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Zoals een vogel door de tijden 
vliegt (sonnet) 
  
Zoals een vogel door de tijden vliegt
en zich laat drijven op de avondwind,
in rust zich op de groene takken wiegt
een schuilplaats na gedane arbeid 
vindt,

zich vogelvrij beweegt in zijn bestaan,
klapwiekend in het luchtruim zonder 
zorgen,
die, waar de nieuwe dagen opengaan
zijn tjilpend lied laat horen in de 
morgen,

laat mij zo leven door de tijden heen,
uw vleugels veilig onder mijn bestaan,
dan ben ik in mijn zorgen nooit 
alleen,

gerust vlieg ik dan op de toekomst 
aan,
ik tel uw zegeningen één voor één
en zal mijn vlucht in vol vertrouwen 
gaan.

Jan Mul
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zondag 09 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Stichting Moederzorg en Pastoraat

donderdag 13 mei 10:00 uur ds. Ellie Boot/Hemelvaartsdag
     Collecte: geen

zondag 16 mei  10:00 uur ds. Joep Dubbink, Uithoorn
     Collecten: Hospice Nijkerk en Eredienst

zondag 23 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot/Pinksteren
     Collecten: Kerk in Actie: ZWO en Pastoraat

zondag 30 mei  10:00 uur ds. Marrit Bassa, Voorst
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

zondag 06 juni  10:00 uur ds. Mieke Groen, De Glind
     Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Vorming & Toerusting

zondag 13 juni  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Onderhoud gebouw 

Agenda
donderdag 06 mei 20:00 uur Moderamen

vrijdag 07 mei en  12:00 uur Expositie Jeltje Hoogenkamp
vrijdag 14 mei    Thema: de 10 woorden
     elke vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur opengesteld voor publiek  
 
woensdag 19 mei  20:00 uur College van kerkrentmeesters

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

vrijdag 21 mei  12:00 uur Expositie Jeltje Hoogenkamp
     Thema: de 10 woorden
     van 12.00 uur tot 13.00 uur opengesteld voor publiek. Laatste keer!

dinsdag 08 juni  9:30 uur  Pastorale raad

woensdag 09 juni  20:00 uur Moderamina Eshof en Dorpskerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

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

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

www.kerkdienstgemist.nl



Uit de gemeente
Sinds begin april kreeg Klaas Feenstra erge last van de rech-
terkant van zijn bekken, een pijn die uitstraalt naar zijn rech-
terbeen. Na onderzoek bleek dat er meer uitzaaiingen zijn 
ontstaan. De specialisten overleggen nu of er bestraling 
mogelijk is als pijnbestrijding. Klaas voelt zijn krachten afne-
men. Erna is blij dat ze als verpleegkundige wat eerder met 
pensioen is gegaan, waardoor ze nu de tijd heeft om met 
Klaas samen te zijn. Stemmingen wisselen elkaar af. Soms is 
het moeilijk, maar op andere momenten lukt het Erna en hem 
te genieten van juist de kleine dingen.

Vera de Boer heeft bestralingen en chemokuren afgerond en 
staat nu op het punt te starten met de hormoonkuren voor de 
komende zeven jaar. Elk jaar een borstfoto zal toch steeds 
een spannend moment blijven, maar ze is blij dat haar 
lichaam rust krijgt nu de belastende chemokuren zijn afgelo-
pen. Ze voelt zich goed en ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.  

De gezondheid van Nelly Clement gaat langzaam achteruit. 
Maar ze probeert zoveel mogelijk midden in het leven te blij-
ven staan. Voor haar betekent dit dat ze onverminderd geïnte-
resseerd blijft in mensen. Ze leeft mee met wie te maken 
heeft met ziekte. Eenmaal per week gaat ze naar de dagbeste-
ding in het scouting-gebouw aan de Veenwal. En ze is blij 
met Willemien van Putten, Ineke Aukema, Tineke Wassink, 
Ans Baas en Annie Hanse die ervoor zorgen dat ze een mid-
dag per week eropuit kan in de rolstoel.

Bij Corrie Veldhuizen is recentelijk borstkanker geconsta-
teerd. Ze onderging een operatie op 16 april en op 30 april 
krijgt ze de uitslag. Wat ze al wel weet is dat ze een serie 
bestralingen krijgt. Bovendien is ze drie weken geleden aan 
haar aderen geopereerd. Op het moment is het dus bijkomen 
van twee operaties met twee maal algehele narcose. Dit alles 
komt bovenop de darmkanker die ze in 2008 doormaakte, 
waardoor ze nu geheel afhankelijk is van sondevoeding. Al 
met al is het een heel zware tijd. 

Wim Uiterwijk werd enkele dagen na Pasen opgenomen in 
De Pol in Nijkerk. Hoewel hij al was ingeënt, had hij corona 
gekregen en het ging niet goed met hem. Gelukkig knapte hij 
weer op en kreeg weer zin in het leven. Maar Wim vindt het 
te zwaar worden om zelfstandig te wonen. Hij is (tot zijn 
eigen verwondering) 95 jaar, een leeftijd waarop het niet 
vreemd is dat het thuis voor jezelf zorgen niet meer gaat. Met 
dochter Coby en zoon Kees heeft hij daarom besloten een 
indicatie voor een zorginstelling aan te vragen. Maar het zal 
hem erg spijten Hoevelaken te moeten verlaten.

FELICITATIES
Het echtpaar Klein Woolthuis is op 21 april  61 jaar getrouwd 
en op 24 april vierden Jeffrey Boon en zijn partner dat ze 
12,5 jaar geleden in het huwelijk traden. 

Beide echtparen feliciteren we van harte en we wensen hun 
nog veel gelukkige jaren met elkaar.

IN MEMORIAM GERARD VERHOEFF 
23 SEPTEMBER 1943 – 31 MAART 2021

Op woensdag 31 maart overleed Gerard Verhoeff. 
Hij is 77 jaar oud geworden.
Gerard werd eind 2019 getroffen door een herseninfarct. Na 
een periode van revalidatie kon hij weer naar huis, maar werd 
niet meer helemaal de oude. Ook ondermijnden prostaatkan-
ker en de behandelingen daarvoor zijn gestel. Al enkele jaren 
moest hij steeds wat meer aan krachten en bewegingsvrijheid 
inleveren. Hoewel hij zich al lange tijd vermoeid voelde, 
hield hij voor Gerda zo lang mogelijk vol.
Het einde kwam toch nog onverwacht. Vanwege een te hoge 
bloedsuikerspiegel werd hij op 
29 maart opgenomen in het zie-
kenhuis, waar hij na enkele 
dagen overleed.
Gerard was getrouwd met 
Gerda Kalsterman. Ze kregen 
twee dochters, Nicolette en 
Renate, twee schoonzoons en 
drie kleinkinderen. Hij was een 
zakenman en een harde werker, 
al van kind af aan. Iemand die 
graag hulp bood als die nodig 
was. Een man met een duidelij-
ke mening, die hield van stijl. 
Gerard richtte het bedrijf Meubin op, een meubelimportbe-
drijf dat grote naamsbekendheid kreeg. Nicolette werkte 
jarenlang bij hem in de zaak.
Voor Gerard was zijn gezin zijn ankerplaats. Gerda en hij 
vormden met hun dochters, schoonzoons en kleinkinderen 
een hecht gezin. Zijn grote zorg was dat de mensen van wie 
hij het meest hield, verder zouden kunnen als hij er niet meer 
was. Hij deed wat hij kon om hiervoor te zorgen, financieel 
en ook emotioneel. Toen hij zelf het einde voelde naderen, 
liet hij Gerda en Nicolette en Renate naar het ziekenhuis roe-
pen. Bij vol bewustzijn nam hij met een laatste krachtinspan-
ning afscheid van hen en vertelde hun nog een keer hoeveel 
ze voor hem betekenden. Heel kort hierna overleed hij in het 
bijzijn van Gerda en zijn dochters. 
Op donderdag 8 april hebben we afscheid genomen van 
Gerard in een bijeenkomst met een klein aantal mensen in 
restaurant Zuiver in Leusden. Daarna hebben Gerda, 
Nicolette en Renate hem begeleid naar Crematorium 
Amersfoort.
Aan Gerda en aan de kinderen en kleinkinderen van Gerda en 
Gerard wensen we van harte alle kracht toe die nodig is om 
het leven zonder Gerard verder te leven. 
       

Nel Stoffelsen en Ellie Boot
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Gastpredikanten in mei

In mei maken twee gastpredikanten hun opwach-
ting in de Eshof. Gelukkig staan ze niet meer voor 
een vrijwel legen kerkzaal maar mogen er weer 30 
kerkgangers op veilige afstand van elkaar plaatsne-
men. Dat is de situatie per heden maar de ervaring 
heeft inmiddels geleerd dat ten aanzien van de 
corona maatregelen niets met zekerheid is te zeg-
gen.

Op 16 mei gaat Dr. Joep Dubbink uit Uithoorn 
voor. 
Joep is al een aantal jaren een bekende 
verschijning in de Eshof. Hij is sinds 
maart 2010 als predikant voor 75% van 
zijn werktijd verbonden aan de PG in 
Uithoorn.

Wat voor Joep Dubbink belangrijk is, 
zijn verhalen van mensen en bijbelverhalen en die met elkaar 
in contact brengen.  
Bijbeluitleg is voor hem een belangrijk onderdeel van de 
kerkdienst. Geen 'weetjes', maar begrijpen wat een verhaal 
wilde zeggen toen het geschreven werd, en wat het nu ons 
zou willen zeggen.

Naast zijn predikantschap is Joep Dubbink sinds september 
2006 bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU in 
Amsterdam. Hij bezet, samen met een collega de Dirk 
Monshouwer leerstoel. Dirk Monshouwer was predikant en 
bijbelwetenschapper en vanaf 1975 tot aan zijn overlijden op 
9 oktober 2000 als predikant verbonden aan de Hervormde 
Deelgemeente en later de Samen Op Weg gemeente ‘de 
Eshof’ in Hoevelaken. 
Joep Dubbink heeft dus ‘iets’ met ‘de Eshof’.

Op 30 mei gaat Ds. Marrit Bassa 
uit Voorst voor. 
Enkele jaren gelden kwam Marrit voor 
het eerst in de Eshof. Vorig jaar zou ze 
weer komen maar toen gooide de eerste 
lockdown roet in het eten. 

Voorst is een prachtig gelegen dorp tus-
sen Apeldoorn en Zutphen en vormt 
met de buurdorpen Klarenbeek en Wilp 

sinds kort één Protestantse gemeente met in elk dorp een 
eigen kerk waar afwisselend de zondagse diensten worden 
gehouden. 

Afkomstig uit de Alblasserwaard was het voor Marrit als 
vrouw niet gebruikelijk dat ze theologie ging studeren, laat 
staan predikant zou worden. Toch ging ze na haar middelba-
re schooltijd theologie studeren aan de Protestantse 
Theologische Universiteit van Utrecht. Aanvankelijk niet met 

het oogmerk om predikant te worden maar puur uit belang-
stelling voor de studie. Maar gaandeweg de studie begon het 
ambt van predikant toch te trekken. Zo gebeurde het dat 
Marrit in januari 2012 bevestigd werd in haar eerste gemeen-
te in Voorst. Ze heeft van haar keuze nooit spijt gehad.

Frits Harmsen

Kerkdienst en liturgie: nieuw 
geluid en beeld op 23 mei
Pinksterzondag, 23 mei: zal dat de zondag zijn 
waarop we met beter geluid en beeld de kerkdienst 
kunnen uitzenden? En waarop de aanwezige kerk-
gangers alles beter kunnen horen? Over kerkgan-
gers gesproken: we zullen dan vermoedelijk nog 
steeds een maximum van 30 kerkgangers voor de 
dienst mogen uitnodigen. Wanneer mag gewoon 
iedereen weer komen, en wanneer zouden we weer 
allemaal kunnen zingen…?

De afgelopen weken was het in elk geval weer fijn om de 
Eshof binnen te lopen. Er zijn prachtige schilderijen te zien 
van Jeltje Hoogenkamp. De inrichting van de ruimte straalt 
rust en schoonheid uit, dankzij de inzet van de liturgische 
vormgroep.
Ook fijn dat er mensen zijn die de tentoonstelling komen 
bezichtigen op vrijdagmiddag. Het kan nog steeds: op 7, 14 
en 21 mei zal op vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur de kerk 
geopend zijn!

De wekelijkse nieuwsbrieven blijven de meest actuele infor-
matie aan u doorgeven. 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 uw 
e-mailadres door aan nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl. Of 
bel Nel Stoffelsen: 06 25316748.

Ellie Boot
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Engelen - nabrander

Een engel, die van zichzelf schrijft dat ze ‘zeker niet kan 
vliegen, maar prima kan struikelen, vallen en gelukkig ook 
weer opstaan’, deelde haar ervaringen met me. Ze heeft de 
slag te pakken. Het verzinnen en verzorgen van anonieme 
attenties bezorgt haar veel plezier. Wat voor attenties? ‘Eigen 
baksels, doosje eitjes, schaaltje erwtensoep, bosje tulpen, 
reepje chocola etc. met daarbij wel altijd een gedichtje of 
kaartje.’ Ook gaf ze de veertigdagenkalender van de PKN 
aan enkele mensen cadeau, wat bijzonder werd gewaardeerd. 
En, schrijft ze, ‘de laatste drie weken van het project heb ik 
ook bij een paar andere mensen iets gebracht in het week-
end. Als je eenmaal bezig bent, komen er vanzelf andere 
namen bij je op.....’
 
Eén van haar ontvangers was Willemien van Putten. Die 
schreef een gedicht voor haar engel zie hernaast

           

           Mijn engel

 
              In een sobere veertigdagentijd
              heeft Jezus ons alles gegeven:
              zijn    Hoop, zijn Liefde en Hart.
              Zijn hele volle leven.
              Maar Gods engel heeft hem ontwaakt,
              waardoor hij zijn lijden voor ons
              compleet heeft gemaakt.

              Maar in de huidige tijd
              besef je niet wat het is
              als je zoals ik
              door een engel, sinds kort,
              in de veertigdagentijd
              uitverkoren wordt.
              En hoe wonderlijk dat is.
              En hoe verrassend en hoe fijn,
              maar het maakt je ook verlegen,
              nederig en klein.
              Want wie ben ik dan
              dat er iemand om je heen
              zoveel moeite voor je nam.
              Ik ben maar een gewoon mens
             die blij is met het leven.
             Eén die veel van mensen houdt,
             graag liefde door wil geven.

             Mijn engel is zo bijzonder,
             zo bijzonder apart,
             het is mijn eigen paasfeestwonder!
             Het zocht en bedacht van alles,
             diep vanuit het hart.
             Anders kun je nooit zo kundig wezen
             dat de woorden en gedichten
             zo fijn zijn om te lezen.
             En dat al dat lekkers
             naar liefde en aandacht smaakt.

             Het was niet één keer
             of zo af en toe,
             maar telkens was die verrassing er weer.
             Het heeft me dankbaar
             maar ook
             heel verlegen gemaakt!

Willemien van Putten
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Expositie; de 10 Woorden

Op 9 april was de expositie voor de eerste keer in de 
Eshof  te bezichtigen. Zou er belangstelling zijn? De 
Liturgische Vormgroep had er een sfeervol geheel 
van gemaakt. Aan ons zou het niet liggen. 
We zijn nu drie vrijdagen verder en we mogen zeggen dat 
het nu al een succes is. Ondanks het feit dat de openstelling 
slechts een uurtje per week is, hebben we toch al vele 
belangstellenden mogen begroeten. Alle bezoekers waren 
zonder uitzondering onder de indruk van de kleurrijke schil-
derijen en de rust onder de begeleiding van zachte muziek.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om vrijdags tus-
sen de middag even binnen te lopen, dan heeft u op het 
moment dat deze Rondom beschikbaar komt, nog 2 moge-
lijkheden en wel op 14 en 21 mei.
Laat de kans niet voorbij gaan. 

Mij trof een gedicht van Jan Wit dat goed past bij de expositie:

Wanneer de wind de woorden blaast,
kan men nog wel gedachten vinden
en staat, al hoort men in den blinde,
over hun samenhang verbaasd.

Maar als de vloed stijgt van ’t gevoel
moeten wij onze woorden zoeken
om niet tot in de verste hoeken
stilaan te worden overspoeld.

Doe er het zwijgen toe. De geest 
zal over de oppervlakte zweven,
totdat het woord wordt aangeheven
dat in de aanvang is geweest.

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
Frits Harmsen

Voorinformatie over de 
Oecumenische reis 

in 2022 naar Toscane

‘De Eshof’ en de Paulus geloofsgemeenschap hebben inmid-
dels een lange traditie van oecumenische reizen die we 
gemiddeld één keer in de twee jaar organiseren. 
De eerste reis maakten we in 1996 en in 2020 stond de 
twaalfde reis naar het Italiaanse Toscane op het programma. 

Hiervoor hadden zich, inclusief de reiscommissie 26 deelne-
mers aangemeld. Door de corona crisis kon deze reis niet 
doorgaan en ook dit jaar hebben we de reis helaas moeten 
doorschuiven naar volgend jaar. Of we volgend jaar wel 
weer op reis kunnen is op dit moment nog niet zeker maar 
we hebben goede hoop dat de beperkingen zowel in 
Nederland als in Italië volgend jaar opgeheven zijn. 

Onze contactpersoon is zeer optimistisch want ze heeft de 
reserveringen voor 2022 opengesteld. We hebben de accom-
modatie (Casa Cares Diaconia Valdese in Reggello) in prin-
cipe gereserveerd van 3 mei tot en met 10 mei 2022, uit-
gaande van een groep van 20-22 personen. Enig voorbehoud 
is op zijn plaats omdat de vluchtschema’s naar Pisa nog niet 
bekend zijn.

Toen we als reiscommissie in 2019 ter plekke het program-
ma hebben samengesteld waren we onder de indruk van de 
prachtige natuur, de schilderachtige dorpjes en de rijke cul-
tuur. We hebben getracht in het programma een balans te 
vinden tussen deze drie elementen waarbij rust en ontspan-
ning natuurlijk ook niet zullen ontbreken.

In het juli/augustusnummer van Rondom en het Dialoogje 
stellen we de inschrijving open waarbij de deelnemers van 
2020 op basis van hun vorige aanmelding voorrang genie-
ten. 

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie bij één van de 
drie reiscommissieleden terecht.

De reiscommissie bestaat uit:
Ellie Boot (e-mail ellie.boot@hccnet.nl)
Frits Harmsen (e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl)
Hetty Veldhuizen (e-mail: hettyveldhuizendendaas
     @gmail.com)
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 Uit de kerkenraad
Drie weken na onze vorige ver-
gadering troffen we elkaar op 8 
april weer digitaal. Jan Vogel 
opende de vergadering met een 
gebed om wijsheid. Deze avond 
een aantal punten op de agenda 
waarin we vooruit hebben geke-
ken. 

Begroting 2022
Vooruitkijkend naar de begroting van 2022 willen we in de 
vergadering van 24 juni voorstellen bespreken die zijn inge-
diend voor de begroting. De werkgroepen krijgen hiervoor 
een uitnodiging. Zo krijgt de kerkenraad al op tijd een beeld 
van de plannen en bijbehorende financiële gevolgen hiervan. 
Wanneer we inschatten dat er meer geld nodig is dan er 
beschikbaar is, dan kunnen we op dat moment met elkaar in 
gesprek over de prioriteiten. Door dit in een vroeg stadium te 
doen, kunnen we het inhoudelijke gesprek goed voeren en is 
er nog tijd om plannen bij te stellen waar nodig, om de 
begroting op tijd vast te kunnen stellen.

Verkenningsopdracht vervangen kansel door leze-
naar
We bespraken een voorstel om de liturgische vormgroep een 
verkenningsopdracht te geven om hun gedachten te laten 
gaan over een lezenaar die de kansel kan vervangen. In het 
afgelopen jaar heeft de kansel in de Eshof geen dienst 
gedaan. Vanwege de beperkte mogelijkheden voor kerkdien-
sten hebben we ervoor gekozen alles, lezingen en gebeden 
en overdenking, van achter de tafel te doen.
Dat beviel wisselend. Enerzijds goed: het liturgisch centrum 
wordt gevormd door de liturgische tafel, waarop de paas-
kaars en het doopvont staan. Online konden beide voortdu-
rend in beeld zijn. En het vieren van de hele dienst van ach-
ter de tafel maakte dat er minder afstand was tussen voor-
ganger en kerkgangers (inclusief de mensen die thuis mee-
vierden). De kansel is met zijn verhoging en vierkante aan-
blik een wat afstandelijk meubelstuk.
Anderzijds was het behelpen, vooral om praktische redenen: 
de tafel is te laag om de papieren die een voorganger voor 
zich heeft, goed te kunnen zien. Vooral voor lange voorgan-
gers was het lastig. Ook is de kanselbijbel te groot voor de 
lezenaar die op de tafel staat. Soms is het niet mogelijk 
zowel de geopende kanselbijbel als de papieren van de voor-
ganger op dezelfde lezenaar te leggen. 
Door deze situatie merkten we dat we op een andere manier 
naar de kansel zijn gaan kijken. En er kwamen vragen op: 
Hebben we de kansel wel nodig? Willen we wel een kansel 
in de kerk? Is een kerkdienst niet dynamischer zonder de 
kansel? Past een kansel wel bij hoe we kerk willen zijn? Is 
voor ons de ‘preek’ nog het ‘hoogste’? Vinden we niet juist 
het geheel en de samenhang van muziek, zang, liederen en 
woorden belangrijk? En daarnaast is de kansel niet makkelijk 
zonder schade te verplaatsen als de kerkzaal op een andere 

manier dan voor kerkdiensten wordt gebruikt. Dus de vraag 
is ontstaan: Zou het mooier zijn de bijbel wel een iets (letter-
lijk) hogere plek te geven, maar dat te doen op een beschei-
dener wijze dan via een pontificale kansel? De kerkenraad 
vraagt de liturgische vormgroep om een verkenning te doen 
naar de mogelijkheden en hoopt dat de liturgische vorm-
groep in juni in de kerkenraad de verkenning kan presente-
ren. Of en hoe een plan voor een lezenaar wordt uitgevoerd, 
weten we nog niet, maar we willen graag de mogelijkheden 
onderzoeken. 

Update beeld en geluid
Jan Vogel praatte ons bij over de ontwikkelingen rondom 
beeld en geluid. Het college van kerkrentmeesters heeft 
opdracht gegeven om de installatie aan te passen. De eerste 
stappen zijn gezet en de komende tijd gaat veel werk verzet 
worden om ook de andere aanpassingen te doen. De eerste 
resultaten van de camera zijn veelbelovend.

Sienke Wolters,
voorzitter kerkenraad

Lieve Eshoffers,

Dit is mijn laatste berichtje i.v.m. de ziekte en het 
overlijden van Jan. Inmiddels ben ik weer langzaam 
mijn leven aan het opbouwen. Na zijn begrafenis ben 
ik 9 dagen thuisgebleven. Er zijn toch altijd mensen 
die je na de begrafenis omarmen. Het gevaar dat ik 
als infectiebron door het dorp zou lopen wilde ik ver-
mijden. 
Een vriendin van mij, die haar man al aan het begin 
van de coronacrisis verloor, zei mij dat ze na zijn 
overlijden aan haar derde leven was begonnen. Het 
eerste als meisje, het tweede als echtgenote en moe-
der van een gezin en nu als vrouw die een nieuw 
leven op moest en mocht starten. Ik vind dat een 
mooi beeld en ik ga hier mijn best voor doen. Het zal 
met vallen en opstaan gaan, maar dat zal mij lukken 
mede dankzij alle hartelijkheid ik ook van jullie heb 
gekregen in de vorm van bezoekjes, kaartjes met 
gebeden en gedichten en met prachtige bloemen en 
bakjes soep. Het heeft ons  gesteund en ik ben er dus 
erg blij mee.

Jan vond dat de leden van de Eshof niet alleen een 
kerkgemeenschap vormden maar ook een sociale 
gemeenschap ondanks hun verscheidenheid in gelo-
ven en gebruiken. En daar ben ik het mee eens. Bij 
veel mensen die aan ons gedacht hebben en dit heb-
ben laten weten ken ik geen gezicht, niet de persoon 
en mede daarom is het ook zo waardevol.
Heel veel dank, 

Dora den Hartog-van Dijken
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Oecumenische dienst op de 
gedenkdag van de 

H. Petrus en de H. Paulus 
op 27 juni

Kunnen we dit jaar  de gedenkdag van  Petrus en 
Paulus  weer oecumenisch samen  vieren in de 
Pauluscentrum?  We weten het niet. Vanwege de 
beperkingen van corona is  het nu nog onduidelijk .

Wij,  de voorgangers en de OCG leden, gaan samen een 
dienst voorbereiden. In de nieuwsbrief van de Eshof of via 
de mededelingen, in de dienst van de 20ste  in de kerk, hoort 
u wat  er mogelijk is. Het wordt een viering samen in de 
Pauluscentrum of wanneer er nog maar 30 mensen in de kerk 
mogen , dan is er  in beiden kerken tegelijkertijd, om 10.00 
uur een dienst; die diensten hebben dan dezelfde inhoud. 

We hopen dat het samen kan met koffie na de dienst zodat  
we elkaar ook  weer echt kunnen ontmoeten en spreken…

Namens de leden van de 
Oecumenische Coördinatie Groep,

Anny Smink

Hemelvaartsdag 
13 mei 2021

De dag waarop we traditiegetrouw ’s-morgens vroeg kunnen 
deelnemen aan een wandel- of fietstocht. En gelukkig staat 
dit keer het licht weer op groen om dit te laten volgen door 
een dienst in het Pauluscentrum. Weliswaar met inachtne-
ming van de nodige maatregelen. 
In de dienst zal voorgaan ds. Ellie Boot.

De wandeltocht van ± 3,0 km. start vanaf 8.30 uur voor het 
Pauluscentrum en hier krijgt u dan ook de routebeschrijving 
uitgereikt. U start op eigen gelegenheid. Dit om te zorgen dat 
de verplichte afstand van 1,5 meter kan worden aangehou-
den. 
De dienst in het Pauluscentrum begint om 10 uur, dus 
start op tijd met de wandeling.   

Op de routebeschrijving staat een vraag vermeld waar u tij-
dens het wandelen over kunt nadenken en zo mogelijk met een 
ander kunt bespreken. Wellicht komt daar een gedachte bij op 
welke u met ons wilt delen. Vóór de dienst kunt u die opschrij-
ven op één van de bij de ingang neergelegde kaartjes.

Namens de leden van de 
Oecumenische Coördinatie Groep,

Jan Vogel
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Beste leden van de Protestantse Gemeente de Eshof. 

Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening over het jaar 2020 aan te bieden, bestaande uit de balans per 31 
december 2020, de exploitatierekening over 2020 en toelichting. 

De exploitatierekening geeft een negatief resultaat aan van 4.360 euro begroot was een negatief resultaat van 4.675 euro.
Het exploitatieresultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen. De voornoemde stukken worden besproken in de ker-
kenraad in haar vergadering van 20 mei 2021.

De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie kunt u opvragen bij 
de penningmeester, de heer W.Hospes, en bij de administrateur, de heer H. Westein beiden te Hoevelaken.
Bezwaren op de jaarrekening kun u indienen via de scriba, mevr. E. van Zomeren, voor 6 mei 2021.

Namens het college van kerkrentmeesters 

    W. Hospes, penningmeester  whospes@planet.nl
    H. Westein, administrateur ad interim westein@hetnet.nl



D E  E S H O F 9



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E10

Algemeen
De jaarrekening 2020 is uiteraard beïnvloed door de corona 
pandemie, waardoor sinds medio maart 2020 er geen normale 
kerkdiensten meer zijn geweest. Het heeft vooral geleid tot 
een lagere opbrengst van de exploitatie van het kerkgebouw 
(ruim € 5.000 euro minder dan begroot). De overige opbrengs-
ten wijken niet veel af van de begroting. Aan de andere kant 
zijn de meeste kostensoorten ook lager. Uiteindelijk is het 
resultaat 4.360 euro negatief, iets minder dan het tekort van 
4.675 euro op de  begroting. Het verlies is in mindering 
gebracht op de Algemene Reserve. 

Balans
De balanscijfers wijken niet veel af van die per 31-12-2019. 
Het kerkgebouw staat op de balans met een boekwaarde van 
293.384. Hierop wordt al jaren niet meer afgeschreven. De 
verzekerde waarde is 726.000 euro.Voor installaties en inven-
tarissen staat als boekwaarde 60.761 euro. Hieronder vallen 
(1) het orgel met een boekwaarde van 54.454 euro en een ver-
zekerde waarde van 174.000  euro en (2) de in 2019 aange-
schafte zonnepanelen met een boekwaarde van 6.307 euro. De 
zonnepanelen worden in 10 jaar afgeschreven met 700 euro 
per jaar.

De geldmiddelen zijn op niveau gebleven. Het totaalbedrag is 
met 261.217 euro zelfs wat hoger dan per 31-12-2019. Dit 
komt vooral door het stoppen van het Oikocrediet met een 
uitkering van 9.590 euro. 
Het bedrag van de voorzieningen is 76.521 en per saldo toe-
genomen met 3.307 euro. Er was een dotatie uit eigen midde-
len van 12.000 euro, terwijl 8.693 euro is afgeboekt vanwege 
een investering van nieuwe cv ketels (vervanging). 

Opbrengsten
De baten zijn in totaal 152.843 euro, bijna 8.500 euro lager 
dan begroot. Ruim 5.000 euro hiervan betreft de exploitatie 
van het kerkgebouw. Opvallend is dat de opbrengsten van de 
vaste vrijwillige bijdrage en van de collectes vrijwel gelijk 
zijn aan de begroting. 
De bijdrage aan het kerkblad is aanzienlijk lager dan begroot 
(bijna 2.800 euro lager) en ook ten opzichte van 2019, wat 
vooral veroorzaakt wordt door het (deels) lagere bedrag voor 
de digitale vorm. Daar staat tegenover dat de kosten van het 
blad ook veel lager zijn. 

De overige opbrengsten levend geld betreffen (1) BAK (oud 
papier) = 1.000 euro (1.600 euro lager dan begroot) en (2) 
bijdragen bloemenfonds = 2.025 euro (bijna 1.000 euro lager 
dan begroot).  

Kosten
De kosten zijn in totaal 157.203 euro, ruim 8.700 euro lager 
dan begroot. Voor een belangrijk deel veroorzaakt door alle 
maatregelen i.v.m. de corona pandemie. De kosten kerkelijk 
gebouw springen eruit met een bedrag van 27.727 euro, bijna 
3.000 euro meer dan begroot. Dit komt vooral door onder-
houd orgel (niet begroot). 
Onder de categorie Kosten Beheer, administratie en archief zit 
een opvallende post betreffende de kosten van financiële 
administratie ad. 2.443 euro. Bijna 2.200 euro meer dan 
begroot. In 2020 is namelijk via KKA overgegaan naar het 
systeem Twinfield, waardoor extra kosten zijn gemaakt. De 
kosten hebben betrekking op een cursus, de licenties voor 
kerk en Diaconie en (eenmalig) de verwerking van de gege-
vens van de kerk. Diaconie heeft de gegevens zelf verwerkt. 
Daartegenover staan de kosten van het kerkblad, welke van-
wege de gedeeltelijke digitale vorm bijna 2.300 euro lager 
zijn dan begroot.

Lentegroet
De diaconie heeft samen met de wijkdames(heren) een 
lente groet afgegeven bij 175 ouderen in onze gemeente .

De bolletjes werden met eengezellig kaartje en gedichtje 
dankbaar in ontvangst genomen.

                                   

Als gewone dingen       
ineens niet meer gewoon zijn  
besef je hoe bijzonder         
gewone dingen zijn.

Vriendelijke groet en houd vol!   
namens de diaconie,                                                                        

Quirina 

Toelichting jaarrekening 2020
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Versterking beeld en geluid

Lieve gemeenteleden,

Kijken  jullie op zondag ook graag naar de online-
kerkdienst? Fijn hè, dat we nu zo’n mooi beeld heb-
ben. 

Misschien denk je wel eens: ‘laat dát ook eens zien.’ Of: ‘ik 
zou het toch anders doen.’ Of misschien denk je er niet echt 
bij na. Achter beeld en geluid zijn mensen actief. Ze vinden 
het belangrijk dat het geluid in de kerkzaal goed klinkt en 
dat iedereen thuis mee kan vieren, nu en ook in de toekomst. 
Alleen… ze zijn met een klein clubje.

Het complete mediateam bestaat uit acht mensen, vier voor 
geluid en vier voor het beeld. Dat is nog niet voldoende! 
Nadat Coralien en Thijmen Toom hier vorig jaar mee gestart 
zijn, hebben zich nog drie mensen aangemeld voor het fil-
men. Door hun vertrek valt er echter een gat.

Na mijn laatste oproep heeft zich één iemand gemeld voor 
het geluid, maar er zijn er meer nodig. Want iemand kan een 

keer ziek worden, of met vakantie zijn. En naast de zondagse 
diensten zijn er nog andere. Het liefst bouwen we een media-
team op waarin ieder maximaal een keer per maand aan de 
beurt komt, en dan inderdaad maximaal. Het kan en mag 
toch niet zo zijn dat we soms geen kerkdienst online kunnen 
zetten door gebrek aan medewerkers!

Binnenkort krijgen we nieuwe geluidsapparatuur en komt er 
een tweede camera bij. Het bedienen van het geluid wordt 
daarmee een stuk eenvoudiger. En het bedienen van de tablet 
die de beide camera’s aanstuurt is leuk en niet moeilijk. 
Welke van beide taken je ook kiest, je wordt goed ingewerkt. 

Dus trek je stoute schoenen aan en neem contact met mij op. 
Of vraag het bijvoorbeeld aan familieleden. Een keer komen 
kijken hoe het werkt kan altijd, toch? We hebben je heel hard 
nodig!

Een lieve groet, namens het mediateam,

 Joke van der Klok 
tel. 06-29093550

e-mail joclick@hetnet.nl 

Onderstaande collage is gemaakt met beelden van de videocamera
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Van harte aanbevolen door het 
college van kerkrentmeesters: 
De 2e collectes van de komende 
weken

2 mei: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begelei-

ding van de gemeente-
zang maakt de gemeen-
te gebruik van de inzet 
van organisten/pianis-
ten. Het liturgisch werk-
overleg houdt de kwali-
teit en de continuïteit 
van een zorgvuldige 
liturgie in stand. Het 

overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding 
van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwik-
kelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de toe-
pasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom 
om dit mooie werk te laten voortgaan.

9 en 23 mei: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, 

jeugdouderling(en), pasto-
raal medewerkers en onze 
predikant. In samenwerking 
met diakenen en contactper-
sonen vervult  men de pasto-
rale zorg voor de gehele 
gemeente. Met uw steun is 

het mogelijk dat ons pastora-
le team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning 
geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.

16 en 30 mei: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, 

in navolging van Christus, 
God en elkaar lief te heb-
ben. Daarvoor hebben we 
elkaar nodig, ieder met 
zijn of haar eigen gaven. 
Dit komt voor een deel tot 
uitdrukking in de eredien-
sten. Met uw steun aan de 
collecte kunnen we samen 

de kosten dragen voor o.a. 
de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd 
van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst (zodra dit 
weer toegestaan is). En uiteraard worden er ook oecumeni-
sche erediensten georganiseerd.

José van Dasselaar

Rekkelijken en preciezen in de tuin
Als tuingroep kijken we de groenten uit de grond. Meestal 
starten we met een inspectieronde onder de bezielende toe-

lichting van Jan en Evert om te 
zien hoe de vlag erbij hangt. 
Wat heeft de vorst gedaan? 
Weet jij nog wat we hier 
gezaaid hebben? Waarom is de 
bloemkool mislukt? Wat groeit 
de spinazie hard! Soms moeten 
we constateren dat we iets te 
voortvarend zijn geweest en de 
courgettes opnieuw gezaaid 
moeten worden. 

Daarna gaan we aan de slag. Het is leuk om te merken dat er 
ook in onze tuingroep rekkelijken 
en preciezen zijn. Terwijl de een 
zich niet stoort aan een ongelijk 
bed, kan de ander geen grassprietje 
ongemoeid laten. Toch zijn we alle-
maal gevoelig voor de opmerkingen 
vanaf de ‘Veenwal-zijlijn’ dat de 
Eshoftuin er keurig bij ligt. Jan 
Willem voert dit beleid zelfs uit in 
de schuur.

 Volkomen onverwacht troffen 
we op een morgen al het 
gereedschap aan haakjes aan 
de muur.
Maar… het gaat uiteindelijk 
natuurlijk om de opbrengst 
waarvan we hopelijk met veel 
mensen de komende zomer 
zullen genieten. 

Namens de ‘Eshoftuinierders’,
Nelleke Kraaikamp 
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2 mei
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorga-
nisatie die in 1985 is ontstaan 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 fantasti-
sche vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar heb-
ben. Onze steun wordt enorm gewaar-
deerd.

9 mei
Stichting Moederzorg

Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren 
wordt. Het grijpt haar altijd enorm aan om ouders of een 
alleenstaande 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 onvei-
lige tweedehands spullen zoals bedjes, kinderwagens en 
boxen. Vieze beschimmelde matrasjes, geen of te weinig 
lakentjes, dekentjes, handdoeken, 
bevallingsbenodigdheden etc. Ook 
doneert de stichting met enige regel-
maat luiers aan de voedselbank 
Amersfoort. Help je mee moeders 
financieel te steunen zodat zij beter 
voor haar kind kan zorgen?

16 mei 
Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook 
mensen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit mensen 
vanaf 18 jaar bij wie door de arts of 
specialist is vastgesteld dat er sprake is 
van een terminale fase met een levens-
verwachting van korter dan drie maan-
den. Onze bijdrage is zeer welkom

23 mei
ZWO; Stichting Livingstone

De collecte is bestemd voor de stichting Livingstone. Zij zit-
ten momenteel in de lastige situatie dat er geen diaconale 
reizen mogelijk zijn vanwege corona. Hierdoor hebben ze 
moeite om hun eigen team goed te laten functioneren en ook 
alle projecten die zij wereldwijd ondersteunen. Zij willen de 
lokale projecten blijven ondersteunen, ook al zijn er in 2020 
nagenoeg geen diaconale reizen naar deze projecten geweest 
en zal dat in 2021 ook het geval zijn. De ZWO wil graag 
support geven aan deze actie van Livingstone. Inmiddels zijn 
er vanuit de Eshof in de afgelopen 15 
jaar meerdere diaconale reizen met 
Livingstone ondernomen en hebben 
ongeveer 100 jongeren en volwasse-
nen ‘de reis van hun leven’ beleefd 
onder hun vlag. Wij willen graag dat 
hun werk door blijft gaan, zodat we 
in 2022 weer met een groep naar 
Georgië kunnen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

30 mei en 6 juni
Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken

in Nederland wonen kinderen in een gezin waar geen moge-
lijkheid 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 sommi-
gen 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, ver-
rassen met een vakantietas. Deze tas-
sen gaan wij vullen met leuke spulle-
tjes. Zo kunnen wij de kinderen in 
Hoevelaken verrassen met een vrolij-
ke vakantietas. Laten we samen een 
aantal  kinderen in Hoevelaken blij 
maken!

William Bouw

Van harte aanbevolen door de diaconie:  
De collectes voor de komende weken
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en Jan Beitler de planten uit de achtertuin gerooid en ver-
snipperd, al met al een hele klus. Intussen had hij ondergete-
kende benaderd om te bekijken welke beplanting het meest 
geschikt is voor een onderhoudsvrije tuin. 

Ik ben nogal gecharmeerd van siergrassen en mij leek vooral 
Pampasgras heel geschikt, met name door de hoge pluimen 
die zorgen voor privacy tijdens de kerkdiensten. Daarnaast 
hebben grassen een wuivende (welkom-hetende) werking en 

wat is er mooier dan je bij de ingang van de kerk welkom te 
weten. 

Omdat Pampasgrassen breed en hoog kunnen worden hebben 
we er in eerste instantie drie geplaatst  in de achtertuin met 
wat pollen blauwgras en één pol Pampasgras aan de voor-
kant, bij de nooduitgang. Pas in de zomer kunnen we bekij-
ken of dit voldoende is. Zo niet, dan vullen we het geheel 
aan met andere grassen. Op dit moment is er nog weinig te 
zien, maar als we in of na deze zomer weer massaal naar de 
kerk komen, hoop ik met jullie op een wuivend welkom!

Irene de Vries

Groen rond de Eshof

Graag wil ik jullie in de Rondom wat vertellen over 
de nieuwe tuinaanplant bij de Eshof. 
Nu we in Coronatijd niet meer wekelijks naar de 
kerk komen, zullen weinigen hebben gezien dat ook 
hier wat veranderingen hebben plaatsgevonden, 
vandaar dit stukje.

Het grootste deel van de tuin rondom ons kerkgebouw is in 
handen van de gemeente en wordt door haar onderhouden, 
maar het stuk tuin bij de hoofdingang en bij de achteringang 
is eigendom van de Eshof en moet door 'ons' onderhouden 
worden. 
Tot voor kort heeft André Lekkerkerker het onderhoud voor 
zijn rekening genomen, maar onlangs gaf hij aan dat dit hem, 
mede door de variëteit aan beplanting, wat teveel werd. Na 
overleg met Ellie Boot en het college van kerkrentmeesters is 
toen besloten in ieder geval de achtertuin 'op de schop' te 
nemen en in het voorjaar opnieuw in te richten met planten 
die minder onderhoud vragen.
André is voortvarend te werk gegaan en heeft met zijn zwager 

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 
of Gerstkamp 3; tel. 06-17183962

Distributie 
Annie en Frans Hanse; tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com  

Inleverdata
Inleverdatum voor het juninummer is
dinsdag 25 mei 2021 
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is 
dinsdag 29 juni 2021



Administratie 
INGEKOMEN:
Dhr. E. van de Brug   Hogebrinkerweg 50     wijk 7
Mevr. M.A. Noorland-Bernhard  Pondspeergaarde 20  Amersfoort  wijk 1

VERHUISD:
Dhr. L.W. van der Veer   Witte vrouwenstr. 17 naar V. Musschenbroekstraat 36 wijk 1/1

VERHUISD EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. H. Bakker-Uitenbogaard   Bennekomweg 106 naar Blokzijl   wijk 5

UITGESCHREVEN:
Mevr. L. Sikkema   Flanorpad 4  Leiden     wijk 1

OVERLEDEN:
Dhr. G. Verhoeff    Kantemarsweg 28     wijk 9

 Adri Zijlstra     
email:  kerkelijkbureau@pgdeeshof.nl

De bloemen en/of attentie gingen deze maand naar:

Dhr en Mevr Dammingh                                  40 jaar getrouwd
Dhr en Mevr Klein-Wolthuis                            61 jaar getrouwd
Dhr en Mevr Boon                                           12,5 jaar getrouwd
Dhr en Mevr Toom                                          als dank
Mevr Goudriaan                                              als groet
Mevr Veldhuizen                                             als groet

en de jarigen:

dhr Wassink, mevr Mónch, dhr Doornekamp, dhr Luth, mevr v.d.Bor, mevr Moor, mevr Geerink-Bakker,dhr Rootselaar,
mevr de Mey, mevr Bos, mevr Broekhuis, dhr Engel.

Lieve mensen, tot nu toe is er een bedrag van 1809,04 euro binnengekomen. Alle gevers hartelijk dank!
Voor wie het banknummer van het bloemenfonds nog niet gevonden heeft, het kan nog altijd Nl 66 Rabo 0302213813
Doet u het liever in een envelop? Geef deze dan aan uw contactpersoon .

                                                                                                                        Hartelijke groet, Joke en Lies

Bloemen bij 70 en 75 jaar. Kaart bij 71-74 en 76-79 jaar. Vanaf 80 jaar elk jaar bloemen.
Bij 12 ½ , 25, 40, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.
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Wie is wie
* N.B. Daar waar geen netnummer wordt vermeld, kunt u het netnummer 033 gebruiken

Kerkenraad

o Voorzitter  mw S. Wolters Amendijk 10 Hooglanderveen 785 9914 gw.wolters@planet.nl 
o Scriba mw E. van Zomeren Weth. Schimmellaan 24 Barneveld 06 4527 3050 evanzomeren@telfort.nl
o Notulist mw J. Berends Boekweitveld 50 298 7586 j.berends@kpnplanet.nl

Predikant mw ds E. Boot Julianalaan 55 258 0631 ellie.boot@hccnet.nl
Predikantsassistente mw. N. Stoffelsen  Boekweitveld 60    06 2531 6748  nel.stoffelsen@kpnmail.nl
Pastoraal mw Y. de Gier-Jongejan  Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 75   253 5071  yvonne.de.gier@kpnmail.nl
medewerkers mw J.T. Wicherink-van der Herberg Julianalaan 53  253 5247   hannahwicherink@upcmail.nl
 mw P.A.van Rietschoten-Stehouwer Ridderspoor 12 253 6389   nelvanrietschoten@gmail.com
 mw. B.van Heiningen-van Veldhuizen Boekweitveld 1                                     253  5107      ina@veldhei.nl
Ouderlingen 

o Wijk 1 vacature aanspreekpunt: Yvonne de Gier 253 5071 yvonne.de.gier@kpnmail.nl
o Wijk 2 mw P.A. van Rietschoten-Stehouwer Ridderspoor 12 253 6389   nelvanrietschoten@gmail.com
o Wijk 3 vacature aanspreekpunt: Joke van der Klok 253 6277  joclock@hetnet.nl
o Wijk 4 vacature aanspreekpunt: Jan Vogel 258 0779  j.vogelfonken@hotmail.nl
o Wijk 5 vacature aanspreekpunt: Hannah Wicherink 253 5247 hannahwicherink@upcmail.nl
o Wijk 6 vacature aanspreekpunt: Lenie van der Laan  253 6138  vanderlaanlenie@gmail.com 
o Wijk 7 dhr J. Vogel Tabaksland 12 258 0779 j.vogelfonken@hotmail.nl
o Wijk 8 vacature vacature aanspreekpunt: Ina van Heiningen 253 5107 ina@veldhei.nl
o Wijk 9 vacature vacature aanspreekpunt: William Bouw 06 2509 1155 williambouw@gmail.com
o Oecumene dhr J. Vogel Tabaksland 12 258 0779 j.vogelfonken@hotmail.nl
o Jeugdouderling  dhr G.J. Duine 't Viertel 1 463 2324 gerwin.esther@kpnmail.nl
    
College van kerkrentmeesters

o Voorzitter dhr H. Westein                ouderling Andreaslaan 8 495 2339 westein@hetnet.nl 
o Secretaris dhr F. Harmsen                    Haverhoek 13 253 5532 secretaris.kerkrentmeesters@  
      pgdeeshof.nl  
o Exploitatie
   Kerkcentrum mw M. van Wageningen-van Geer  Oosterdorpsstraat 9 253 7049 mvanwageningen1@live.nl
o Collecte beheer mw G.C.J. van Dasselaar-    
      Schoonderbeek          ouderling Tabaksschuur 7  Amersfoort  470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl
o penningmeester dhr W. Hospes Huisstede 7 06 1087 0224    whospes@planet.nl
o administrateur dhr H. Westein  -interim - Andreaslaan 8  495 2339 westein@hetnet.nl
o ledenadm.   dhr A. Zijlstra Van Dedemlaan 9 253 4988 adri.zijlstra@upcmail.nl

College van diakenen

o Wijk 1 mw Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 06 2386 5276 quirina.schipper@kpnmail.nl 
o Wijk 2 dhr  N. van Rootselaar Oosterdorpsstraat 54 253 4038 n.rootselaar@chello.nl
o Wijk 3 dhr W. Bouw (voorzitter) Veenslagenweg 53 06 2509 1155  williambouw@gmail.com 
o Wijk 4 mw A. Bouw (penningmeester) Veenslagenweg 53 06 5067 1506 anjabouw1@gmail.com
o Wijk 5 mw L. van den Heuvel Klaprooslaan 36 06 4820 9303 j.heuvel31@upcmail.nl
o Wijk 6 mw S. Vogel-Fonken Tabaksland 12   258 0779 vogel.1@hccnet.nl
o Wijk 7 mw S. Vogel-Fonken Tabaksland 12   258 0779 vogel.1@hccnet.nl
o Wijk 8 mw W. Bakker-Beitler (secretaris) Domstraat 2a Nijkerkerveen  245 7316  bakkerbeitler@kpnmail.nl  
o Wijk 9 dhr W. Bouw  Veenslagenweg 53 06 2509 1155 williambouw@gmail.com

Diaconaal rentmeesters

 mw Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 06 2386 5276 quirina.schipper@kpnmail.nl
 dhr J. van de Kuilen Grasmaat 4 253 6077 j.kuilen@upcmail.nl
 dhr W. van den Hoorn Boekweitveld 90 253 7125 wvandenhoorn51@gmail.com
 mw S. Vogel-Fonken Tabaksland 12   258 0779 vogel.1@hccnet.nl

Contactpersonen

o Wijk 1 mw T. Braam Kastanjelaan 7 253 4555 p.braam41@upcmail.nl
 mw L. Berle Frans Tromplaan 7 253 5230  w.berle@kpnmail.nl
 mw M. Post Nachtegaallaan 12  253 4036    tpost39@xs4all.nl
 vacature contactpersoon

o Wijk2 mw P. van Bloemendaal-van de Pol Akkermaalshout 11 06 2048 0176 opgezondevoet@gmail.com
 dhr en mw Kamphorst  Prikkebeenhof 15 06 5321 7265 
 mw J. Berends  Boekweitveld 50  298 7586  j.berends@kpnplanet.nl

o Wijk 3 mw J. van der Klok-Oerlemans Hemelrickplaats 8 253 6277 joclock@hetnet.nl
 mw G. Zijlstra-Vrieswijk Van Dedemlaan 9 253 4988 geertje.zijlstra@upcmail.nl
 mw L. ten Seldam Spechtlaan 5 253 4765 lindy@innerchange.nl
   
o Wijk 4 mw E. Hofman-de Waard Ibislaan 18 257 2459 ellenhofman@kpnplanet.nl 
 mw A.M.(Inge) Pie-de Jong Gerstkamp 3 06 1718 3962 jongdeam@gmail.com
 dhr C.J..van Rietschoten Ridderspoor 12 253 6389 keesvanrietschoten@gmail.com
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ADRESSEN
Kerkgebouw De Eshof De Veenslag 16   253 4790
  Postadres:  De Veenslag 16, 3871 NG Hoevelaken
Zalenverhuur mw A.G.H. Schuurman-Gosseling Klaprooslaan 39   253 4547
Ledenadministratie dhr A. Zijlstra Van Dedemlaan 9 kb_deeshof@upcmail.nl 253 4988
Hoofdkoster dhr A. Lekkerkerker Nassaulaan 9 lean.4791@kpnmail.nl 253 5508
Coördinatie kinderdienst mw H. van Rootselaar Nassaulaan 46 heidvandusschoten@hotmail.com 06 5231 2564
Cantorij dhr E. Veldhuizen Stoutenburgerlaan 14  e.veldhuizen100@gmail.com 253 6403
Oppasdienst mw L. Borgdorff Asterlaan 34           lborgdorff@telfortglasvezel.nl 06 2676 1006
Autodienst mw A. Hanse Dassenburcht 8               anniehanse@hotmail.com 253 5288
Geluidstechniek dhr J. Vogel Tabaksland 12 j.vogelfonken@hotmail.nl  258 0779
Kerkblad Rondom ‘de Eshof’  dhr J. van de Kuilen Grasmaat 4                   j.kuilen@upcmail.nl 253 6077
Penningmeester Rondom a.i. dhr H. Westein               Andreaslaan 8,  westein@hetnet.nl  495 2339 
Webmaster mw A.M.(Inge) Pie-de Jong            Gerstkamp 3               webteam@pgdeeshof.nl 06 1718 3962
Redactie-website dhr. M. de Vries/ mw A.M.(Inge) Pie-de Jong redactie-website@pgdeeshof.nl
Liturgische Vormgeving:  mw B. de Rijke      Ibislaan 3      cderijke@kpnmail.nl 06 2197 7106
Bloemendienst mw E. Lekkerkerker-Wildeman Nassaulaan 9 lean.4791@kpnmail.nl   253 5508 
 mw J. van de Klok Hemelricplaats 8    253 6277
Coördinator koffiedienst mw. A. Baas-Colenbrander Havikshorst 20 anscolenbrander5@gmail.com 253 4123
Z.W.O.-groep dhr G.J. Duine 't Viertel 1 gerwin.esther@kpnmail.nl  463 2324
Oec. Coördinatie Groep dhr J. Vogel Tabaksland 12 j.vogelfonken@hotmail.nl 258 0779
B.A.K. dhr A. van de Pol Lenard Dirckslaan 14 aaltjoke@kpnmail.nl   253 4263
Coördinatie catechisatie mw J. van de Kamp         Willem de Zwijgerlaan 1 fam.vdkamp@outlook.com 461 1219
Vrijwilligerscoördinator   mw L. Duim-Koolstra    Irenepad 6 lieskeduim@kpnmail.nl 253 8340
Activiteitengroep ,,De Eshof"  mw S. Vogel-Fonken Tabaksland 12   vogel.1@hccnet.nl 258 0779
Commissie vorming  mw L. van het Ende  Koolmeeslaan 2 hvhende@lijbrandt.nl   253 7398
en toerusting

REKENINGNUMMERS
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’  NL25 RABO 0373735367   
t.n.v. Prot. Gemeente ‘de Eshof’

Collectemunten mw J. van Dasselaar  NL30 RABO 0382204735 470 0634
Diakonie ‘de Eshof’  
Penningmeester  mw A. Bouw     Veenslagenweg 53 NL93 RABO 0302214976 06 5067 1506 
Administratie  dhr  N. van Rootselaar Oosterdorpsstraat 54     
Z.W.O.-groep     
Penningmeester mw A. Bouw   Veenslagenweg 53 NL49 RABO 0302263977 06 5067 1506
Administratie  dhr  N. van Rootselaar Oosterdorpsstraat 54 

Bloemenfonds mw E. Lekkerkerker-Wildeman Nassaulaan 9 NL66 RABO 0302213813 253 5508
                                                     
Kerkblad Rondom ‘de Eshof’   NL03 RABO 0373735375

Wie is wie
* N.B. Daar waar geen netnummer wordt vermeld, kunt u het netnummer 033 gebruiken

o Wijk 5 mw L. van den Heuvel Klaprooslaan 36 06 4820 9303 j.heuvel31@upcmail.nl
 mw A. Hanse Dassenburcht 8  253 5288 anniehanse@hotmail.com
 mw I. Aukema Julianalaan 74 253 5862 aukepaul@hotmail.com
 mw W. van Putten Elzenlaan 40 258 0950 willemien@vputten.com
 mw H. van Bree Oosterdorpstraat 10 06 1520 0499 hennyvanbree@hotmail.com

o Wijk 6 mw V. Lubbers-Thomas Nassaulaan 20 253 5503 lubbersthomas@planet.nl
 mw L.W.W. van der Laan Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 65 253 6138 vanderlaanlenie@gmail.com
 mw E. van Deuveren Hogebrinkerweg 5 06 1211 0928 mail@eljauitvaartverzorging.nl
 mw S. Vogel-Fonken  Tabaksland 12 258 0779  vogel.1@hccnet.nl

o Wijk 7 mw G. Rakhorst-van Tiel De Heerd 5 432 0624 gea.rakhorst@gmail.com
 mw I. Beitler-Boshuizen De Heerd 19 253 5965 beitler@kpnmail.nl 
 mw K.G. (Rina)Dijkstra-Bruning De Heerd 8 253 8664 dijkstra.ba@kpnplanet.nl

o Wijk 8 mw I. van Heiningen Boekweitveld 1 253 5107 ina@veldhei.nl 
 mw G. Zijlstra-Vrieswijk Van Dedemlaan 9 253 4988 geertje.zijlstra@upcmail.nl
 mw F.S. Kooistra-Timmer Ridderspoor 69 253 6078 riakooistra50@gmail.com.
 dhr W. van den Hoorn Boekweitveld 90 253 7125 wvandenhoorn51@gmail.com

o Wijk 9 mw A. Bernhard Huijgenserf 52 06 2025 3310
 mw W. Dijkstra Weidelaan 10  253 5361 willemien.dijkstra@versatel.nl
 dhr W. Bouw Veenslagenweg 53 06 2509 1155  williambouw@gmail.com

Website ‘de Eshof ’: www.pgdeeshof.nl                            Kopij voor de Rondom:  rondomdeeshof@gmail.com
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