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zondag 05 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Leger des Heils en Pastoraat

zondag 12 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 19 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Vredesweek PKN en Cantorij

zondag 26 september 10:00 uur ds. Louise Blok, Bilthoven
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Bureau en Vorming & Toerusting

zondag 03 oktober 10:00 uur ds. Bernadette van Dijk, Amersfoort
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Pastoraat

zondag 10 oktober 10:00 uur drs. Erik Idema, Nijkerkerveen
     Collecten: Voedselbank en Eredienst

zondag 17 oktober 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw

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

Agenda
maandag 06 september 20:00 uur Gerstkamp wijkteam 4

woensdag 08 september 13:30 uur Activiteitenmiddag

donderdag 09 september 20:00 uur Kerkenraad
   20:00 uur Domstraat 2a, Nijkerkerveen wijkteam 8

vrijdag 10 september 20:00 uur wijkteam 6

zaterdag 18 september   de Hooiberg, De Glind Bezinningsdag kerkenraad

woensdag 22 september 13:30 uur Activiteitenmiddag

woensdag 29 september 14:30 uur Lindenhof 36 Wijkteam 1
   20:00 uur College van kerkrentmeesters

maandag 04 oktober 09:30 uur Wijkteam 2

donderdag 14 oktober 20:00 uur Moderamen

donderdag 28 oktober 20:00 uur Kerkenraad

     

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Kerkdienst en liturgie
Bevestiging ambtsdrager op 5 september

Als dit kerkblad verschijnt, is op zondag 5 september een 
ambtsdrager toegetreden tot de kerkenraad. Iemand die een 
nieuwe termijn als herintredend ouderling aangaat: Frits 
Harmsen. Hij schrijft:
‘Toen ik in 2014 afscheid nam als voorzitter van de kerken-
raad en daarmee ook een periode van 17 jaar onafgebroken 
ambtsdragerschap afsloot, vond ik het wel mooi geweest. 
‘Laat nu een ander het maar doen’ was mijn gedachte. Die 
anderen zijn er ook gekomen. Nieuwe mensen in de kerken-
raad zorgen voor een frisse wind en nieuw elan. Maar het 
zijn er nooit genoeg. Vacatures zullen altijd blijven bestaan, 
je gaat er bijna aan wennen maar we moeten ons er nooit bij 
neerleggen.
Ondanks mijn voornemen  om geen ambtsdrager meer te 
worden, heb ik toch ‘ja’ gezegd toen er een beroep op mij 
werd gedaan. Niet dat ik me onmisbaar voel, in tegendeel 
zelfs, ook niet omdat ik niets te doen heb, maar wel omdat ik 
zag dat vacatures in het college moeilijk te vervullen zijn. En 
omdat ik geen reden heb om ‘nee’ te zeggen, wil ik me graag 
nog een periode inzetten als lid en ambtsdrager van het col-
lege van kerkrentmeesters. 
Het college is een club gemotiveerde mensen die zich willen 
inzetten voor ‘de Eshof’ en daarnaast veel plezier hebben in 
het werk. Het is inspirerend om daar deel van uit te mogen 
maken.’
Ik denk dat we allemaal heel blij zijn met deze stap van 
Frits. Met zijn kennis van de afgelopen jaren en zijn inzicht 
en fijne manier van samenwerken heeft de gemeente er 
opnieuw een goede ambtsdrager bij gekregen.
Het team van de kerkenraad is klein, maar fijn. We nodigen 
ieder die dit leest uit om het zelf mee te komen maken. Kom 
onze gelederen versterken, je krijgt er fijne contacten en een 
groot gevoel van betrokkenheid bij de gemeente voor terug!

Nieuwe contactpersonen - en afscheid

We zijn ook heel blij met twee nieuwe contactpersonen, die 
het team van wijk 1 zijn komen versterken. Wijk 1 is een uit-
gebreide wijk. Ze bestaat uit enkele straten ten zuiden van de 
Westerdorpsstraat van de Nachtegaallaan tot aan de Smalle 
Streek en uit heel Amersfoort (en wat er tussen Hoevelaken 
en Amersfoort in ligt). Ook de nieuwe woonwijk naast het 
Hoevelakense Bos en Nijkerk, Achterveld, Barneveld en 
Bunschoten vallen onder wijk 1. De Pastorale Raad heeft 
gemeenteleden gevraagd zelf aan de bel te trekken als ze 
verlangen naar bezoek vanuit de Eshof. Toch kan het fijn zijn 
als soms iemand zomaar aanbelt, bijvoorbeeld om het kerk-
blad te brengen.
Dat doet Manon Born nu in Amersfoort. En ook Irene de 
Vries is als contactpersoon mee gaan draaien in wijkteam 1. 
Manon en Irene, heel fijn dat jullie meedoen!

Er is nog een derde contactpersoon nieuw aangetreden: Ineke 
van Wingerden. Ze neemt het stokje over van William Bouw 
in wijkteam 9. William was, naast zijn ambt als diaken, ook 
actief als contactpersoon in wijk 9 – de wijk die onder ande-
re de Gerstkamp, Roggeakker, Weidelaan, het Groot 
Middendorp, de Kantemarsweg en een stuk van de 
Veenlanden omvat. En de Klaverweide, waar Ineke woont. 
Ineke, ook op deze plek laten we je weten dat we heel blij 
zijn met jouw toetreden tot wijkteam 9!
En William, dankjewel voor jouw zes jaar lange betrokken 
inzet in de wijk. Je was een steunpilaar die ook nog eens 
wekelijks de nieuwsbrieven bij een aantal adressen rond-
bracht. We wensen jou en Anja en de jongens een goede tijd 
van verhuizing naar Zwartebroek toe. En vinden het fijn dat 
jullie bij de Eshof blijven!

Rond Vredesweek en startzondag – 
12 en 19 september

Inclusief samenleven, daar gaat het PAX dit jaar in de 
Vredesweek om. Om daar in eigen dorp actief iets mee te 
doen, organiseert de ZWO in samenwerking met onder ande-
re Vluchtelingenwerk Nijkerk en de diaconie activiteiten met 
‘nieuwe Hoevelakers’. Dat doen ze niet alleen rond de 
Vredesweek trouwens, maar ook op andere momenten.
Zo is er door de ZWO op zondag 12 september een wande-
ling georganiseerd voor iedereen die mee wil lopen. 
Daarvoor zijn statushouders expliciet uitgenodigd. 
Halverwege wordt een door ieder zelf meegebrachte lunch 
gedeeld en tijdens het wandelen kan men met elkaar in 
gesprek gaan. De wandeling start om 12 uur bij de Eshof en 
is ongeveer 10 kilometer lang (het ‘Laakse pad’). Er kan een 
vrijwillige bijdrage worden gedaan die ten goede komt aan 
het organiseren van culturele activiteiten met ‘nieuwe 
Hoevelakers’.

In de oecumenische dienst van 19 september is er in het 
Pauluscentrum en in de Eshof een collecte voor dit doel. Met 
de opbrengst kunnen nog meer gezamenlijke activiteiten tot 
stand komen. Zo hopen we dat nieuwe Hoevelakers zich 
sneller thuis voelen in ons dorp, doordat ze mensen leren 
kennen en hun netwerk groter wordt.
Helaas kunnen we ook dit jaar de oecumenische dienst niet 
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samen in één gebouw vieren. Maar we hebben die wel in 
oecumenisch verband voorbereid, traditiegetrouw in de tuin 
bij Lies Traa aan de Weldammerlaan. Zoveel mogelijk stem-
men we de orden van dienst in beide kerken op elkaar af. We 
namen de cartoon van Len Munnik als leidraad:

In de Eshof krijgen op deze zondag kinderen die bekend zijn 
bij de kinderdienst en die naar groep vier zijn gegaan, een 
eigen liedboek cadeau. Ook zullen de kinderen die vier jaar 
zijn geworden, hun appel uit de levensboom mee naar huis 
krijgen. In de appel is een uitsparing gemaakt. Daarin kan de 
geslepen glazen druppel worden gehangen, die ze kregen bij 
hun geboorte. In plaats van die appel komt er vanaf de start-
zondag voor ieder van hen een blaadje in de boom te hangen.

Na afloop van de dienst is er, mits het droog weer is, buiten 
koffie en thee en limonade met iets lekkers erbij. De buren 
van de Paulusgemeenschap komen bij ons op het kerkplein 
koffie drinken.
Zo kunnen we elkaar toch even ontmoeten. Verder willen we 
op dit moment nog maar niet gaan. Eerst maar afwachten 
hoe het loopt met de coronabesmettingen en -maatregelen.

Ellie Boot

De vakantietas
In de laatste week van juni zijn er in Hoevelaken weer een  
aantal kinderen blij gemaakt. Vanuit de diaconie hebben wij 
meer dan 20 kinderen een vakantietas of een vakantiepakket-
je bezorgd. De pakketjes waren verschillend van aard omdat 
de leeftijden varieerden van 2 tot 16 jaar. Alle kinderen kre-
gen wel een bon om lekker ijsjes te kunnen kopen in de 
zomervakantie en ook een boeken- of cadeaubon. Verder zat 
er speelgoed, een boekje of een spel bij. Met elkaar hebben 
wij er iets leuks van gemaakt voor de kinderen die, om wat 
voor reden dan ook, geen vakantie konden vieren. Kijken bij 
de kringloop, snuffelen in de winkels, naaien van poppen-
kleertjes en pakketjes bezorgen. Iedereen heeft het met veel 
plezier gedaan. Wij hopen en verwachten dat de kinderen er 
net zoveel plezier van hebben (gehad). 
Iedereen bedankt hiervoor! Wij zijn dankbaar dit te kunnen 
en mogen doen als diaconie.

Namens de diaconie, 
        Wouda Bakker- Beitler

  

Mogen wij even uw aandacht
  
Graag willen wij ook dit jaar weer uw aandacht vragen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor ons kerkblad Rondom 
‘de Eshof’. Het is een vrijwillige bijdrage, dus u mag geven wat u wilt.
Wij stellen een richtbedrag voor van 25,00 euro voor de papieren Rondom en 7,50 euro als u alleen de digitale Rondom 
ontvangt.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening :
NL03 RABO 0373 7353 75 tnv: CvK van de Prot. Gem de Eshof te Hoevelaken inz. Rondom. 
Graag onder vermelding ‘vrijwillige bijdrage Rondom 2021'

Uw steun komt geheel ten goede aan dit blad en maakt het mogelijk dat dit blad blijft verschijnen. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de redactie en penningmeester van de Rondom ‘de Eshof’
Henry Westein
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Gastvoorgangers in september 

en begin oktober.
Na de vakantieperiode zal op 26 sep-
tember weer een gastvoorganger haar 
opwachting maken in de Eshof. Op 
die datum gaat Ds. Louise Blok uit 
Bilthoven voor. 
Het is voor de eerste keer dat Louise 
in de Eshof is te zien en te horen.

Na haar studie theologie is Louise in 1993 gaan werken als 
geestelijk verzorger in verpleeghuis De Biltse Hof in 
Bilthoven. Centraal in haar werk staan, zoals ze zelf zegt, de 
ervaringen van mensen in hun leven, de mooie momenten, de 
tegenslagen, de zorgen, kortom, hun visie op het leven. Dat 
noemt Louise unieke contacten. In die tijd was ze verbonden 
aan de protestantse gemeente in Bilthoven als predikant in 
bijzondere dienst.

Na ruim 27 jaar in Bilthoven gewerkt te hebben, was ze toe 
aan een andere omgeving. Vanaf 1 oktober vorig jaar is 
Louise verbonden aan de protestantse gemeente in Gouda als 
geestelijk verzorger van het Groene Hart Ziekenhuis.  Als 
gemeentelid blijft ze verbonden aan en betrokken bij de kerk 
in Bilthoven.

Als ze geen dienst heeft in het ziekenhuis gaat Louise regel-
matig voor in kerkdiensten, dus nu ook in de Eshof.

Op 3 oktober is Bernadette van Dijk 
uit Amersfoort onze gastvoorganger. 

We mogen haar inmiddels rekenen tot 
de vaste gastvoorgangers van ‘de 
Eshof’. Ze komt graag naar 
Hoevelaken, niet alleen omdat het 
dichtbij haar woonplaats Amersfoort is 
maar ook zoals ze mij bij een vorige 
gelegenheid vertelde, omdat ze in de 
Eshof openheid en gastvrijheid ervaart.

Bernadette is namens de PG Amersfoort straatpastor. De 
Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan men-
sen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De 
meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straat-
pastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een 
christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tege-
moet. Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbeschou-
welijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.

Over haar werk zegt Bernadette het volgende: ‘Het straatpas-
toraat benadert een mens in zijn heelheid. De mens is een 
schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt het 
straatpastoraat de mensen op straat en in de opvang op. Om 
hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te laten 

ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen te helpen bij de vragen 
naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht naar God. 
Een mens is meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbe-
zorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is 
een ‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te 
horen’.

Frits Harmsen

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 oktobernummer  is 
dinsdag 28 september 2021 
Inleverdatum voor het novemberummer is 
dinsdag 26 oktober 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?
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 E8

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.

“Wat goed is komt langzaam”
Vorig jaar hebben we vol trots de Levensboom in de Eshof gezet, met daarin 
prachtige appels en blaadjes. Daarop staan de namen én geboortedatum van 
alle kinderen tot en met 11 jaar.

Voor de kartonnen appels waren we nog 
op zoek naar een definitieve mooie oplos-
sing. 
Lieske heeft de samenwerking gezocht 
met Careander én gevonden! Vandaag, 
zondag 5 september, zijn de kartonnen 
appels vervangen door prachtige rode hou-
ten exemplaren, waar de naam en de 
geboortedatum in gebrand is.

Wij zijn er enorm blij mee!

Projectgroep Levensboom
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Van harte aan-
bevolen door de 
diaconie: De 
collectes voor 
de komende weken 

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 ver-
strekken 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 bij-
drage van harte welkom!

12 september
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die 
wij steunen en waarvoor vaak een collec-
te 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 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!

19 september. Startzondag
Activiteiten met 'nieuwe Hoevelakers'
Dit jaar staat in de Vredesweek de gedachte van de 'inclusie-
ve samenleving' centraal. Om daar in eigen dorp actief iets 
mee te doen, organiseert de ZWO in samenwerking met 
onder andere Vluchtelingenwerk Nijkerk en de diaconie acti-
viteiten met 'nieuwe Hoevelakers'. Zo is er op zondag 12 
september een wandeling georganiseerd voor iedereen die 
mee wil lopen. Daarvoor zijn statushouders expliciet uitge-
nodigd. Halverwege wordt een door ieder zelf meegebrachte 
lunch gedeeld en tijdens het wandelen kan men met elkaar in 
gesprek gaan.
Met de opbrengst van de collecte kunnen ook in de toekomst 
gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, zoals een 
dagje uit en culturele uitwisselingen tijdens feestdagen. U 
kunt zelf meedoen en natuurlijk is een financiële bijdrage 
aan deze collecte zeer welkom.

26 september
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 vakan-
tieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet 
op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie 
mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspak-
ketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om 
deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom!

Hartelijk bedankt

‘Afscheid nemen is bezinnen op: hoe broos het 
leven is.
Afscheid nemen is: beginnen de nieuwe dag met 
een gemis.
Maar afscheid nemen kan ook binden, ondanks 
de pijn, ondanks verdriet.
Zijn naam kan, meer dan ooit, verbinden degene, 
die hij achterliet.’

(Deze tekst heb ik uit een gedicht geplukt uit: 
Theobaldusparochie )

Na het zo plotseling overlijden van Mart kwam er 
zoveel op me af, nu komt er meer ruimte voor het 
gemis en dat kan heel hardnekkig zijn. 
Zoveel mensen van de Eshofgemeente die met me 
meeleven (‘gedeelde smart is halve smart‘ is het 
spreekwoord) maar dat voelt ook zo.
Van alle kanten kwamen er reacties, brieven, 
kaarten, e-mails, bezoekjes… en dat allemaal voor 
iemand die haar gezicht maar heel zelden in de 
kerkdienst laat zien!

De naam Mart Geelhoed kan, meer dan ooit, 
verbinden degene, die hij achterliet. 

Ook de afscheidsdienst was zó indrukwekkend, dat 
geeft steun en helpt om verder te gaan.
Ik wil graag iedereen bedanken die daaraan meege-
werkt heeft, er was maar heel weinig voorberei-
dingstijd en dan zoiets speciaals. 
Ik ben heel dankbaar voor die dikke warme 
Eshofdeken! 

Liesbeth Geelhoed - Meihuizen 
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3 oktober
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 samenle-
ving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze 
bijdrage is zeer welkom.

William Bouw 

Van harte aanbevolen door 
het college van kerkrentmees-
ters: De 2e collectes van de 
komende weken 
Op 5 september: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit 
wijkouderlingen, 
jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predi-
kant. In samenwerking met 
diakenen en contactpersonen 
vervult  men de pastorale zorg 
voor de gehele gemeente. Met 
uw steun is het mogelijk dat 
ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg 
ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.

Op 12 september: 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 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.

Op 19 september: Cantorij
De Eshofcantorij repeteert elke 
week en werkt gemiddeld eens 
in de maand mee aan de kerk-
dienst.
Ook is er samenwerking met het 
Pauluskoor. Met uw bijdrage 
kunnen we blijven genieten van 
door hen prachtig gezongen en gespeelde liederen.

Op 26 september: Vorming & 
Toerusting
De commissie Vorming en 
Toerusting bestaat uit leden van 
'de Eshof' en de St. Paulus-
geloofsgemeenschap. Dankzij uw 
bijdrage is het mogelijk om jaarlijks 
een programma aan te bieden van 
gespreksgroepen en thema-avonden.

Kopje koffie?  Ja graag

Op mijn oproep in de Rondom van juli/augustus 
hebben zich 5 enthousiaste 
dames aangemeld.
Graag zou ik nog een paar 
vrijwilligers willen toevoegen 
aan ons team.

Waar blijven de heren?

Na de kerkdienst koffietijd!
We praten na over de dienst, we informeren naar 
elkaar, we luisteren, we lachen en met een kopje 
koffie en een koekje is dat juist dat kleine beetje 
extra’s wat het bij elkaar zijn zo speciaal maakt
Maar die koffie moet wel gezet en geschonken 
worden en daar zijn weer mensen voor nodig.
Dus we hebben JOU nodig!!!!

    Kopje koffie?   Ja graag!

Ans Baas- Colenbrander



D E  E S H O F 11

Vanuit uw college van diakenen en uw college van kerkrentmeesters:

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

Hierdoor kunnen doelen die het soms zo hard nodig hebben, blijvend gesteund worden en erediensten, pastoraat, onderhoud 
gebouw en vele andere zaken doorgang vinden.

Juist ook in deze coronatijd, die mensen ver weg en dichtbij zo hard kan treffen.

De collectes worden van harte aanbevolen. Uw steun wordt enorm gewaardeerd!
José van Dasselaar 

Collecteoverzicht april 2021

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
2-4-2021 Eigen Diaconie 40,00 Eredienst 37,50
3-4-2021 Eigen Diaconie 15,00 Cantorij 17,50
4-4-2021 Eigen Diaconie 127,00 Vorming & Toerusting 62,00

11-4-2021 St. hulpdienst Hoevelaken 196,50 Eredienst 112,00
18-4-2021 Naar school in Haiti 126,50 Jeugd - en jongerenwerk 77,50
25-4-2021 Eigen Diaconie 172,50 Cantorij 79,50

Totaal 677,50 Totaal 386,00

Collecteoverzicht mei 2021

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
2-5-2021 St. hulpdienst Hoevelaken 133,95 Muziek en Liturgie 102,95
9-5-2021 Stichting Moederzorg 265,75 Pastoraat 132,25

16-5-2021 Hospice Nijkerk 208,45 Eredienst 94,95
23-5-2021 Kerk in Actie: ZWO 253,05 Pastoraat 165,05
30-5-2021 Eigen diaconie 192,00 Eredienst 144,00

Totaal 1053,20 Totaal 639,20

Collecteoverzicht juni 2021

Datum Diaconie Diaconie Kerk Kerk
6-6-2021 Eigen diaconie 137,60 Vorming & Toerusting 122,60

13-6-2021 Nijkerks Diaconaal Beraad 134,85 Onderhoud gebouw 119,85
20-6-2021 Stichting de Hoop 173,20 Jeugd - en jongerenwerk 165,20
27-6-2021 Straatpastoraat 149,65 Pastoraat 146,15

Totaal 595,30 Totaal 553,80

Collectebeheerder Jose van Dasselaar
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De Eshoftuin:
ook een ontmoetingsplek

‘Zo spreken we elkaar nog eens.’

‘Dat is lang geleden.’

‘Ik was op weg naar de supermarkt maar opeens dacht ik: Ik 
ga naar de Eshoftuin, dat is leuker en lekkerder!’

‘Ik kom nooit in de kerk, en nu ben ik wel hier...’

‘Het is elke keer weer een gezellig uitje.’

Zomaar wat reacties van bezoekers aan onze moestuin. Naast 
het verkrijgen van verse groenten en bloemen, is de 
Eshoftuin ook een plek waar mensen elkaar treffen. We rea-
liseren ons dat de tuingoden ons welgezind waren toen we 
grond aan de Veenwal konden krijgen, met voldoende ruimte 
voor fietsen en de mogelijkheid van een praatje. Ook wande-
laars staan stil om ons te vertellen dat ze dit een prachtig ini-
tiatief vinden: ‘Zo laten jullie zien wat de natuur ons te bie-
den heeft.’

‘Leuker en lekkerder.’ Afgezien van het duurzaam tuinieren, 
is dit een mooie bijvangst waar we het ook voor doen. De 
Eshoftuin hoort een plek te zijn waar je graag naartoe gaat. 
Op woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 
uur bent u van harte welkom. 

U kunt ons steunen door een kleine bijdrage over te 
maken naar: Protestantse Gemeente ‘de Eshof’, IBAN: 
NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 

Namens de ‘Eshoftuinierders’ 
Nelleke Kraaikamp 

 

Stichting Gave 
Rugtasactie    
 
In de maanden april, mei en juni 
stond de doos 'kinderen voor kinderen' in het teken 
van de rugtasactie voor Stichting Gave. Mede met 
onze steun heeft Gave ruim 2.500 tassen aan mogen 
nemen en sorteren!   

De rugtassen zijn in de zomerperiode verspreid binnen 18 
azc’s in Nederland en zelfs in België zijn er op een aantal 
azc’s tasjes uitgedeeld.   
  
Van de vrijwilligers en medewerkers heeft de stichting mooie 
reacties teruggekregen.   
Vrijwilliger: ‘Wat was het mooi om de verraste en blijde 
gezichtjes van de kinderen te zien, heel dankbaar om dit te 
mogen doen.’   
  
En een andere vrijwilliger: ‘Heel mooi om de blijdschap bij 
de kinderen te zien. De meisjes die komen knuffelen, hoe ze 
grapjes maken, ons plagen en trots hun eerste Nederlandse 
zinnetjes laten horen. En voor ze weggaan, dankbaar gedag 
zeggen en bedanken!’   
  
Van een moeder van kind kregen we terug: ‘Vandaag was 
een goede dag voor iedereen, vooral de kinderen van het azc 
en dank God voor deze groep die de kinderen gelukkig heeft 
gemaakt. God zegene hen.’   

Deze reacties en het feit dat de actie zo een succes is 
geweest, wilden wij dan ook zeker graag met jullie delen en 
tevens namens de werkgroep van ZWO onze dank uitspre-
ken.  

Team up door de jaren heen
Sinds halverwege mei vragen wij middels de doos 
kinderen voor kinderen aandacht en donaties 
voor Team up. TeamUp is een sport- en spelpro-
gramma voor gevluchte kinderen wereldwijd. In 
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2015 is Warchild  met Save the Children en UNICEF 
Nederland in Nederland begonnen, maar de metho-
diek wordt inmiddels wereldwijd uitgevoerd. 
Benieuwd naar het ontstaan van TeamUp en hun 
ambities?

2015: TeamUp opgericht
Door de toestroom van vluchtelingen 
naar Nederland, besluiten Warchild 
met Save the Children en UNICEF 
Nederland de krachten te bundelen 
voor steun aan gevluchte kinderen in 
opvanglocaties. TeamUp wordt opge-
richt, een programma dat zich richt 
op de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van gevluchte kinderen.

 Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het land 
van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze bloot-
gesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas 
stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten 
kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun 
ouders en vrienden thuis. Hierdoor kunnen zij bang en wan-
trouwig worden, nachtmerries hebben, zich terugtrekken of 
agressief gedragen.
De gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten van 
TeamUp leren kinderen van 6 tot 18 jaar hoe zij kunnen 
omgaan met hun gevoelens. De vaardigheden die ze bij 
TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele the-
ma’s en komen van pas in hun dagelijks leven. Omdat de 
activiteiten centraal staan, kunnen alle kinderen meedoen – 
ook als ze elkaars taal niet spreken.

2016: Samenwerking COA
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verant-
woordelijk voor de opvang van asielzoekers in Nederland. 
TeamUp heeft een landelijke samenwerkingsovereenkomst 
met het COA. Samen organiseren ze activiteiten voor 
gevluchte kinderen: eerst op acht locaties en al snel op 24 
opvanglocaties door heel Nederland. 
Wekelijks worden de activiteiten op een vast tijdstip met een 
vast team van vrijwilligers georganiseerd. De vrijwilligers 
worden getraind en begeleid door TeamUp. Lise zegt het 
volgende:
"TeamUp geeft mij energie voor de hele week. Ik kan het 
iedereen aanraden. Je krijgt er zoveel plezier voor terug. Ik 
word betaald in glimlachen van kinderen die plezier maken, 
ontspannen en zich weer even kind voelen. Dat geeft mij 
energie voor de hele week en dat is onbetaalbaar."

2017: Scholen
Leerkrachten in Nederland willen weten hoe ze omgaan met 
gevluchte kinderen in de klas. Ze geven aan onvoldoende 
kennis te hebben over de achtergronden van deze kinderen 
en zich onzeker te voelen in de omgang met hen. Daarnaast 
weten ze vaak niet hoe ze kinderen kunnen identificeren die 
extra hulp nodig hebben. Om deze reden start TeamUp in 
2017 met partner CED-Groep een pilot op zeven scholen.

Juf Rosan herinnert zich goed de 
dag dat de eerste bus met kinde-
ren arriveerde, gevlucht zonder 
hun ouders. Ze kent lang niet 
alle verhalen van de gevluchte 
kinderen, maar ze kan er wel een 
voorstelling van maken. “Je weet 
en voelt dat kinderen in de klas 
veel hebben meegemaakt. Maar 
erover praten is voor hen heel 
lastig.” Daarom doet juf Rosan 
wekelijks de TeamUp-activiteiten met de kinderen.

“TeamUp geeft mij energie. De kinderen geven mij zoveel 
terug. Een knuffel, een high-five. Het zijn allemaal hele 
gemotiveerde kinderen, die er iets van willen maken!"
Sinds de oprichting in schooljaar 2017-2018, is TeamUp op 
School in 2021 gegroeid naar 58 groepen op 28 scholen in 
Nederland. Wekelijks bereikt TeamUp op School meer dan 
650 kinderen. Tijdens TeamUp zijn kinderen volop in bewe-
ging en dat geeft hen energie. Zij geven aan dat TeamUp hen 
plezier brengt waaruit nieuwe vriendschappen voortkomen.

2018: TeamUp wereldwijd
Wereldwijd zijn er meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht 
- waarvan de helft kinderen. In 2018 startte TeamUp in 
Oeganda. Een paar maanden later volgden Colombia, de 
bezette Palestijnse gebieden en Sri Lanka. Inmiddels is 
TeamUp in Zweden actief en werkt samen met SOS 
Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in 
Italië en Griekenland gebruikt kan worden.

2019: Kwaliteit
Als je met kinderen werkt is uitproberen wat het beste werkt 
niet goed genoeg: je moet wéten wat het beste werkt. 
Volgens onderzoek en ervaringen dient TeamUp als uitlaat-
klep voor energie en emoties van kinderen. Vrijwilligers zien 
duidelijke veranderingen in het gedrag van kinderen en ook 
het COA erkent dat de methodiek helpt bij het bijtijds identi-
ficeren van kinderen die extra hulp nodig. Kinderen geven 
aan dat de activiteiten hen helpen bij het sluiten van nieuwe 
vriendschappen.

2020/2021: Ambities
TeamUp ziet dat de vluchtelingenstroom blijft toenemen. 
Kijk alleen al naar de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.  
Zowel nationaal als internationaal blijft TeamUp daarom 
investeren in netwerken en relaties met organisaties, indivi-
duen en instellingen die zich inzetten voor psychosociale 
steun aan kinderen in conflictgebieden en noodsituaties. 
TeamUp pleit op zowel landelijk als internationaal niveau 
voor goede zorg aan kinderen die opgroeien in of vluchten 
voor oorlog.

Laura Stitselaar



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E14

Vanuit de ZWO zijn er deze maand twee acties 
gepland; Wandeling van de Vluchteling & Nacht 
zonder Dak. Hieronder lichten wij deze acties toe.

NACHT VAN DE VLUCHTELING, 
EDITIE HOEVELAKEN! 

Net als vorig jaar willen we weer met een 
groep Hoevelakers op pad gaan om aandacht te vragen voor 
de situatie van vluchtelingen in de wereld. We doen dit door 
op zondag 12 september het Laaksepad te gaan lopen in 

Hoevelaken. We starten om 12.00 uur vanaf de Eshof. 
Iedereen die wil en voor wie 10 kilometer niet te veel is, kan 
meelopen! 

Het idee is om met elkaar een mooie wandeling in de directe 
omgeving van Hoevelaken te maken. Zoals gezegd kan 
iedereen die dat leuk vindt meelopen. Daarbij vragen we ook 
enkele ‘nieuwe Hoevelakers’, die op basis van ‘statushouder’ 
in ons dorp wonen. Ongeveer halverwege stoppen we voor 
een gezamenlijke lunch; we delen dan de zelf meegenomen 
lunchgerechten met elkaar. Bij terugkomst ronden we het 
samenzijn af met een drankje en een hapje om terug te kij-
ken op een mooie wandeling. 
Op deze manier wordt het 
een wandeling waarin we 
met elkaar kunnen kennisma-
ken of elkaar beter kunnen 
leren kennen. 

We vragen een vrijwillige 
bijdrage voor de wandeling 
om culturele activiteiten 
samen met ‘nieuwe 
Hoevelakers’ te kunnen blijven organiseren. Hierbij denken 
we aan hobby’s, handwerken, dagje uit (o.a. musea, pretpark, 
bos, strand), vissen, culturele uitwisseling tijdens feestdagen 
of bijzondere ceremoniën. 

Inmiddels zijn er 15 aanmeldingen, dus vindt u het leuk om 
mee te wandelen, geeft u zich dan op via het mailadres:
celine_heuvel@hotmail.com. Opgeven kan uiterlijk tot 
woensdag 8 september 2021. Ook vluchtelingen die jonge 
kinderen hebben, kunnen meewandelen. Want tijdens de 
wandeling zal er in of bij de Eshof een oppas zijn voor de 
jongste kinderen, voor wie meewandelen nog te veel is.

NACHT ZONDER DAK 

De Eshof organiseert de activiteit ‘Nacht Zonder Dak’ in 
Hoevelaken voor de jongeren van de Eshof tussen 10 en 16 

jaar oud. Hierbij brengt een groep jongeren één nacht door 
in een zelfgemaakt ‘bouwsel’ van plastic en kartonnen 
dozen. Vergelijkbaar met de situatie van een hoop jongeren 
in nood, ergens in de wereld. Tijdens deze actie worden 
jongeren gestimuleerd samen te werken en zetten zij zich 
in voor andere jongeren. 
De organisatie wordt door diverse leden van de Eshof en de 
deelnemers van het jongerenproject ‘Hoevelaken naar 
Georgië’ georganiseerd en geleid. De opbrengst gaat naar 
de groep jongeren die in 2022 vanuit De Eshof naar 
Georgië op werkvakantie gaat om kinderen daar een steun-
tje in de rug te geven voor hun toekomst. 

Wij kijken enorm uit 
naar de activiteit die op 
18 september 2021 13.00 
van start gaat. Die 
enthousiasme wordt 
gedeeld met de deelne-
mers, aangezien we wel 
24 aanmeldingen hebben 
ontvangen.

Mocht u dit initiatief willen ondersteunen, kan dat door een 
bijdrage over te maken naar 
NL49 RABO 0302 2639 77 t.n.v. ZWO-commissie de Eshof. 
Graag o.v.v.: Nacht zonder Dak.

Voor vragen over Nacht zonder Dak kunt u terecht bij: 
Gerwin Duine      Laura Stitselaar 




