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zondag 08 mei  10:00 uur Bernadette van Dijk, Amersfoort/50-IV
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Pastoraat

zondag 15 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot/50-V
     Collecten: Kerkinactie/ZWO en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 22 mei  10:00 uur ds. Ellie Boot m.m.v. cantorij/50-VI
     Collecten: Eigen Diaconie en Onderhoud gebouw

donderdag 26 mei 10:00 uur ds. Ellie Boot, Anny Smink en Lies Traa / Hemelvaartsdag/oec.dienst in PC

zondag 29 mei  10:00 uur ds. Mieke Groen
     Collecten: Voedselbank en Muziek en Liturgie

zondag 05 juni  10:00 uur ds. Ellie Boot/Pinksteren m.m.v. FREE!/HA
     Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

zondag 12 juni  10:00 uur ds. Wilbert van Iperen, Barneveld/Trinitatis
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Vorming&Toerusting 

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

Agenda
maandag 09 mei  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

maandag 16 mei  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 18 mei  13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 19 mei 20:00 uur Kerkenraad

zondag 22 mei  10:00 uur excursie Orientalis Afsluiting basiscatechese

maandag 23 mei  20:00 uur Instructie Basiscatechese
   20:00 uur Repetitie musical Kaïn

dinsdag 24 mei  09:30 uur Ridderspoor 12 Pastoraal team

woensdag 25 mei  20:00 uur College van kerkrentmeesters

maandag 30 mei  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 01 juni  13:30 uur Inloopmiddag

maandag 13 juni  09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2
   20:00 uur Ridderspoor 12  Wijkteam 4

     * 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

Paaskaars

De kinderen van de basiscatechese hebben een bestemming 
voor de oude paaskaars gekozen: de kaars met de symbolen 
erop van de zeven wegen van barmhartigheid. Ze kozen voor 
de moeder van Iris van der Geer. Gerrie zit in een behande-
lingstraject tegen borstkanker. In de week na Pasen hebben 
de kinderen de kaars bij haar gebracht.

De nieuwe kaars is opnieuw een 
plaatje om te zien. Joke Vriend schil-
derde hierop een dubbel kruis in blau-
we kleuren die matchen met het glas-
in-loodraam. Ook een van de 
Christussymbolen schilderde ze: de 
vis. Ichthus, in het Grieks. De eerste 
letters vormen een geloofsbelijdenis: 
I-CH-TH-U-S: Iesous Christos, Theou 
Huios, Soter – Jezus Christus, zoon 
van God, redder. En de eerste en laat-
ste letter van het Griekse alfabet, de 
Alfa en de Omega. ‘Ik ben de alfa en 
de omega’, zegt God, de Heer ‘die is 
en die was en die komt, de 
Almachtige.’ (Openbaring 1,8) Op de 
achterkant zijn de woorden te lezen: ‘a Toi la gloire’ – de 
oorspronkelijke versie van het Paaslied ‘U zij de glorie’.    
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De Franse taal houdt voor Joke 
een bijzondere klank, na jarenlang 
met Harry een tweede thuis in 
Frankrijk te hebben gehad.
Dankjewel dat we een jaar lang 
deze prachtige kaars in ons mid-
den mogen hebben, Joke!

                                                          
Paasviering met alle kinderen van De Spreng

Het lukte de laatste jaren  steeds minder makkelijk om een 
zondag te organiseren waaraan kinderen van De Spreng mee-
werkten. Langzamerhand zijn er niet zoveel kinderen meer 
op die basisschool die een binding hebben met ‘de Eshof’. 
En als ze er wel zijn, blijkt het lastig ze op een bewuste zon-
dag naar de zondagse viering te krijgen.
Na twee jaar zonder ‘zondag voor jong en oud’ stelden enke-
le docenten van De Spreng daarom voor: zullen we met de 
hele school, onder schooltijd, een paasviering in de Eshof 
houden?

Zo gezegd, zo 
gedaan. Op don-
derdag 14 april 
liepen er vanaf 
half één 170 kin-
deren met docen-
ten en enkele 
ouders de Eshof 
binnen. Eerst de 
jongste groepen. 

Dat was handig: nu 
konden ze nog even 
oefenen, samen met 
juf Marry op de 
gitaar. Daarna kwam 
de rest.
Het werd een vrolij-
ke chaos. De kinde-
ren waren al twee 

jaar niet meer gewend om in één grote groep een viering te 
hebben. Dan is het moeilijk stil zitten en stil zijn… Het viel 
niet mee naar andere kinderen te luisteren, wanneer die een 
gedicht of een gebed lazen of wanneer ze een lied zongen. 

Maar vrolijk was het wel. Veel kinderen deden een bijdrage 
in de doos voor kinderen in Oekraïne. Sommige zeiden dat 
ze wel eens terug wilden komen.
Misschien vatbaar voor herhaling? En dan bijvoorbeeld in 
verschillende etappes…?

Erik van Veelen 
minder vaak in de Eshof

Tot zijn spijt heeft Erik van 
Veelen moeten besluiten om als 
musicus minder kerkdiensten in 
de Eshof te gaan begeleiden. Hij 
is meer uren gaan werken en 
heeft ook in Barneveld, zijn 
woonplaats, meer activiteiten 
opgepakt. In de vernieuwde 
Emmaüskerk maakt hij nu deel 
uit van een vespergroep, die regelmatig vespers verzorgt.
Het is wat Erik betreft geen afscheid voorgoed. Hij blijft 
invaller en wil ook graag een paar keer per jaar ingeroosterd 
worden, zodat we de band met elkaar kunnen vasthouden.
Erik, heel veel dank voor hoe je in de afgelopen jaren hebt 
bijgedragen aan mooie muziek in en rond de kerkdiensten! 
En heel fijn dat we elkaar zullen blijven zien.

Muziek op zondag 22 mei 
en met Pinksteren, 5 juni

Voor zondag 22 mei hebben we met het Liturgisch 
Werkoverleg (Annahes Odink, Nel Stoffelsen, Hetty 
Harmsen en ikzelf) een vrolijke liturgie voorbereid. Het zal 
de laatste zondag vóór de zomer zijn waarop de cantorij 
meewerkt aan de dienst. Daarom maken we er een feest van.
Aan de viering op Pinksterzondag zal het koor FREE! mee-
werken. Direct toen de coronamaatregelen (grotendeels) 
waren opgeheven, zijn we om de tafel gaan zitten om een 
zondag te vinden waarop dit mogelijk zou zijn. En we kwa-
men uit bij Pinksteren. We gaan er een vurige viering van 
maken!

Hemelvaartsdag – donderdag 26 mei

Zullen er mensen zijn die op Hemelvaartsdag met ons willen 
dauwtrappen…? Dat vroegen Lies Traa, Anny Smink, Jan 
Vogel en ik ons af bij de voorbereiding van Hemelvaartsdag. 
We hebben geen idee… Twee jaar lang konden we geen vie-
ring houden op deze dag. Hoe het nu zal zijn, zullen we 
ervaren op 26 mei. Weet je in elk geval van harte uitgeno-
digd!



D E  E S H O F 5

Vanaf ongeveer 8.15 uur gaan we dauwtrappen – houd voor 
details de nieuwsbrief in de gaten. We vertrekken vanaf het 
Pauluscentrum. Thema van deze ochtend zal zijn: ‘op weg’. 
Op weg uit de tijd van de coronabeperkingen. Op weg naar 
iets nieuws. Op weg naar andere keuzes – stappen we weer 
in het vliegtuig nu we weer mogen reizen, of toch maar niet? 
Hoe gaat jouw persoonlijke weg door het leven? Dag 
Hammarskjöld, in 1953 benoemd tot secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, schreef in zijn dagboek: ‘Niet jij kiest 
de weg, maar de weg kiest jou.’
De wandeling zal onder andere lopen door het nieuwe 
Woonpark Hoevelaken en langs het ‘gastenhuis’: een nieuwe 
weg voor wie daar is komen wonen.
Na de wandeling worden we gastvrij ontvangen in het 
Pauluscentrum met koffie en iets lekkers. Om 10 uur begint 
de viering. Ook wie niet gaat dauwtrappen, is van harte bij 
die viering uitgenodigd.

Ellie Boot

Ik loop mee. Ik loop mee met mensen die afscheid nemen, 
die scheidingen doorleven, die schulden hebben, met mensen 
die het grootste geluk of de diepste pijn beleven. 

Ik drink met mensen uit elke beker die God hen geeft. En 
soms ook koffie, te lang open gestaan sinaasappelsap, zelfge-
stookte drank. 

Ik verdraag: slordige huiskamers. Rokerige appartementen. 
Honden onder de tafel met hun tong op mijn been. Continue 
aanstaande tv's. Anonieme brieven. Scheldpartijen. En tra-
nen, heel veel tranen. 

Ik ben een smeedster van de hoop, profetes van de liefde, 
vaandeldraagster van het geloof dat de dood niet het einde is, 
dat je kunt opstaan en dat er een opstanding is. 

Ik hoop veel. Op oplossingen, op moed, op wonderen. Ik 
beweeg me op de grens van de voor handen liggende en de 
ongrijpbare wereld en in een volledig gerationaliseerde 
wereld houd ik het geloof vast dat geen mens het lot zwij-
gend hoeft te accepteren. Maar dat er een hemel boven ons 
is, met een gesprekspartner daarin, met een plan en een toe-
komst, een verlossing die niet in deze wereld ligt maar in 
wat ik de eeuwigheid noem.

Ik vind woorden voor deze dimensie. Ik ben een mond voor 
anderen in gebed. Ik vertegenwoordig het geloof voor ande-
ren in de stormen in hun leven. Ik begeleid. En ik ben altijd 
mezelf. Ik spreek en antwoord met wat ik hoop, geloof, voel. 
Soms word ik van dit werk ontzettend moe. Vaak geef ik 
veel. Als het goed gaat, komen we in de plus uit. Want van 
deze baan word je rijk.

Ik hou van wat ik doe. Nooit voor geld, altijd voor de liefde. 
Slechte pers hoort er dagelijks bij. Maar ik doe het niet voor 
de PR. Alleen vandaag.

Predikant, wat is dat?
Ik moest het uitleggen aan een groep kinderen van zes en 
zeven jaar. Ze kwamen op 20 april op bezoek in de Eshof, 
samen met onder andere juf Demi. Wat waren ze nieuws-
gierig. En wat hadden ze goed over veel dingen nage-
dacht.
Maar uitleggen wat een predikant is en doet - dat viel niet 
mee. Hoe leg je dat uit aan kinderen?
Trouwens – hoe leg je dat überhaupt uit?
Een collega kwam met het verhaal dat ik hieronder plak. 
Ik heb het dus niet zelf geschreven, de bron is onbekend. 
Maar ik vind het zo mooi dat ik het graag instuur voor de 
Rondom. (Ellie Boot)

Mijn vriendin zegt altijd: “Jij en je vak, jullie hebben een 
pr-probleem. Niemand ziet alles wat je doet. Maar ze 
moeten wel voor je betalen. Je moet werken aan je PR.”
OK, hier is voor jou mijn PR-tekst. 

Ik voel. Ik leef me in in mensen, relaties, familiesystemen, 
milieus. Ik leef me in in stijlen en smaken, in manieren 
van leven die mij vreemd zijn en die ik steeds met respect 
en liefde tegemoet treed. 

Ik sta. Ik sta met mensen bij graven en doopvonten. 
En ik zit. Aan hun tafels, hun sterfbedden, in kerkbanken, 
op terrassen met de laatste zonnestralen voor de (levens)
avond. 
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Gastpredikanten in mei
Op 8 mei gaat een bekende gastvoorganger, Bernadette van 
Dijk uit Amersfoort voor. Bernadette komt graag naar 
Hoevelaken, niet alleen omdat het dichtbij haar woonplaats 
Amersfoort is maar ook zoals ze mij bij een vorige gelegen-
heid vertelde, omdat ze in de Eshof openheid en gastvrijheid 
ervaart.
Bernadette is namens de PG 
Amersfoort straatpastor. De 
Stichting Straatpastoraat ver-
zorgt geestelijke zorg aan 
mensen die op straat leven en 
die in de opvang verblijven. 
De meeste mensen lopen snel 
voorbij aan daklozen, maar 
straatpastor Bernadette van 
Dijk kent ze bij naam. Vanuit 
een christelijke traditie treedt 
zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze 
de religieuze en levensbeschouwelijke 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’.
Bernadette is opgeleid aan de Katholieke Theologische 
Universiteit van Utrecht. Tijdens en na haar studie heeft ze 
gewerkt in een verpleeghuis, in gevangenissen en ook voor 
de Jacobuskerk in Utrecht. 
Sinds 2008 loopt Bernadette in Amersfoort op met straat-
mensen. Vieren, rouwen, zoeken, een verhaal maken, nieuw 
leven zien, uithouden, wandelen, bidden, vloeken, verbinden, 
begraven, stil zijn….  Waar in het leven zin en betekenis 
schuilt, daar zoeken we graag naar, met mensen samen. 
Binnen of buiten een kerkgebouw en kerkgemeenschap. Daar 
gaat straatpastoraat over.

Het zijn van pastor definieert ze als volgt: ‘Pastor ben je niet 
omdat je zegt dat je dat bent of omdat je ervoor bent opge-
leid. Pastor word je als iemand iets met je wil delen dat 
ertoe doet. Als je iemand ontmoet en er dan iets oplicht dat 
goed is’.

Op 29 mei staat er weer een bekend gezicht achter de tafel 
en op de kansel. Dan gaat Mieke Groen uit de Glind voor. 
Mieke is één van onze vaste gasten. Ellie en Mieke vervan-
gen elkaar tijdens vakanties en andere perioden van afwezig-
heid dus is onze gemeente  geen onbekend terrein voor haar. 

Ook doet Mieke mee aan de 
musical Kaïn, die in februari 
2023 in de Eshof wordt uitge-
voerd.
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 van-
gen 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 pre-
dikant in een bijzondere gemeente met een rijke geschiede-
nis.

Frits Harmsen

Van harte aanbevolen door 
de diaconie: De collectes 
voor de komende weken 

8 mei
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 ver-
vult 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 tre-
den. Onze bijdrage is zeer welkom.

15 mei
ZWO voor Takecarebnb
Takecarebnb brengt statushouders in 
contact met gastgezinnen die hun huis 
drie maanden openstellen voor een 
vluchteling. Een statushouder is een 
vluchteling die een status heeft toege-
kend gekregen en in Nederland mag 
blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in 
een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten 
duizenden statushouders op een woning. Mensen die in 



D E  E S H O F 7

hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodge-
dwongen huis en haard moesten verlaten kunnen asiel aan-
vragen in Nederland. Deze vluchtelingen die een ‘status’ 
krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wach-
ten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze 
centra zijn geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: 
vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met 
de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.
Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld 
door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwach-
ting van een eigen huis. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige 
wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb 
bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het 
gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in 
te zetten voor vluchtelingen. Alvast hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage!

22 mei en 5 juni
Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoe-
de. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige ziektes. Van 
zichzelf of in hun gezin. Wanneer dan 
hun klasgenootjes in de zomer op 
vakantie gaan blijven zij achter. Als 
diaconie willen wij deze kinderen, dit 
jaar, verrassen met een vakantietas. 
Deze tassen gaan wij vullen met leuke 
cadeautjes. Zo kunnen wij ook de kin-
deren in Hoevelaken verrassen met een 
vrolijke vakantietas. Laten we samen 
een aantal  kinderen in Hoevelaken blij maken!

29 mei 
Voedselbank
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk 
wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking 
gesteld aan degene die dit het 
hardst nodig hebben. Circa 30 
vrijwilligers staan elke woensdag 
klaar om zo’n 100 pakketten 
samen te stellen en uit te delen 
aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. 
Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is 
er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een moge-
lijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. 
De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volle-
dig afhankelijk van giften. Dit hebben zij nodig om de huur, 
gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor 
de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen 
betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast 
hartelijk dank!   

William Bouw

Van harte aanbevolen door het college van 
kerkrentmeesters: De 2e collectes voor de 
komende weken 

Op 8 mei: 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 15 mei: Jeugd- en Jongerenwerk;
Met uw bijdrage kan de leiding van de 
kinderdienst zorg dragen voor de zon-
dagse kinderdiensten met leuke mate-
rialen 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 22 mei: 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 29 mei: 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 ter-
mijn 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 5 juni: 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. 
En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten geor-
ganiseerd.

José van Dasselaar

Paasattentie voor ouderen
In de veertigdagentijd hebben we bijna 200 gemeenteleden mogen verrassen met een paasatten-
tie. Deze keer was het een mooi en bescheiden plantje. Een attentie voor onze ouderen om te 
laten weten dat wij aan ze denken. Daarnaast hebben we ook een aantal gezinnen iets extra’s 
mogen geven om ze deze dagen voor Pasen een hart onder de riem te steken. Met de onmisbare 
hulp van onze contactpersonen zijn alle plantjes goed terecht gekomen. Wij willen iedereen bedanken voor alle hulp en 
we hopen dat de bloemen nog lang mogen bloeien.

Namens de diaconie een hartelijke groet,
William Bouw

    

Colofon
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 juniummer  is 
dinsdag 31 mei 2022 
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus
dinsdag 28 juni 2022
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Vakantiepret voor kinderen
De diaconie gaat dit jaar vakantiepakketjes uitdelen aan kinderen in Hoevelaken. Het gaat om kinderen waarbij de ouders het 
financieel niet breed hebben of als iemand binnen het gezin ziek is. Ze hoeven geen lid te zijn van de Eshof. Kortom, om deze 
keer namens de Eshof de kinderen in het zonnetje te zetten d.m.v. een vakantiepakket.
De diaconie gaat de vakantiepakketjes vullen met speelgoed en bonnen om bijvoorbeeld een ijsje te kunnen halen in 
Hoevelaken. 

Weet of kent u een gezin die dit ook zou kunnen gebruiken geef dit dan door aan Wouda Bakker-Beitler vóór 1 juni 2022, via 
onderstaand mailadres. Belangrijk hierbij is ook om te weten of het om een jongen of meisje gaat en welke leeftijd ze (onge-
veer) hebben. Als er meerdere kinderen in één gezin zijn krijgen uiteraard alle kinderen een cadeau. 

Laten we samen een aantal kinderen in Hoevelaken deze zomer verrassen!
      

Namens de diaconie een hartelijke groet,

Wouda Bakker- Beitler
E: bakkerbeitler@kpnmail.nl  
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Welkom nieuwe leden in de 
Eshof.
Onder deze kop stellen maandelijks nieuw ingeko-
men leden zich aan ons voor.

Voordat corona uitbrak is daarmee een begin 
gemaakt maar heeft om begrijpelijke redenen stil 
gelegen. Vanaf deze maand willen wij dit initiatief 
opnieuw oppakken.
Als nieuw ingekomenen daarmee instemmen ver-
schijnt over hen een stukje in het kerkblad. Als 
vervolg wordt gevraagd of men tijdens een kerk-
dienst op verzoek van de voorganger even wil gaan 
staan.

Deze maand stellen zich voor: 
Joke en Aad Boer - Hoogendoorn

Joke en Aad wonen sinds afgelopen december in hun prach-
tige nieuwe huis in het woonpark Hoevelaken.

Hiervoor woonden ze jaren in Amersfoort, met name Joke 
was actief betrokken bij de Inham PKN gemeente in 
Hoogland en dan met name in de kinderdienst en 12+ activi-
teiten. Joke heeft gewerkt in de Lichtenberg in Amersfoort 
als medisch secretaresse en Aad heeft een lange ICT carriëre 
achter de rug, waarvan de laatste jaren bij Achmea.

De zoektocht naar een grotere woonruimte bracht hen naar 
Hoevelaken, waar nu de laatste hand wordt gelegd aan het 
nieuwe huis en de tuin.

Joke heeft een zoon uit een eerder huwelijk een kleinkind. 
Acht jaar geleden is Joke getrouwd met jeugdliefde Aad.
Na een wat stroeve start medio 2021 wegens de corana 
beperkingen, zijn ze nu blij met de Eshof gemeente en Joke 
is op vele fronten actief; meegedaan aan het engelenproject, 
ze is inmiddels contactpersoon voor wijk 7, verzorgt de notu-
len en doet mee aan de musical Kaïn!

 Jan Willem van Bree 

Lourdes:
9-daagse busreis van 5 t/m 13 
september 2022

Deze 9-daagse busreis 
brengt u niet alleen naar 
Lourdes maar ook naar 
mooie plaatsen onder-
weg. Op de heenreis rei-
zen we via Vézelay met 
een overnachting in de 
omgeving. Vezelay staat 
bekend o.a. van de 

prachtige Basiliek Sainte-Marie-Madeleine
Op de terugweg brengen wij een bezoek aan Bernadette 
Soubirous, zij ligt opgebaard in een glazen schrijn in de 
kapel van het Klooster SaintGildard in Nevers. In dit prachti-
ge Klooster zullen wij ook de nacht doorbrengen.
Prijs: € 895,- toeslag voor eenpersoonskamer is € 240,-  
Genoemde prijzen zijn incl. overnachtingen, alle maaltijden, 
een volledig programma in Lourdes. Het lunchpakket op de 
heenreis is excl. Optioneel is de excursie naar de Grotten van 
Bétharram, deze is niet in de reissom inbegrepen
We reizen gezamenlijk vanuit Hoevelaken. Opstapplaats de 
Brink 10a (achterzijde )

Iedereen is van harte welkom 
om mee te reizen ook degene 
die niet betrokken zijn bij 
een van de Parochies. U bent 
allen van harte uitgenodigd 
voor de informatieavond of 
middag. 7 juni om 19.30 uur 
in Nijkerk zaaltje St. Jan 
naast de Catharinakerk 

Holkerstraat 1  Op 14 juni om 14.00 uur in Driebergen 
Parochiecentrum Rijsenburgselaan 4

Een hartelijke groet namens ons reisteam, 
Fred Kok, Mirjam Schouten en ondergetekende.

Willie van Kooij

Wij willen jullie hartelijk danken voor de mooie bloemen, 
die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten 
ontvangen namens het wijkteam (Joke Boer).

Met vriendelijke groet,

Maarten en Fenny Bakker
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Palmpasen
Op 10 april was het Palmpasen in de Eshof. Op deze zondag 
was er veel te vieren. De kinderen van de Basiscatechese 
hebben hun certificaat ontvangen van twee jaar onderwijs 
over geloof en maatschappij. En in deze dienst hebben we 
natuurlijk ook de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht en 
hiervoor zijn palmpaas stokken gemaakt door ongeveer 35 
kinderen. Het was een feestelijke bijeenkomst

 

Basiscatechese afsluiting
In september 2020 gingen we met een groep van 15 kinderen 
van start met de basiscatechese. Het is een leuke groep kids 
die elkaar kennen van de kerk of school. Na enkele weken 
moesten we vanwege corona ons wekelijkse samenzijn 
beëindigen, in de winterperiode van december tot februari 
hebben we geen les gehad. Toen de scholen open gingen 
konden wij ook de lessen gelukkig weer doorstarten. Het 
was echt fijn, om buiten school de catechisatie te kunnen 
doen. Voor de kids echt een uitje!

In het nieuwe seizoen 2021-2022 ging het gelukkig beter. 
Het startschot werd gegeven door Nacht zonder Dak, waar 
enkele kids aan hebben deelgenomen, en daarna hebben we 
de lessen kunnen invullen tot november. Een tweede periode 

van uitval tot en met Kerst. Maar gelukkig in het nieuwe jaar 
mochten we weer.

Na twee jaar hebben we 41 bijeenkomsten gehad om allerlei 
zaken rondom geloof en kerk te leren van elkaar. Een klein 
inkijkje in de onderwerpen.

In het eerste jaar hebben we het vooral gehad over het leven 
van Jezus. We hebben alle fasen van Jezus zijn leven op 
aarde doorlopen en hebben aan de hand hiervan heel veel 
geleerd over de verbondenheid van onze maatschappij met 
de levensloop van Jezus. Zo hebben we het gehad over Kerst, 
het leven van Jezus op aarde. Wat heeft hij allemaal gedaan 
en betekend voor de mensen. En daarna de Paastijd, hemel-
vaart en Pinsteren.

In het tweede jaar hebben we meer aandacht besteed aan ‘de 
kerk’. Wat is dat eigenlijk? Het gaat hierbij om het gebouw 
en alle symbolen en gebruiken binnen de kerk. De kerkdienst 
hebben we verkend door de liturgie door te nemen en beleeft 
door stage te lopen in de kerk. Daarmee hebben we kennis 
gemaakt met alle onderdelen van het kerkzijn. En het belang-
rijkste van ons kerkzijn: Dat zijn de mensen in de kerk, zij 
maken de kerk tot een levende gemeenschap.

Na al deze inzichten hebben we ook nagedacht over het 
geloof in het hier en nu. Wat kunnen we ermee, wat hebben 
we eraan? Wat willen deze oude rituelen en verhalen ons nu 
nog vertellen? Wie is Jezus in ons leven? Om hier concreet 
invulling aan te geven hebben we enkele excursies gedaan 
naar het kerkhof, de Xaverius kerk en de synagoge. Ook 
hebben we eten ingezameld voor de voedselbank en hebben 
we rugzakken verzameld en ingepakt voor kinderen in asiel-
zoekers centra.

Het was fijn om deze twee jaar midden in de gemeente te 
kunnen afsluiten. Eunice van Zomeren heeft de certificaten 
overhandigd en een persoonlijk woordje gesproken. De kids 
zijn voorbereid en mogen nu zelf het geloof in hun leven 
verder vormgeven. Mooi om dit aan de kinderen te mogen 
meegeven vanuit het midden van onze gemeenschap.  

Gerwin Duine
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Update ZWO, mei 
2022
Deze update willen we u graag 
informeren over de steun die we 
aan diverse projecten hebben 
gegeven de afgelopen tijd. We starten met de vorde-
ringen van de slaapzaal in Queen of Peace. 
Daarnaast hebben we met enkele gemeenteleden 
ook een ander project in Oeganda gesteund; Bethel 
Community. We blijven met de kinderen voor kin-
deren doos het project “Ukraine heeft hulp nodig” 
steunen voor de komende maanden. 
‘Last but not least’ zijn we op zoek naar versterking 
van ons team. We willen graag een enthousiast 
teamlid toevoegen aan onze ZWO.

Ons ZWO team

Omdat de laatsten de eersten zullen zijn, beginnen we met 
ons ZWO team. In de afgelopen periode hebben we afscheid 
genomen van Laura Stitselaar en Hanneke van den Brink. 
Laura heeft de afgelopen twee jaren veel werk verzet in de 
communicatie, de actie kerkbalans (vast vrijwillige bijdrage 
voor de ZWO!) en het jongerenproject Georgië. Doordat 
Laura onderdeel was van het jongerenteam dat naar Georgië 
zou gaan, waren we goed op de hoogte van de voortgang van 
het project. Laura stopt met de ZWO als vast teamlid, ze wil 
nog wel meewerken aan projecten. Dank je wel Laura voor 
je bijdrage aan ons team!
Hanneke heeft ook aangegeven te stoppen met de ZWO. 
Weliswaar met pijn in het hart, maar het is even nodig. We 
zullen haar in het team missen als creatieve doener en door-
pakker. Mooie kwaliteiten die het team compleet maakten. 
Hanneke, superbedankt voor je werk binnen ons team. 
Vanwege het vertrek van Hanneke en Laura hebben we nieu-
we teamleden nodig. Als je het werk van de ZWO leuk 
vindt, laat het even weten. We horen graag van je! 
gerwin.esther@kpnmail.nl

Sarah, Stellah en Nakiyimba 
van Bethel Community

Begin januari kregen wij een verzoek voor een donatie van 
een ‘oude bekende’, het was pastor Samuel van Bethel 
Community Uganda. We hebben hem ontmoet met ons 
bezoek in 2019 met het volwassenen project bij Queen of 
Peace. Op zondag zijn we in zijn kerk geweest en heeft hij 
ons wat verteld over Bethel Community. Het is een stichting 
die basisonderwijs verzorgd voor een zeer arme gemeen-

schap en daarnaast probeert hij binnen deze gemeenschap de 
armoede te verzachten met o.a. voedselhulp en waterbronnen 
slaan.
We hebben zijn vraag beantwoord door een jaar lang het 
salaris van Sarah, Stellah en Nakiyimba te voorzien. Pastor 
Samuel is hier heel blij mee. We sponsoren hiermee drie van 
zijn meest loyale leraren van de school en dat is erg fijn dat 
deze dames weer een jaar kunnen blijven. Ze zorgen voor 
een goede basis in de school. 

Sarah is 38 jaar oud. Sarah is getrouwd en heeft vier kinde-
ren. Ze heeft een opleiding gehad tot lerares en is nu de 
hoofdlerares van de onderbouw. Ze werkt sinds 2009 bij 
Bethel community. 

Stellah is 37 jaar. zij is sinds 2006 verbonden aan Bethel 
Community en erg toegewijd aan haar taken om de kinderen 
en de gemeenschap te steunen. Ze is getrouwd en heeft vijf 
kinderen. Naast haar taak als lerares, is ze ook lid van het 
bestuur van de school en is ze bestuurslid van het Bethel 
Community kerkgenootschap.

Nakiyimba is 22 jaar.  Haar ouders konden geen schoolgeld 
betalen, Bethel nam dit voor haar rekening en na de basis-
school is ze gaan studeren voor lerares. Ze is sindsdien bij 
Bethel community in dienst. Naast haar taken in de klas, 
werkt ze ook als vrijwilliger in de gemeenschap. 
De sponsoring helpt pastor Samuel en ook Sarah, Stellah en 
Nakiyimba om hun bijdrage te kunnen blijven leveren aan 
Bethel Community.

Queen of Peace Highschool, dames slaapzaal

Het gaat hard met de bouw van de dames slaapzaal, het 
gebouw is wind en waterdicht! De muren zijn al gestucte en 
we denken al na over de laatste stap; het inrichten van de 
slaapzalen en de ziekenboeg. In de bijgevoegde collage zie je 
vooral de werkzaamheden van de vloer en het stucwerk. 
Philomena heeft de jongeren van de school ook deels laten 
meehelpen met dit werk. Op deze manier kunnen de armste 
gezinnen wat bijverdienen om in hun eerste levensbehoeften 
te voorzien. Een mooi idee waarbij het geld binnen de 
gemeenschap blijft circuleren.
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Hulp aan Oekraïne gaat door!

De huidige situatie in Oekraïne maakt dat alle hulp broodno-
dig is. Daarnaast zijn wij getroffen door de enorm actieve en 
positieve ontwikkelingen die de Stichting “Oekraine heeft 
hulp nodig” in de afgelopen weken heeft doorgemaakt. Dat 
maakt dat er afgelopen week is besloten onze steun aan de 
stichting te verlengen tot een nader te bepalen tijd. De steun 
die deze stichting in Oekraïne biedt, is niet alleen nu in oor-
logstijd enorm van belang. Maar ook in de toekomst als de 
Oekraïne aan wederopbouw mag gaan werken.

ZWO Collecte 15 mei 2022 voor Takecarebnb

Zondag 15 mei is de collecte bestemd 
voor Takecarebnb. Takecarebnb brengt 
statushouders in contact met gastge-
zinnen die hun huis drie maanden 
openstellen voor een vluchteling. Een 
statushouder is een vluchteling die een 
status heeft toegekend gekregen en in 
Nederland mag blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft 
hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). 

Op dit moment wachten duizenden statushouders op een 
woning.
Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer heb-
ben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten kun-
nen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen die 
een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en 
werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een 
woning. Deze centra zijn geïsoleerd van de Nederlandse 
maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in 
aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld 
door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwach-
ting van een eigen huis. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige 
wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb 
bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het 
gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in 
te zetten voor vluchtelingen.
 

Gerwin Duine 



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

•	 Powerbanken = min. 15,000mAh; 
•	 Generatoren = op diesel of benzine;
•	 Rolstoelen = goede banden
•	 Krukken = sterke krukken want vooral gewonde man-

nen gaan ze gebruiken

2. Zowel voor de opvang van vluchtelingen in de Poolse 
regio als voor het brengen van hulpgoederen naar de grens 
is uw financiële bijdrage hard nodig.

Bijdrage aan deze actie kan overgemaakt worden aan de 
diaconie NL93 RABO 0302214976 o.v.v. Vreespol

Groetjes Koen en Lotte van Bloemendaal

Van de kerkenraad
Op 7 april kwam de kleine 
kerkenraad weer bij elkaar 
en hadden we mooie en goede 
gesprekken over het pastorale 
werk, het kinderwerk en de 
kinderdiensten én over de 
onderlinge samenwerking in 
onze werkgroepen. 

De nieuwe werkwijze is prettig; 
korte lijnen en heldere verantwoor-

delijkheden. Soms is het even wennen.

Wat mij persoonlijk met name op is gevallen, dat gemeente-
leden soms ‘omhoog’ kijken naar de kerkenraad, voor het 
nemen van besluiten of toestemming, terwijl dat helemaal 
niet nodig is. Meestal kunnen de mensen die met de inhoud 
bezig zijn véél beter zelf bedenken wat een goede oplossing 
of volgende stap is. Als we daar altijd de kerkenraad voor 
nodig hebben, die maar 8x per jaar bij elkaar komt, creëren 
we een ambtelijke en machteloos makende situatie.
Jezelf “indekken” door iets bij de kerkenraad neer te leggen, 
kan voelen als een veilige route, maar is een vervelende 
kronkelweg die geen voldoening geeft. Als zo’n soort wan-
deling, waarbij je steeds uitkijkt naar de volgende bocht of 

Stichting ‘Vreespol helpt 
Oekraine’
Het weekend van 6 t/m 8 mei gaan Koen en ik naar 
de Poolse / Oekraïense grens om daar vluchtelingen 
op te halen en hulpgoederen te brengen.

 We gaan mee met de stichting 
‘Vreespol helpt Oekraïne’. 
Deze stichting is opgericht door 
een Nederlandse familie die 
woont en hun eigen bedrijf 
heeft in Polen. Ze zijn samen 
met vrijwilligers, inmiddels 
meerdere keren naar de Pools/ 
Oekraïense grens gereisd om 
vluchtelingen op te halen en 
naar veilige plekken te brengen 
(bij hunzelf thuis, bij gastgezin-
nen in de omgeving en daar-
naast zijn ze nu ook bezig met 
het zelf inrichten van een opvanglocatie in hun eigen 
bedrijfspand). Vervolgens helpen ze ook mee met de integra-
tie van gezinnen in de lokale gemeenschap. Er wordt hulp 
geboden met het zoeken naar werk, school en kinderopvang. 
Daarnaast krijgen de vluchtelingen professionele medische 
hulp en psychologische ondersteuning in hun eigen taal 
mocht dit nodig zijn. Steeds als ze naar de grens rijden, 
brengen ze hulpgoederen mee die worden overdragen aan 
een Oekraïense humanitaire organisatie. De vluchtelingen 
die wij op gaan halen worden ondergebracht op de nieuwe 
opvang locatie van de stichting. Daarnaast willen wij zo veel 
mogelijk spullen die benodigd zijn in Oekraïne mee nemen 
naar de grens.

Mogelijkheden van doneren:
1. Mocht je in het bezit zijn van onderstaande spullen en dit 
willen doneren aan Oekraïne dan kun je dit aan ons mee 
geven. Dit kan ook nog na 8 mei dan zorgen wij dat het bij 
de stichting terecht komt. 
•	 Slaapzakken = in een slaapzak hoes;
•	 Dekens = goede dikkere dekens, niet plastic fleece 

deken of beddengoed;
•	 Medicijnen en andere medische hulpmiddelen = com-

plete EHBO kit met trauma middelen, niet aangebroken;
•	 Zaklampen = met waterdichte, stalen behuizing;
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over de volgende heuvel wilt kijken, waarbij je dan éindelijk 
dat mooie uitzicht hoopt te krijgen. U kent het wel.

Daarom is het goed om de krachten te bundelen op de plek 
waar het kan: bij een vast team, een coördinator of een vaste 
ambtsdrager die meteen het antwoord kan geven.
Dat is even wennen en zal best nog wel eens mis gaan. 
Is dat erg? 
Wel als het mensen zou schaden. Maar meestal is dat niet zo 
en loopt het hooguit wat klungelig of onhandig. Dat is verve-
lend, maar als we in liefde en vrede met elkaar gemeente 
zijn, kunnen we veel van elkaar hebben. Laten we elkaar
ruimte geven en het beste in elkaar naar boven halen.

Om het met de woorden van Huub Oosterhuis te zeggen, 
naar psalm 133:

Alleen kan ook
met twee is beter
twee of drie
met twaalf
of zeven maal zeven
eendrachtig
-
Zo voelt het, zijn met velen, veilig.
-
Zo voelt de nieuwe wereld
Die komen zal.

Ik wens iedereen veel ‘nieuwe wereld’- ervaringen toe!

Warme groet,
Eunice van Zomeren




