Juni 2021

Eenzaam maar niet alleen

Alleen zijn betekent niet eenzaam wachten,
alleen zijn geldt niet als een straf.
Alleen zijn met mooie gedachten,
gedachten neemt niemand je af.

Alleen ongestoord in je kamer,
de dingen vertrouwd om je heen.
Een rustig en zuiver geweten,
dan ben je gelukkig alleen.

Alleen zijn met dierbare doden,
alleen zijn met de herinnering.
Aan tijden die lang reeds vervlogen,
aan alles wat kwam en wat ging.

Wie zo het alleen zijn kan dragen,
wie zich zo verzoent met zijn lot.
Die spreekt niet van eenzame dagen,
die leeft in vertrouwen op God.
dichter onbekend
gedicht ingezonden door Trudy Julsing
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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/dienst met kinderen
Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Onderhoud gebouw

zondag 20 juni		
10:00 uur
					

Rik Willemsen, Amersfoort
Collecten: Stichting de Hoop en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 27 juni		
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Geen
zondag 04 juli		
10:00 uur
ds. Jan de Vries, Eemnes
					Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
zondag 11 juli		
10:00 uur
					

ds. Toos Wolters, Utrecht
Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 18 juli		
10:00 uur
					

ds. Rene Rosmolen, Hoogland
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en Jeugd- en Jongerenwerk

		

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

Agenda
dinsdag 08 juni		

09:30 uur

Pastorale raad

woensdag 09 juni		

20:00 uur

Moderamina Eshof en Dorpskerk

donderdag 10 juni

20:00 uur

Moderamen

dinsdag 22 juni		

20:00 uur

Diaconie

donderdag 24 juni

20:00 uur

Kerkenraad

woensdag 18 augustus

20:00 uur

College van kerkrentmeesters
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*Indien geen locatie is aangegeven, vindt de activiteit plaats in De Eshof
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Kerkdienst en liturgie
BEELD EN GELUID
Nieuw beeld en geluid op 23 mei was een beetje te optimistisch gedacht in de vorige Rondom. Er blijkt heel wat aangelegd te moeten worden aan kabels en elektra. Daarvoor moet
een bedrijf ingehuurd worden en mede daardoor gaat het wat
langer duren voordat alles gereed is.
Maar het wordt mooi! Niet meer één camera die telkens van
de ene naar de andere positie moet zwenken, maar twee
camera’s waardoor afgewisseld kan worden. En het geluid in
de kerkzaal zal verbeteren, wanneer niet enkel spraak maar
ook zang mooier zal worden versterkt door de toevoeging van
subwoofers.
Wie thuis meeviert, zal niet alleen verbetering van het beeld,
maar ook van het geluid op gaan merken. Ad Ritmeester liet
aan de geluidsmensen een opname horen zoals die op dit
moment klinkt via kerkdienstgemist en een opname via zijn
Olympus stereo recorder. Ik mocht ze ook horen. Zelfs met
mijn gehoorbeperking was het verschil overduidelijk. Via de
mono-opname die we nu nog hebben, klonk de muziek vrij
vlak. Via de stereo-opname werd het geluid veel sprankelender en directer en klonken ook de voetpedalen van het orgel
prachtig mee.
Het is iets om naar uit te zien. En waarvoor we veel mensen
mogen bedanken. Allereerst de mensen die deel uitmaken van
het college van kerkrentmeesters, nu en in het verleden, die
ervoor hebben zorggedragen dat de financiële positie van de
Eshofgemeente zo solide is dat deze uitgave op dit moment
mogelijk is. En daarnaast de mensen van het geluid die alles
hebben uitgedacht en die doen wat ze kunnen om de bedrijven werk uit handen te nemen, wat de aanleg iets minder prijzig maakt. Lieve mensen, heel veel dank!

MUZIEK AAN HET BEGIN EN HET EINDE VAN
DE KERKDIENST
Sinds we met online kerkdiensten te maken hebben, heeft de
muziek in de eredienst een (nog) belangrijker plaats ingenomen. Vooraf aan de dienst speelt de organist een minuut of
vijf, zodat ieder die thuis meeviert de tijd heeft om af te
stemmen op de juiste verbinding en om er goed voor te gaan
zitten. En na afloop van de kerkdienst is er opnieuw muziek,
waarmee de dienst op een mooie manier wordt besloten.
Nu er weer (voorlopig nog slechts 30) kerkgangers in de
Eshof zijn, zetten we deze gewoonte graag voort. Muziek zet
de toon. Muziek schept ruimte om mentaal de overgang te
maken van thuis naar kerk en van buiten naar binnen. En wat
is mooier dan een vaak uitbundig muziekstuk aan het eind,
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waarmee je hoopvol de wereld weer in kunt gaan?
Kerkgangers die in naar de Eshof komen, wordt gevraagd op
tijd te zijn, zodat er geen drukte (en daarmee besmettingsgevaar) ontstaat in de laatste vijf minuten. Om vijf voor tien
heeft ieder een plek gevonden. De muziek begint daarom,
tegelijk met de online kerkdienst, om vijf voor tien. En na
slotlied en zegen gaat iedereen weer even zitten om naar de
muziek te luisteren. Ook de voorganger en de dienstdoende
ambtsdragers. Pas na de muziek vindt de symbolische handdruk van ouderling en voorganger plaats, want pas na de
muziek is de eredienst ten einde.
Zelf zie ik dit als een van de mooie dingen die we overhouden aan de Coronatijd: de ervaring van de grote waarde van
muziek in de liturgie. Juist nu we niet samen kunnen zingen,
is die waarde alleen maar toegenomen. Zonder de muziek
waren de kerkdiensten een enorm droge hap geworden.
Terwijl woorden meestal enkel de tien bovenste centimeter
van ons lichaam aanspreken, raakt muziek tenminste de helft
ervan en misschien wel vooral (om het bijbels te zeggen)
onze ‘ingewanden’ – de plek van ons gevoel. En hoe nodig is
dat, want geloven doen we niet enkel met ons verstand, maar
ook met ons hart en onze ziel.
Ik hoop van harte dat we deze gewoonte voort zullen zetten,
wanneer we weer allemaal tegelijk naar de kerkdienst mogen
komen. Voor mensen die thuis meevieren, is het ook fijn:
geloop en gepraat verstoren niet de muziek. De broodnodige
ontmoeting met elkaar kan vóór de muziek aan het begin
plaatsvinden en na de muziek aan het einde, ofwel onder de
koffie. Hopelijk zal die gauw weer geschonken kunnen worden!

OECUMENISCHE VIERING OP 27 JUNI
We zouden graag de viering van Petrus en Paulus weer samen
vieren, allen samen in één kerkgebouw, het Pauluscentrum.
Maar we vermoeden dat het eind juni nog niet zo zal zijn dat
we met zo’n 125 mensen bij elkaar kunnen zitten zonder die
anderhalve meter afstand.
Daarom hebben we besloten om de viering in twee kerkgebouwen te houden. Dan kunnen er meer mensen naar de kerk
komen dan wanneer we in één gebouw slechts 30 kerkgangers kunnen ontvangen. Wel zullen we de inhoud zoveel
mogelijk dezelfde laten zijn. Zelfde lezingen, zelfde overdenking, zelfde liederen en gebeden. Binnenkort zetten we ons al
aan de voorbereiding. In het Pauluscentrum zal Anny Smink
voorgaan, in de Eshof ikzelf. Enkele zangers zullen de liede-
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ren zingen.
Wie toch wat meer wil meemaken van de oecumene op deze
zondag, zou uit eigen beweging naar de buren kunnen gaan.
Hoewel de beide vieringen zoveel mogelijk identiek zullen
zijn, zal het toch anders zijn of je de dienst in het
Pauluscentrum of in de Eshof meeviert.
In het Pauluscentrum kan iedereen de kerkdienst bijwonen
die dat wil, het maximum aantal van 30 wordt daar niet overschreden. Leden van de Paulusgemeenschap die eens naar de
Eshof willen, kunnen dat (vóór maandag 21 juni) laten weten
via uitnodigingeshof@gmail.com. Ze krijgen dan een persoonlijke uitnodiging om te komen!
Overigens geldt dat voor iedereen die graag (weer) eens een
kerkdienst in de Eshof wil meemaken. Schrijf aan uitnodigingeshof@gmail.com dat je graag uitgenodigd wilt worden.
Dan kunnen Marijke, Sierou en Lieske daarvoor zorgen.

Ellie Boot

Solidariteitskas
Om de kerkelijke acties niet tegelijk in uw brievenbus te laten vallen, is er gekozen voor de Kerkbalans
in Januari te bezorgen, het Bloemenfonds in Maart,
Solidariteitskas in Juni en de Rondom in September.
Vandaag vindt u de vraag voor de Solidariteitskas als bijlage
in de Rondom van Juni.
Kerken uit het hele land dragen
bij aan dit fonds, met een bedrag
per belijdend of doop gemeentelid. Zo ondersteunen gemeenten
elkaar om levendig en krachtig
midden in de wereld te staan.
Dit steunfonds is er voor gemeenten die tegen grenzen aan lopen.
Het ontbreekt hen niet aan ideeën, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is de
Solidariteitskas tot stand gekomen.
Voor deze vrijwillige bijdrage is een acceptgiro bijgesloten.
Henry Westein
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TERUGBLIK OP DE EXPOSITIE VAN
JELTJE HOOGENKAMP: ‘TIEN WOORDEN’
Tien schilderijen hingen tussen Pasen en Pinksteren in de
Eshof. Elk schilderij viel los van elk ander schilderij te ontdekken. Tegelijk kon je er een verhaal in zien van Palmpasen
tot aan Pinksteren. Tien woorden, voor elk schilderij één:
Stad. Mantel. Tafel. Hof. Teken. Grond. Doortocht. Morgen.
Tuin. Duif.
Bij elk van de schilderijen had de schilderes enkele gedichten uitgekozen. Je kon ze bij een rondwandeling op een folder lezen. Op een andere folder schreef Maarten den Dulk
bij ieder schilderij een vrije associatie. Ook die was de moeite van de aandacht waard.
De Eshof was maar één uur in de week open: op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur. Toch zijn er in dat ene uur
heel wat mensen langs geweest. In totaal 56! De kerk was
dan ook een goede plek om even te vertoeven. Dankzij de
aankleding van de ruimte was er sfeer. En dat, terwijl de
kerkzaal er al meer dan een jaar uitgekleed uitziet: weinig
stoelen, verdeeld over veel ruimte.
Er kon een kaarsje worden aangestoken. Er was informatie
bij de schilderijen. Er was naast de schilderijen veel te zien.
En er was rust.
Veel dank voor het organiseren van deze expositie aan
Jantine Dijkstra, die een kort filmpje erover maakte (het is
nog steeds te zien: https://youtu.be/R7m16KdgE60), en aan
Frits Harmsen, die de schilderijen haalde en weer terugbracht naar de eigenares, die in Culemborg woont. En aan
Jan Vogel en de leden van de liturgische vormgroep, die voor
de ophanging van de schilderijen en de prachtige aankleding
van de kerkzaal zorgden. Aan Adri Zijlstra en Jan Beitler,
die het spandoek aan de buitenwand van de Eshof ophingen.
En aan Iris van het Ende, die belangeloos het spandoek ontwierp. En natuurlijk aan allen die elke vrijdag als gastvrouw
of gastheer bezoekers ontvingen.
Wat ons betreft zien we uit naar een volgende expositie!
Namens de werkgroep vorming & toerusting,
Ellie Boot
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Update ZWO

ZWO-team weer compleet!
Alweer even geleden (ruim een halfjaar) heeft de ZWO een nieuwe
samenstelling. Drie oud-leden zijn gestopt binnen het team, Henry
Westein heeft een andere rol in de kerk en Annemarie van der Meulen en
Jessica Hofman hebben de ZWO verlaten. Na hun vertrek hebben wij daar
drie hele leuke en enthousiaste mensen voor terug gekregen.
Welkom Wouda Bakker, Laura Stitselaar en Hanneke van den Brink.
Wouda neemt deel vanuit de diaconie bij ons in het ZWO-team. Laura
neemt deel in de ZWO, zij gaat o.a. als begeleider mee naar het diaconale
jongerenproject in Georgië. Hanneke is nog niet lang lid bij de Eshof en
heeft veel ervaring als het gaat om vluchtelingen. Zij werkt namelijk op
een school voor vluchtelingen om de Nederlandse taal te leren. Een super
aanwinst voor het ZWO-team. Aangezien ons speerpunt bij de vluchtelingen ligt.

NIEUWS OVER DE DOOS VAN KINDEREN VOOR
KINDEREN.
Het was hartverwarmend te zien hoe er gehoor gegeven is aan het ons
verzoek om speelgoed te doneren voor de rugtasactie. Het leverde een
vracht aan speelgoed op waarmee we de 45 rugtassen hebben kunnen vullen. Deze liggen nu klaar om half juni naar een inleverpunt gebracht te
worden. Hierna zullen ze voor de zomervakantie uitgedeeld gaan worden
aan kinderen van 9 tot 12 jaar op een AZC in Nederland.
Deze actie loopt tot half juni en dan zal een nieuw doel centraal staan
voor doos van kinderen voor kinderen.

WAR CHILD EN TEAMUP
Ook in het nieuwe doel staan vluchteling kinderen centraal, het programma “TeamUp” van War Child, Save the Children en
UNICEF.
U heeft vast wel eens van War Child gehoord, maar waar staat War Child eigenlijk voor?
160 miljoen kinderen groeien op in conflictgebieden. Het geweld in deze gebieden heeft grote
invloed op hun gedrag en zorgt voor psychosociale problemen. Zij vertonen daardoor vaker agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg. Sommige kinderen zijn
angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen.
Internationaal komt er gelukkig steeds meer aandacht voor psychosociale ondersteuning als essentieel onderdeel van noodhulp aan kinderen. En terecht. Want met voeding, sanitaire voorziening
en een bed ben je er niet. Pas als een kind zich psychosociaal goed voelt, kan het weer bouwen aan de toekomst.
Psychosociaal welzijn staat centraal in de programma’s van War Child. Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en hoe het zich
gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Met muziek, spel en beweging spreken zij
de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen ze dat de kinderen zelf de touwtjes in handen nemen.
War Child kijkt naar het geheel. Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren zij programma’s voor psychosociale ondersteuning met
programma’s gericht op bescherming en onderwijs.
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TEAMUP VOOR GEVLUCHTE KINDEREN WERELDWIJD!
War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben hun ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma
voor gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten.
TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun
gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze daarbij opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen
weer van pas in hun dagelijks leven.
De activiteiten:
• Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;
• Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
• Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben,
geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
• Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan
met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.
TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in meer dan 25 Nederlandse opvanglocaties en 17 nieuwkomerscholen.
De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In
opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten
en ander educatief personeel.
Daarnaast wordt de methodiek in vier landen geïmplementeerd: Oeganda, Colombia, Sri Lanka en de bezette Palestijnse
gebieden.
Ons inziens een prachtig project om de aankomende maanden te ondersteunen en deze kinderen een mooie, gelukkige toekomst te geven. We hopen dat u dit net zo’n warm hart toedraagt als wij.

DIACONALE PROJECT. Hoevelaken naar Georgië
De afgelopen periode hebben we weer een aantal succesvolle acties mogen uitvoeren! Met
Pasen hebben we heerlijke zalmzijdes gerookt. De verkoop verliep per bestelling. Al snel
zaten we aan onze maximum zalmzijdes om op één dag te kunnen roken. Door het enthousiasme hebben we daarom besloten een extra dag hiervoor uit te trekken! We zijn 2 dagen heel druk geweest met het inpekelen, roken, verpakken en thuisbezorgen van de zalm, met als resultaat 600 euro winst! Vanwege het grote succes, zal deze actie
zeker in de toekomst herhaald worden!
De maatregelen rondom Corona vereist een nieuwe aanpak als het op organiseren van activiteiten komt. Een geheel nieuwe actie die we onlangs uitgevoerd hebben, is de online Pubquiz. Deze
bestond uit verschillende vragenrondes over muziek, sport, film en algemene kennis en was
geheel ontworpen door het Georgië team! Ook hiermee hebben we een bedrag van 260,- euro
weten op te halen. Al met al staat de teller al op 7.250 euro.
De afgelopen maand hebben we ook niet stil gezeten. De reis is onderhand geboekt! We gaan van 31 juli 2022 tot 14 augustus 2022 dan ook
echt op pad! Ook weten we bij deze het streefbedrag wat we dienen op te
halen: € 18.000,-. Om inzichtelijk te maken, waar wij ons bevinden in het ophalen van dit bedrag, zijn
we flink aan de slag gegaan met onze geldmeter. Deze staat bij de ingang van De Eshof in afwachting
om bewonderd te worden.
Voor volgende acties, houd de nieuwsbrief goed in de gaten! Binnenkort organiseren we ook een autowasactie. Deze staat op 12 juni gepland, meer info volgt!
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Even voorstellen!

Hoi allemaal!
Ook ik ga mezelf voor jullie voorstellen;
Ik ben Sandra van Valkengoed en ben op dit moment 23 jaar
oud. Ik woon onlangs op mezelf in Amersfoort. Je kan mij
kennen van de volleybal, waar ik 10 jaar heb gespeeld, of
misschien van de Keurslager in het dorp waar ik ondertussen
vijf jaar werk. Ook vind ik het leuk om een drankje te doen
in de Haen en de Wiekslag in het dorp.
In 2019 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening afgerond op de Hogeschool Utrecht. Daarna
heb ik een half jaar gewerkt, maar er toch voor gekozen om
in februari 2020 te beginnen aan de versnelde Pabo op
dezelfde hogeschool. Dit betekent dat ik werk en studie combineer, ik sta voor de klas in Amersfoort en ik werk bij de
Keurslager in Hoevelaken en als flex-medewerker bij een
kinderdagverblijf.
Voor mij is dit de derde reis waar ik bij mee zal gaan. In
2015 ben ik mee gegaan met Livingstone naar Moldavië.
Hier hebben we gebouwd aan een Daycare Centre voor de
kinderen en jeugd in het dorp waar we verbleven.
In 2018 ben ik opnieuw mee gegaan met Livingstone, ditmaal naar Oeganda. Hier verbleven we op een middelbare
school en hebben we mee geholpen aan de bouw van een
examenhal voor de leerlingen.
Bij deze reis naar Georgië zal ik mee gaan als begeleiding
van de groep. Ik heb ontzettend veel zin in de reis en zie er
naar uit om alle deelnemers nog beter te leren kennen!
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Ook ik zal me bij deze even voorstellen! Ik ben Laura
Stitselaar, 28 jaar oud en ik woon in Nijkerkerveen. Ik heb
Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd. Hierna ben
ik als leidinggevende aan het werk gegaan in een warehouse
van Johnson & Johnson te Amersfoort. Onlangs ben ik in
hetzelfde bedrijf met een nieuwe functie gestart, waarbij ik
meer administratieve taken op me neem, klantencontact
onderhoud en meer in teamverband werk. In mijn vrije tijd
houd ik ervan om een restaurantje of terrasje te pakken en
sport ik graag. Ik doe op het moment voornamelijk aan tennis, squash en fitness.
Ik ben ook eerder mee geweest met een projectreis. Zo’n 12
jaar geleden was de bestemming Moldavië waar we gewerkt
hebben aan het opknappen van een naschoolse opvang. Drie
jaar later ben ik ook meegegaan naar het weeshuis Grace
Home in India. Beide reizen waren heel waardevol voor mij.
Ik vond het fijn om een steentje bij te kunnen dragen aan
deze projecten, maar ook heel bijzonder om de lokale mensen te ontmoeten en van hen te leren.
Ik kijk heel erg uit naar deze reis waar ik als begeleider mee
zal gaan. Sport is altijd wel belangrijk voor me geweest. Het
maken van een sportveld voor de kinderen in Aghaiani vind
ik een dus ook een supergaaf project!

Groetjes Hoevelaken naar Georgië
Emma, Femke, Jesse, Juul, Lorijn, Robin, Sjoerd, Annika,
Demi, Kevin, Laura & Sandra
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Gastpredikanten in juni en
begin juli.
In de komende weken gaan drie gastvoorgangers
voor in de Eshof. Op 6 juni zal dat Mieke Groen uit
de Glind zijn; op 20 juni zal Rik Willemsen uit
Amersfoort zijn opwachting maken en op 4 juli is
het de beurt aan Jan de Vries uit Eemnes.
6 juni: Ds. Mieke Groen uit de Glind.
Mieke Groen is één van onze vaste
gasten. Ellie en Mieke vervangen
elkaar tijdens vakanties en andere
perioden van afwezigheid dus onze
gemeente is geen onbekend terrein
voor haar.
Mieke is sinds 2007 predikant van
de Glind. Wat haar altijd heeft aangetrokken was het werken met kinderen. En in de Glind is dat mogelijk door de historische
band die de Dorpskerk heeft met de Rudolphstichting, die
als doel heeft om kinderen en jongeren vanuit probleemsituaties op te vangen in diverse woonvormen in De Glind.
Toen dan ook de mogelijkheid zich voordeed om in 2007
predikant te worden in de Glind, pakte ze die mogelijkheid
met beide handen aan en vanaf die tijd is Mieke Groen predikant in een bijzondere gemeente met een rijke geschiedenis.
20 juni: Rik Willemsen uit Amersfoort.
Er staat nog geen ‘Ds.’ voor zijn
naam maar als het aan Rik ligt, duurt
dat niet meer zo lang. Rik is inmiddels afgestudeerd en heeft de status
van proponent, een beroepbare predikant. Hij hoopt op een mooie
gemeente waar hij zijn kennis en stage-ervaring echt in de praktijk kan
brengen.
Eén van zijn stages heeft Rik in ‘de Eshof’ gevolgd. In het
najaar van 2018 heeft hij onder de hoede van Ellie diverse
aspecten van het gemeentewerk uitgevoerd. Sinds die tijd is
hij ook bij ons een gewaardeerde gastvoorganger.
4 juli: Ds. Jan de Vries uit Eemnes.
Jan ging vorig jaar voor het eerst voor in
‘de Eshof’ maar de Eshof is geen onbekend terrein voor hem. Zijn partner
Simonet Schoon was de regisseur en zoon
Lodewijk had de muzikale leiding over de
musical Jozef die in februari van 2020, pal
voor de coronacrisis met veel succes in de
Eshof was te zien.
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Jan is predikant en als geestelijk verzorger verbonden aan
Sherpa, een instelling voor mensen met een beperking.
Daarvoor was hij predikant van de Gereformeerde Kerk in
Haamstede en Bussum.
Oorspronkelijk stond voor deze datum een andere gastvoorganger ingeroosterd. Maar deze gastpredikant moest zeer tot
zijn spijt afzeggen omdat hij elders een ‘vacaturebeurt’ had
te vervullen. Gelukkig was Jan bereid de opengevallen plek
in te vullen. Daarvoor past een woord van dank want op
korte termijn een opengevallen zondag invullen is nog niet
zo’n eenvoudige opgave.
Frits Harmsen.

Uit de kerkenraad
Op 20 mei vergaderde de kerkenraad weer digitaal. Het was
goed om te horen dat het met
een ieder goed gaat. En wat verlangen we ernaar om weer
samen in de Eshof bij elkaar te
komen. We hopen dat de coronamaatregelen ons de ruimte
bieden om de laatste vergadering van dit seizoen (24 juni) weer in de Eshof bij
elkaar te komen. Bij die vergadering willen we ook
afgevaardigden van de werkgroepen uitnodigen.
Om van elkaar te horen, hoe het is, welke voornemens er zijn voor het nieuwe seizoen en vooral ook
om elkaar weer te ontmoeten. De werkgroepen ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Website
We spraken over de website van de Eshof. Inge Pie die al
jaren onze website beheert en onderhoudt heeft een voorstel
gedaan voor een nieuwe layout. Dat ziet er prachtig uit!
Tegelijkertijd zien we ook dat de technologie van websites
en ideeën over hoe je een website gebruikt behoorlijk zijn
veranderd sinds de website van de Eshof is gemaakt. En dus
komen er vragen naar boven: Hoe willen we de website
gebruiken? Kunnen we onze diensten zelf uitzenden via de
site? Kunnen we collecteren via de site? En welke informatie
zou er eigenlijk op de website moeten staan? Wat zien we bij
andere organisaties en kerken? Hier gaan we de komende
tijd samen met Inge onderzoek naar doen, zodat we weten
wat we graag willen. Op basis daarvan kijken we wat we
verder willen en kunnen doen.

P R O T E S T A N T S E
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Jaarrekeningen
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening opgesteld. Het begrote verlies van ruim 4000 euro is dit jaar helaas
werkelijkheid geworden. In deze situatie van corona is het in
ieder geval niet slechter dan verwacht en dat is heel fijn. Ook
het college van diakenen heeft de jaarrekening opgesteld. De
diaconie sluit 2020 af met een positief resultaat. Dit geeft
ruimte voor nieuwe plannen en mooie diaconale projecten. De
kerkenraad heeft beide jaarrekeningen vastgesteld.

Beleidsplan en plaatselijke regeling
Het beleidsplan is verlengd met twee jaar, zodat we rustig de
tijd kunnen nemen om het aan te passen. Recent heeft het
college van kerkrentmeesters nagedacht over hun structuur
en taakverdeling. Daaruit volgde een voorstel voor een nieuwe samenstelling. Dat hebben we aan u als gemeente voorgelegd. Inmiddels blijkt dat we bij dit voorstel waren uitgegaan van de oude kerkorde en dat de nieuwe kerkorde ruimte
biedt om het te laten zoals het is. Daarom is het voorstel van
de baan en blijft de structuur van het college van kerkrentmeesters zoals het is. De plaatselijke regeling wordt dus ook
niet aangepast. En het mooie nieuws bereikte ons dat er zicht
is op nieuwe leden voor het college!

Vooruitblik nieuwe seizoen
We eindigen de vergadering met een vooruitblik. We bespraken het vergaderrooster voor het nieuwe seizoen. Een mooi
moment om ook te kijken naar wat we de komende tijd op
de agenda willen hebben. Voor welke onderwerpen willen
we de tijd en ruimte in onze vergaderingen gebruiken? We
willen het gaan hebben over hoe we met elkaar gemeenschap
zijn, over hoe we met elkaar het werk organiseren, hoe we
communiceren en hoe we verschillende groepen betrekken.
Dit is even een korte samenvatting in hoofdlijnen. We gaan
het nog uitwerken. Later meer hierover!
Sienke Wolters

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 dubbelnummer juli/augustus is

dinsdag 29 juni 2021

Inleverdatum voor het septembernummer is
dinsdag 31 augustus 2021

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 vragen een bijdragen van € 25,- voor de gedrukte
Rondom (optioneel inclusief digitale versie)
Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij
een bijdrage € 7,50.
Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen
dan kunt u dat aan de redactie kenbaar te maken of een mail
te sturen aan digitale.rondom@gmail.com
Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan
digitale.rondom@gmail.com dan verwijderen we uw adres
uit het bezorgbestand.

Rondom op de website

Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl, is
een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn
echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshofberichten per mail?

In enkele gevallen (2 tot 4 keer per jaar) zou 'de Eshof' u
graag per mail willen benaderen. Veel mensen hebben hun
mailadres al doorgegeven.
In deze 'Corona-periode' worden deze adressen ook gebruikt
voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u ook Eshofberichten per mail ontvangen en hebt u uw
mailadres nog niet doorgegeven, dan kunt u daarvoor een
mailtje sturen aan Lieske Duim.
email: lieske.duim@pgdeeshof.nl

D E

E S H O F

9

Van harte
aanbevolen
door de
diaconie:
De collectes
voor de komende weken
6 juni
Grace Care India
In India leven miljoenen straatkinderen. Hoe klein ze soms
ook zijn, ze zijn op zichzelf
aangewezen om te overleven.
Ze zoeken naar eten tussen het
vuil, moeten bedelen of stelen om te overleven. Er is geen
perspectief op een beter leven. Daarom is Stichting Grace
Care Movement in India opgericht door pastor John Kalathil.
Zij helpen deze straatkinderen in India en geven ze te eten en
drinken, verstrekken eerste medische zorg en brengen ze
hygiëne bij. Op dit moment is de financiële situatie door
Covid-19 extra moeilijk. Giften, die Grace Care gewend was
te krijgen, blijven uit waardoor er o.a. uitstel is aangevraagd
voor het betalen van de huur van een van de tehuizen voor de
kinderen. Wij dragen als Eshof gemeente de stichting een
warm hart toe en het doet ons zeer dat zij het op dit moment
zo moeilijk hebben. Onze bijdrage is zeer welkom. Alvast
hartelijk bedankt voor uw gift!

13 juni
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)
is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van gemeente
Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot
schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren
dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken.
Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgt een week op vakantie mogen. Daarnaast
deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de
voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking
te houden is uw bijdrage zeer welkom!

20 juni
Stichting de Hoop
Stichting De Hoop richt zich op verslaving en de verslaafde met de christelijke visie op de mens, zoals de
Bijbel daarover spreekt: de mens is
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een uniek schepsel van God. Een verslaafde is iemand die is
vastgelopen op vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek,
psychisch, sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is dat
hij/zij moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoeken. Dat
kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij welkom!

27 juni
Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en inhoud
geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven
en die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting
een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket
aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze
of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij
ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze
bijdrage is zeer welkom.

4 juli
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, waarin 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 vakantietas. 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!
William Bouw

Een kijkje in de keuken van….
de diaconie.
Het diaconaat is één van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat
is: dienstbaar opstellen. Wat vrijer vertaald is het:
hulp bieden gericht op lichamelijke, materiële en
sociale noden in de gemeente, haar omgeving en
elders in de wereld.
Diaconaat is praktisch en sociaal werk. Kerken en andere
groepen , die door het evangelie zijn geïnspireerd willen met
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hun diaconale werk voorkomen dat mensen of groepen aan
de kant blijven staan. Zij hebben in praktische zin drie
belangrijke taken:
•
•
•

Aandacht voor diaconale noden en voor mensen in de
gemeente
Collectegeld inzamelen voor diaconale doelen
Voorbereiden en uitdelen van het Heilig Avondmaal.

Wat betekent dat voor een diaken in de Eshof?
Allereerst dat wat zichtbaar is elke week.
Voorafgaand aan de dienst zorgt een diaken voor de kaarten.
Die worden geschreven en op de tafel gelegd zodat iedereen
in de gelegenheid is om er een groet op te zetten. Tijdens
een dienst wordt er door de diakenen gecollecteerd. Vaak
samen met een zondagskind (in een normale tijd). Na afloop
van de dienst worden de collectezakken meegenomen en het
geld geteld. Gelukkig is daarvoor een mooie geldtelmachine
beschikbaar. Die zorgt ervoor dat het vlot en zorgvuldig kan
gebeuren. Daarna worden de kaarten in de kerk opgehaald
en naar de personen gebracht of gestuurd.
Regelmatig wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Dan
moet er brood en wijn zijn. Dat brood wordt de zaterdag
ervoor bij de bakker opgehaald en keurig in repen gesneden.
( met een elektrisch mes) De wijn wordt in grotere hoeveelheden besteld en staat op zondagochtend
klaar. En natuurlijk de druivensap ook. Wij
zorgen ervoor dat alles wordt ingeschonken
en het brood op een schaal gelegd. Alles
wordt netjes klaargezet in de kerk. Tijdens
het avondmaal zijn wij verantwoordelijk voor
het aanvullen en verwisselen van de wijnbekers en de druivensap en voor het aanreiken van een nieuw bord brood aan de predikant. Tevens nodigen wij de mensen uit
om het avondmaal mee te vieren.

Wat doen we nog meer? De dingen
die minder zichtbaar zijn.
We vergaderen ongeveer zesmaal per
jaar met een fijne groep mensen. In de
vergadering bespreken we algemene
zaken. Bijvoorbeeld de financiën, het
rooster van dienst en nieuws uit de kerkenraad. Het belangrijkste deel van de vergadering gaat het over de gemeente
zelf. Zijn er nog mensen met problemen, signalen van eenzaamheid of andere noden. Om hiervan op de hoogte te zijn,
zijn de dames en heren van de wijkcontactteams essentieel.
Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg
wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening.
In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen
door geld of goederen te geven. Het is belangrijk om mensen, die steun vragen, ook hulp te geven in de vorm van
begeleiding en verwijzing naar organisaties zoals het
Nijkerks Diaconaal Beraad en Hulpdienst Hoevelaken.
Daarnaast bespreken we hoe wij de collectegelden en overi-
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ge giften op verantwoorde en goede wijze kunnen besteden
voor diaconale doeleinden. Daaruit volgen veel acties die wij
ieder jaar proberen te ondernemen voor een hele groep mensen, zoals bijvoorbeeld de kerstattenties en kerstpakketten. De
vakantietassen voor kinderen. De voedselbank of het bloemetje van afgelopen Pasen. Samen proberen we er zo te zijn
voor de noden van de naaste. Met elkaar worden deze acties
dan uitgewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars
kwaliteiten, hulp en talenten. Leerzaam en mooi om zo dienend bezig te zijn.
De diakenen.

Van harte aanbevolen door het
college van kerkrentmeesters:
De 2e collectes van de komende weken
Op 6 juni: Vorming & Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting
bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St.
Paulusgeloofs-gemeenschap. Dankzij
uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan
te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.

Op 13 juni: Onderhoud gebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en
dat willen we samen graag zo houden.
De kosten worden flink in de hand
gehouden door veel vrijwilligerswerk.
(Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel komende jaren een mooi en veilig
Gods huis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten.
Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!

Op 20 juni: Jeugd- en
Jongerenwerk
Met uw bijdrage kan de
leiding van de kinderdienst zorg dragen voor
de zondagse kinderdiensten met leuke materialen
die dit ondersteunen. Ook
de basiscatechisatie wordt uit het jeugd- en jongerenwerk
bekostigd; materiaal en (zo gauw het weer kan) excursies. De
coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.

José van Dasselaar
P R O T E S T A N T S E
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Vanuit uw college van diakenen en uw college van kerkrentmeesters:
Graag willen we eenieder, die via bankoverschrijvingen en/of collectemunten en/of na de diensten bijdraagt aan de
collecten, hartelijk bedanken!
Hierdoor kunnen doelen die het soms zo hard nodig hebben, blijvend gesteund worden en erediensten, pastoraat,
onderhoud gebouw en vele andere zaken doorgang vinden.
Juist ook in deze coronatijd, die mensen ver weg en dichtbij zo hard kan treffen.
De collectes worden van harte aanbevolen.
Uw steun wordt enorm gewaardeerd!

Collecteoverzicht januari 2021
Datum
3-1-2021
10-1-2021
17-1-2021
24-1-2021
31-1-2021

Diaconie
Nijkerks diaconaal beraad
Eigen Diaconie
Hospice Nijkerk
Voedselbank
Eigen Diaconie
Totaal

Diaconie
99,50
173,50
157,00
145,00
128,00
703,00

Kerk
Eredienst
Jeugd - en jongerenwerk
Cantorij
Onderhoud gebouw
Pastoraat
Totaal

Kerk
85,50
147,50
88,00
145,00
68,00
534,00

Diaconie
207,50
75,50
358,00
72,50
713,50

Kerk
Eredienst
Muziek en Liturgie
Eredienst
Vorming & Toerusting
Totaal

Kerk
68,50
102,00
138,50
61,50
370,50

Diaconie
92,50
117,00
121,00
320,50

Kerk
Onderhoud gebouw
Jeugd - en jongerenwerk
Eredienst
Pastoraat

Kerk
91,50
116,00
97,00
50,50

45,00
696,00

Totaal

355,00

Collecteoverzicht februari 2021
Datum
7-2-2021
14-2-2021
21-2-2021
28-2-2021

Diaconie
Eigen Diaconie
St. Voorkom verslaving
Kerk in Actie; ZWO Tearfund
Nijkerks diaconaal beraad
Totaal

Collecteoverzicht maart 2021
Datum
7-3-2021
14-3-2021
21-3-2021
28-3-2021

Diaconie
Kerk in Actie
Kerk in Actie
Kerk in Actie
Kerk in Actie
Vespers 28-3 t/m 31-03 Leger de
28-3-2021 Heils
Totaal

Collectebeheerder
Jose van Dasselaar
D E
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De Eshof website in een nieuw jasje

Zoals u elders in de Rondom heeft kunnen lezen is
er afgelopen maanden, op verzoek van de kerkenraad, gewerkt aan nieuwe ‘look and feel’ voor de
Eshof website.
We zijn blij dat we nu het resultaat nu kunnen presenteren.
•
•

•
•

We hebben een kleurstelling van blauw (de Eshof) en
oranje (PKN) gekozen.
Er is, behalve voor een nieuw gezicht, ook voor een
nieuwe structuur gekozen. We onderscheiden hierbij 5
hoofdgroepen die u in de tabs boven de roulerende foto
c.q. collage terug kunt vinden. Te weten:
1. De Eshof
2. Nieuws
3. Kerkdiensten
4. Organisatie
5. Info
Binnen deze hoofdgroepen hebben wij weer een indeling gemaakt. We hopen dat u snel uw weg zult vinden.
In de linkerkolom zal het rustig blijven. We presenteren
daar normaliter alleen de eerstvolgende twee diensten.

•

Bij gelegenheid kunnen we in de linkerkolom speciale
aandacht vragen voor iets bijzonders.
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen
hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.

Ook Vorming & Toerusting, te vinden onder de oranje tab
‘de Eshof’, heeft een nieuw jasje gekregen.
Inhoudelijk is er aan de website van de Eshof NIETS veranderd. Ook Vorming en Toerusting is inhoudelijk gelijk gebleven.
Inmiddels is de website live en we willen iedereen uitnodigen eens op de website rond te kijken.
Natuurlijk kan het zo zijn dat er iets aan onze aandacht is
ontsnapt of onduidelijk is. Als u vragen of opmerkingen hebt
kunt u een mail sturen aan webbeheer@pgdeeshof.nl.
Dit adres vindt u ook bij de tab 'Info'.
Inge Pie

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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