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Voetstappen in het zand

ik droomde eens en zie
ik liep aan't strand bij lage tij.
ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
we liepen samen het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en diepe vreugde,
van diepe smart en hoop.
maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar een paar stappen staan.
ik zei toen:
''Heer waarom dan toch?
juist toen ik u nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van't pad.....''
de Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen;
''Mijn lieve kind, toen het moeilijk was
toen heb Ik jouw gedragen.."
Mary Stevenson
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Kerkdiensten

van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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

zondag 25 juli		
10:00 uur
					

ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 01 augustus
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst
zondag 08 augustus
10:00 uur
					

ds. Marian van Giezen, Houten
Collecten: Stichting Moederzorg en Muziek en Liturgie

zondag 15 augustus
10:00 uur
ds. Ellie Boot
					Eigen Diaconie en Vorming & Toerusting
		

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

Agenda
woensdag 18 augustus

20:00 uur

College van kerkrentmeesters

donderdag 26 augustus

20:00 uur

Moderamen

donderdag 06 september 20:00 uur

wijkteam 4

					

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

D E

E S H O F

1

2

P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

wellicht voor 25 juli nog gebeuren.
We hebben sinds het begin van de Coronamaatregelen een
flinke ontwikkeling doorgemaakt. Van een spontane beeldverbinding via een mobiele telefoon op een statief en later op
een dolly, naar daarvoor geëigende camera’s waardoor ieder
die thuis meeviert er echt ‘bij’ kan zijn. En van geluid dat
mono werd doorgegeven naar een stereo-geluidsverbinding,
terwijl zowel in de kerkzaal als thuis het kleurenpalet van het
geluid is uitgebreid: niet meer alleen ingesteld op stemversterking, maar ook op muziekweergave.
Voor het geluid in de kerkzaal zal het een goede verbetering
zijn; de oude installatie haperde en was aan vervanging toe.
Daarnaast markeert dit een keuze: we willen graag dat ook
mensen thuis volwaardig mee kunnen vieren. De noodzaak
hiervoor werd ingegeven door de Coronamaatregelen. Maar
we zijn blij dat we ook zonder die maatregelen voortaan
degenen, die thuis meevieren, beter bij de diensten kunnen
betrekken. We hebben ontdekt dat de drempel om een kerkdienst bij te wonen door de beeldverbinding wordt verlaagd.
En we hopen en verwachten dat dat ook in de toekomst het
geval zal zijn.
Voortaan vormen we een brede gemeenschap: van mensen die
lijfelijk in de kerk aanwezig zijn en van mensen die, waar
ook ter wereld, meevieren!

Kerkdienst en liturgie
Beeld en geluid – speciale aandacht op zondag 25 juli
Er zit nu vaart in! Deze week (week 26) legt de firma Van
Dunschoten Elektrotechniek
uit Nijkerk de bedrading aan
die nodig is voor de nieuwe
beeld- en geluidsinstallatie.
Daarbij wordt ze intensief
geholpen door Jan Vogel. Ook
Henry Westein, Thijmen
Toom en Ad Ritmeester helpen hierbij. En Arjan de Vries
heeft voor het kabelplan veel voorbereidend werk gedaan.
Volgende week (week 27) komt Schaapsound de tweede
camera en de nieuwe geluidsinstallatie installeren. Volgende
week krijgen de eerste bedieners van beeld en geluid instructie over de werking van het systeem. Zij zullen dan weer aan
de anderen uitleggen hoe het moet.
Een meubel waarop de installatie komt te staan is ook
besteld. Het is zo gekozen dat het past bij het hout van de
gedachtenishoek en de levensboom. Het wordt rond 5 juli
verwacht.
Op zondag 25 juli maken we er een klein feestje van.
Degenen die aan het uitdenken en het aanleggen hebben
meegewerkt, worden speciaal uitgenodigd voor de dienst. Er
is dan al twee keer met de beide camera’s en met de nieuwe
geluidsinstallatie gewerkt, namelijk op zondag 11 en 18 juli.
Mocht er nog iets moeten worden bijgesteld, dan kan dat
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Lezen uit het evangelie van Johannes
Al meteen na Pinksteren zijn we in de kerkdiensten met een
doorgaande lezing uit het evangelie volgens Johannes begonnen. Die doorgaande lezing vormt een alternatief spoor naast
de gebruikelijke lezingen. Dat loopt door tot 1 mei 2022! Het
is dus een heel lang spoor. Alleen in de Advent en Kerstnacht
van dit jaar zal het even worden losgelaten.
In de Eshof gaan we dit alternatieve spoor volgen, althans
voor zover dat lukt. Niet alle gastpredikanten zullen erbij aansluiten, eenvoudig omdat het soms niet doenlijk voor hen is
een nieuwe preek te maken. En er zullen zondagen zijn waarop de thematiek erom vraagt af te wijken van dit spoor. Maar
in grote lijnen hoop ik dat we ons het komende jaar door
Johannes zullen laten leiden. Een mooie periode om te ontdekken wat zijn verhaal is en welke accenten hij legt.
We hebben het al enkele zondagen achtereen kunnen merken:
in plaats van gelijkenissen schrijft Johannes dialogen en
monologen. Door middel van zijn woorden wordt Jezus zichtbaar als uitzonderlijk mens, ja als Zoon van God.
Johannes heeft een eigen stijl. Jezus spreekt vaak in symbolische taal. En hij heeft ook een aantal eigen verhalen die je bij
de andere evangeliën niet tegenkomt, zoals bijvoorbeeld de
bruiloft in Kana, Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse
vrouw bij de bron en de opwekking van Lazarus. Ook de
chronologie van Jezus’ optreden is anders bij Johannes.
Door alles heen vertelt hij dat mensen die met Jezus in aanraking komen, met God in aanraking komen. Via Jezus kun je
Gods licht en liefde ervaren. Gelukkig is er de Geest die ons

3

daarbij helpt. Na Jezus’ dood is het de Geest die altijd bij de
gelovigen zal zijn. Zie bijvoorbeeld Johannes 14,16-18.
Wie schreef het evangelie?
Traditioneel wordt het evangelie toegeschreven aan de apostel
Johannes. Dat zou dezelfde zijn als
‘de leerling die Jezus liefhad’: zie
Johannes 21,24. In het evangelie
blijft die geliefde leerling echter anoniem. Ook wordt de apostel Johannes
nergens genoemd. Bovendien ontbreken alle gebeurtenissen waar de
apostel Johannes in de andere drie
evangeliën wel prominent bij betrokken is – zoals bijvoorbeeld bij de
verheerlijking van Jezus op de berg
(zie o.a. Markus 9,2-8). Dus de vraag
is: heeft Johannes het evangelie wel
geschreven?
Misschien heeft hij het laten schrijven. Dan zou hij wel de bron zijn van wat is opgeschreven.
Maar wat men tegenwoordig vooral denkt, is dat er verschillende schrijvers zijn geweest. Dat komt doordat sommige
stukken wel, en andere niet strak in elkaar zitten. Mogelijk is
het evangelie op grond van voortschrijdend inzicht in een
later stadium bijgewerkt.
Wie de schrijver of schrijvers ook waren - het evangelie is
waarschijnlijk samengesteld met als doel de lezers een hart
onder de riem te steken. Het wil hen helpen niet van hun
geloof te vallen. Het evangelie probeert dit geloof te verantwoorden, te verdedigen en te onderbouwen, als reactie op de
tegenwerpingen van de farizeeën. Daarom komen enkele vragen telkens terug. De eerste is: op grond waarvan zou iemand
moeten geloven dat Jezus niet alleen de Messias is, maar ook
dé Zoon van God? En de tweede is: waarom geloven sommige
mensen wel en andere niet?
We kunnen in het komende jaar ook onszelf deze vragen stellen.

11 juli: Ds. Toos Wolters uit Utrecht
Toos Wolters gaat voor de eerste keer voor in de Eshof.
Dankzij een tip van een gemeentelid ben ik haar op het spoor gekomen. Tijdens ons telefonisch contact van ruim een jaar geleden
toonde ze zich oprecht geïnteresseerd in wie we zijn en waar we
voor staan. Kennelijk was ons
gesprek dermate geruststellend
voor haar dat ze de uitnodiging
graag aannam.
Toos is psycho-syntheticus en heeft
een praktijk aan huis. Daarnaast is ze als pastor theoloog
verbonden aan de oecumenische Johannescentrumgemeente
te Utrecht.
Wat is psychosynthese? Op haar website omschrijft ze het
als volgt: ‘psychosynthese ondersteunt en activeert het menselijk streven naar een synthese van binnenwereld en buitenwereld, van beroeps- en privéleven, van het leven van alledag en spirituele waarden, van kracht en liefde, van hoofd en
hart, van onze verschillende deelpersoonlijkheden, van ons
ik en ons zelf. Een synthese die de verschillende, soms
tegenstrijdige kanten van onze identiteit, verheft naar een
hoger niveau van eenheid waardoor nieuwe mogelijkheden
zichtbaar worden’.
Toos heeft een praktijk voor zowel individuen als organisaties.
18 juli: Ds. René Rosmolen uit Hoogland

René is een dermate vertrouwde gastpredikant die
al diverse keren op deze
plek is geïntroduceerd.

Ellie Boot

Gastvoorgangers in de
zomerperiode
In de maanden juli en augustus
mogen we 5 gastpredikanten verwelkomen.
Eén gastpredikant zal voor de
eerste keer in de Eshof voorgaan.

8 augustus: Ds. Marian van Giezen uit Houten.

Wat voor René Rosmolen geldt, is
zeker ook van toepassing op
Marian van Giezen. Jaarlijks komt
ze graag één of twee keer naar
Hoevelaken waar ze altijd weer
veel bekenden ontmoet uit de periode van 2009 tot 2012 dat ze bij
ons interim predikant was.

4 juli: Ds. Jan de Vries uit Eemnes
Jan de Vries is in de Rondom van de
vorige maand al geïntroduceerd.
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29 augustus: Ds. Job de Bruijn uit Laren-Eemnes
Op de laatste zondag van de zomervakantie gaat Job de
Bruijn voor. Het is alweer enige tijd geleden dat hij is voorgegaan in de Eshof. Vandaar deze enigszins uitgebreide
introductie.
Job en zijn vrouw Anke zijn afkomstig uit Leeuwarden en
hebben beiden gestudeerd in
Groningen.
Job is 6 jaar predikant geweest
in Zuidhorn en vanaf 1993 tot
2011 in Apeldoorn en nu in
Laren-Eemnes. Job en Anke
hebben 5 kinderen gekregen,
4 dochters en een zoon.
Op de website van de PG
Laren-Eemnes staat een introductie van Job die ik hierna in enigszins verkorte vorm zal
weergeven:
‘Ik (Job) kom uit een degelijk hervormd gezin. Mijn moeder
vertelde en zong. Mijn vader was predikant. Elke zondag
naar de kerk was gewoon. Toch doe ik mijn opvoeding geen
recht, als ik het alleen maar heb over gewoontes.
Geloven was vooral echt en ernstig. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wat mensen zouden kunnen denken en
geloven. Tegelijkertijd is geloven voor mij niet vanzelfsprekend.
Op een gegeven moment heb ik op de één of andere manier
gemerkt, dat ik predikant wilde worden.
Hoe dat zo gaat? Ik ben niet op een moment bekeerd of
zoiets. Bij mij groeide dat besef. Geloven was meer iets dat
me niet losliet.
Ik ben theologie gaan studeren in Groningen, uit interesse,
niet zozeer uit geloof.
Daarnaast heb ik een opleiding gevolgd aan het conservatorium (schoolmuziek).
Ik belandde als leraar muziek en godsdienst op het
Augustinuscollege te Groningen.
Lesgeven vond ik heel erg leuk. Praten, werken met leerlingen, is volgens mij één van de meest uitdagende dingen van
het leven.
Lesgeven op school betekende voor mij: muziek maken,
musicals instuderen en uitvoeren, veel zingen met leerlingen
en daarnaast: veel praten met leerlingen.
Bijbelverhalen zijn geen kant en klare recepten voor mij,
maar hebben naar mijn idee wel telkens weer iets te zeggen
over ons leven en over de richting waarin je iets van God
kunt ontdekken. Verhalen als spiegels, als richtingaanwijzers
dus. Het gesproken woord speelt een belangrijke rol. Ik vind
het wezenlijk om op zoek te gaan naar wat er staat en naar
wat het kan betekenen voor mensen van nu. Daarnaast is het
muzikale voor mij van belang.
Ik ben predikant in een kerk. Een kerk is voor mij een ruimte, geen gesloten geheel. Geen club privé.
Het is een ruimte waar mensen kunnen komen en kunnen
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gaan.
Waar de deuren en ramen open kunnen en waar het licht kan
komen. Waar niemand op de meetlat gelegd hoeft te worden.
Waar het onzalige onderscheid tussen gelovig en ongelovig
losgelaten wordt, in het besef dat we allemaal mensen zijn.
Een kerk is een ruimte waar niemand zich hoeft te bewijzen.
Waar je kunt komen met en zonder geloof. Een kerk lijkt
voor mij op een voedselbank: daar ga je naar toe, ook als je
zelf even niets te bieden hebt.
Kerk betekent ruimte om individu te zijn, mens met een
eigen leven, een eigen weg, eigen ervaringen. Het is de ruimte waarin mensen bewogen kunnen worden’
Frits Harmsen

Van harte aanbevolen
door de diaconie:
De collectes voor de
komende weken
4 juli en 11 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!

18 juli
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie 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
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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 mantelzorgers,
die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

25 juli en 1 augustus
Eigen diaconie
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken en
directe omgeving mensen die moeten
rondkomen met een minimaal inkomen.
Dit kan komen doordat ze hun werk
hebben verloren of onverwacht voor (te
grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan het einde van de maand hun
vaste lasten niet kunnen betalen en niet
meer weten hoe ze aan het einde van de maand kunnen rondkomen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen bij en helpt
ze. Niet alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook
om ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp die
geboden kan worden door verschillende organisaties

8 augustus
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 onveilige 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 regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help
je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor
haar kind kan zorgen?

15 augustus en 22 augustus
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
functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te
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verlenen 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!

29 augustus
Giro 555: Samen in actie tegen corona
Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en
doden en ook in Nepal is een ramp niet
te voorkomen. Ook in landen in Afrika
en andere kwetsbare delen van de
wereld spant het erom. Giro 555, de
samenwerking van 11 Nederlandse
hulporganisaties helpt op twee manieren.
1. Organisatie van het vaccineren:
Overheden zijn verantwoordelijk voor de aankoop van coronavaccins, de hulporganisaties achter Giro555 zorgen voor
de distributie en opslag van vaccins. De vaccins moeten
namelijk vaak naar afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden
en het is een hele kunst om ze koel en ongeschonden op de
plaats van bestemming te krijgen.
2. Ondersteunen van lokale gezondheidszorg en medische
noodhulp:
De gezondheidszorg in lage- en middeninkomenslanden is
niet berekend op de instroom van grote aantallen coronapatiënten. Er is een (groot) gebrek aan medische apparatuur en
medicijnen. De dramatische beelden uit India en Nepal laten
wat dat betreft niets aan de verbeelding over. De hulporganisaties achter Giro555 ondersteunen de gezondheidszorg in
deze landen en geven medische noodhulp aan de zieken.
Om mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We
komen alleen uit deze crisis door zo snel mogelijk en zoveel
mogelijk mensen te vaccineren. Bovendien hebben India,
Nepal en andere landen direct ondersteuning van hun
gezondheidszorg en medische hulp voor coronapatiënten
nodig. Met deze collecte willen wij meehelpen de pandemie
te bestrijden in gebieden waar dit hard nodig is.

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

William Bouw
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Oecumenische reis in 2022
naar Toscane
We hadden het goed
voor elkaar. In 2020
zouden we weer een
oecumenische
reis
organiseren naar Italië.
In Toscane hadden we
een onderkomen gevonden in Casa Cares, een
herberg
van
de
Waldenzenkerk
in
Reggello (Toscane).
Een prachtig gelegen
centrum. Op al onze
reizen naar Italië hebben we gebruik gemaakt
van deze centra. Geen vier- of vijfsterrenhotels
maar eenvoudige accommodaties waar Italiaanse
gastvrijheid en duurzaamheid hoog in het vaandel
staan.
Met een groep van 22 personen zouden we op reis gaan,
maar zoals bekend gooide de coronacrisis roet in het eten.
Ook dit jaar kon deze reis niet doorgaan, maar we hebben
goede hoop dat alle beperkingen in de loop van het najaar
worden opgeheven en dat we in het voorjaar van 2022 alsnog op pad kunnen gaan.
We hebben de Casa vastgelegd van 3 mei (aankomst) tot en
met 10 mei (vertrek) 2022 voor een groep van 20-22 personen; deze data zijn nog wel onder voorbehoud omdat vluchtschema’s daarop moeten aansluiten. We verwachten dat de
reissom die we voor 2020 hebben vastgesteld op € 945 per
persoon niet veel zal afwijken van de reissom die voor 2022
zal gelden. De verblijfskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven
maar een slag om de arm is wel noodzakelijk omdat we nog
geen inzicht hebben in de vluchttarieven.

bosgebied bieden ook voldoende mogelijkheden voor rust en
ontspanning.

We willen graag weten of er voor deze reis belangstelling is.
Daarom willen we vragen of je je belangstelling kenbaar wilt
maken bij één van de leden van de reiscommissie.
Belangstelling tonen voor deze reis verplicht tot niets. De
definitieve opgave zal in het najaar plaatsvinden. De deelnemers van 2020 genieten op grond van hun vorige aanmelding
natuurlijk wel voorrang. Graag willen we uiterlijk eind
augustus weten wie belangstelling heeft voor deze reis.
Voor vragen of opmerkingen kun je uiteraard bij één van de
reiscommissieleden terecht.
De reiscommissie, bestaande uit:
Ellie Boot
Frits Harmsen
Hetty Veldhuizen
Frits Harmsen

Bijeenkomst 12 juni Generale
Synode van de Protestantse
Kerk – Lunteren
Het was goed om elkaar weer
werkelijk te zien! Online waren
er wat voorgesprekken geweest.
Dit nieuwe fenomeen wordt
breed gewaardeerd en draagt
ook echt bij aan een goede
bespreking. Maar, zoals voor al het werk in de kerk
en daarbuiten geldt: de fysieke ontmoeting heeft
echt meerwaarde. Je bent dan letterlijk met elkaar
in één ruimte en voelt je op die manier ook verbonden met elkaar.

Aan het programma hoeft niet zo veel gesleuteld te worden.
Cultuur in de drukke steden Florence en Arezzo wordt afgewisseld met rust in verstilde dorpen en de prachtige natuur
in Toscane. De ruime tuin van de Casa en het aangrenzend
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De ochtend werd begonnen met de nodige benoemingen,
waaronder de herbenoeming van de scriba. Ds. René de
Reuver aanvaarde deze herbenoeming met een persoonlijke
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overweging rondom het Magnificat. (Deze is te lezen op
www.protestantsekerk.nl)
Daarna werd het eerste vergaderpunt behandeld: het protocol
rondom de verkiezingen van de leden van het moderamen.
Bij dit punt, samen met de herbenoeming van de scriba,
werd gesproken over de verhouding tussen moderamen en
synode. In de zaal zat het moderamen hoog op het podium.
Een vergelijking werd getrokken tussen de discussie over
macht en tegenmacht in de Tweede Kamer. De preses gaf
aan dat ook voor het moderamen zelf deze opstelling niet
ideaal was. Het gesprek dat volgde was kritisch, maar had
wel een open sfeer. Juist de kerk kent een vorm van bestuur
waarbij de leden van het moderamen uit de synodeleden
gekozen worden. Zo wordt de kerk echt samen geleid.
Natuurlijk kan het soms zijn dat het moderamen een beetje
tegenover de rest van de synode staat. Maar het doel van elke
vergadering weer, is samen de kerk verder te brengen.
Zo werd ook het middagdeel begonnen: een gesprek over het
stuk ‘Geroepen en gezonden’. De aanleiding was een eerder
rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’. Hierin werd de positie
van voorganger op nieuwe kerkplekken aangestipt. Wat
mogen zij, wat kunnen zij? In het rapport ‘Geroepen en
gezonden’ ging het uiteindelijk vooral om de positie van de
kerkelijk werker, en dan in het bijzonder: de positie van de
kerkelijk werker met preek- en sacramentsbevoegdheid.
Inmiddels werken velen van hen in onze kerk. Maar, hun
rechtspositie is zwak. Daarnaast is hun positie in de kerk niet
altijd even duidelijk. Zijn zij ambtsdrager zoals een ouderling dat is (velen van hen zijn bevestigd als ouderling) of
eigenlijk toch een soort dominee? En hoe noem je hen dan?
Vaak bestaat hun werk uit ‘domineeswerk’ maar loopt de
waardering hiervoor ver achter. Zowel op materieel als institutioneel niveau. Het rapport zelf, met allerlei concrete
gedachten over opleiding, positie en benaming, had al ruim
voor 12 juni veel stof op laten waaien. Het ging namelijk
over een pastor en die zou dan niet hetzelfde academisch
niveau hebben als een dominee, of juist wel. En waar moeten
predikanten dan heen? Wat is hun opleiding nog waard?
Relevante vragen. Al snel was duidelijk dat het rapport in
zijn geheel nooit door de synode zou worden overgenomen.
De kritiek was fundamenteel. Het gesprek in Lunteren ging
daarom niet over de praktische uitwerking van het rapport,
maar over de ambtsvisie als basis. De urgentie werd gevoeld.
Kerkelijk werkers zijn waardevol in onze kerk en verdienen
ook een heldere positie als geroepen en gezonden arbeiders
in Gods Koninkrijk. Het gesprek op de synode was opnieuw
kritisch, maar open. Uiteindelijk werd een gewijzigd besluitvoorstel overgenomen. De ambtsvisie van het rapport verdient uitwerking, maar geeft een goed kader van de visie op
het geordineerde ambt.

ambtsvisie is zorgvuldigheid geboden. En dat betekent vaak:
neem je tijd! Juist omdat er in verschillende regio’s verschillend over gedacht wordt (op de Veluwe zijn bijvoorbeeld
minder kerkelijk werkers te vinden dan bijvoorbeeld in de
classis Friesland), is het goed hierin eenheid te zoeken. De
kerk kan alleen in verbondenheid op weg. Hoe we omgaan
met degenen die ons als ambtsdrager willen dienen is daarom een zaak van zorgvuldig belang.
Thuisgekomen las ik het artikel over de besluitvorming in
het ND. Dit deed in mijn ogen echt geen recht aan het
gevoerde gesprek. Een later artikel in het RD gaf een beter
beeld.
Ook voor de media geldt: snelheid geeft geen garantie voor
zorgvuldigheid.
Ik zie uit naar de ontmoeting in september en wens een ieder
in de tussentijd een goede zomer!
ds. Marrit Bassa
Voorst

Oproep gastvrouwen
en heren voor de
koffiedienst.
Wat fijn dat er na de dienst een plek is om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en
limonade. Ook die contacten zijn erg belangrijk en waardevol.
Elke zondag zijn er gastvrouwen en heren die met veel
zorg en een lach ons dat kopje koffie schenken.
Voor hen komt er echter ook een tijd om deze werkzaamhedenaan een ander door te geven.
U begrijpt mijn vraag natuurlijk.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste dames en heren die
ongeveer vier keer per jaar een koffiedienst willen verzorgen.
Uit ervaring kan ik zeggen dat het een ontzettende gezellige bezigheid is.
Kom ons team versterken. Wij hebben jou nodig!!
Kopje koffie? Ja, graag.
Ans Baas
coördinator koffiedienst

Sommige lezers zullen denken: ‘Typisch de Synode, er moet
eerst weer nagedacht worden. Zo komen we nooit een stap
verder!’ Toch vind ik dit een goede zaak. Als het gaat om
D E
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Kinderen in
de Eshof
Op maandag 14 juni zaten
we met een klein groepje bij
elkaar. De samenroeper,
onze jeugdouderling Gerwin Duine; Richard van
de Kamp, Bianca van den Burg en Anja Bouw van
de kinderdienst; en ondergetekende. Buiten bij de
ingang van de Eshof, de temperatuur was goed. De
sfeer ook. We dachten na over de toekomst. Hoe
pakken we de draad weer op, nu er langzaamaan
weer meer mogelijk wordt in de kerk? Gaan we met
de kinderdienst door zoals we deden vóór Corona?
Of is het tijd voor een andere aanpak?
Hoe het was
Het was al vóór Corona niet eenvoudig de kinderdienst goed
te organiseren. Er waren regelmatig weinig kinderen van
bovendien (te) uiteenlopende leeftijden, waardoor het moeilijk was hen allen te boeien. Het vertellen van een verhaal en
het aangaan van een gesprekje daarover ging nog wel. Maar
daarna…? De jongere kinderen zijn vaak blij als ze iets met
hun handen kunnen doen. Maar de grotere jongens hebben
soms niets met knutselen of tekenen. Hoe houd je hen geïnteresseerd?
Wat voor sommige ouders goed werkte, was de
WhatsAppgroep waarin ze elkaar lieten weten of ze zondag
naar de Eshof zouden gaan. Dat was soms aanstekelijk. Wist
je dat er leeftijdsgenoten van jouw kinderen zouden zijn, dan
was dat een stimulans om ook zelf te gaan.

(en anderen die aan hen verbonden zijn) centraal staan. Wat
kan dit betekenen voor de eredienst? Kunnen we inhoud en
vormen uitwerken die kinderen en families aanspreken? Wat
betekent dit voor de kinderdienst? Zou zo’n dienst ook af en
toe gevolgd kunnen worden door een bij-zondag, met een

leuk programma met lunch voor ieder die wil meedoen?
Als het haalbaar is, zou het mooi zijn zo’n tien keer per jaar
zo’n speciaal soort viering te houden. Sowieso staan er al
verschillende diensten gepland waarin de kinderen van de
basiscatechese een rol zullen spelen. Daarnaast hebben we
de startzondag op 19 september (die we dit jaar hopelijk
weer echt kunnen vieren!), de kinderkerstviering op 24
december, de dienst ‘voor jong en oud’ samen met de basisscholen en de viering van Palmzondag.
In het najaar willen we ouders van jonge kinderen bij elkaar
zien te brengen. Dan kunnen we dit idee aan hen voorleggen
en hen vragen wat hun verlangens zijn. Op 8 maart 2020,
vlak voordat de coronamaatregelen van kracht werden, was
er al een keer een gezellige middag voor kinderen en jonge
volwassenen in sporthal De Slag. We waren met een flinke
groep: zo’n 40 kinderen en evenveel volwassenen! Velen
waren enthousiast en genoten van het contact. Ze hadden één
ding gemeen: de Eshofgemeente was op één of andere
manier belangrijk voor hen.

Het organiseren van de oppas voor de allerkleinste kinderen
werd steeds lastiger. Er waren verschillende tieners die het
leuk vonden om op kleintjes te passen. Maar soms kwamen
ze voor niets naar de Eshof, wat weinig motiverend voor hen
was. De leiding van de kinderdienst nam de kleinsten wel
eens onder haar of zijn hoede. Maar hoe ontferm je je over
een huilende baby, wanneer je tegelijk een verhaal wilt vertellen?

Hoe verder?
Is het nog haalbaar om elke zondag kinderdienst te organiseren? Kunnen we ons niet beter op enkele momenten in het
jaar concentreren, waarbij we ons extra richten op kinderen
en hun ouders en grootouders? En hen dan gericht daarvoor
uitnodigen? Dat zou buiten de kerkdienst om kunnen. Maar
liever niet; mooier is het wanneer dit als kerkdienst wordt
georganiseerd. Iedereen is immers welkom in de kerk van
Christus. Jong en oud(er), we horen er allemaal bij. Op zo’n
moment kunnen de verlangens van kinderen en hun ouders
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We hopen dat ze komend najaar mee willen denken over
‘hoe verder’. En wie weet mee willen werken aan inspirerende plannen!
Ellie Boot

P R O T E S T A N T S E
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Uit de kerkenraad
Donderdagavond 24 juni was er
een bijzondere vergadering van
de kerkenraad. Bijzonder in
meerdere opzichten. We kwamen
na lange tijd weer bij elkaar in de
Eshof en daarbij hadden we ook
nog eens van alle werkgroepen en
activiteiten een vertegenwoordiger uitgenodigd. En zo waren we
met 22 mensen bij elkaar in de
kerkzaal.

catie, wat doen we in welk medium en wie heeft waar
behoefte aan? Met deze vragen gaan we het komende jaar
aan de slag.
Zowel de schoonmaakploeg, de koffiedienst en de redactie
van de Rondom hebben behoefte aan versterking. Dus als u
daar interesse in heeft, aarzel niet om contact op te nemen
met deze groepen.

Sluiting
We sloten de avond af met het zingen van twee coupletten
van het prachtige lied ‘Ga met God en hij zal met je zijn’.
Daarna was er tijd om bij te praten met een hapje en een
drankje. Een hele fijne en bemoedigende afsluiting van een
bijzonder seizoen.

Opening
We openden de vergadering met een moment van verstilling.
Midden in de grote kring staken we de paaskaars aan en
luisterden we naar een prachtige orgel improvisatie van Erik
van Veelen op ‘Heer onze heer, hoe zijt Gij aanwezig’ en een
Gloria.

Terugkijken op afgelopen jaar
We deelden met elkaar hoe we de afgelopen periode hebben
ervaren in onze werkgroepen. We deden dit aan de hand van
een aantal vragen. Veel groepen hebben, waar het kon, hun
activiteiten doorgezet, soms in aangepaste vorm. Anderen
hebben noodgedwongen helaas eigenlijk niets kunnen doen.
Vooral het niet makkelijk kunnen overleggen was voor een
aantal mensen lastig. Of er ontstond verschil van inzicht over
wat wel en niet verantwoord was. Daarnaast zijn er ook
nieuwe initiatieven ontstaan, denk aan het engelenproject,
uitzendingen van de kerkdiensten met beeld, de wekelijkse
nieuwsbrief, de groep zangers die elke week de kerkdienst
begeleidt en een aantal acties van de diaconie. En naast dat
er mensen zijn gestopt met het vervullen van functies, zijn er
ook mensen bijgekomen die taken op zich genomen hebben,
denk aan de beeldmakers. De Eshoftuin bloeit letterlijk en
figuurlijk, een prachtige activiteit die weinig last had van de
maatregelen. Over het algemeen ervaren we vertrouwen in
de toekomst.

Vooruitkijken
Na de koffiepauze maakten we een rondje langs alle groepen
om te horen welke plannen er zijn voor na de zomer en voor
volgend jaar.
Er zijn veel plannen, ik noem er hier een paar: het 3-jarige
ZWO project voor Georgië, nieuwe organisatie van activiteiten voor de jeugd, een stiltedag, een ‘nacht zonder dak’, trainingen voor de mensen die de camera bedienen en voor contactpersonen die daar interesse in hebben, een gemeentemusical in 2023, muziek maken met kinderen, een wens voor
een vleugel in de kerk, activiteiten rondom de levensboom.
Het thema communicatie komt een aantal keren terug. We
hebben nu de Rondom, de website en sinds anderhalf jaar
een digitale nieuwsbrief. Hoe kijken we naar onze communiD E
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Sienke Wolters
Voorzitter kerkenraad

De 2e collectes van de
komende weken
Op 4 juli, op 1 augustus, en op 29 augustus: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat
wij de opdracht hebben, in navolging
van Christus, God en elkaar lief te
hebben. Daarvoor hebben we elkaar
nodig, ieder met zijn of haar eigen
gaven. Dit komt voor een deel tot
uitdrukking in de erediensten. 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 oecumenische erediensten georganiseerd.

Op 11 juli en op 8 augustus: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons
kerkzijn. Voor de begeleiding van de
gemeentezang maakt de gemeente
gebruik van de inzet van organisten/
pianisten. Het liturgisch werkoverleg
houdt de kwaliteit
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
ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en
de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.
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Op 18 juli : 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.
Op 25 juli en op 22 augustus: 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 15 augustus: 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.
José van Dasselaar

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

Inleverdata

Inleverdatum voor het septembernummer is

dinsdag 31 augustus 2021

Inleverdatum voor het oktobernummer is
dinsdag 28 september 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

Autodienst
Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kunnen, is er een autodienst beschikbaar.

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.

Informatie en/of
aanmelden bij:
Annie Hanse
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Eshofberichten per mail?

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

P R O T E S T A N T S E

G E M E E N T E

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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