
meer over te lezen.
Verder kunnen we nog weinig zeggen over de kerkdiensten 
van de komende maand. Wat er eind maart en begin april in 
de week van Pasen zal kunnen, is al helemaal koffiedik kij-
ken. We gaan in ieder geval ons best doen er ook dit jaar 
goede paasvieringen van te maken, ook al zit iedereen daarbij 
misschien thuis op de bank. En ook de vespergroep neigt 
ertoe de vespers op 28, 29, 30 en 31 maart door te laten gaan, 
zelfs als er niet gezongen mag worden en alles enkel online 
kan.

In de wekelijkse nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Krijgt u nog geen wekelijkse 
nieuwsbrief? Geef dan gelijk uw e-mailadres door aan 
nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl. 

Ellie Boot

Vorming & Toerusting.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend in 
hoeverre er weer ruimte is om kerkdiensten te hou-
den met een beperkt aantal bezoekers. De lockdown 
duurt lang, voor sommigen te lang maar is noodza-
kelijk om hopelijk weer een keer terug te keren naar 
het ‘oude normaal’. Alle activiteiten, die belangrijk 
zijn in een kerkelijke gemeente,  liggen nu al bijna 
een jaar stil; dat geldt ook voor Vorming & 
Toerusting.
 Interessante lezingen,  boeiende presentaties en films schui-
ven op naar betere tijden. Maar dat betekent niet dat de com-
missie Vorming & Toerusting in een lange en diepe slaap ver-
keert. 

Tussen Pasen en Pinksteren  zal in de Eshof een expositie te 
zien zijn van kunstenares Jeltje Hoogenkamp. De expositie 
bevat 10 schilderijen die de 10 Woorden verbeelden. Deze  
Woorden zijn afgeleid van de 10 Geboden waarin de ver-

schuivingen van vorm en 
kleur de verschillende 
Woorden markeren. De 
afbeelding bij dit artikel 
betreft het 7e Woord.  
Voor de niet digitale 
Rondom-lezers is het de 
moeite waard om de 
afbeelding in kleur te 
bekijken in de Rondom 
die op de website staat.

Afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen zal 
in de Nieuwsbrief bekend 
worden gemaakt wanneer 
en hoe de expositie 

bezichtigd kan worden. We zullen in ieder geval ook proberen 
een digitale versie voor de website maken.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,’
Frits Harmsen

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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Dit jaar kun je Pasen beleven in Hoevelaken. In de 
kerk is het niet mogelijk dit jaar en daarom willen 
we een tocht door Hoevelaken maken. 

We gaan terug naar het jaar 30 en lopen in de stra-
ten van Jeruzalem. 

In de straten zijn aanwijzingen opgehangen in de vorm van 
QR-codes. Als je deze scant krijg je opdrachten en voer je 
gesprekken met de mensen uit de tijd van Jezus. Je beleeft 
het Paasverhaal op je eigen manier.
 
Voor wie
Iedereen kan en mag meedoen! Al is het spel speciaal 
gemaakt voor tieners van 10-18 jaar. Het is ook zeker leuk 
om als gezin hieraan deel te nemen,

Het spel
In het spel leef je in de tijd van Jezus. Je weet niet welke rol 
je hebt en je moet dit aan het einde van de tocht raden. 
Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te 
spelen: wat vind je van de weg die Jezus gaat? Is het logisch 
en denk jij er ook zo over? Of is het een probleem voor jou?

Scan de QR-codes en ontdek wat de opdracht is! De ene 
keer een filmpje, maar het kan ook een tekst of audiobood-
schap zijn.
 
Coronaproof
De activiteit is coronaproof. Bij het aanmelden geef je aan of 
je als tweetal of als gezin meedoet en je kunt aangeven wan-
neer je de tocht gaat lopen.

 Wanneer
We willen het spel organiseren op Paasochtend, 4 april, van 
9 uur tot 12 uur. De tocht duurt ongeveer een uurtje.
 
Nadere infoIn de nieuwsbrief van 12 maart wordt meer 
info gegeven over het spel. Hoe het werkt en hoe je je kunt 
aanmelden. Mocht je nu al een vraag hebben, stuur dan een 
email naar gerwin.esther@kpnmail.nl. 

Doe jij ook mee? Dat zou heel leuk zijn!
 

Gerwin Duine

PaasChallenge –  De weg door Jeruzalem

Van 23 januari tot 6 februari liep de actie Kerkbalans 2021 met het thema 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen.
Voor de Kerk is totaal toegezegd een bedrag van € 116.000, begroot was een bedrag van € 115.000.
U heeft laten zien dat we onze Eshof (nu met online diensten en later weer daadwerkelijke ontmoetingen) willen blijven 
voortzetten.

Voor de ZWO is totaal toegezegd een bedrag van € 19.500, begroot was een bedrag van € 16.000. 
U heeft laten zien dat we de ondersteuning aan onze naaste (o.a. het jongerenproject) belangrijk vinden en willen blijven 
voortzetten.

Het college van kerkrentmeesters en de ZWO zijn verheugd met dit resultaat, hierdoor kunnen wij onze doelstellingen voor 
2021 verwezenlijken.

Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2021.
Aan alle gemeenteleden die een bedrag hebben toegezegd hartelijk dank.

Met hartelijke groet,
College van Kerkrentmeesters

ZWO
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Update ZWO
De ZWO is heel erg blij met alle 
toezeggingen van de Vrijwillige 
Bijdrage voor de ZWO. Samen 
hebben jullie allemaal € 19.500,- 
toegezegd. We zijn heel erg 
dankbaar hiervoor en zullen 
steun bieden waar dit gevraagd 
wordt en de nood aanwezig is. 
We blijven iedereen informeren waar de steun 
wordt verleend.
In deze Rondom willen we het nieuw project van de 
jeugd presenteren; we gaan de stichting Gave 
ondersteunen met de rugzakactie. Ook willen we 
enkele leden van het diaconale team van Georgië 
introduceren en hebben we de Ziekenfondsbode 
gevraagd om het coronaonderwijs bij Queen of 
Peace te ondersteunen. 
 

PRINTING PROJECT BIJ QUEEN OF PEACE

Eind januari 2021 kwam Philomena met een plan. De scho-
len mogen nog niet open vanwege corona en online onder-
wijs is niet (goed) mogelijk. De jongeren hebben geen com-
puter tot hun beschikking, evenals een smartphone. Het is 
dus niet mogelijk om de jongeren middels online-les onder-
richt te kunnen geven. De consequentie is dat veel jongeren 
nu niet naar school kunnen, en dus ook helemaal geen toe-
gang hebben tot onderwijs. Philomena wil dit veranderen 
door de jongeren lesmateriaal aan te bieden in analoge vorm. 
Het doel is dat de jongeren verbonden blijven met de school, 
en geen drop-outs worden, en dat ze hiermee onderwijs ont-
vangen en gemotiveerd blijven om te blijven ontwikkelen. 
Als corona dan straks voorbij is, kunnen ze weer makkelijker 
aansluiten bij de reguliere lessen.
Om dit mogelijk te maken wil Queen op Peace graag 
beschikken over een printer, een kopieerapparaat, aanvullen-
de lesboeken, papier en overige middelen om te kunnen 
voorzien in het noodzakelijke lesmateriaal. Met deze midde-
len kunnen ze voorzien in het lesmateriaal en de band met de 
studenten houden!
Het project sprak ons als ZWO groep heel erg aan en we 
hebben gevraagd aan de Ziekenfondsbode om dit project 
financieel te ondersteunen en daarmee mogelijk te maken. 
Inmiddels hebben ze de gevraagde steun toegezegd en kan 
het plan van Philomena ook worden uitgevoerd! De ZWO is 
dankbaar voor de gift en de manier waarop mensen naar 
elkaar blijven omzien.

STICHTING GAVE EN DE RUGTASACTIE

De doos ‘kinderen voor kinderen’ heeft de afgelopen maan-
den in het teken van kamp Moira gestaan, hiermee hebben 
we aandacht gevraagd voor vluchtelingkinderen in 

Griekenland. We hebben een mooie bijdrage bij elkaar 
gespaard van € 150,- ! Allen dank hiervoor.

Voor de maanden maart, april en mei hebben wij een nieuw 
doel gekozen; de ‘rugtasactie’ van de stichting Gave.

Stichting Gave. 
Eerst even kennismaken met  
Stichting Gave. In 1992 begon een 
groep jonge christenen die zich 
geroepen voelden met Gods liefde 
naar vluchtelingen om te zien. 
Inmiddels is dat uitgegroeid tot 
Stichting Gave en ondersteunen zij 
kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. 
Stichting Gave streeft  ernaar dat de vluchtelingen die naar 
ons land komen, worden gezien en geliefd. Meer info over 
de stichting en hun werk? Kijk op: 
Stichting Gave | gevlucht. gezien. geliefd. (www.gave.nl)

DE RUGTASACTIE
Gave heeft een actie die wij als ZWO van harte willen 
ondersteunen. De actie is bestemd voor kinderen in asielzoe-
kerscentra. Kinderen in het asielzoekerscentrum (azc) heb-
ben het niet gemakkelijk. Op een azc is de angst voor de 
oorlog vervangen door onzekerheid over de toekomst. Een 
lange procedure waarvan de uitkomst zo onzeker is. 

Momenteel verblijven 
er zo’n 5.000 kinderen 
tot 11 jaar op een azc. 
Ze hebben tijdens de 
zomervakantie vaak 
weinig te doen. Een 
periode waarin ze niet 
op vakantie gaan, de 
clubs vaak niet door-

gaan en de andere activiteiten ook stil liggen. Ook hebben zij 
over het algemeen heel weinig tot geen speelgoed tot hun 
beschikking. Daarom duurt deze periode enorm lang voor 
hen en willen we asielzoekerskinderen verrassen met een 
rugtas die wij met behulp van Stichting Gave kunnen vullen. 

WAT GAAN ONZE KIDS DOEN?
Met giften uit de doos ‘kinderen voor kinderen’ kunnen we 
de rugtasjes bestellen. Het idee is dat daarna kinderen van 
‘de Eshof’ de tasjes vullen met bijvoorbeeld schrijfmateriaal, 
een knuffel en speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Door mee 
te doen leren kinderen een waardevolle les: dat geven om 
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een ander belangrijk is en je zo leeftijdsgenoten heel blij 
kunt maken!De tasjes zullen uiterlijk 21 mei ingeleverd 
worden bij een inzamelpunt van Stichting Gave.Zij gaan ze 
dan sorteren en verwerken in juni en brengen ze dan bij de 
kinderen. Op diverse azc’s in Nederland worden de tassen 
uitgedeeld.

DIACONALE PROJECT. 
HOEVELAKEN NAAR GEORGIË

Ook wij zijn enorm dankbaar voor alle 
steun die we al hebben mogen ontvan-
gen. Wij zijn nu een groep van in 
totaal 10 deelnemers en begeleiders. 
Onlangs hebben we onze eigen bijdra-
ge overgemaakt en hebben we ook al 
giften 

mogen ontvangen. Samen met de opbrengsten van de al uit-
gevoerde acties staat onze teller dan al op € 4389,48!

Zoals jullie al weten, hebben we de reis uitgesteld naar de 
zomer van 2022. Livingstone, de reisorganisatie, is nog 
volop voorbereidingen aan het treffen voor deze reizen. 
Zodoende hebben we nog niet helemaal in kaart wat het 
streefbedrag moet zijn. Degenen die de afgelopen tijd in De 
Eshof zijn geweest, hebben onze geldmeter in wording al 
kunnen bewonderen. Georgië staat bekend om zijn prachtige 
berglandschappen. Deze hebben we nagebootst met houten 
platen. Zodra deze af is, zullen we het resultaat met jullie 
delen. 

Voor pasen staan weer leuke acties op de planning, houd 
hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Annika 
van Oosterom, 
ik ben negen-
tien jaar oud en 
woon in 
Stoutenburg-
Noord. Ik stu-
deer 
Internationale 

Ontwikkelingsstudies in Wageningen. Dat klinkt heel 
moeilijk, maar het gaat eigenlijk over de hulp die wij 
kunnen bieden aan ontwikkelingslanden. Vandaar dat ik 
de projectreizen ook erg tof vind. Op zaterdag en in de 
vakanties werk ik bij Keurslagerij Steltenpool in 
Hoevelaken, dus daar zouden jullie mij van kunnen ken-
nen. In mijn vrije tijd spreek ik graag met vrienden af. Ik 
ben dan ook vaak in Hoevelaken te vinden om een drank-
je te doen. 

In 2018 ben ik, net als Demi en Sandra, mee geweest naar 
Oeganda. Op deze reis hebben we geholpen op een mid-
delbare school in Mpigi. Ik vond het erg gaaf om mensen 
die zo anders leven als wij te ontmoeten en te helpen in 
het realiseren van hun droom. Ik hoop in de toekomst nog 
veel van zulke reizen te maken. Daarom heb ik er ook 
voor gekozen om in de zomer van 2022 mee te gaan naar 
Georgië. Ik heb super veel zin in deze reis en ik hoop dat 
wij ook daar ons steentje kunnen bijdragen aan het leven 
van de kinderen in Aghaiani. 

Veel liefs,
Annika van Oostrum

Ik ben Femke, 15 jaar 
oud en ook ik ga mee 
op reis! Ik zit nu op de 
Amersfoortse Berg in 
3 HAVO. Dit jaar moet 
ik een profiel kiezen, 
dit wordt natuur en 
techniek. Ik wil graag 
een agrarische oplei-
ding gaan doen. Ik 
houd van zwemmen, 
saxofoon spelen en tekenen.

Dit is de eerste keer dat ik meega op reis. Ik ga mee 
omdat ik een brief kreeg waarin gevraagd werd of ik mee-
wilde. Ik was gelijk enthousiast omdat je andere mensen 
toegang geeft om iets te doen wat voor ons zo vanzelf-
sprekend lijkt: sporten!

Tot nu toe heb ik meegeholpen om de taartenactie, de 
bingo en kaartenactie te organiseren. Ik vind het heel leuk 
om dit te doen.

Groetjes Femke
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Gastpredikant in maart
Met enige regelmaat ontvang ik suggesties om een 
bepaalde predikant een keer uit te nodigen als gast-
voorganger met meestal de toevoeging dat ‘hij/zij 
prima in  ‘de Eshof’ past’. Onderzoek op internet 
levert soms op dat betrokkene al geruime tijd gele-
den is overleden, dan wel een zodanige leeftijd heeft 
bereikt dat voorgaan in een kerkdienst niet (meer) 
mogelijk is. 

Ook de voorganger van 21 maart, Pieter 
Terpstra uit Heemstede, gaat voor na 
een tip van een gemeentelid. Een cv op 
de website van de kerkelijke gemeente 
of op Facebook levert meestal niet meer 
op dan de universiteit waar betrokkene 
heeft gestudeerd en de plaatsen waar 
hij/zij de plaatselijke gemeente heeft 
gediend. Op de website van de PG 
Heemstede stelt Pieter zich op een 
andere manier voor:

‘Ik ben Pieter Terpstra. Predikant, partner, vader, muzieklief-
hebber… vul maar in. De vraag “wie ben ik?” hoort volgens 
mij tot de belangrijkste vragen die je je kunt stellen. In ieder 
geval voor mij. En het antwoord is niet altijd simpel. Per 
situatie verschilt de vraag; per situatie soms ook het ant-
woord. Zelf ontdek ik telkens weer dat ik me thuis voel in de 
christelijke traditie. De antwoorden die daar stevig of aarze-
lend gevonden worden, spreken me aan en helpen mij.
Ik zie ook dat andere mensen andere antwoorden vinden. Die 
ruimte is er. Ik zie ook dat het mensen soms niet lukt als die 
vraag komt. Of als eerdere antwoorden niet meer werken. Of 
omdat je even stilgezet bent, of stil wilt staan bij een vraag. 
En dan is het prettig om iemand langs-zij te hebben. Ik ben 
dan graag je langszij. Die mee-vraagt, mee-denkt en vooral 
mee-luistert. Of je nou bij de kerk hoort of niet, gelovig bent 
of niet. Gewoon, omdat ik geloof in mensen. Ik ontmoet je 
graag!

Ik ben sinds 2001 predikant, tot 2009 in Naaldwijk en daarna 
tot op heden in Heemstede. Op verschillende aandachtsge-
bieden heb ik in al die jaren veel ervaring opgedaan (kerk-
diensten, vormgeven van rituele momenten, begeleiding van 
individuen vooral in crisissituaties, begeleiden van groepsge-
sprekken of thematische bijeenkomsten en bestuurswerk). 
Daarbij staat voor mij de inzet en betrokkenheid van de deel-
nemers voorop: zij doen ertoe. De verandering die je wilt 
bereiken, heeft bovendien veel meer kans van slagen als de 
ander die verandering ook wil. Daarom zoek ik in processen 
van begeleiding altijd naar het verhaal erachter: wat maakt 
dat je dit nu wil?

Naast begeleiden van mensen en processen is het spreken in 
het openbaar (in het bijzonder voorgaan in kerkdiensten) een 

passie van mij. Daar gaat het voor mij vooral het oog te hou-
den op de brontekst en op de toehoorders. Hoe komen die bij 
elkaar en wat hebben zij elkaar te zeggen’.

Frits Harmsen

Hulp gezocht voor aangepaste 
collecte Hospice Nijkerk e.o.
In de week van 26 april t/m 1 mei wordt in de 
gemeente Nijkerk op een aangepaste wijze gecol-
lecteerd voor Hospice Nijkerk e.o.

Vorig jaar kon de collecte helaas niet 
doorgaan in verband met de coronaci-
sis. Dit jaar willen we de collecte wél 
laten door gaan, maar dan op een 
andere manier. 
Er zal GEEN deurcollecte gehouden 
worden. 

In plaats daarvan worden deur-aan-deur kaarten ver-
spreid met een oproep om een bijdrage te geven voor het 
Hospice Nijkerk.

De collecte wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden 
van Hospice Nijkerk e.o. De opbrengst van de jaarlijkse col-
lecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede 
uitvoering van het werk in het hospice te kunnen blijven 
bekostigen. Er zijn dringend collectanten nodig voor Nijkerk, 
Nijkerkerveen én Hoevelaken.

In Hospice Nijkerk krijgen ongeneeslijk zieke mensen alle 
zorg voor een zo hoog mogelijk comfort in de laatste levens-
fase. Zeven dagen per week en 24 uur per dag is een ver-
pleegkundige aanwezig om de gasten, samen met de vele 
goed opgeleide vrijwilligers te verzorgen. Het hospice heeft 
een regionale functie. In het afgelopen jaar mocht het hos-
pice zich van harte inzetten voor zorgvragers uit Nijkerk en 
de omliggende gemeenten.
Wilt u ons dit jaar als collectant helpen om de kaartjes door 
de brievenbus te doen?

U kunt zich aanmelden bij Stichting Vrienden van 
Hospice Nijkerk e.o. via emailadres collecte.hospicenij-
kerk@gmail.com of via www.hospicenijkerk.nl

Wij hopen van harte dat u ons dit jaar wilt helpen, zodat het 
Hospice ook in de toekomst liefdevolle zorg en aandacht kan 
blijven geven aan de gasten.

Marijn Prins
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Contactpersoon voor Amersfoort gezocht!
Juist nu is het nodig dat we op creatieve wijze contact houden met elkaar. 
Binnen de Eshof gemeenschap leggen de contactpersonen de basis voor het web van verbindingen tussen 
de leden. Voor de Eshof-leden met een woonadres in Amersfoort zoeken we iemand die op eigen wijze 
vorm wil geven aan dit verbinden en contact houden. Je mag dit natuurlijk ook met iemand samen doen.

Terugkerende activiteiten:
•	 10x per jaar op enkele adressen de Rondom in de bus doen of daar een contactmoment van maken
•	 Een kaart of bloemetje o.i.d. verzorgen bij jubilea of verjaardagen (ongeveer 5 keer per jaar).
Daarnaast kun je volop je eigen ideeën kwijt over nieuwe manieren van contact houden en die inzetten waar het past.

Wat kan het brengen:
•	 Voldoening en een frisse neus
•	 Mensen die blij zijn met jouw aandacht
•	 Contacten met gemeenteleden van de Eshof in jouw wijk/buurt
•	 Inspiratie voor de andere contactpersonen van wijkteam 1

Voel jij ervoor om dit op te pakken? Heb je vragen?
Bel of mail met:

Yvonne de Gier 
Ellie Boot 

Uit de kerkenraad 

Vanwege de ziekte van Sienke deze keer een bijdra-
ge van de scriba. 

Op 28 januari heeft de kerkenraad weer digitaal vergaderd, 
we beginnen er aan te wennen! In deze vergadering was veel 
aandacht voor hoe het in de gemeente gaat, wat corona met 
ons allemaal doet. We hoorden hoeveel werk stil ligt en hoe 
de onderlinge contacten gemist worden. We hebben bespro-
ken of er nog mogelijkheden zijn om jongeren goed te berei-
ken, nu we om ons heen horen dat zij het zo moeilijk hebben. 
En of we iedereen goed in beeld hebben, die behoefte zou 
kunnen hebben aan een pastoraal bezoek. 
We hoorden ook hoeveel er nog wél lukt: de actie 
Kerkbalans, een nieuw Engelenproject en mooi contact tussen 
contactpersonen en gemeenteleden. 

We namen formeel afscheid van Jan Beitler en Adri Zijlstra. 
Gelukkig zijn er ook persoonlijke ontmoetingen voor hun 
afscheid geweest, want een afscheid via het beeldscherm, na 
zoveel mooi werk van beide mannen, is toch wel erg armoe-
dig. 

Zorgelijk zijn de vacatures bij het CvK. In het moderamen 
wordt doorgesproken hoe we met de ontstane situatie kunnen 
omgaan. 

Goede voortgang bij het CvK voor wat betreft het beeld en 
geluid: helder is geworden, wat nodig is om De Eshof de 
komende jaren digitaal vooruit te helpen. Offertes zijn aan-
gevraagd, besluitvorming wordt verwacht in de vergadering 
van maart. 

We spraken ook over het jaargesprek dat gehouden is met 
onze predikant. Dat was een mooi open en reflectief gesprek 
met wederzijdse waardering. 

Dit jaar loopt het huidige beleidsplan van de gemeente af. 
Omdat het niet de tijd is voor goede -persoonlijke!- ontmoe-
tingen, brainstorm en beleidsavonden, is besloten het huidige 
beleidsplan met twee jaar te verlengen. Zo blijft het plan uit 
2017:  ‘De Eshof’:  een plek om met elkaar te dienen, te vie-
ren en te leren de komende jaren onze leidraad.  De aller-
laatste zin van dit beleidsplan trof me: “‘De Eshof’ blijft het 
persoonlijke contact nog steeds als belangrijkste middel zien 
voor ontmoeting”. 

Wat kunnen we daar naar uitkijken, juist nu! Ik wens ieder 
toe, dat hij of zij met de vrede van God in het hart geduldig 
kan blijven uitzien naar de tijd dat we elkaar weer echt zul-
len ontmoeten. 
Houd moed en heb lief!

Eunice van Zomeren,
Scriba
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Van harte aanbevolen door 
de diaconie: De collectes 
voor de komende weken 

7 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie; 
Theologisch onderwijs voor Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een 
belangrijk land. Er wonen relatief 
gezien veel christenen. Chris-
telijke instellingen in Libanon 
hebben vaak nog een functie, zo 
ook Near East School of Theo-
logy (NEST). Dit instituut in 
Beiroet leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/
Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kers-
verse predikanten terug naar huis om hun eigen 
gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich 
door het hele Midden-Oosten! Helpt u mee? Geef 
studenten de kans Gods woord in hun eigen land 
en gemeente te verspreiden.

14 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie; Diaconaat in arme regio’s
Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-
Groningen en Limburg wordt armoede vaak door-
gegeven van generatie op gene-
ratie. Er is weinig werk en er zijn 
minder voorzieningen. Juist in 
deze regio’s zijn de kerken klein 
en hebben ze weinig financiële 
middelen. Hoe kun je dan als dia-
conie iets doen voor mensen in 
kwetsbare omstandigheden? Hoe 
kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen 
die opgroeien in armoede? Kerk in Actie onder-
steunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.

21 maart; 40dagentijd
Kerk in Actie; Beter inkomen Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun 
van Kerk in Actie helpt de kerk 
boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten waardoor 
ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere 

prijs voor hun producten krijgen. Met het verdien-
de geld kunnen ze vervolgens weer betere land-
bouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen 
ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en 
met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

28 maart; Palmzondag
Stichting Moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamver-
zorgster regelmatig bij 
gezinnen waar een kind 
in armoede geboren 
wordt. Het grijpt haar 
altijd enorm aan om 
ouders of een alleen-
staande moeder, na de 
bevalling, te moeten 
achterlaten in een situatie die onveilig, stressvol en 
armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen 
en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat 
Saskia o.a. aantreft zijn kapotte onveilige twee-
dehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en 
boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te 
weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, beval-
lingsbenodigdheden etc. “Als kraamverzorgster 
kom ik regelmatig bij gezinnen waar een kind, in 
armoede geboren wordt. In Nederland? Ja, in Ne-
derland worden jaarlijks 20.000 baby's in armoede 
geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met honger 
naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de 
armoede grens. (Bron:Voedselbanken.nl/feiten en 
cijfers). Wij kunnen ons er geen voorstelling van 
maken van wat er zich achter heel veel Neder-
landse voordeuren afspeelt. Ik vind het oneerlijk 
en ik wil deze ouders héél graag helpen. Dat kan 
ik niet alleen, dus heb ik Stichting MoederZorg 
(SMZ) opgericht. Samen kunnen we zorgen voor 
elkaar. In overleg met o.a. verloskundigenpraktij-
ken, kerken, voedselbanken etc. besluit SMZ wie 
er in aanmerking komt voor ondersteuning” Ook 
doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan 
de voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders 
financieel te steunen zodat zij beter voor haar kind 
kan zorgen?

28 t/m 31 maart: Paasvespers. 
De collecteopbrengsten van de vespers zijn 
bestemd voor Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder 
huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door 
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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 is uw bijdrage van harte 
welkom!

2 april: Goede vrijdag , 3 april: Paasnacht en 
4 april: op 1e Paasdag
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steu-
nen en waarvoor vaak een 
collecte bestemd is heeft de 
diaconie van de Eshof ook 
uw steun hard nodig. Met 
uw steun kunnen wij gezin-
nen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 
doel van deze hulpverlening is mensen de weg 
wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in de maatschappij en zo nodig finan-
ciële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk 
eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen 
te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoe-
velaken die deze steun heel hard nodig hebben. Uw 
bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

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 aprilnummer is
dinsdag 30 maart 2021
Inleverdatum voor het meinummer is dinsdag 27 april 2021

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.

Lukt het deze zaterdag niet, er komen nog wel meer zaterda-
gen om te spitten!

Opgeven bij Janiet Kempen

Het vroege voorjaar in 
de Eshoftuin
Zaaien-Maaien-Oogsten….. het mooiste van tuinie-
ren. Dat kan pas wanneer de grond is  voorzien van 
verse mest en alles is omgespit. Een hele klus, geluk-
kig melden zich ook spitters om een ochtend te hel-
pen, toch kunnen we de komende zaterdagen hulp 
gebruiken.

Daarom Gevraagd: mensen die een zaterdagochtend fysieke 
inspanning willen. Nu de sportscholen dicht blijven, de team-
sporten nog stil liggen, is dit een mooie gelegenheid om 
samen met andere enthousiastelingen  zaterdag ochtend van 
09.30 uur tot 12.00 uur de tuin te spitten. We hebben genoeg 
ruimte om voldoende afstand van elkaar te houden, drinken 
gezamenlijk ( ook met afstand) een kop koffie. 
Graag een spitvork of spa meenemen; en weet: vele handen ---

We zien jullie graag, voor de koffie is het wel prettig dat je 
even laat weten als je komt.
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Vanuit uw college van diakenen en 
         uw college van kerkrentmeesters:

Graag willen we eenieder, die via bankoverschrijvingen en/of collectemunten en/of (tot voor kort en hopelijk weer snel) na de 
diensten 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!

COLLECTEOVERZICHTEN
 
Oktober 2020      

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
04-10-2020 PKN Kerk en Israël 124,30 Vorming & Toerusting 124,30
11-10-2020 Eigen diaconie 289,55 Onderhoud gebouw 194,55
18-10-2020 St. Hulpdienst Hoevelaken  391,55 Eredienst 226,55
25-10-2020 Nijkerks Diaconaal Beraad 129,20 Pastoraat 119,20
 Totaal 934,60 Totaal  664,60

November 2020        

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
01-11-2020 Hospice Nijkerk 194,25 Jeugd - en Jongerenwerk 154,25
08-11-2020 Oecumene PKN 197,35 Eredienst 130,85
15-11-2020 Eigen diaconie kerstpakketten 387,85 Onderhoud gebouw 137,85
22-11-2020 Solidaridad 256,20 Pastoraat 138,00
29-11-2020 Stichting Moederzorg 228,10 Vorming & Toerusting 131,10
 Totaal 1263,75 Totaal  692,05
 

December 2020        

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
06-12-2020 Eigen diaconie kerstpakketten 294,90 Eredienst 198,90
13-12-2020 Eigen diaconie kerstpakketten 393,55 Onderhoud gebouw 188,55
20-12-2020 Eigen diaconie 196,50 Muziek en liturgie 154,00
24-12-2020 Hospice Nijkerk 191,70 Cantorij 113,70
25-12-2020 Eigen diaconie 411,00 Muziek en liturgie 103,00
27-12-2020 Paasantenverblijf 253,00 Eredienst 107,50
31-12-2020 Leger de Heils 127,00 Pastoraat 64,00
Vespers Leger de Heils 127,10 XXX 0,00
 Totaal 1994,75 Totaal  929,65
    

    

Collectebeheerder, José van Dasselaar
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Inkeer
Toelichting van Bea de Rijke namens de Liturgische Vormgroep bij de Verbeelding in de Veertigdagentijd en Pasen 

Niet eerder ontstond er een vormgeving van de Vormgroep op afstand via de app.

Voorheen vulde de Liturgische Vormgroep de weken voor de veertig-dagen-tijd in met 
waardevolle gesprekken. Een soort verkenningstocht op zoek naar een mooi beeld waar-
mee het tijdpad naar Pasen zichtbaar kon worden gemaakt.  Een verbeelding, die door 
lezingen, gedichten, ervaringen of gedachten kon worden gevangen in één vorm, onder-
steund met woorden. Een perspectief, dat gedurende de veertig dagen, ruimte overliet voor 
een persoonlijke invulling.

Dit keer werd de app onze spreekbuis. Door de ervaringen van het afgelopen jaar, ontstond 
er behoefte aan een verbeelding in relatie met de komende tijd. Hoe ingewikkeld het is om 
door de beperkingen de moed erin te houden en hoe door het vertragen juist rust en nieuwe 
inzichten zijn ontstaan. 

Dat bracht ons bij deze verbeelding. Een voorovergebogen figuur, als een mens met een 
hoofd vol gedachten, of een mens die rust heeft gevonden. Om die reden is het deze figuur 
omwikkeld met gaas dat de beklemming of inkeer benadrukt.                                                                             
Ondanks die verschillen maakt het gaas ook een verbinding naar boven. Een weg naar het 
licht.           

                                                                                                                                  
Deze verbeelding en de woorden van Vasalis nodigen je uit om in de 
komende tijd die ruimte te ontdekken en vast te houden op zoek naar 
een nieuwe toekomst.   

‘Ik trek me terug en wacht

Dit is de tijd die niet verloren gaat:

Iedere minuut zet zich in toekomst om’

Zondag 7 februari 2021, 17:00 uur.
Even een berichtje als dank.

Gisteravond heb ik Jan beloofd dat ik vandaag echt zou 
komen, ondanks dat hij gehoord had dat het ‘code rood’ zou 
worden. En dat deed ik bijgestaan door familie en vrienden 
die het nodig vonden om mij te waarschuwen en te zeggen 
dat ik voorzichtig moest zijn. Voorzichtig ben ik al twee jaar 
want ik wil dat wij, ondanks alle zorgverleners die ons de 
afgelopen twee jaar geholpen hebben en waar wij niet zon-
der konden en kunnen, zo onafhankelijk mogelijk blijven. Ik 
hoef maar een hand te kneuzen en dan is onze vrijheid nog 
verder ingeperkt. 

Normaal ben ik bij Jan in het Hospice in Nijkerk van ’s mid-
dags 4 tot ’s avonds 7 uur, maar dat vond ik toch te link. Ik 
blijf altijd bij Jan eten want dan eet hij niet alleen op zijn 

kamer, wordt het personeel ontlast en ik hoef niet voor één 
persoon te koken. Het is gezelliger. Jan was verbaasd dat ik 
al om 2 uur binnen kwam stappen en vertelde dat ik niet 
bleef mee-eten.
Het was eenzaam en glibberig op de snelweg met 40 km. en 
niemand die je passeert. En dan kom je in een donker huis 
waar alleen een paar poezen rondscharrelen. Het is dan heel 
fijn als er een kaart op de mat ligt getekend door allerlei 
mensen die aan ons hebben gedacht en ons het beste wen-
sen. Dat geeft een warm gevoel. Morgen is Jan jarig en ik 
neem de kaart voor hem mee. Hij bewaart alle kaarten. Zijn 
prikbord heb ik al een keer geleegd omdat er niets meer bij 
kon. Jan heeft mij gevraagd om ze in een plakboek te doen, 
en dat ga ik doen.

Lieve mensen, heel veel dank, 
Dora den Hartog-van Dijken



Impressie Generale 
synode 29 januari 2021
Op 29 januari 2021 was er een digitale bijeenkomst 
tussen het moderamen van de Generale Synode en 
de leden van de Generale Synode. Formeel was het 
geen vergadering van de Generale Synode, maar, 
vanwege corona, een buitengewone vergadering 
van het moderamen. Maar voor deze impressie 
maakt het, praktisch gezien, geen verschil. Als 
ouderling en afgevaardigde van de classis Veluwe 
was het voor mij de tweede keer om mee te doen 
met gedachtevorming en voorbereidende besluit-
vorming. In deze impressie beperk ik mij tot twee 
agendapunten: Beleidskader Dienstenorganisatie 
en het rapport Lichter ingevuld. 
Beleidskader Dienstenorganisatie
Het beleidskader voor de dienstenorganisatie heeft als titel 
“De toekomst open tegemoet” en hoort bij de visienota “Van 
U is de toekomst”. De toekomst is niet van ons, maar van 
God. Het is goed om periodiek na te denken over de toe-
komst. Niet alleen landelijk en regionaal, maar ook binnen 
de gemeente. Door het coronavirus worden we er nog extra 
bij bepaald dat we kwetsbare mensen zijn en we in al ons 
werk voor de kerk afhankelijk zijn van Gods genade. De 
dienstenorganisatie ondersteunt gemeenten bij het kerk-zijn 
en omschrijft haar missie als volgt: 
“De dienstenorganisatie draagt bij aan een toekomstgerichte 
kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij ondersteunt 
lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel 
van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde”.
In samenwerking met de classicale vergaderingen wordt 
gezocht naar ondersteuning. Ondersteuning aan predikanten 
en andere betaalde krachten, maar ook op het terrein van 
financieel beheer, arbeidsvoorwaarden e.d. De visienota en 
het beleidskader kunnen, op hoofdlijnen, een nuttig hulpmid-
del zijn voor beleidsvorming op lokaal en classicaal niveau. 

Lichter ingevuld
De rapportage “Lichter ingevuld” is een vervolg op de rap-
portage “Lichter verkend” en richt zich vooral op het kerk-
zijn van kleinere gemeenten. De rapportage biedt een uitge-
breide analyse van knelpunten maar ook van de huidige 
(kerkordelijke) mogelijkheden die er nu al zijn. Mede door 
de uitgebreide analyse is de rapportage ook een goed hulp-
middel voor beleidsvorming door grotere gemeenten. Het is 
wel belangrijk dat de basistaken (prediking, eredienst, doop, 
avondmaal, gebeden, diaconaat, missionair, herderlijke zorg, 
geestelijke vorming) zoals genoemd in de kerkorde Artikel 
IV voldoende ingevuld kunnen worden. In de rapportage 
komt men tot vier conclusies. 
1. Er zijn al veel mogelijkheden. 

2. Er is ruimte voor creatieve invulling. 
3. Gemeenteleden zonder ambt als stemhebbend lid van de 

kerkenraad. 
4. Ander mogelijkheden voor beheer. 

Bij de conclusies 1 en 2 is het volgende op te merken. Er 
zijn nu al veel mogelijkheden voor gemeenten om op vrijwil-
lige basis met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld op het 
terrein van het jeugdwerk, diaconaat en missionair. 
Gemeenten kunnen door samenwerking elkaar versterken. 
De samenwerking kan een voorbode zijn om met elkaar 
samen te gaan.  
Conclusie 3 verdient nog verdere studie. Om gemeenteleden 
zonder ambt een stem te geven in de kerkenraad geeft nogal 
wat vragen. Over conclusie 3 heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. Er wordt gewacht op de resultaten van de 
werkgroep Ambt. Het betekent dat vooralsnog de huidige 
situatie dat een kerkenraad uit minimaal zeven ambtsdragers 
moet bestaan gehandhaafd blijft. 

Conclusie 4. Ander mogelijkheden voor beheer. Er wordt 
bijvoorbeeld aan gedacht om het beheer van diaconale gel-
den en gelden van kerkrentmeesters onder één college 
(kerkrentmeesters en diakenen) of de kerkenraad te brengen. 
Er blijven dan wel afzonderlijke jaarrekeningen en begrotin-
gen voor diaconale gelden en gelden van kerkrentmeesters 
bestaan. Het minimum aantal ambtsdragers voor een kerken-
raad van nu zeven (één predikant, twee ouderlingen, twee 
ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen) zou dan lager 
kunnen zijn. Er zou, bij het voornemen om tot minder dan 
zeven ambtsdragers te komen, wel instemming nodig zijn 
van het classicaal college voor behandeling van beheersza-
ken (CCBB) en het breed moderamen classicale vergadering 
(BMCV). Het CCBB en het BMCV moeten dan vooral 
beoordelen of nog aan de normen van goed bestuur (good 
governance) en het op een adequate manier kerk-zijn (invul-
ling basistaken) kan worden voldaan. Normen van goed 
bestuur (good governance) worden vooral bepaald door de 
maatschappij waarin we leven. Een voorbeeld is de ANBI-
regelgeving. In de ANBI-regelgeving gaat het o.m. om de 
publicatieplicht van een staat van baten en lasten op een 
website die voor iedereen toegankelijk is. De gedachten over 
andere mogelijkheden voor beheer vind ik nog extra interes-
sant omdat ik vanaf 2014 lid en beoordelaar ben van het 
CCBB Gelderland. Het CCBB Gelderland heeft o.m. tot taak 
om de jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen 
van de classis Veluwe en de classis Gelderland Zuid en Oost 
te beoordelen. Mijn beoordelingen beperken zich tot de rin-
gen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.

In de rapportage “Lichter ingevuld” is ook een paragraaf 
opgenomen met de veelzeggende titel “Wie doet het licht 
uit”. Bij gemeenten met een tekort aan ambtsdragers en/of 
deskundige vrijwilligers kan een “chronische vermoeidheid” 
ontstaan die het zicht op de toekomst volledig belemmert. 
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Het BMCV Veluwe en het CCBB Gelderland zien het als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te proberen “chroni-
sche vermoeidheid” te voorkomen. Gelukkig zijn er in de clas-
sis Veluwe veel gemeenten die hun kerk-zijn goed op orde 
hebben en waar ambtsdragers met blijdschap hun werk doen. 
Er zijn ook gemeenten die moeite hebben om toekomstgericht 
te denken. Mijn advies is dan: stel je open voor hulp. Dat kan 
een buurgemeente zijn maar ook regionaal (classis, CCBB) of 
landelijk (dienstenorganisatie). 

Tenslotte
Mijn tweede ervaring met de generale synode is ook positief. 
Corona biedt tijd om na te denken over de toekomst van je 
leven. Wat betekent geloof voor je? Wat betekent vraag en ant-
woord 1 (het eigendom zijn van Jezus Christus in leven en 
sterven) van de Heidelbergse Catechismus voor je? Wat bete-
kent Romeinen 12 vers 6 tot en met 10 (verschillende gaven, 
elkaar liefhebben) voor je? Laten we met blijdschap geestelijk 
leiding geven. God is mijn Vader en de kerk (PKN breed) is 
mijn moeder.  

Thomas Kool,
 ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen 
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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  




