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        Hij is opgestaan!

Voor de mensen die hier lijden 
voor vertrapten, bang, kapot 
kwam een redder, een bevrijder 
stierf voor ons de Zoon van God 
onderging de geselslagen 
heeft de weg voor ons volbracht 
was bereid ons kruis te dragen 
werd tot Licht in onze nacht. 
 
Velen lopen in het donker 
kijken niet voorbij dat graf 
zien geen licht, geen stergeflonker 
zien niet wie het leven gaf 
maar Hij heeft de dood verdreven 
reikt een nieuwe lente aan 
heeft de steen die drukt op het leven 
weggerold, ja weggedaan. 
 
Eens moest Hij de pijn verdragen 
ging voor ons door diepten heen 
en nog lopen wij te klagen 
maar wij gaan toch niet alleen? 
Als Zijn licht mag binnenstromen 
licht bevrijdend voor de ziel 
zullen nieuwe wegen komen 
nieuwe groei, het maakt stabiel. 
 
Zie de winter is vervlogen 
en de lente komt er aan 
laten wij de tranen drogen 
Jezus, Hij is opgestaan 
en Hij toont ons nieuwe dingen 
ze ontkiemen in Zijn licht 
elk die komt, zal Hij omringen 
wordt door Hem weer opgericht!

Alie Hofman
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zondag 11 april  10:00 uur ds. Marian van Giezen, Houten
     Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Eredienst
 
zondag 18 april  10:00 uur ds. Ellie Boot m.m.v. zandkunstenares Helene Wieringa
     Collecten: Naar school in Haiti en Jeugd- en Jongerenwerk
 
zondag 25 april  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Cantorij
 
zondag 02 mei  10:00 uur ds. Jenny van de Veen, Nijkerkerveen
     Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Muziek & Liturgie
 
zondag 09 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat
 
donderdag 13 mei 10:00 uur ds. Ellie Boot, Anny Smink, Jan Vogel 
     Hemelvaartsdag in het Pauluscentrum
     Collecte: geen
 
zondag 16 mei  10:00 uur ds. Joep Dubbink, Uithoorn
     Collecten: Hospice Nijkerk en Eredienst 

  

Agenda
woensdag 07 april 20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 08 april 20:00 uur Kerkenraad

vrijdag 09 april           12:00-13:00 uur Expositie van Jeltje Hoogenkamp: ‘De 10 Woorden’. 
     De Eshof is hiervoor elke  vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur opengesteld voor   
     publiek, om te beginnen op 9 april. De vrijdag voor Pinksteren (21 mei) zal de
     expositie voor de laatste keer te zien zijn.  Zie pagina 13.

donderdag 15 april 09:30 uur Pastorale raad online
 
donderdag 29 april 20:00 uur Diaconie

donderdag 06 mei 20:00 uur Moderamen

woensdag 19 mei  20:00 uur College van kerkrentmeesters

donderdag 20 mei 20:00 uur Gerstkamp Wijkteam 4
   20:00 uur Kerkenraad

dinsdag 08 juni  09:30 uur Pastorale raad

woensdag 09 juni  20:00 uur Moderamina Eshof en Dorpskerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Over de komende kerkdiensten valt op dit moment niet 
zoveel te zeggen. Op één zondag na. Op zondag 18 april 
zullen we Helene 
Wieringa in ons midden 
ontvangen. Helene is 
zandkunstenares en 
eigenares van Atelier 
Hupsakee. Ze zal met 
zand een verhaal vertel-
len waardoor je op het 
puntje van je stoel gaat 
zitten.
Kinderen van de basis-
catechese zullen aan de 
liturgie meewerken. En we hebben nu gelukkig een goede 
camera die iedereen thuis kan laten meegenieten. En toch… 

toch hopen we natuur-
lijk tegen die tijd een 
aantal kinderen in de 
Eshof uit te kunnen 
nodigen. Wie weet…

De wekelijkse 
nieuwsbrieven blijven 
de meest actuele 
informatie aan u door-
geven. Niet alleen 
ontvangt u met de 

nieuwsbrief de liturgie van de zondag, ook het laatste 
Eshofnieuws staat erin en stukjes van en over mensen uit de 
gemeente onder de titel ‘verbonden blijven met elkaar’. 
Krijgt u nog geen wekelijkse nieuwsbrief? Geef dan gelijk 
uw e-mailadres door aan nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl. 
Of bel Nel Stoffelsen: 06 25316748.

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie: 
weer kerkdiensten met 
kerkgangers…?
Sinds zondag 14 maart hebben we weer enkele zangers in de 
kerkdiensten. Wat was dat een feest en een opluchting! Alsof 
de liturgie daarmee meteen ietsje lichter en vrolijker werd.
Helaas konden we vanaf de stille week nog geen kerkgan-
gers verwelkomen. Er zijn kerken waar men wel weer kerk-
gangers binnen haalt; soms zoveel dat je je er plaatsvervan-
gend voor kunt schamen. Qua ruimte zouden we wel wat 
mensen kunnen ontvangen. Voor 30 kerkgangers is er ruim 
voldoende plek. Maar geldt dat niet net zozeer voor de ter-
rassen en theaters, die nog niet open mogen?
We hebben daarom gezegd: nog maar even niet. We willen 
ons steentje bijdragen aan de rem op de verspreiding van het 
virus en solidair zijn met ondernemers die nog niets mogen. 
We hopen dat u het nog even volhoudt, ook als u de ontmoe-
tingen rond de diensten erg mist.

Gelukkig hebben we inmiddels wel betere beeldverbinding 
met de mensen thuis. Via kerkdienstgemist.nl klinkt nu niet 
enkel geluid, maar kunt u ook alles zien. Dat kan op een 
computer, of op een smartphone, of op een smart TV. Geen 
telefoontje op een dolly meer dat de diensten filmt en uit-
zendt, al hebben we daar een jaar lang heel veel plezier van 
gehad. We nemen er dan ook met een beetje weemoed 
afscheid van. En ook geen kerkdiensten meer op Facebook 
of YouTube.
De nieuwe, beweegbare camera met telelens is nog maar het 
begin. De kerkenraad vindt het belangrijk te investeren in 
beeld en geluid, zodat de Eshof ook in de toekomst een aan-
sprekende gemeente zal zijn. Het zal wat weken in beslag 
nemen, maar uiteindelijk zullen we dan gebruik kunnen 
maken van een complete en goede, nieuwe installatie. Zijn er 
misschien mensen die de nieuwe techniek leuk vinden om 
mee te werken? We kunnen nog wel wat versterking van het 
mediateam gebruiken!
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Palmpasen 2021
Vorig jaar vierden we Palmpasen in lockdown. Dat we dat dit jaar weer zouden doen konden we ons toen (gelukkig) nog niet 
voorstellen.
Toch konden we het dit jaar een beetje samen vieren, zij het op afstand. Maar veel kinderen maakten thuis een mooie 
Palmpaasstok.
In deze collage zijn we toch een beetje samen in de Palmpaasoptocht.
En laten we hopen dat we volgend jaar ook echt weer in een optocht door de kerkzaal kunnen.

Groetjes De Kinderdienst
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Update ZWO
In de vorige Rondom heeft de ZWO de nieuwe rug-
tasactie al even belicht. Hierbij een oproep aan 
allen wie speelgoed wil doneren aan dit mooie inita-
tief. Verder geeft het diaconale team van Georgië 
een update van de stand van zaken en stellen zij 
weer een aantal leden voor. De bijdrage vanuit de 
kinderdoos, welke bestemd is voor hulp aan vluch-
telingen, betreft een totaal van €336,- . De ZWO zal 
dit aanvullen tot  €500.

 

   

DE RUGTASACTIE
De rugtasactie van de doos ‘kinderen voor kinderen’ is 
inmiddels al aardig wat onder de aandacht gebracht. Gezien 
alle positieve reacties, draagt u het net zo’n warm hart toe 
als wij van ZWO doen. 

Kinderen in het asielzoekerscentrum (azc) hebben het niet 
gemakkelijk. Op een azc is de angst voor de oorlog vervan-
gen 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 tij-
dens de zomervakantie vaak weinig te doen. Een periode 
waarin ze niet op vakantie gaan, de clubs vaak niet doorgaan 
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.

We kunnen al aardig wat tasjes bestellen. Deze willen we 
graag vullen met de kinderen van de basiscatechese met 
speelgoed voor kinderen van hun eigen leeftijd, de leeftijd 
van 9 tot 12 jaar. We hadden ook graag de kinderdienst erbij 
betrokken. Dit is echter gezien de huidige Corona maatrege-
len nog steeds niet mogelijk.

SPEELGOED GEZOCHT
Langs deze weg willen we jullie hulp vragen voor vullen van 
aantrekkelijke, leuke rugtassen voor de kinderen van AZC’s 
voor de zomervakantie. Hier hebben we voldoende speel-
goed voor nodig om de tasjes verzorgd en goed gevuld af te 
kunnen geven bij stichting Gave.

Wat zouden wij goed kunnen gebruiken?

Schoon speelgoed in goede staat, bij voorkeur nieuw, is meer 
dan welkom.
Te denken valt aan;
•	 Etui’s,	schrijfmateriaal,	gummen,	puntenslijpers,		
 stiften en potloden, kleurboeken, schetsboeken…
•	 Knutselmateriaal;	kralen,	vlechtstroken,	klei,	verf,		
 wol, katoen, …
•	 Puzzels,	spelletjes,	bouwmateriaal…
•	 Knuffels,	poppen,	barbies…
•	 Buitenspeelgoed;	jojo,	knikkers,	springtouwen,		
 stoepkrijt, frisbee…
•	 Ballen;	tennisballen,	stuiterballen,	opblaasballen…
•	 Boeken;	kinderleesboeken,	stripboeken,	vakantie	
 boeken, woordzoekers…
Heeft u speelgoed in deze categorieën en wilt u deze actie 
steunen, dan kunt u het op maandag 12 en 19 april van 19.00 
tot 20.00 naar de Eshof brengen, waar wij een doos zullen 
neerzetten om het speelgoed in te kunnen verzamelen. 
Wij zullen de tasjes vullen op 26 april, dus tot die tijd zien 
wij heel graag uw bijdrage, of die van uw buurkinderen, je 
klasgenoten of van familie tegemoet.

DIACONALE PROJECT
 HOEVELAKEN NAAR GEORGIË

Wat vliegt de tijd! In september 
2020 hielden we onze eerste infor-
matiemiddag om deelnemers te 
werven voor het diaconale project 
Hoevelaken naar Georgië. Destijds 
hadden we nog in gedachten om in 
de zomer van 2021 op reis te gaan. 
Gelukkig hadden we al snel met de 
groep het verstandige besluit genomen om de reis een jaar 
uit te stellen. Nog niet wetende hoelang de Corona situatie 
en de maatregelen zouden aanhouden, vonden we het wel 
lastig om bepaalde acties van de grond te laten komen. Dan 
is het zo fijn dat er hulp vanuit alle kanten komt; Robins 
moeder, die een bijdrage heeft kunnen leveren dmv de ver-
koop van zelfontworpen mondkapjes en Emma’s opa die 
vrijwillig aan de slag is gegaan om vogelhuisjes in elkaar te 
timmeren voor de verkoop! Enorm bedankt allebei!

Eén van de nieuw geïntroduceerde acties zijn de online spel-
len! De Bingo was dankzij jullie allemaal een hele gezellige 
avond en een zeer geslaagde actie! De Pubquiz volgt al snel, 
welke hopelijk net zo succesvol mag zijn! (9 april 19.30 
online, aanmelden kan tot en met 8 april!) 
Maar wat zou zo’n spel zijn zonder prijzen. Ook hierbij kon-
den we zoals voorheen terecht bij onze lokale ondernemers 
Bakkerij Toebast, Keurslager Steltenpool, ’t Witte Schuurtje, 
Kiki Bloemsierkunst, Visboer Meester en de Albert Heijn. 
Door middel van volledige sponsoring maken zij het voor 
ons mogelijk een goede winst te maken! Dat hebben we ook 
zeker mogen ervaren met onze eigen geïniteerde oliebollen-
actie waarbij familie Beitler alle handen uit de mouwen heb-
ben gestoken en zelfs de onkosten hebben gefinancieerd. Dat 
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gaat dan heel hard! Ook zij we erg dankbaar dat we een gift 
hebben mogen ontvangen van de oud papierbak. Met al deze 
hulp begint onze reis dan ook echt een feit te worden! We 
zijn nu met 2 nieuwe deelnemers een team van 12 man sterk! 
Bij deze stellen we wederom 2 leden voor. 

Groetjes Hoevelaken naar Georgië:
Emma, Femke, Jesse, Juul, Lorijn, Robin, Sjoerd, Annika, 

Demi, Kevin, Laura & Sandra

Hoi, ik ben Robin. Ik ben nu 15 jaar en ik zit op het 
Corlaer College in Nijkerk. Wat ik leuk vind om te doen 
is schilderen en skateboarden.

Ik heb heel veel zin om naar Georgië te gaan omdat ik het 
goed vind dat wij de kinderen daar een veilige sportplek 
kunnen geven.

Ik heb tot nu toe meegedaan aan onder andere de oliebol-
len actie en de bingo. Dat was allebei goed geslaagd en ik 
vond het erg leuk om te organiseren. Het is een leuke 
groep waarmee we gaan en ik heb er zin in!

Groetjes Robin

Hoi, ik ben Kevin van den Broek. Ik ben 34 jaar, geluk-
kig getrouwd met Mendi en ik heb 3 dochters. Ook ik ga 
mee als begeleider naar 
Georgië.Toen ik hoorde 
dat er een jongerenproject 
georganiseerd werd naar 
het buitenland, trok dit 
direct mijn aandacht. In 
mijn schoonfamilie heeft 
iedereen wel eens een ont-
wikkelingsreis gemaakt. 
Een reis waar zij allemaal 
van zeggen dat het een 
mooie ervaring is die je 
meeneemt voor de rest van 
je leven. Voor mij wordt dat dus een nieuw avontuur. 
Waar ik wel veel ervaring/ affiniteit mee heb, zijn jonge-
ren en het werken in een team. Zet mij in een groep en 
ik zorg dat we een team worden. Of dat nou jongeren 
zijn, kinderen of volwassenen. Het teamgevoel staat bij 
mij altijd bovenaan. Mijn hele leven lang heb ik fanatiek 
gevoetbald. Vanwege lichamelijke problemen kon ik dit 
niet meer. Nu tennis ik graag, maar dan alleen in het 
dubbelspel, want ik ben een teamspeler. Wel geef ik nog 
voetbaltraining aan de jeugd.

Ik ben werkzaam bij Sigma, een welzijnsorganisatie voor 
inwoners van de gemeente Nijkerk. Daar onderhoud ik 
de vacaturebank voor vrijwilligers en maatschappelijke 
stages, plaats ik vrijwilligers op een passende plek en 
leid ik een groep vrijwilligers bij ‘Nijkerks Kadootje’.
Hier voor heb ik jarenlang een eigen handelsonderne-
ming gehad, maar vanwege de lichamelijke problemen, 
die ik al eerder noemde, moest ik op zoek naar minder 
fysiek werk.Met mijn sterk teamgevoel en ervaring als 
ondernemer, hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen 
in dit mooie project. En dat we dan ook nog een sport-
veld gaan aanleggen zodat kinderen en jongeren in 
Georgië samen kunnen komen om te sporten, maakt mij 
helemaal blij!

Groetjes Kevin

EVEN VOORSTELLEN!
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De vakantietas
In de Rondom van afgelopen keer stond een mooi artikel 
over de rugtasactie van de stichting Gave. Deze rugtassen 
zijn voor de kinderen in een AZC. Omdat zij weinig heb-
ben en de zomervakantie dan wel heel lang duurt. Toch 
geldt dat niet alleen voor kinderen in een AZC. Ook elders 
in Nederland wonen kinderen in een gezin waar geen 
mogelijkheid is voor vakantie of een uitstapje in de zomer. 
Immers 1 op de 8 kinderen leeft in een gezin waar weinig 
te besteden is en al helemaal geen mogelijkheid voor een 
extraatje.  Misschien nog wel  meer  in deze coronatijd, 
waarin sommigen hun inkomen verloren hebben of ziek 
zijn geworden. Voor deze gezinnen in Hoevelaken willen 
wij, als diaconie, graag iets extra’s doen. Wij willen voor 
hen ook graag een tas vullen met spulletjes. Daarom onze 
vraag: kent u een gezin die dit goed kan gebruiken, dan 
horen wij dat graag. Wilt u dan de naam van de kinderen, 
het adres en de leeftijden van de kinderen doorgeven aan 
ons.( soms is het goed als er bij staat of het om een jongen 
of een meisje gaat) Doorgeven, voor 1 mei,  kan  bij de 
contactpersoon van de wijk, iemand van de diaconie of via 
onderstaand e-mailadres. 

Namens de diaconie,
Wouda Bakker- Beitler

Ogen heb je om te kijken 
wat er bij je voordeur staat
en een laptop om te zeggen 
dat deze gift ons zeker raakt

Vanmorgen  trof ik bij de voordeur een verrassing aan:
een bosje narcisjes ter verwelkoming van de lente, en 
een passend gedicht erbij … 
‘handen heb je om te geven…’ 

Er stond geen afzender bij maar ik verdenk de 
Eshofgemeente ervan!

Het laatste vers van het gedicht …
‘Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is 
en een hart om te geloven
in een God die vrede is.’

Als dit geen goed begin van de lente is, in deze coro-
natijd is alles op afstand maar dit komt héél dichtbij.
Namens Mart en ondergetekende   

bedankt!
Liesbeth Geelhoed
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Terugblik classi-
cale vergadering 
Veluwe 
16 maart 2021

hoe vitaal is de gemeente
Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het 
beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predi-
kantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp 
van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert want eerst 
moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere 
termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en 
welke formatie daarbij het beste past. In de classicale verga-
dering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een 
beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in 
de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet nieuw 
kerkelijk peil, kun je ook zo op internet vinden. De classicale 
vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hier-
mee aan het werk te gaan. Voor de classicale vergadering is 
het van belang dat gemeenten vitaal blijven en dat daarmee 
het blijven bestaan geborgd is. 

terugblik classispredikant
Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons 
terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten 
en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie 
gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de 
gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd 
worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers 
sameBngestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. 
Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op 
prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoek-
werk moeilijk en dat vindt hij heel jammer.

en verder
De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbe-
noemd als leden van het classicaal college voor behandeling 
van beheerszaken. Het financieel jaaroverzicht over 2020 is 
door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering 
hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschap-
pen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschik-
baar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors 
overschot.
De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel 
om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huis-
gemeente onder te brengen bij de classicale vergadering. Het 
voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt 
wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat onder-
steund kan worden.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

      
           Afscheid
Zoals een aantal mensen binnen onze Eshofgemeente 
al enige tijd weet dat we gaan verhuizen, heeft het 
overgrote deel dat niet meegekregen. Ja, Coralien en 
ondergetekende gaan verhuizen naar Ommen en wel 
per 21 april a.s. Na ca. 30 jaar aan de Julianalaan in 
Hoevelaken gewoond te hebben, hebben we nog een 
keer de stoute schoenen aangetrokken. We laten veel 
dierbaren en dierbare herinneringen in Hoevelaken 
achter. Hoewel we een ander soort afscheid in gedach-
ten hadden, worden we door Covid-19 gedwongen het 
op deze manier te doen. 
Echter een nieuw huis, welke gebouwd gaat worden 
naar seniorenbehoeften, met een riante schuur om de 
hobby wat gemakkelijker te maken, lonken in Ommen.  
Onze dochters, Jolanda en Petra, wonen in 
Dedemsvaart en Dalfsen, dus mooi in de buurt.

In ruim 30 jaar hebben we veel meegemaakt en de 
warmte mogen ervaren o.a. in de Eshof. Dat maakt het 
afscheid niet makkelijk, maar we kijken ook vooruit 
naar nieuwe kansen en een andere omgeving. Dat zal 
natuurlijk wel wennen worden maar zullen we de 
Eshof niet vergeten en de vele lieve en waardevolle 
contacten zullen we zo goed en zo kwaad mogelijk 
proberen aan te houden. 
Wij danken jullie allen voor zoveel jaren aandacht en 
liefde voor elkaar en wensen jullie allen een “vaar wel” 
en naar wij hopen tot ziens in Hoevelaken of in 
Ommen.

Coralien en Thijmen Toom
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Paaskaars 2021
De basiscatechesegroep van dit jaar heeft de Paaskaars mogen opmaken. Dit hebben we gedaan in de 
afgelopen weken als voorbereiding op Pasen. Het is altijd een leuk project waarin veel over de kerk wordt 
verteld. We hebben het in deze periode over symboliek in de kerk. Dan kom je er weer achter hoeveel 
symbolen en symboliek in en buiten de kerk door iedereen wordt gebruikt. Denk maar aan de kleuren in 
het kerkelijk jaar, het symbool van het kruis, de regenboog, het anker, een hartje en nog veel meer.

Het mooie van een symbool is dat het een ‘beeld’ is van de werkelijkheid. Het is een universeel beeld van wat veel mensen 
(h)erkennen en tegelijk heeft het veelal ook  een persoonlijke interpretatie. Erg boeiend om hiermee met elkaar aan de slag te 
zijn.

Zo hebben we dit jaar het thema van de PKN; “Ik ben er voor jou” omarmd en hebben hiermee de link gelegd naar de ‘wer-
ken van barmhartigheid’. Er worden zeven werken benoemd in de bijbel:

De hongerigen te eten geven

De dorstigen te drinken geven

De naakten kleden

De vreemdelingen herbergen

De zieken verzorgen

De gevangenen bezoeken

De doden begraven

Om deze werken te kunnen doen hebben we elkaar nodig. 
Samen kunnen we er voor elkaar zijn.

We hebben dit symbolisch op de paaskaars weergegeven 
door in groepjes een symbool te bedenken voor de zeven 
werken van barmhartigheid. Kijk maar eens goed naar de 
paaskaars om het allemaal te ontdekken.

In de Paasnachtdienst is de paaskaars ‘onthuld’ in het mid-
den van onze gemeente. We hopen dat de kaars een symbool 
mag zijn voor onze hele gemeente.

Groetjes,
Ise van Veelen, Olivier Waslander, Xem van ‘t Veer, Sara 

Vizee, Judi Heining, Iris van der Geer, Anne van de Kamp, 
Lisa Bouw, Eden Duine, Dion Heining, Jessie Groen, Elyse 

Faber, Anne Doornekamp, Tijmen de Vries, Marit Bouta, 
Jacquelien Faber, Jan Scheijgrond en Gerwin Duine
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: De 
collectes voor de 
komende weken.

2 april: Goede vrijdag, 
3 april: Paasnacht en 
4 april: op 1e Paasdag
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties 
die wij steunen en waarvoor vaak een 
collecte bestemd is heeft de diaconie van de Eshof ook uw 
steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen 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 functio-
neren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverle-
ning. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te ver-
lenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog 
veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!

11 april en 2 mei
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ont-
staan uit een initiatief van kerkelijke en 
maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp 
en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. 
Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of 
andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst 
voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

18 april
Naar school in HaÏti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land 
waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos 
is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurge-
weld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden 
door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een 
beter bestaan. Voor de financiering van haar werk in Haïti is 
de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulie-
ren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. 
Uw hulp is dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk 
van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, 
onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

25 april
Vakantietassen voor kinderen in 
Hoevelaken
in Nederland wonen kinderen in een 
gezin waar geen mogelijkheid is voor 
vakantie of een uitstapje in de zomer. 
Immers 1 op de 8 kinderen leeft in een 
gezin waar weinig te besteden is en al 
helemaal geen mogelijkheid voor een 
extraatje.  Misschien nog wel meer in deze coronatijd, waar-
in sommigen hun inkomen verloren hebben of ziek zijn 
geworden. Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op 
vakantie gaan blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze 
kinderen in Hoevelaken, dit jaar, verrassen met een vakantie-
tas. Deze tassen gaan wij vullen met leuke spulletjes. Zo 
kunnen wij de kinderen in Hoevelaken verrassen met een 
vrolijke vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen in 
Hoevelaken blij maken!

Wiliam Bouw

Een brief van 
Meertien van Reenen jr.
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Kinderen vragen…

Het is een tijdje stil geweest. Er kwamen even geen 
vragen over de kerk of over God naar boven bij de 
kinderen om ons heen. Of ze vonden de antwoorden 
op een andere manier, dat kan natuurlijk ook. De 
laatste vraag was van eind 2018 en kwam van Iris 
Doornekamp.

Maar nu is er weer een vraag! Op mooi briefpapier schrijft 
Floor:

 

Lieve Floor,

Wat een mooie vraag! Hij sluit toevallig ook nog aan bij een 
van de laatste lessen van de basiscatechese. Die les ging over 
de kerkelijke kleuren. In de tekeningen kun je dat zien (ten-
minste, in de digitale Rondom; in de zwartwit-versie zie je 
niet dat er veel paars is).
Ik hoop dat ik een duidelijk antwoord op jouw vraag kan 
geven. 

Die doeken die ik draag, heten stola’s. Je hebt vast wel 
gezien dat die stola’s verschillende kleuren hebben. Elke 
kleur betekent iets.
En je hebt misschien ook wel gezien dat de kleur van de 
stola dezelfde is als de kleur van de andere doeken in de 
kerk. Zoals het lange wandkleed. En het kleed over de tafel. 
Ook aan de preekstoel hangt een klein kleedje in die kleur.
Weet je, een kerkdienst is een beetje theater. Een schouw-
spel. Het hoeft in de kerk niet moeilijk of zwaar te zijn. We 
zijn immers blij met het leven dat God ons geeft. De doeken 
zorgen voor vrolijke kleuren. En zoals ik al schreef: die kleu-
ren hebben ook nog betekenis. 
De kleur wit (of geel of goud) betekent: feest!
De kleur paars betekent: voorbereiding. Inkeer. (Moeilijk 
woord; zoiets als nadenken binnenin jezelf.) 
De kleur groen betekent: hoop. Toekomst. (Zoals nu alle 
bomen en struiken weer groen worden: dan hoop je op voor-
jaar en mooi weer.)
De kleur rood betekent: vuur. (En vuur, dat doet weer denken 
aan de heilige Geest, die warmte en inspiratie geeft.) En ook: 

bloed. (Zoals wanneer we aan iemand denken die vermoord 
is vanwege wat hij of zij geloofde. Maar dat komt in de 
Eshof niet zo vaak voor.)

De betekenis van de stola is dus de kleur. Die kleur doet 
ergens aan denken. En omdat we van theater houden, hangen 
we diezelfde kleur op verschillende plekken op. Aan de 
muur; over de tafel; en aan de preekstoel.

Heb ik alles een beetje begrijpelijk opgeschreven? Zo niet, 
dan hoor ik de volgende vraag wel, goed?

Groetjes,
Ellie
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Gastpredikanten in april

In april en begin mei gaan 2 gastpredikanten voor 
in nog steeds online kerkdiensten. Beide predikan-
ten zijn bekenden en gaan één of twee keer per jaar 
voor in de Eshof.

Op 11 april is Marian van Giezen uit 
Houten onze gastpredikant. Marian is 
al verschillende keren op deze plek 
voorgesteld, dus deze keer zal ik me 
beperken tot een korte introductie.
Marian heeft theologie gestudeerd aan 
de Katholieke Theologische 
Universiteit van Utrecht. Ze is werk-
zaam geweest als pastoraal werker in het parochieverband 
van de Utrechtse Heuvelrug en is later overgestapt naar de 
Protestantse Kerk.

In 2009 heeft Marian haar Master Predikantschap behaald 
aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen. 
Haar eerste parttime standplaats was Hoevelaken. Van 2009 
tot 2011 was Marian bij ons werkzaam. 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.

Op 2 mei gaat Jenny van der Veen 
uit Nijkerk voor.  Om niet al te veel 
in herhalingen te vallen, zal ook 
haar introductie kort zijn.
In 2012 heeft Jenny afscheid geno-
men van haar gemeente in Dokkum 
en is zij met haar man in Nijkerk 
komen wonen, dichter in de buurt 
van haar kinderen. Ze was verbaasd 
over de veelheid van kerkelijke richtingen in Nijkerk, dat 
was totaal nieuw voor haar. Uiteindelijk hebben ze zich aan-
gesloten bij de Vredeskerk. 

Jenny gaat graag voor in kerkdiensten. Ze doet dat regelma-
tig in de Zendingskerk in Ermelo, in Nunspeet en dus ook in 
Hoevelaken.
In haar persoonlijk leven heeft Jenny een moeilijke periode 
gekend. Op 10 november  2020 is haar partner Karel  Rigters 
overleden.

Frits Harmsen.

Expositie ‘de 10 Woorden’ in 

de Eshof
Tussen Pasen en Pinksteren zal in 
de Eshof een expositie te zien zijn 
van Jeltje Hoogenkamp. Het 
thema is: ‘De 10 Woorden’. Tien 
kleurrijke schilderijen waar de 
tien geboden de basis voor vorm-
den. Ze hebben geleid tot een 
serie naar abstractie neigende 
schilderijen waarin verschuivin-
gen van vorm en kleur de ver-

schillende ‘Woorden’ markeren.

In samenwerking met de Liturgische Vormgroep zijn de schil-
derijen na Pasen opgehangen en is de omgeving enigszins 
‘aangekleed’. Met in achtneming van de corona maatregelen 
stellen we iedereen in de gelegenheid de expositie te bezoe-
ken. Daartoe is de Eshof elke vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 
uur opengesteld voor publiek om te beginnen op 9 april. De 
vrijdag voor Pinksteren (21 mei) zal de expositie voor de 
laatste keer te zien zijn. De aanwezige gastvrouw/heer zal 
ervoor zorgen dat bezoekers coronaveilig kunnen genieten 
van de schilderijen maar ook van de stilte en de rust waarbij 
de mogelijkheid aanwezig is om een kaarsje te branden. Wel 
vragen we bezoekers tijdens het rondlopen een mondkapje te 
dragen.

Jeltje Hoogenkamp-Jansen werd geboren in 1946 in Sneek.  
Ze studeerde aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. 
Jeltje exposeert veel, soms in een galerie, maar meestal in de 
openbare ruimte (ziekenhuis, universiteit, bibliotheek  en 
vooral kerkelijke gebouwen) bij voorkeur rondom een thema, 
bij voorbeeld het zonnelied van Franciscus van Assisi, de wer-
ken van barmhartigheid, de 10 woorden (vreugde der wet), 
mantels der lofzang (doopkleed, feestjurk, mantels van Elia, 
Jozef,  Sint Maarten en Christus) en verder een serie voor de 
40 dagen tijd, een advent reeks en een serie schilderijen pas-
send bij liederen uit het liedboek.

Jeltje en haar man Rieks wonen en werken in Culemborg. 
Haar activiteiten zijn ondergebracht in een Stichting ‘de Roos 
van Culemborg’. Haar doel en het doel van de stichting is het 
(doen) stimuleren van beeldende kunst, schilderkunst, muziek 
en literatuur in de driehoek kerk, cultuur en samenleving. 
Door giften en donaties aan de stichting kan ze haar werk gra-
tis ter beschikking  stellen.  Voor meer informatie, zie haar 
website www.deroosvanculemborg.nl 
Hopelijk nemen velen de gelegenheid te baat 
om het werk van Jeltje Hoogenkamp in de 
Eshof te bewonderen.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen
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      Vanuit de kerkenraad 

Omdat Sienke Wolters ten 
tijde van het schrijven van 
dit stukje nog niet geheel 
hersteld is, neem ik nog even 
de honneurs waar. Voor wie 
mij niet (persoonlijk) kent, 
bijgaand deze keer ook een 
foto. 

Op 18 maart heeft de kerkenraad 
opnieuw digitaal vergaderd. Formeel stond het bezoek van 
de classispredikant, Wilbert van Iperen, op de agenda. 
Omdat het digitaal was, hebben we dat in goed overleg nog 
even uitgesteld tot juni. Maar er was ruim voldoende stof tot 
vergaderen! 
Allereerst hebben we nog eens gesproken over de corona-
maatregelen en wat dit met ons als gemeente doet. Ook is 
overwogen of enige verruiming van het aantal bezoekers, tot 
maximaal 30 personen, toch mogelijk zou zijn. We besloten 
nog even de ontwikkelingen af te wachten, omdat de besmet-
tingscijfers op dat moment weer aan het oplopen waren. 
Verder zijn er belangrijke besluiten genomen over de herin-
richting van het werk van het College van Kerkrentmeesters 
én er lag een mooi voorstel van de commissie beeld & 
geluid! 
Over dat laatste is al een en ander in de Nieuwsbrief te lezen 
geweest, maar het is goed om ook hier in de Rondom een 
inkijkje te geven in deze ontwikkelingen. 

Zoals al eerder gemeld, zagen wij ons door de coronamaatre-
gelen in 2020 genoodzaakt om op korte termijn een oplos-
sing te vinden voor het online uitzenden van de kerkdiensten. 
De bestaande geluidsapparatuur die in 2012 werd aangelegd 
voldeed niet meer en was aan vervanging toe. En het strea-
men met een mobieltje was een creatieve tijdelijke oplossing, 
maar niet houdbaar voor de langere termijn. De combinatie 
van die twee dingen heeft geleid tot het besluit om over te 
gaan tot vernieuwing van de totale geluidinstallatie en het 
aanleggen van een vaste video verbinding middels twee 
beweegbare camera's. Eind maart is alvast één beweegbare 
camera geïnstalleerd,  mede omdat de internet versterker op 
zeer korte termijn vervangen moest worden. De komende 
maanden komen daar dus nog een camera bij en een nieuwe 
geluidsinstallatie die zowel de kwaliteit van de spraak als de 
muziek goed zal weergeven. In de tussenliggende periode 
kan het nog wel even inregelen zijn, maar als in  mei beeld 
en geluid volledig is vernieuwd, beschikt de Eshof over 
uiterst moderne apparatuur waar kerkgangers, kijkers en luis-
teraars veel plezier aan zullen beleven.

We zijn de commissie beeld & geluid en alle vrijwilligers 
heel dankbaar voor het vele werk dat gedaan is om dit moge-
lijk te maken! We zien uit naar mooie ontmoetingen, live of 
digitaal.

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

scriba 

Hieronder een klein inkijkje in de werkzaamheden 
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Voornemen tot verlenging
huidig beleidsplan
Het beleidsplan van de Eshof loopt tot juni 2021. We willen 
graag met u en met elkaar in gesprek over vernieuwing van 
ons beleidsplan. Om dit op een goede en leuke manier te 
kunnen doen, vinden we het van grote waarde om deze 
gesprekken fysiek te laten plaatsvinden. En dat kan nu niet. 

Als kerk hebben we wel een ‘geldig’ beleidsplan nodig. 
Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om het huidige 
beleidsplan te verlengen met twee jaar. Zo geven we onszelf 
de tijd om zodra het weer kan met elkaar op een rustige 
manier het gesprek te voeren over de toekomst, niet gehaast 
door een deadline van een beleidsplan, maar geïnspireerd 
samen denken over en werken aan de toekomst van de Eshof
 
Net als bij het vaststellen van een beleidsplan willen we ook 
bij dit besluit de gemeente in de gelegenheid stellen om op 
dit voorstel te reageren. Heeft u vragen of overwegingen bij 
de verlenging van het beleidsplan, wilt u deze dan voor 30 
april sturen naar de scriba.

U vindt het beleidsplan op de website van de Eshof op het 
tabblad ANBI of u kunt het opvragen bij de scriba. 

Voornemen aanpassing 
samenstelling kerkenraad
De kerkenraad merkt dat het steeds lastiger wordt om ambts-
dragers en kerkrentmeesters te vinden en daarmee de vacatu-
res in de kerkenraad en het college te vervullen. Het College 
van Kerkrentmeesters heeft al een tijd een aantal niet inge-
vulde vacatures (2 ouderling kerkrentmeesters, 1 kerkrent-
meester en een administrateur). Het college heeft een voor-
stel gedaan om de samenstelling van het college en de taak-
verdeling aan te passen. 

In het voorstel neemt het aantal ouderling-kerkrentmeesters 
en kerkrentmeesters af en worden taken anders verdeeld. Een 
deel van de taken gaat naar vrijwilligers die geen ouderling 
of kerkrentmeester worden en daarmee een (hele belangrijke) 
taak vervullen, maar geen vergaderingen hoeven bij te 
wonen. Periodiek zal er afstemming zijn vanuit het college 
met de vrijwilligers, zo houdt het college overzicht over wat 
er speelt.

De ambten en taken worden dan als volgt verdeeld:
•	 3 ouderlingen - kerkrentmeester: voorzitter, secretaris,  

collectebeheer 
•	 2 kerkrentmeesters: exploitatie / gebouw, penningmees-

ter 
•	 6 vrijwilligers: archiefbeheer, algemeen, ledenadmini-

stratie, administrateur, contactpersoon beeld&geluid, 
contactpersoon kosters, contactpersoon technisch onder-
houd, gebouwzaken, meerjaren onderhoudsplan 

•	 1 dienstverband: zaalverhuur / beheerder.

Voor de samenstelling van de kerkenraad betekent dit dat er 
1 ouderling – kerkrentmeester minder in de kerkenraad zit-
ting heeft:
  
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:  

                                      huidig     nieuw
predikant     1   1
ouderlingen      5    5
ouderlingen-kerkrentmeester   4    3
diakenen     5    5
Totaal    15  14

Omdat deze wijziging invloed heeft op de samenstelling van 
de kerkenraad zoals die is vastgelegd in de plaatselijke rege-
ling deelt de kerkenraad dit voorgenomen besluit met de 
gemeente en stellen wij u in de gelegenheid om op dit voor-
stel te reageren. Heeft u vragen of overwegingen bij deze 
aanpassing van de samenstelling van de kerkenraad, wilt u 
deze dan voor 30 april sturen naar de scriba.

Sienke Wolters



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E16

Engelen
Een stuk of tien engelen vlogen rond in de Veertigdagentijd. Via een groeps-chat hielden ze contact met elkaar en deelden 
enkele engelachtige ideeën. En vooral ook plezier. Ze bedachten oplossingen voor grote uitdagingen, zoals de avondklok die 
het onmogelijk maakte om na 21.00 uur nog te vliegen. En verzonnen en maakten attenties die een beetje licht brachten in 
deze tijd van weinig sociale contacten.

Rond Pasen gaan de engelen zich bekend maken. Of niet…? Sommige engelen vinden het fijner om geheim te blijven. Een 
engel doet alles wat ze doet immers ‘om niet’. Aan de andere kant, wanneer je je bekend maakt, kan daar ook een leuk con-
tact uit groeien. Die ervaring had bijvoorbeeld Romy met haar engel uit de Adventstijd.

STOPPEN DE ENGELEN ER NU MEE?
Dat geloof ik niet. Er zijn zoveel mooie initiatieven in deze dagen. Het ene nog engelachtiger dan het andere. Lichtjes die 
bezorgd worden. Kaartjes die in de brievenbus worden gestopt. Ze maken lege dagen vrolijker.

Want we houden vol, toch? Het voorjaar komt eraan! Steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het corona-virus met al zijn 
vervelende varianten. Het wordt ook dit jaar weer Pasen: wij zullen opstaan, en lachen en juichen en leven!

Ellie Boot
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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 meinummer is
dinsdag 27 april 2021
Inleverdatum voor het juninummer is dinsdag 25 mei 2021

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 ont

vangen. 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 ech-
ter 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  

Pasen 2021

Aangeroepen door het Licht

op-ademend opgestaan

om te leven in ruimte en tijd

in liefde en nabijheid

in aandacht en ontvankelijkheid.

naar Sjon Donkers



Alle diensten vanuit de Eshof kunt u rechtstreeks of op een 
later tijdstip bekijken of beluisteren via:

www.kerkdienstgemist.nl
U kunt daar zoeken op provincie Gelderland en vervolgens 
naar Hoevelaken. Ook is het mogelijk rechtstreeks op "Eshof" 
te zoeken.
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Hallo gemeenteleden

Naar aanleiding van de stukjes in de nieuwsbrief kreeg ik een mail of het niet leuk zo zijn 
om misschien bij een volgend berichtje… deze bloemenschilderijen er bij te plaatsen 
afkomstig van de ezel van Jan Beitler. 
Ik vind het leuk, dus bij deze. 

Heeft u nu ook iets bloemigs wat u wilt delen stuur dan 
een foto naar: joclock@hetnet.nl en wie weet wat voor 
een leuke dingen hieruit voortkomen, maar vergeet 
alstublieft uw financiële bijdrage niet. 
Nog een keer het rekeningnummer 
NL 66 RABO 0302213813 t.n.v. mevr. E. Lekkerkerker

Hartelijke groet – Lies en Joke




