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

zondag 19 juni  10:00 uur ds. Marjan van de Burg-Los, Baarn
     Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 26 juni  10:00 uur ds. Ellie Boot en Linda de Wals
     Petrus en Paulus - oecumenische dienst in Pauluscentrum
     Collecten: Straatpastoraat Amersfoort en Pastoraat

zondag 03 juli  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 10 juli  10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Muziek en Liturgie

zondag 17 juli  10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
     Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Jeugd- en Jongerenwerk

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

Agenda
maandag 13 juni  09:30 uur Akkermaalshout 11 Wijkteam 2
   20:00 uur Ridderspoor 14  Wijkteam 4
   20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 15 juni  13:30 uur Inloopmiddag

donderdag 16 juni 19:30 uur Diaconie

maandag 20 juni  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

donderdag 23 juni 20:00 uur Kerkenraad

maandag 27 juni  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 29 juni  13:30 uur Inloopmiddag

zaterdag 02 juli  16:00 uur Breed Pastoraal team

maandag 04 juli  20:00 uur Repetitie musical Kaïn

woensdag 13 juli  13:30 uur Inloopmiddag
               

               

     * 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

VERTREK VAN ANNAHES

Tot ons verdriet heeft Annahes Odink besloten om te stoppen 
als cantor van de Eshofgemeente. 

Na achttien jaar voor de cantorij te hebben gestaan, vindt ze 
het tijd om het stokje door te geven. Niet dat ze het cantoraat 
zat was, ze deed het nog altijd met plezier. Maar door haar 
baan van 30 tot 40 uur in de week beschikt ze over minder 
vrije tijd. Bovendien wil ze graag tijd vrijmaken voor oplei-
ding en gezin.
Op zondag 29 mei hebben we een kaart voor haar getekend 

en kreeg ze de bloemen 
uit de kerk. Een uitbun-
diger en waardig 
afscheid van haar als 
cantor (gelukkig niet als 
betrokken gemeentelid!) 
zal op een later moment 
plaatsvinden.

Intussen wordt er nagedacht over haar opvolging. Een dele-
gatie van de cantorij en de musici en ikzelf zullen aan de 
gang gaan met de vraag wie onze nieuwe cantor m/v zou 
kunnen worden.

TERUGBLIK OP HEMELVAARTSDAG

Op 26 mei stonden we om 8.15 uur met vijftien mensen 
klaar om te gaan dauwtrappen. Het weer was prachtig, de 
sfeer goed. Jan Vogel had een mooie wandeling uitgezet die 
liep langs een aantal stadia op de levensweg. 

Zo kwamen we langs De Stoutenborgh en kindcentrum De 
Spreng, en langs oude en heel nieuwe huizen in Woonpark 
Hoevelaken. Het thema van de dag was ‘op weg’. Een korte 
uitleg vertelde ons iets over het Keltische christendom uit de 
eerste eeuwen van de jaartelling, toen mensen op weg gingen 
als ‘gast van de wereld’. Uit de uitleg: “Een peregrinatio in 
het Keltische christendom wordt altijd ondernomen vanuit 
een innerlijke overtuiging. Je gaat op zoek naar ‘de plaats 
van jouw opstanding’. Dat is zoiets als de plek die je ware 
thuis is. De plaats waar je één bent met Christus. Dat is niet 
zozeer een fysieke plaats ergens op deze wereld. Deze pere-
grinatio heeft vooral een innerlijk doel. En hij wordt onder-
nomen uit liefde voor God of Christus. Het achterliggende 
verlangen is dus liefde.”
Na afloop van de wandeling stond de koffie klaar in het 
Pauluscentrum. Verschillende mensen sloten zich bij het 
groepje aan en tenslotte hielden we met zo’n 30 kerkgangers 
een morgengebed in de kerkzaal. 
Wat was het een feest dat dit na twee jaar weer kon! Wat fijn 
dat zoveel mensen het mee konden maken. Tijdens de voor-
bereiding van de dag vroegen we ons af of dit de laatste keer 
zou zijn, of er nog wel interesse zou zijn voor deze dagope-
ning op Hemelvaartsdag. Het is geen vraag meer, we gaan 
door!

OECUMENISCHE VIERING VAN PETRUS 
EN PAULUS 

EN EERSTE JEUGD-DOE-DIENST – 26 JUNI

Op zondag 26 juni zijn we te gast in het Pauluscentrum. We 
vieren de gedenkdag van Petrus en Paulus en zijn om die 
reden al jaren op deze dag te gast bij onze rooms-katholieke 
buren. Dat kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan, dit jaar 
gelukkig wel! We laten ons leiden door woorden van Paulus 
in zijn brief aan de christenen in Galatië (Galaten 5,13-25). 
Dinie Jager zal de zang op orgel en piano begeleiden, Henk 
Boswijk dirigeert het Pauluskoor met versterking vanuit de 
cantorij.

Intussen vindt in de Eshof de eerste jeugd-doe-dienst plaats. 
Er is daar een programma voor kinderen van ongeveer 3 tot 
15 jaar dat zal uitlopen op een brunch voor iedereen, voor de 
jeugd in de Eshof en voor de kerkgangers in het 
Pauluscentrum. Houd de nieuwsbrief in de gaten, daarin zal 
meer over de plannen worden verteld.

Vanouds luidt deze zondag min of meer het begin van de 
zomer in. We maken er een feest van. Van harte welkom!

Ellie Boot
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Naar buiten met dat 
verhaal?

Al een paar jaar is er contact: tussen de evangelisatiecom-
missie van de Dorpskerk en de Eshofgemeente. 
Vooruitstrevende leden van de commissie namen het initia-
tief: ‘kunnen we niet sámen in die kraam op de Dorpsdag 
staan?’ José van Dasselaar werd contactpersoon vanuit de 
kerkenraad en samen met Wilma van de Kuilen pakte ze het 
aanbod op. Maar nu wil ze graag het stokje doorgeven.
Dat roept de vraag op: hoe willen we hiermee verder? We 
koesteren het contact met de leden van de evangeliesatie-
commissie en zijn blij met dit initiatief vanuit de Dorpskerk. 
Maar wat past bij ons als Eshofgemeente? Past het bij ons 
om met een kraam op de markt te gaan staan? Wat willen we 
ermee bereiken?

Op donderdag 26 mei was op tv het vervolg van The Passion 
te zien: ‘The Passion Hemelvaart’. Daarin speelde voor het 
eerst Maria Magdalena een rol. Ze werd vertolkt door Kim-
Lian van der Meij.
In Trouw van woensdag 25 mei zegt ze over The Passion in 
een interview: “Je kunt daar niet zomaar aan meedoen, hoor. 
Ze wilden eerst weten: wat héb je met Jezus, het Paasverhaal 
en Hemelvaart?” Voor Kim-Lian zit de klik in het spirituele. 
“Ik geloof dat alles uit energie bestaat en dat ik geleid word 
door het universum waar ik mee verbonden ben, een hogere 
macht waar ik op vertrouw. Dat mag je best God noemen.”

Voor haar was het meedoen aan The Passion duidelijk een 
bijzondere ervaring. Voortaan zijn Pasen en Hemelvaart niet 
meer hetzelfde voor haar. Door haar deelname aan The 
Passion zijn de verhalen rond Jezus meer voor haar gaan 
leven. “De liefde van Jezus voor ons kan me soms zomaar 
overvallen,” zegt ze.
Het raakt Truus Groothuis, van wie in Trouw van vrijdag 27 
mei een ingezonden brief is opgenomen. “Het is de essentie 
van Jezus’ korte leven op aarde,” schrijft ze. “Elke zondag 
klinkt in veel kerken een goed verhaal, maar laat dat niet 
binnen die muren blijven.” Daarvoor pleit ook Theoloog des 
Vaderlands Tabitha van Krimpen. Zij vindt dat er een soort 
marketing moet zijn die mensen over de drempel trekt. Niet 

als doel, maar als middel. De inhoud van het geloof is goed, 
maar de verpakking moet worden aangepast.

Een ervaring zoals Kim-Lian van der Meij had met het spe-
len in The Passion, die gun je een ander – dat diepe besef 
van Gods liefde. Tabitha van Krimpen heeft gelijk: de kerk 
heeft een goed verhaal. Maar hoe breng je dat over?
Soms lijkt het kerkmensen vooral te gaan om ons voortbe-
staan als kerk. Sommigen ervaren een bijna benauwend 
gevoel van urgentie. “We moeten meer jeugd in de kerk zien 
te krijgen, anders heeft onze gemeente geen toekomst!” 
Maar zou God niet zélf voor zijn goede boodschap zorgen? 
Wij kunnen dat toch nooit van hem overnemen? We lopen 
hem dan toch eerder voor de voeten, dan dat we er iets goeds 
mee bereiken?

En toch – dat goede verhaal, dat gun je ook een ander. 
Kunnen we niet meer mensen blij maken met een geloof 
waar we zelf blij van worden?

Maar hóe dan?

Toen ik laatst bezig was met de voorbereiding van een kerk-
dienst trof me dat Jezus zelf nooit iets aan PR heeft gedaan. 
Integendeel. Hij maakte contact met wie er toevallig op zijn 
weg kwam, meer deed hij niet. Hij deed er niets aan om zijn 
boodschap bredere bekendheid te geven. Hij was aanwezig 
waar hij op dat moment was. En hij handelde naar bevind 
van zaken.
Ik denk aan de musical Kaïn en aan de eerdere musicals die 
we in de Eshof hebben opgevoerd. Aan de diaconale projec-
ten. Aan de zorgvuldigheid waarmee we kerkdiensten voor-
bereiden en uitvoeren. Aan de veelzijdigheid van de muziek 
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en de liederen. Aan de creatieve initiatieven van de diaconie. 
Is dat niet de weg die we willen gaan, gewoon omdat we er 
goed in zijn en omdat die ons blij maakt? 
Daar mogen best meer mensen van meegenieten. Graag 
zelfs!
Misschien is het nog niet zo’n gek idee om daar effectievere 
PR op te zetten. De inhoud is goed. Nu de verpakking nog.

Ellie Boot

Gastpredikanten in juni
Op 12 juni gaat Dr. Wilbert van Iperen uit Barneveld voor. 
Wilbert is geen onbekende in ‘de Eshof’ hoewel het alweer 4 
jaar geleden is dat hij voor het laatste bij ons voorging.

Wilbert is sinds 2018 classispredi-
kant van de Classis Veluwe. De 
Classis is een bovenplaatselijk 
bestuursorgaan binnen de PKN. 
Zijn werk vat hij samen in het 
woord ‘HOPEN’ waarbij elke lett-
ter staat voor één of meer aspecten 
van zijn werk.
H = horen
O = ontmoeten/ondersteunen
P = prikkelen/pionieren
E = enthousiasmeren/evalueren
N = namens (representeren)

Op de Veluwe en omstreken wordt Wilbert geconfronteerd 
met de volle breedte van de PKN, van uiterst behoudend tot 
vrijzinnig, hertgeen zijn werk boeiend maakt.  Afgelopen 
najaar heeft hij onze kerkenraad nog van advies gediend over 
een aanpassing van de structuur, die zoals u weet, onlangs is 
ingevoerd.

Voordat Wilbert classispredikant werd was hij vanaf 2005 
predikant van een PKN kerk in Barneveld en daarvoor in 
Ommeren in de Betuwe. Na aanvankelijk commerciële eco-
nomie te hebben gestudeerd aan de HEAO in Rotterdam 
ging jij in 1993 theologie studeren in Utrecht. 

In juni 2014 promoveerde hij op een onderzoek met als titel: 
‘presentie en de receptie van het Evangelisch Werkverband 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland’. Een actueel 
thema waarvan zijn boek: ‘Balanceren in de kerk’ waarin hij 
een pleidooi voerde voor meer dialoog en debat in de kerken, 
veel aandacht van de (christelijke) pers trok. 

19 juni is Ds. Marjan van de Burg-Los uit Baarn onze gast-
predikant. Marjan is vorig jaar voor het eerst voorgegaan in 
de Eshof.

In 2007 is Marjan bevestigd als predikant van de Pauluskerk 
in Baarn. Per 1 december 2020 is haar verbintenis met de 
Pauluskerk beëindigd. Vanaf dat moment is Marjan binnen 
de PKN een vrijgevestigd predikant, dus een predikant zon-
der gemeente.
Haar eerste gemeente was in 1989 
het Zeeuwse Biezelinge gevolgd 
door Mijdrecht in 1994 alvorens ze 
in 2007 in Baarn neerstreek.
Marjan komt uit de traditie van de 
Gereformeerde Bond en dan is een 
studie theologie aan de universiteit 
van Utrecht, een bolwerk van de 
Gereformeerde Bond een min of 
meer logische stap. Overigens is ze 
nu in theologisch opzicht ver verwijderd van de opvattingen 
van de Gereformeerde Bond, zo valt op haar website te 
lezen. Hoofdvak van haar doctoraalstudie was ethiek met als 
bijvak Nieuwe Testament en politicologie. 
Marjan is deel van een predikantenfamilie: haar zus, zwager 
en dochter zijn allen predikant. 

Frits Harmsen

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

(gebed, toegeschreven aan Aurelius Augustinus)
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De Eshoftuin 
Moestuin-missers

In het derde levensjaar van de Eshoftuin voelen 
sommigen van ons zich nog steeds groentjes. 
Hoewel… jong zijn we niet, wel onervaren. En dat 
zal nog wel een tijd zo blijven. Kennis haal je niet 
een-twee-drie in. 

Het kan bijvoorbeeld zomaar 
gebeuren dat je enthousiast van 
huis weggaat met een bak vol 
jonge plantjes en in de kas de 
opmerking krijgt: ‘Dat zijn twee-
honderd slaplantjes in één keer.’ 
Vorig jaar had je wel geleerd om 
niet alle zaadjes uit een zakje uit 
te storten, maar ja, je geheugen 
liet je in de steek. En tijdens het 
onkruid wieden neem je ook bie-
tenblaadjes mee. 

De groentjes missen ook weleens de juiste tijd van oogsten. 
Vorig jaar stapte een klant vrolijk op de fiets met zo’n fleuri-
ge pompoen maar eenmaal op tafel ontbrak waarschijnlijk de 
intense smaak: te vroeg geplukt. 

Zelfs water geven op de moestuin is geen kattenpis en ont-
lokt een reactie: ‘Dat is geen water geven zeg, zo blijft het 
erop liggen.’ 

En dan… als de blaadjes 
boven de grond komen en 
het naamkaartje is wegge-
waaid, kan sla zomaar 
andijvie worden. 

Werken in de moestuin is voor de groentjes een les in nede-
righeid. Totdat je samen met een ‘deskundo’ in de kas kijkt 
naar een ingezaaid bedje, op zoek naar aubergineblaadjes. 
Er valt nog steeds niets te ontdekken. 
‘Hoe komt dat?’ 
‘De natuur, hè.’ 
Pff, gelukkig zijn we niet de enigen. 

Namens de ‘Eshoftuinierders’, 
Nelleke Kraaikamp
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Hoevelaken voor Oekraïne

Zoals misschien bekend wordt er binnen de gemeen-
te Nijkerk een groep Oekraïners opgevangen. Op 
dit moment verblijft deze groep in Nijkerk maar 
enkelen daarvan zullen in Hoevelaken opgevangen 
worden.

De gemeente heeft twee woningen op De Hilt 6 en 8 toege-
wezen aan een groep van ca. 10 personen. Zij zullen hier 
rond 1 juni gaan wonen.
Naar aanleiding hiervan is een werkgroep opgericht van 
leden van kerken in Hoevelaken, te weten De Eshof, De 
Dorpskerk, de Hersteld Hervormde Gemeente en de Paulus 
Parochie. Deze werkgroep ondersteunt de gemeente Nijkerk 
in de opvang.

Afgelopen week zijn sleutels van de woningen overgedragen 
aan de werkgroep. Op dit moment zijn de woningen nog leeg 
maar zullen er spullen ingezameld worden om de woningen 
te meubileren en te voorzien van alle inventaris die nodig is 
om deze woningen bewoonbaar te maken.
Hiervoor kunnen wij jullie hulp goed gebruiken. Om hier-
voor snel te kunnen communiceren is er een onder andere 
een Facebook pagina opgesteld: 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/546567300386494 

Hier zullen diverse berichten op geplaatst worden waaronder 
hulpvragen die er gaan komen. U moet hierbij denken aan 
het inzamelen van meubelen e.d. maar ook aanvraag van 
diensten of oproepen voor vrijwilligers. We roepen jullie op 
om je voor deze pagina aan te melden en deze goed in de 
gaten te houden.

Een hartelijke groet namens de contactpersonen van
De Eshof:    Nico van Rootselaar
De Dorpskerk:    Gert van Hoorn
Hersteld Hervormde Gemeente:  Martinus Ranoe
Paulus Parochie:    Lies Traa 
Nijkerks Diaconaal Beraad:  Tineke van der Gugten

Nico van Rootselaar

Impressie van 
de classicale 
vergaderingen 

Proeverij van de seidermaaltijd
Op 5 april hadden we een bijzondere avond want het was een 
proeverij van de seidermaaltijd. Leden van de classicale com-
missie Kerk & Israël Veluwe hadden voor ons de tafels gedekt 
met kleden, borden, schotels en vier bekertjes wijn en een 
bekertje zout water. Op een mooie schotel stonden de ver-
schillende gerechten die bij de seidermaaltijd worden gegeten 
en een symbolische waarde hebben. Met uitleg wat er te eten 
is en wanneer er gedronken mag worden en de vragen die we 
met elkaar aan tafel besproken over ingrijpende en mooie 
voorvallen uit het leven, zijn we vol indrukken naar huis 
gegaan. We hebben de scheidende voorzitter, ds. Beatrice 
Jongkind uit Ermelo, uitgezwaaid en de nieuwe voorzitter, ds. 
Davy Hoolwerf uit Ede, hartelijk welkom geheten.

Werk aan de winkel
Op 19 april lagen twee wijzigingsvoorstellen van de ordinan-
ties op tafel. Het ene voorstel is dat de preses van de synode 
gekozen kan worden uit alle ambtsdragers van de kerk. 
Aangezien niet bekend is hoe deze verkiezing zal gaan, heb-
ben we daarom gevraagd en daarbij aangegeven dat eerst bin-
nen de synode gekeken moet worden naar een geschikte kan-
didaat. De preses is naast de scriba toch het gezicht van de 
kerk en dan mag je verwachten dat deze persoon ook over de 
juiste kwaliteiten beschikt en op een passende manier wordt 
gekozen.
Het andere voorstel is dat uit het categoriale pastoraat twee 
leden aan de synode worden toegevoegd. Het categoriale pas-
toraat zijn predikanten die werkzaam zijn in het leger, bij 
justitie, de politie en brandweer en in de zorg. Dat zijn onge-
veer 500 predikanten. De classicale vergadering steunt het 
voorstel maar heeft er grote vragen bij omdat er geen voorstel 
is ingediend om de romeinse artikelen hierop aan te passen. 
Nu nemen al twee predikanten deel aan de vergaderingen in 
de rol van adviseur. Eén van hen is ds. Marthijn Barth, leger-
predikant, uit Barneveld.

Het financieel jaaroverzicht is vastgesteld. In overleg met de 
Dienstenorganisatie is het budget van de classicale vergade-
ringen m.i.v. 2022 verhoogd en daarmee vervalt de bijdrage 
van de gemeenten.

We hebben gesproken over de ringavonden in het najaar. Het 
idee is dan om in alle ringen met elkaar te spreken over het 
mooie van kerk-zijn en waar zorgen zijn vanuit de vijf basis-
principes: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionaire inzet 
en geestelijke vorming. En dat te vervolgen met de mogelijk-
heden van samenwerking op allerlei gebied. Dat allemaal om 
zoveel mogelijk als gemeenten vitaal te blijven .
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Benoemingen
Ds. Kees Visser uit Kootwijkerbroek is benoemd tot voorzitter 
van het classicaal college voor het opzicht in Gelderland en 
Overijssel / Flevoland. Hij was al lid van het college. Hij neemt 
de plaats in van ds. Louisa Vos uit Zwolle.

Ds. Marrit Bassa uit Voorst is benoemd tot lid van het classi-
caal college voor de visitatie Veluwe.
Henk Kamstra uit ’t Harde is benoemd in de controlecommis-
sie en hij neemt de plaats in van Wim Witteveen uit 
Beekbergen.

Extra vergadering
Tijdens de vergadering van 19 april was het quorum, de meer-
derheid van de afgevaardigden, niet aanwezig. Dat hield in dat 
er geen besluiten genomen konden worden. Daarom is er op 3 
mei een schriftelijke vergadering uitgeschreven met dezelfde 
agenda. In deze vergadering zijn alle voorgenomen besluiten 
bekrachtigd.

Mooi nieuws
Het heeft zijne majesteit koning Willem-Alexander behaagt 
dat… het klonk 22 maal uit de mond van de burgemeester van 
Barneveld en één van deze betrof onze preses Martin Morsink 
die vanwege zijn langdurige inzet voor de kerk in Barneveld en 
in classicaal verband is benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.
De generale synode heeft pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen uit 
Hall en Voorstonden benoemd in het moderamen. Jolanda was 
al lid van de synode. 
We feliciteren beide met hun benoeming en zijn God dankbaar 
dat zij met hun gaven de kerk dienen.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

nu het derde jaar. Dat betekent dat als God het mij geeft ik nog 
drie jaar naar de generale synode afgevaardigd mag zijn. 
Daarnaast mag ik al acht jaar lid zijn van het CCBB 
Gelderland en dat hoop ik nog vier jaar te doen. Eigenlijk wel 
een mooie combinatie om ouderling te zijn in de Hervormde 
gemeente Voorthuizen en daarnaast bezig te zijn voor de gene-
rale synode en het CCBB. Het CCBB staat voor classicaal col-
lege behandeling beheerszaken en bestaat voor mij vooral uit 
het beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen in de ringen 
Hattem, Harderwijk en Nijkerk. 

De generale synode is een mooie gelegenheid om een beter 
beeld te krijgen van de breedte van de Protestantse Kerk. Er 
zijn veel mensen met passie en gedrevenheid bezig om invul-
ling te geven aan het kerkzijn voor de komende jaren. 
Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. 
Dankbaar zijn voor wat God ons geeft en vertrouwen hebben 
dat God ons helpt om naar zijn wil te leven en handelen. 

Het is ook goed om te weten dat deze impressie geplaatst 
wordt op de website van de classis en toegezonden aan de 
kerkbladen.

Werkwijze generale synode
Periodiek denkt de generale synode na over haar eigen werk-
wijze. Bereiken we wat we willen bereiken? Het gaat vooral om 
de ondersteunende taak naar de gemeenten. Daarvoor is er een 
woud van kerkelijke organen die adviseren en/of meedenken. 
Aan de ene kant is er het gevaar dat we als generale synode 
teveel met onszelf bezig zijn en te weinig met gemeenten. Aan 
de andere kant zien we ook dat er gemeenten zijn die onvol-
doende visie op de toekomst hebben en daarmee hun zelfstan-
digheid dreigen te verliezen. Het is een verantwoordelijkheid 
van de generale synode om richting te geven. Richting die kan 
bestaan uit (dikke) rapporten en notities, maar naar mijn mening 
meer uit het bezoeken van gemeenten. Als afgevaardigden naar 
de generale synode hebben we al een voorgestelde verandering 
opgepakt. Het is gebruikelijk dat vooraf aan de vergadering van 
de generale synode de primi (1e) afgevaardigden een voorover-
leg houden. Deze keer zijn ook de secundi (reserve) afgevaar-
digden uitgenodigd voor het vooroverleg. Het bevordert de 
betrokkenheid en verbreed de ervaring en kennis van de lande-
lijke en classicale organen van de Protestantse Kerk. 

Vestigingsplaats Protestants Theologische 
Universiteit (PThU)
Op de agenda stond het voorstel om de PThU te verplaatsen van 
Amsterdam (Vrije Universiteit) en Groningen (Universiteit 
Groningen) naar Utrecht (Universiteit Utrecht). Na veel uitleg 
en discussie is besloten dat het Utrecht wordt. De gedachte er 
achter is, dat op deze wijze de opleidingen voor de komende 
jaren het beste gewaarborgd worden. Het ging niet alleen om 
een keuze voor een plaats, maar ook om het grote belang van 
goede opleidingen. Zeker nu er zorgen zijn over de toeloop van 
studenten voor een predikantenopleiding. Nu al is het soms 
moeilijk om vacatures van predikanten vervuld te krijgen. Er 
zijn eigenlijk te weinig predikanten. 

Impressie generale synode 
Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) 21 en 22 april 2022 

Op 21 en 22 april 2022 was er een 
vergadering van de generale 
synode in de vertrouwde omge-
ving van congrescentrum De 
Werelt in Lunteren. Deze impres-
sie geeft een beeld van de belang-
rijkste agendapunten. Het doel 

van de impressie is om het werk van de generale 
synode dichter bij de kerkenraden en gemeenten te 
brengen. 

De vijf vertegenwoordigers vanuit de classis Veluwe naar de 
generale synode proberen de belangen van diverse gemeenten 
en diaconieën zo goed mogelijk te behartigen. Voor mij is het 
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Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het mode-
ramen van de generale synode
Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen en voor 
ons geen onbekende. Zij is afgevaardigde van de classis Veluwe 
en nu benoemd tot lid van het moderamen. Ze was al lid van de 
classis Veluwe. Jolanda is als kerkelijk werker en pastor werk-
zaam in de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden. We 
wensen Jolanda Gods zegen bij het werk in het moderamen. 

Vanuit de classis Veluwe hebben we nu een tweede lid in het 
moderamen. Het andere lid is Carel de Vries. Carel is ouder-
ling-kerkrentmeester in de Hervormde wijkgemeente Oude 
kerk te Ede.

Geroepen om te dienen
Het rapport Geroepen om te dienen is een onderzoek naar de 
praktijk van kerkelijk werkers en, in mindere mate, naar predi-
kanten in de kerk. Het rapport  is een onderdeel van een brede 
bezinning op het ambt en de toekomst van ons kerkzijn. Voor 2 
juli as. staat er een extra vergadering van de synode gepland om 
te spreken over de meer theologische visie op het ambt. Uit het 
rapport blijkt o.m. het volgende:

Ongeveer de helft van de kerkelijk werkers is in dienst van het 
pastoraat. De andere helft is werkzaam in missionair werk, 
jeugdwerk, diaconaat en meer ondersteunende taken. De ver-
wachting is dat het aantal beroepbare gemeentepredikanten en 
kerkelijk werkers de komende jaren afneemt. Deze verwach-
ting benadrukt de noodzaak om na te denken over de positie 
van beroepskrachten voor het kerkzijn de komende jaren. De 
samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers loopt 
van goed naar niet zo goed. Om verbeteringen te realiseren is 
een goede taakafbakening, transparante communicatie en aan-
dacht voor samenwerking bij de kerkelijke opleidingen erg 
belangrijk. Ook de kerkenraad moet zorgen voor een goede 
relatie met haar kerkelijk werkers. Een ander punt is de regel-
geving rond bijvoorbeeld het preekconsent. De praktijk botst 
met de regelgeving. Er zijn diverse kerkelijk werkers die taken 
uitvoeren die zij conform de regelgeving niet mogen doen. 
Reparatie van de regelgeving is noodzakelijk. 

Kerkordezaken 
In de kerk zijn er veel regelingen om de arbeidsvoorwaarden van 
predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde krachten goed 
op orde te hebben. Eén van de punten die op de agenda stond 
was de consulentenregeling. Kort samengevat betekent het dat er 
een vergoeding gegeven moet worden voor een consulent. 
Wanneer er een vacature ontstaat is het noodzakelijk dat er een 
consulent wordt benoemd. De belangrijkste rol van een consu-
lent is het begeleiden van het beroepingswerk. Tijdens het 
gesprek bleek dat er behoefte is aan een heldere communicatie 
over de taak en vergoeding van een consulent. 

 
Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, 

afgevaardigde van de classis Veluwe

Colofon
Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken en verschijnt 10 
keer per jaar. 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die 
kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De 
Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het 
gemeenteleven en is tevens een platform voor gemeenteleden 
om zaken betreffende kerk en geloof te delen. 

Redactie  
Jan van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Distributie 
Annie en Frans Hanse

Inleverdata
Inleverdatum voor het dubbelnummer juli/augustus is 
dinsdag 28 juni 2022 
Inleverdatum voor het septembernummer is 
dinsdag 30 augustus 2022

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.

Eshof Nieuwsbrief
In 2020, aan het begin van de coronacrisis, zijn we begonnen 
met het verspreiden van een wekelijkse (digitale) 
Nieuwsbrief. 
Ook al lijkt de crisis nu voorbij, we gaan nog even door met 
de nieuwsbrief. Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef u op bij NieuwsbriefEshof@kpnmail.nl.
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26 juni
Straatpastoraat Amersfoort

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

3 juli
Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoe-
de. Ook krijgen kinderen te maken met ern-
stige ziektes. Van zichzelf of in hun gezin. 
Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer 
op vakantie gaan blijven zij achter. Als dia-
conie willen wij deze kinderen, dit jaar, ver-
rassen met een vakantietas. Deze tassen 
gaan wij vullen met leuke cadeautjes. Zo 
kunnen wij ook de kinderen in Hoevelaken 
verrassen met een vrolijke vakantietas. Laten we samen een 
aantal  kinderen in Hoevelaken blij maken!

William Bouw

5 juni
Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken

In Nederland groeit één 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 ach-
ter. 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 kinderen 
in Hoevelaken verrassen met een vrolijke vakantietas. Laten 
we samen een aantal  kinderen in Hoevelaken blij maken!

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

19 juni
Hospice Nijkerk
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook 
mensen van “buiten” zijn welkom. De doel-
groep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 
jaar bij wie door de arts of specialist is vast-
gesteld dat er sprake is van een terminale 
fase met een levensverwachting van korter 
dan drie maanden. 
Onze bijdrage is zeer welkom

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

Meedoen aan de 
musical Kaïn kan 
nog!!
Als je van zingen houdt en je bent een 
tenor of een alt ben je van harte wel-
kom om nog in te stromen in het koor 
van de musical 
‘Kaïn, zwerver in de oerverhalen’. 

Inmiddels zijn we lekker bezig met repeteren. We heb-
ben voldoende spelers om het stuk uit te kunnen voeren, 
maar…. een paar tenoren en alten zouden de zang nog 
versterken. 

Kijk op www.musicalhoevelaken.nl 
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Van de kerkenraad

Op 19 mei kwam de kerkenraad 
weer bij elkaar, deze keer in 
“groot verband”. Dat was nodig, 
omdat de jaarrekeningen van 
zowel het CvD, ZWO en CvK 
moesten worden vastgesteld. Verder spraken we 
over de voortgang van de kinderdiensten en over de 
interkerkelijke samenwerking in Hoevelaken. Daar 
gebeuren heel mooie dingen!

Ook mooi en zeer verheugend is, dat er een kandidaat is voor 
de vacature van scriba. Dora den Hartog is bereid om deze 
functie op zich te nemen. De gemeente heeft na het verschij-
nen van deze Rondom 14 dagen de tijd om eventuele gegron-
de bezwaren in te dienen. Mochten er geen belemmeringen 
zijn, dan zal Dora de komende tijd worden ingewerkt en in 
september worden bevestigd in het ambt. 

Het komend jaar ontstaan er naar verwachting nog wel wat 
meer vacatures in de kerkenraad. Een aantal van de huidige 
ambtsdragers is al meerdere termijnen actief en zal het stokje 
moeten overdragen. Goed om alvast eens na te denken of dit 
iets voor u/ jou zou kunnen zijn. We werken prettig en effi-
ciënt met elkaar samen en je draagt écht bij aan onze 
gemeente. Met alle zegeningen die we elke week weer ont-
vangen, is het toch prachtig om daar iets voor terug te 
geven?

Tot slot hebben we in de vergadering stilgestaan bij wat het 
werk als kerkenraadslid van ons vraagt. En dan iets anders 
dan: “zin” of “tijd”. Namelijk: het gevoel tot je recht te 
komen. Er toe doen. Bij te dragen vanuit een vrije houding: 
“ik ben oké, jij bent oké en samen bouwen we aan Gods 
Koninkrijk”.  
Dat brengt ons dichtbij onze God. Om het met de woorden 
van Ellie Boot te zeggen: 

Wees aanwezig, God
in ons zoeken naar verbondenheid
zowel met wie zich vrij voelt
als met wie zich onvrij voelt;
wees aanwezig
wanneer we met Jezus de weg inslaan
naar Jeruzalem, stad van de vrede;
naar vrede en vrijheid voor de wereld;
naar vrede en vrijheid in onszelf. 

Ik wens ieder die innerlijke vrede en vrijheid toe. 

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

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

Op 5 juni en op 3 juli: 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; op 26 juni zijn we te gast in het Paulus cen-
trum.

Op 12 juni: Vorming & Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting 
bestaat uit leden van De Eshof en de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap. 
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk 
om jaarlijks een programma aan te 
bieden van gespreksgroepen en the-
ma-avonden.

Op 19 juni: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, 
jeugdouderling(en), pastoraal 
medewerkers en onze predikant. 
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.

José van Dasselaar 
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Geloofsverschillen
In de Bijbel krijg je de indruk dat er veel grote gelovigen 
waren in die oude tijden. Dat komt vooral door de lange lijs-
ten van de namen van mensen die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in Bijbelse tijd, zoals bijvoorbeeld de personen 
genoemd in de naamlijst van gelovigen in Hebreeën 11 en de 
verschillende geslachtsregisters. Vooral mannen worden 
daarin genoemd; vrouwen maar sporadisch. Dit zal wel 
samenhangen met de cultuur van die tijd, toen vrouwen nog 
duidelijk een tweede plaats kregen in de samenleving.

 Die onderbelichting van vrouwen is lang gebleven, ook in 
Nederland, want het is nog maar net 100 jaar geleden dat 
vrouwen in Nederland volledig kiesrecht kregen. Maar in de 
evangeliën is het opvallend anders; Jezus betrekt heel vaak 
vrouwen bij zijn werk. Denk maar aan de tijd van de kruisi-
ging, begrafenis en opstanding. Toch zien we in de kerk 
graag nog wel eens om naar de grote mannen, ook in onze 
vaderlandse kerkgeschiedenis, want zij gaven het voorbeeld 
en dat bracht duidelijkheid. Meer eenheid in het geloof en de 
beleving daarvan.

 Nu ja, als de grote leiders zelf een verschil van mening kre-
gen, dan werd er wel eens een poosje luid gesproken tussen 
de partijen die al snel waren gevormd. Uiteindelijk wilde dat 
nogal eens leiden tot kerkscheuring. Maar binnen de stukken 
bleef het dan toch eenvormiger. Ik hoor zo nu en dan wel 
eens zeggen: “toen wist je tenminste waar je aan toe was, 
maar nu”? Nu scheuren we de kerk weliswaar iets minder 
gemakkelijk uiteen en dat heeft dan misschien toch wel te 
maken met die veel grotere deelname van de vrouw aan de 
leiding in het kerkelijke leven. Dat heeft een veel socialere 
structuur met zich gebracht en het besef dat je heel goed met 
elkaar in één kerkgemeenschap kunt leven ook al heb je ver-
schil van mening.

Maar dat brengt ons wel in een situatie van grotere geloofs-
verschillen binnen de kerk. Inderdaad, maar die zijn er altijd 
geweest. Petrus en Paulus hadden al verschillen over de leer. 
Ook in onze Kruiskerk tekenen zich stromingen af. Een dui-
delijke groep wordt bijvoorbeeld gevormd door degenen die 
vooral terugkijken naar het verleden toen alles nog een beet-
je vast lag in leer en leven. Een duidelijk andere groep zijn 
de evangelisch georiënteerden; die zingen graag het liedboek 
te buiten in de kerkdiensten en dan liefst nog wat van Johan 
de Heer er bij. Een wat minder opvallende groep bestaat uit 
veelal eenvoudige stille mensen, zoals je ze vindt in iedere 
kerk. Gekenmerkt door een diep en doorleefd geloof en ver-
trouwen op God. Als hen onheil treft, vinden zij in hun ver-
driet troost bij hem.

Zo zou ik door kunnen gaan, met benoemen van groepen, 
maar dat zou alleen maar meer de vraag oproepen hoe dat 
kan bestaan in één kerkelijke gemeenschap, want de ver-
schillen zijn opvallend genoeg. Het is daarom best begrijpe-

lijk dat er weleens verlangen ontstaat naar meer eenheid in 
geloofsbeleving. Maar dat zit er niet meer in, want de 21ste 
eeuw kenmerkt zich door veel vragen en weinig zekerheden 
en iedereen heeft zo de eigen antwoorden.

Toch moeten we niet teveel in verlangen omzien naar vroe-
ger tijden van meer eenvormigheid onder de kerkbezoekers. 
Toen was alles vastgelegd in belijdenissen die onvoorwaarde-
lijk aanvaard dienden te worden, met bovendien ook nog een 
aantal ongeschreven regels. Door velen is die tijd als een 
knellende band ervaren. Maar het heeft ons niet ver gebracht 
toen de secularisatie in de jaren 60 van de vorige eeuw door-
brak ging toch alles schuiven. De moraal, de geloofsbele-
ving, het kerkbezoek en nog heel veel andere zaken. Eerst in 
de grote steden, maar al spoedig ook op het platteland tot 
zelfs in de Bijbelbelt. In de kerk ontstonden verschillende 
soorten gelovigen, die ineens ontdekten dat het allemaal 
anders was geworden en dat bracht vervreemding met zich. 
Maar dat hoeft niet opnieuw tot scheuringen te leiden. In 
plaats daarvan zouden we ook kunnen proberen elkaar te 
accepteren door de waarde in te zien van de verschillen. 
Door aanvaarding van en luisteren naar elkaar en zo ons 
voorbereiden op een gezamenlijke toekomst.

De 21ste eeuw bracht de kerk een rijke schakering van gelo-
vigen en dat is een groot goed, als we de moeite nemen in 
elkaar te investeren door elkaar te aanvaarden. Dat is wel 
wennen na eeuwen, waarin vroeger eerst de eenheid van de 
waarheid met het zwaard is verdedigd, daarna met het vuur 
van argumenten is aangescherpt, met scheuring van de ker-
ken is versnipperd om tenslotte tot de ontdekking te komen 
dat niemand de waarheid alleen bezit. Dat heeft allemaal niet 
mogen baten, we hielden er verscheurde kerken en lege kerk-
banken aan over. Dat kan allemaal beter.

Zo gaan we dan verder met al onze verschillen naar het 
beloofde rijk, zoals het Joodse volk ieder jaar optrok naar 
Jeruzalem, de stad van vrede. Sommigen hebben zekerheid 
en anderen hoop op een goede aankomst. Zullen we toch 
maar bij elkaar blijven, want het reisdoel is gelijk.
 

Heer, Heer, riep ik zacht:
“Ik wil graag met u gaan”.
In mij klonk onverwacht:
“Heb jij je buren al verstaan”.

Cees Sonneveld
(sonneveld37@zonnet.nl)

Cees Sonneveld is lid van de PKN
Kruiskerk Nijkerk en schrijft met
regelmaat artikelen in het Kompas, het
wekelijkse kerkblad van de Kruiskerk.
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Lieve mensen van onze gemeente,

Er moet mij iets van het hart. De mensen van het geluid zijn dringend op zoek naar versterking.
Vooral voor doordeweekse diensten.   
Het mag toch niet zo zijn dat, Jan Vogel in dit geval, zijn vakantie moet onderbreken, omdat er verder 
niemand kan. Er zijn nog wat werkenden in de ploeg geluidsmensen, zoals bij meer groepen, en… het 
kan gebeuren dat het ingewikkeld is in verband met ieders agenda, maar het kan en mag in mijn bele-
ving niet gebeuren dat er iemand terug moet komen van vakantie!!!

Is het dan wat voor jou of  zou de vraag kunnen zijn als u dit leest, en….. wat houdt het dan eigenlijk precies in?
Het houdt in: de zondagse diensten, de extra diensten rond kerst en pasen, maar ook, hoe verdrietig ook, er overlijden 
mensen en dan kunnen we (beeld en geluid) ook gevraagd worden om een opname te verzorgen. (Trouwdienst hebben we 
nog niet gehad 😉)

Jan Vogel is de trekker van de geluidsdienst en zeer zeker ook ondersteunend bij het beeld. M.a.w. hij weet als enige hoe 
al onze apparatuur werkt en dat kan en mag volgens mij echt niet meer het geval zijn! Want als hij ook uit zou vallen, om 
wat voor reden ook, is er geen echte achtervang.
Moet het dan een senior zijn, die “alle” tijd heeft? Ja, dat kan, maar waarom? Misschien is er wel een pappa of mamma, 
die hier affiniteit mee heeft en zich hiervoor wil inzetten. 

Ga eens bij jezelf te rade of je de continuïteit van de “onze” uitzendingen wilt helpen ondersteunen.
Namens alle mensen van geluid en beeld.

Joke van der Klok

Jeugd-Doe-Dienst – Spoorzoeken 
Op 26 juni is er de eerste Jeugd-Doe-Dienst in de Eshof om 10.00uur. Deze dienst is voor kinderen en jongeren van 
0-16 jaar. Samen met ouders of grootouders kunnen kinderen/jongeren deelnemen aan deze bijeenkomst. De bijeen-
komst is volledig voorbereid en toegesneden op kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar en het is leuk als (groot)ouders ook 
meedoen. Er is een gevarieerd jeugdprogramma voor alle leeftijden en staat in het teken van ‘spoorzoeken’. We gaan 
verkennen, vieren en eten rondom dit onderwerp. 

God laat overal zijn sporen achter... 
Hoe kunnen wij in Zijn sporen treden? 

En welke sporen laat jij achter in deze wereld?

Zodra je de deur binnenstapt, begint het programma! We gaan op onderzoek uit aan de hand van opdrachten met het 
thema ‘Spoorzoeken’. We hebben zeven opdrachten klaarliggen voor jullie waar je mee aan de slag kunt. Je mag zelf 
kiezen waar je aan mee wil doen en meerdere opdrachten mag ook. 
Na de verkenning met de opdrachten gaan we samen vieren dat we samen zijn om iets van elkaar en God te leren. We 
gaan iets meer vertellen over het thema en wie het leuk vindt mag het resultaat van zijn/haar opdrachten met de groep 
delen. We sluiten af door zelf een ‘spoor’ achter te laten! Als afsluiter hebben we nog wat lekkers klaarstaan, we hebben 
een ‘high-tea’ voorbereid, waar iedereen van mee kan genieten. 

We nodigen jullie uit om te gaan spoorzoeken. Als je durft...

Groeten Ilse, Jacquelien, Richard en Gerwin
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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.

Datum Diaconie Kerk Totaal Diaconie Kerk
2-1-2022 Stichting Hulpdienst Hoevelaken Eredienst 123,50 68,00 55,50
9-1-2022 Nijkerks diaconaal beraad Jeugd - en jongerenwerk 164,50 79,75 84,75

16-1-2022 Stichting Moederzorg Cantorij 222,50 125,25 97,25
23-1-2022 Hospice Nijkerk Onderhoud gebouw 252,66 131,33 121,33
30-1-2022 Voedselbank Pastoraat 405,87 232,44 173,43

6-2-2022 Eigen Diaconie Eredienst 377,80 224,40 153,40
13-2-2022 Leger de Heils Muziek en Liturgie 255,60 135,80 119,80
20-2-2022 Naar school in Haïti Vorming & Toerusting 388,50 203,95 184,55
27-2-2022 Stichting Voorkom Onderhoud gebouw 480,92 207,02 273,90

6-3-2022 Kerk in Actie;Vluchtelingenkinderen in Griekenland Paas- en doopkaarsen 466,25 274,85 191,40
13-3-2022 Kerk in Actie; Noodhulp voor Oekraïne Jeugd - en jongerenwerk 999,77 855,77 144,00
20-3-2022 Eigen diaconie Eredienst 368,75 218,50 150,25
27-3-2022 Leger de Heils Onderhoud orgel 517,68 258,25 259,43

3-4-2022 Stichting Moederzorg Beeld en geluid 312,80 146,05 166,75
10-4-2022 Eigen diacinie Pastoraat 408,20 228,60 179,60

Vespers Hospice Nijkerk 180,20 180,20 0,00
15-4-2022 Stichting Hulpdienst Hoevelaken Muziek en Liturgie 171,64 87,10 84,54
16-4-2022 Eigen Diaconie Cantorij 252,90 139,60 113,30
17-4-2022 Stichting Moederzorg Kinderdienst 440,46 260,86 179,60
24-4-2022 Nijkerks Diaconaal Beraad Vorming & Toerusting 327,77 202,42 125,35

Totalen 7118,27 4260,14 2858,13

Collectebeheerder José van Dasselaar

Collecteoverzicht januari t/m april 2022




