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zondag 10 juli:  10.00 uur ds. Ellie Boot         
     Collecten: Eigen Diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 17 juli  10.00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
     Collecten: St. Hulpdienst Hoevelaken en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 24 juli  10:00 uur ds. Toos Wolters, Utrecht
     Collecten: Eigen Diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 31 juli  10:00 uur ds. Yolanda Voorhaar, Ede
     Collecten: Eigen diaconie en Vorming&Toerusting

zondag 07 augustus 10:00 uur Lieske Duim
     Collecten: Stichting Moederzorg en Eredienst

zondag 14 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

zondag 21 augustus 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Kerk in Actie: ZWO en kinderdienst

zondag 28 augustus 10:00 uur ds. Jan de Vries, Eemnes
     Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

zondag 04 september 10:00 uur ds. Ellie Boot
     Collecten: Leger des Heils en Eredienst      

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

Agenda              
woensdag 13 juli  13:30 uur Inloopmiddag 

woensdag 27 juli  13:30 uur Inloopmiddag

woensdag 17 augustus 20:00 uur College van kerkrentmeesters

maandag 22 augustus 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

maandag 29 augustus 20:00 uur Repetitie musical Kaïn

donderdag 01 september 14:30 uur Domstraat 2A, Nijkerkerveen Wijkteam 8

maandag 05 september 19:30 uur Ibislaan 18 Wijkteam 4
   20:00 uur Repetitie musical Kaïn

zaterdag 10 september     ? uur  Verbindingsdag kleine en grote 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

Een mooie Petrus en Paulusviering ligt achter ons. Met een 
Pauluskoor dat versterkt werd door een aantal leden van de 
cantorij en met een prettig gemengd gezelschap aan kerkgan-
gers. En met na de kerkdienst een feestelijk en vrolijk ont-
haal in de Eshof, waar kinderen en tieners zich die ochtend 
met de eerste Jeugd-Doe-Dienst hadden beziggehouden. 
Foto’s hiervan zijn vast elders in dit kerkblad te zien!

Een rustige tijd ligt voor ons, wat de kerkdiensten betreft. 
Zomerstilte. En toch, wat kan die ook heerlijk zijn! Nu we 
na twee zomers gewoon naar de Eshof kunnen gaan. Nu wie 
dat wil in de kerkdienst kan komen zonder dat er een maxi-
mum aan het aantal kerkgangers is en zonder dat de stoelen 
anderhalve meter uit elkaar hoeven te staan.
Nog steeds zijn er veel mensen voorzichtig. Ze begeven zich 
liever niet in grotere groepen. Begrijpelijk, ook door de toe-
name van het aantal besmettingen. Gelukkig hebben we 
inmiddels goede verbinding voor wie de kerkdienst thuis wil 
meevieren. In de Rondom van 2021 lees ik dat we op 11 juli 
van dat jaar voor het eerst gebruik konden maken van de 
camera’s en de nieuwe geluidsinstallatie. Intussen weten we 
haast niet beter, of er is goed beeld en geluid.
Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die mee willen 
werken in de beeld- en geluidsploeg. Dus ben je geïnteres-
seerd, of weet je iemand die dit leuk zou kunnen vinden, laat 
het me weten!

Eén gebeurtenis aan het einde van de zomer wil ik hier apart 
noemen.
Zoals ik schreef in het vorige kerkblad zullen we op een pas-
sende manier afscheid nemen van Annahes als cantor van de 
Eshofgemeente. Achttien seizoenen lang heeft ze voor de 
cantorij gestaan, geen geringe prestatie! We zullen haar in 
het zonnetje zetten na de kerkdienst van zondag 4 septem-
ber. Ieder die daarbij wil zijn, live of online, is natuurlijk van 
harte welkom!

Ellie Boot

Viering van de maaltijd 
van de Heer na corona

Na twee volle jaren was het op 20 februari eindelijk moge-
lijk: we konden de maaltijd van de Heer weer vieren! En 
sinds die eerste keer hebben we het alweer vier keer gedaan: 
op zondag 'laetare' (27  maart), in de Paaswake (16 april), op 
Pinksterzondag (5 juni) en op 3 juli. Zelf wist ik niet dat het 
zo feestelijk zou voelen. En dat ik het zo gemist had: om op 
deze manier de verbondenheid met elkaar te vieren. Om bij 
het uitdelen van het brood iedere kerkganger even in de ogen 
te kunnen zien. Bewust hadden we ervoor gekozen om tij-
dens de coronajaren geen kunstgrepen uit te gaan halen - 
zoals het inrichten van een soort zelfbedieningsbuffet waar 
het beperkte groepje genodigde kerkgangers bij binnenkomst 
zelf een eigen dienblaadje met een stukje brood en een 
bekertje wijn zou kunnen pakken. Want waar is dan nog het 
samen delen?
Maar nu kan het weer. Eindelijk!

De coronajaren laten intussen wel sporen na. Bij het vieren 
van de maaltijd zijn er met name twee belangrijke verande-
ringen ingevoerd.
In de eerste plaats het wassen van de handen. Als symbolisch 
ritueel wordt de handeling sinds jaar en dag in rooms-katho-
lieke kerken gepraktiseerd. Bijgestaan door misdienaars wast 
de priester zijn handen voordat hij overgaat tot de viering 
van de eucharistie. Een gebaar van eerbied voor het lichaam 
en bloed van Christus. In protestantse kerken gebeurde dat 
niet. Misschien vond men dat niet nodig, omdat protestanten 
immers niet geloven in de transsubstantiatie (de verandering 
van brood en wijn in Christus’ lichaam en bloed). Uit hygië-
nisch oogpunt is dit echter een goed gebruik. Daarom heb-
ben we het sinds 20 februari ingevoerd. Ambtsdragers, die in 
aanraking komen met het brood en de bekers, wassen vlak 
voor de maaltijdviering grondig hun handen met zeep.
In de tweede plaats is het gebruik van kleine bekertjes inge-
voerd. Ieder krijgt een eigen cupje; we delen niet meer één 
grote beker. Dat voelt voor mij persoonlijk wel als een ver-
lies. De symboliek van die ene beker waaruit allen drinken 
gaat hiermee verloren. Eén brood, één beker: tekenen van 
verbondenheid. De kleine cups doen afbreuk aan die gedach-
te. Maar het is nodig. We kunnen het risico niet nemen dat 
we elkaar besmetten.

Tja, die ene beker die nu verloren gaat...
Die heeft al een aardige geschiedenis. In het verleden dron-
ken we alcoholvrije wijn: dan kon iedereen die ene beker 
delen, ook wie geen alcohol mag of kan of wil drinken. Voor 
kinderen was het spul echter niet te pruimen. Daarom kwam 
er op zeker moment een grote beker met druivensap bij. Toen 
dachten we: laten we naast het druivensap dan een lékkere 
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wijn nemen en niet dat alcoholvrije bocht. Zo gezegd, zo 
gedaan. We hebben destijds serieus overwogen om enkel 
druivensap te schenken. Maar dat was geen optie: druivensap 
‘hangt aan’, waardoor de beker binnen de kortste keren vol 
met rommeltjes en kruimels zat. Bovendien, van alcoholhou-
dende wijn kun je je inbeelden dat die een beetje ontsmet-
tend werkt.
Echt met z’n allen uit die ene beker drinken was er dus al 
niet meer bij. De stap naar kleine cups is daarom misschien 
niet eens zo heel groot. We symboliseren de ene beker nu 
door tijdens de instellingswoorden wijn vanuit de grote kan 
in een grote beker uit te schenken. Eén inhoud, de vrucht van 
de wijnstok, waar ieder dan een klein cupje van krijgt.

Er staat nog wel een vraag open: wat doen we in de kleine 
bekertjes?
Dat kan druivensap zijn. Of dat kan alcoholhoudende wijn 
zijn. Of beide. Op 20 februari en 27 maart kon ieder die de 
maaltijd meevierde, kiezen. In de Paaswake hebben we de 
keuze vereenvoudigd: er was alleen druivensap. We deelden 
brood en wijn terwijl we in een kring stonden en vanuit 
praktisch oogpunt was één soort drank het meest handig.
Gaan we door met het schenken van wijn én druivensap? Of 
zullen we in de toekomst voor enkel druivensap kiezen? Het 
probleem van de kruimels die in de beker achterblijven, 
speelt geen rol meer. We kunnen dus voor enkel druivensap 
kiezen. Met als gevolg dat het idee van ‘allen drinken uit één 
beker’ nog het meest wordt benaderd: we drinken dan in elk 
geval allemaal een en dezelfde soort vrucht van de wijnstok. 
En dan liever druivensap dan alcoholhoudende wijn: wijn 
kan en mag en wil niet iedereen drinken.

Daarom delen we sinds de Paaswake enkel druivensap. Maar 
we zijn erg benieuwd naar uw gedachten hierover. Laat u ons 
weten hoe u hierover denkt? Dan kunnen we in de diaconie 
een weloverwogen keuze maken, waarin we de wensen van u 
als kerkganger mee laten wegen. Stuur ons een e-mail of 
appbericht, of schiet ons aan!

William Bouw en Ellie Boot

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 septembernummer is 
dinsdag 30 augustus 2022 
Inleverdatum voor het oktobernummer is 
dinsdag 27 september 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 bijdrage 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 We verwijderen dan 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



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E6

Gebruik QR codes 
voor betalingen

De Quick Response (QR) code is een niet meer weg te 
denken fenomeen in onze informatiemaatschappij. 
Sommigen zullen misschien zeggen: ‘waar heb je het 
over’, maar iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met 
een QR code. Bij elke reclame-uiting of verwijzing naar 
een website wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een 
QR code. De corona check app functioneert dankzij een 
QR code en ook huis aan huis collectes kunnen hun 
opbrengsten op peil houden omdat de collectant een QR 
code beschikbaar heeft want wie heeft tegenwoordig nog 
contant geld in huis?

Ook voor het doen van betalingsverzoeken is het gebruik 
van een QR code makkelijk, snel en veilig. Jarenlang heb-
ben we acceptgiro’s gebruikt voor het verzoek om finan-
ciële bijdragen voor bijvoorbeeld Rondom, Bloemenfonds 
en Solidariteitskas. De accceptgiro wordt echter per 1 juni 
2023 afgeschaft en de QR code is een prachtig alternatief.  

Het college van kerkrentmeesters is voornemens een 
proef te doen met het gebruik van QR codes. Eerst op 
beperkte schaal en als het een succes is gaan we het 
gebruik van QR codes breder inzetten. Over enkele weken 
doen we in enkele opeenvolgende nieuwsbrieven het ver-
zoek om een financiële bijdrage voor Rondom. Bij dat 
verzoek plaatsen we een QR code en geven uitleg hoe 
deze is te gebruiken. Het enige waar je voor moet zorgen 
is een app van je eigen bank op je IPhone. Je kunt ook de 
camera op je IPhone, IPad of Android of de QR scanner 
op deze apparaten gebruiken.

Uiteraard is niemand verplicht om deze nieuwe betaalme-
thode te gebruiken. Een bedrag overmaken via electronic 
banking of een papieren overschrijving blijft uiteraard 
altijd mogelijk.

Als deze betaalmethode een succes is, gaan we QR codes 
ook plaatsen bij verzoeken om bij te dragen voor het 
bloemenfonds en de solidariteitskas en in een later stadi-
um ook bij de aankondiging van collectes in de nieuws-
brief.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frits Harmsen

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
vele kaarten en mooie bloemen die wij mochten ont-
vangen voor ons 50 jarig huwelijksjubileum.

Een warme groet van
Wilma en Jan van de Kuilen.
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Vanuit de kerkenraad
Op 23 juni was de laatste kerkenraadsvergade-
ring van dit seizoen. Dora den Hartog was aan-
wezig als aspirant-scriba, zij zal in september 
bevestigd worden in het ambt en daar zijn we erg 
blij mee!

We luisteren in deze vergadering naar elkaar; hoe de nieu-
we werkwijze binnen de pastorale teams ervaren wordt; 
hoe de diaconie bezig is geweest met het gereedmaken 
van twee woningen voor de Oekraïense vluchtelingen en 
hoe het college van kerkrentmeesters zich al aan het voor-
bereiden is op de begroting 2023. 
Mooi om te horen was ook, hoe actief in het jeugdwerk 
de voorbereiding gaande was voor de eerste Jeugd-Doe-
Dienst. Het enthousiasme waarmee dit wordt opgepakt en 
het grote aantal aanmeldingen, is echt iets om heel blij 
mee te zijn!

We zagen samen in de vergadering ook dat we komend 
seizoen een flinke uitdaging hebben in de bezetting van 
ambtsdragers. In september en vervolgens in januari, zijn 
maar liefst zes ambtsdragers aftredend en vier van hen 
zullen in ieder geval niet (kunnen) blijven. 
Dat betekent dat we hard op zoek gaan naar nieuwe ener-
gie, frisse krachten, die het mooie werk van ambtsdrager 
willen uitvoeren.  Nu verwacht u misschien de vraag: “Is 
dat iets voor u/jou?”.
Maar deze keer willen we het anders doen. We vragen u 
niet, om zichzelf aan te melden, maar elkaar! 
Kent u of weet u iemand, die in uw ogen heel geschikt is? 
Maar die misschien te bescheiden is? Of de schoonheid 
van het ambt (nog) niet ziet? Of er zelf niet aan zou den-
ken, maar u ziet het hem/haar helemaal doen? Kom maar 
door met die namen!

Komend seizoen zijn we op zoek naar:
- een ouderling kerkrentmeester
- meerdere diakenen 
- een pastoraal ouderling
- extra jeugdouderling(en)

Naast het werk als ambtsdrager is er ook nog behoefte 
aan:

- pastoraal medewerkers en contactpersonen
- een extra redacteur voor de Rondom

Is dit altijd leuk werk? Meestal wel, niet altijd. Zinvol 
werk? Altijd. 

Laten we samen ‘De Eshof’ dragen. Omdat we samen de 
gemeente bouwen. 
Omdat Pinksteren ons een verhaal vertelde van eindeloze 
liefde en inspiratie.
Of, om het met een knipoog te zeggen:

 
U kunt namen aandragen van in uw ogen geschikte kandi-
daten bij Eunice van Zomeren via email of telefoon. 
Aanmeldingen graag uiterlijk 1 augustus. 

Warme groet,
Eunice van Zomeren 

Classicale vergadering Veluwe
Op 14 juni kwam de classicale vergadering bijeen. 
De afgevaardigden spraken o.a. met elkaar over samen kerk zijn en de huisgemeente onder de classicale 
vergadering. Lees verder op de website: pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

Gerrit Bok, scriba.
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Jeugd-Doe-Dienst – 
Spoorzoeken 

Op 26 juni was het spoorzoeken met de kids in de Eshof. 
Natuurlijk hebben diverse ouders en grootouders ook mee-
gedaan. We zijn begonnen met ‘ontdekken’ van sporen. 
We hebben zelf sporen gemaakt door met auto’s door verf 
te rijden of door zelf met de voeten door verf te lopen. 
Een lekkere kliederactiviteit waarbij veel te ontdekken 
valt. Het versieren van slippers was ook een activiteit waar 
veel creativiteit werd ‘ontdekt’. De tieners hebben de 
opdracht meegekregen om de sporen van God te zoeken. 
Door zelf een thema te kiezen als ‘natuur’, ‘kracht’, ‘lief-
de’ gingen ze foto’s maken waar ze dit weerspiegeld von-
den. Hieruit zijn mooie collages ontstaan. Daarnaast heb-
ben we ook sporen gemaakt in zandkoekjes. Erg lekker 
bleek achteraf. 

Organisatie:
Terwijl de gemeente Nijkerk voortvarend zijn eigen organi-
satie optuigt hoeven wij als Hoevelakense kerken dat eigen-
lijk niet te doen. 
Binnen de kerkelijke gemeente is die structuur er al.
Vanaf het begin van het proces is het Nijkerks diaconaal 
platform in actie. Voor de kern Nijkerk gaat een ploeg aan de 
gang. Voor Hoevelaken ligt het initiatief bij de Dorpskerk en 
de Eshof.
Vanaf het begin haken de Hersteld Hervormde Gemeente en 
de Paulus gemeenschap aan.
Vanuit een kleine en daardoor slagvaardige kerngroep wor-
den alle netwerken van de betrokken personen benaderd en 
tot actie aangezet.

Moderamen: 
In een gezamenlijke vergadering die al gepland was, hebben 
de besturen van de Dorpskerk en de Eshof uitvoerig stil 
gestaan bij de wijze waarop de opdracht is ontvangen en uit-
gevoerd. In alle kerkdiensten in Hoevelaken is vervolgens op 
zondag 19 juni in de gebeden aandacht besteed aan de nieu-
we Hoevelakers.

Feitelijk ligt hierin het begin opgesloten van de acties 
van onze diaconieën. Bij mijn weten is het voor het eerst dat 
we in gezamenlijkheid zo intensief en vruchtbaar hebben 
samengewerkt. Begonnen op 6 mei hebben we op 22 juni deze 
fase van de opvang van vluchtelingen in Hoevelaken afgeslo-
ten.

Namens de diaconieën van alle deelnemende kerken,
Nico van Rootselaar 

Om bij het einde te beginnen

Vanaf 17 juni jl. zijn 13 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest 
in de woningen op De Hilt nr 6 en 8.
Op 6 mei kregen we de sleutels van de Alliantie, keurig 
opgeleverde woningen trouwens,  en op tijd stonden 9 zit-/
slaapkamers klaar met opgemaakte bedden, nachtkastjes, kle-
dingkasten, bedlampjes en een gemakkelijke stoel en/of bank 
en voor zover nodig een werkplek. Verder zijn wasruimtes 
ingericht met wasmachine en droger, is het sanitair klaar 
voor gebruik, zijn woonkamers ingericht met banken, stoelen 
en eettafels en zijn de keukens ingericht met alles wat nodig 
is om maaltijden te bereiden.
In alle ruimtes is raambekleding aangebracht; is de buiten-
ruimte ontdaan van onkruid en, naast de reguliere schoon-
maak, zijn alle ramen van de twee verdiepingen tellende 
woningen binnen en buiten gelapt.
En niet onbelangrijk in deze tijd van moderne communicatie 
en vooral voor vluchtelingen: WIFI doet het ook.

Wat was daarvoor nodig:
Een heel leger van vrijwilligers vaak al verenigd in een eigen 
organisatie waarvan de belangrijkste de kringloopwinkel  van 
de dorpskerk en de hulpdienst Hoevelaken.
Maar er werden veel meer communicatielijnen uitgezet. Te 
noemen, Sigma, werkgroep vluchtelingen Hoevelaken en de 
bibliotheek. De belangrijkste “speler” hierin is echter de 
gemeentelijke overheid Nijkerk; zij is in het hele proces 
eerstverantwoordelijk en zorgt o.a. voor contracten met ener-
gieleveranciers, regelt het verwijderen van een wespennest 
en zorgt voor vertaalde teksten op de afvalcontainers.

Daar lag en ligt ook nu nog de eerste opdracht: zorg voor de 
eerste en primaire opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
de gemeente Nijkerk.
Via hotel de Rode Schuur en het vakantieresort Bad 
Hulckestein komen 13 vluchtelingen uiteindelijk te wonen in 
Hoevelaken.
 
Middelen: 
Tot de voorlaatste dag is alles gerealiseerd met een dichte 
portemonnee. Pas de laatste dagen hebben we een beroep 
gedaan de beschikbare noodfondsen van de diaconieën van 
de deelnemende kerken.
Facebook was bij het verkrijgen van spullen overigens een 
niet onbelangrijk middel; de ingerichte pagina had in korte 
tijd bijna 300 volgers.
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Na het ‘ontdekken’ hebben we een kleine ‘viering’ gedaan. 
Inmiddels waren de gemeenteleden van de Paulus ook gear-
riveerd. Samen hebben we teruggekeken naar de activiteiten, 
waarbij de jeugd een toelichting  heeft gegeven op hun acti-
viteit of hun creaties hebben laten zien. 
Het thema spoorzoeken gaat over de aanwezigheid van God 
in alles, het gaat erom of we Hem willen zien en willen vol-
gen.

We sloten af met ‘eten en drinken’. De zelf versierde en 
gemaakte zandkoekjes gingen er gretig in. Ook de druiven-
rupsjes en de meloen was in korte tijd verdwenen. Het was 
een mooi samenzijn!

Groeten Ilse, Jacquelien, Richard en Gerwin

Queen of Peace Highschool, 
damesslaapzaal en ziekenboeg
Vanaf januari is er gewerkt aan de bouw van de slaapzalen 
en de ziekenboeg. Het is zover! Beide voorzieningen zijn in 
gebruik. Het is een bijzondere aanwinst voor Queen of 

Peace. De dames maken volop 
gebruik van de slaapzalen. 
Hierdoor kunnen ze zich beter 
aan de studie wijden en hoeven 
ze niet elke ochtend en avond 
de lange weg van huis naar 
school af te leggen met alle 
sociale onveilige situaties die 
ze tegen komen. De dames zijn 
heel erg blij met deze slaap-
zaal. 

Inmiddels is ook de ziekenboeg gereed. Twee keer in de 
week komt een wijkzuster langs om patiënten van de school 
maar ook vanuit de omgeving te 
behandelen. Zij wordt onder-
steund door een lokale arts als 
er bijzondere gevallen zijn. Zij 
krijgt ook als taak om twee leer-
krachten van QoP de basisvaar-
digheden bij te brengen van 
meest voorkomen klachten zoals 
malaria, hoofdpijn en het doen 
van diverse testen. Met de zie-
kenboeg op QoP is een mooie 
voorziening toegevoegd voor de gemeenschap in dit gebied.

   Hulp aan Oekraïne 
blijft belangrijk.
De doos ‘kinderen voor kinderen’ 
wordt tot en met september bestemd 
voor Oekraïne. We willen aandacht 
blijven vragen voor de hulp aan 
Oekraïne en speciaal voor de 
kinderen. 

Update ZWO, juli/
augustus 2022

Met deze update willen we u graag informeren 
over de projecten die we steunen. Het gaat om 
Queen of Peace in Uganda, ‘Oekraïne heeft hulp 
nodig’ en Youth for Christ in Georgië. Op een 
andere plaats in de Rondom vertellen we meer 
over de tweede editie van Nacht zonder Dak. 
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De stichting zet zich vooral in om 
medische apparatuur te transporteren 
om ziekenhuizen in Oekraïne te onder-
steunen. Hiervoor halen ze door het 
hele land zelf vaak de goederen op, 
slaan ze op en helpen met elk hulp-
transport met inladen. Daarnaast zor-
gen zij met de Stichting voor de trans-
portkosten, vervoer en contacten zowel 
in Nederland als in Oekraïne. In juni 
hebben ze dit jaar al het 12de transport naar Oekraïne 
gestuurd. 
Met de start van de oorlog geven ze ook hulp op andere 
manieren. Zo hebben we met de Eshof in april kleding inge-
zameld om mee te geven aan het transport. De kleding is 
begin mei meegegaan en goed terechtgekomen bij de lokale 
bevolking.

Met de opbrengst van de doos 
‘kinderen voor kinderen’ wil de 
stichting kinderen ondersteunen 
met een persoonlijk verzorgings-
pakketje. Zij gaan 100 kinderen 
een pakket geven met bad en 

douchegel, handzeep (navulling), tandenborstel en tandpasta. 
Daarbij nog potloden en een boekje. Deze pakketjes zijn heel 
erg welkom en hiermee geven ‘onze’ kids direct hulp aan de 
kinderen in Oekraïne.   

Georgië Nieuws

Summercamp in Georgië
De kidsclub van Beso in Aghaiani gaat ook 
dit jaar op kamp. Ze hebben een accommo-
datie gevonden waar 70 kinderen kunnen 
verblijven voor een week. Vanuit meerdere 
kerken in Georgië, die verbonden zijn met 
Youth for Christ, gaan ze op kamp. 
De Eshof draagt financieel bij zodat de 20 
kinderen uit Aghaiani mee kunnen. We hopen dat ze een leuk 
kamp hebben!

Day Care Centre in Tbilisi
In voorgaande berichtgeving hebben we al aangegeven dat 
we YfC Georgië willen steunen door het realiseren van een 
eigen gebouw in Tbilisi. De Eshof wil de komende jaren 
hiervoor sparen en heeft de afspraak gemaakt dat Georgië 
een andere partner zoekt die minimaal de helft bijdraagt aan 

deze ‘eigen plek’ in Tbilisi. Het mooie nieuws is dat ze deze 
hebben gevonden met ‘Foundation for the Nations’. We spa-
ren als Eshof nog één of twee jaar mee en dan kunnen ze 
wellicht een eerste stap zetten in hun ‘eigen plek’ in Tbilisi. 
Mooi nieuws in deze onrustige tijden voor het team van YfC 
in Georgië. 

In een Whatsapp gesprek met Eliso, directeur van YfC 
Georgië, hebben we gesproken over de situatie in Georgië. 
Hierbij vallen drie dingen op: Het eerste is dat er enorm veel 
vluchtelingen zijn in Georgië. In het begin waren het vooral 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne zelf en nu zijn het meer 
economische vluchtelingen uit Belarus en Rusland. Het 
tweede zijn de enorme prijsstijgingen; “every day prices go 
up”! En dan nog één ‘positief’ geluid: “sinds de oorlog 
bestaat Corona in Georgië niet meer……..”.
Het ZWO team ziet er naar uit om naar Eliso en Beso in 
Tbilisi en Aghaiani te gaan. De situatie laat het echter nog 
niet toe. We hopen spoedig op een gewijzigde situatie dat het 
wel mogelijk is. Ondertussen bouwen we stapje voor stapje 
verder aan onze relatie met het team in Georgië.  

Collecte Nacht Zonder Dak, 21 augustus 2022
Op 21 augustus mag de ZWO opnieuw een collecte invullen. 
We willen met deze collecte graag aansluiten bij de activiteit 
van Nacht Zonder Dak. Nacht Zonder Dak vraagt aandacht 
voor kinderen die ergens in de wereld zonder een dak boven 
hun hoofd moeten slapen. Naast de bewustwording van deze 
situatie, willen we ook de jongeren die meedoen vragen om 
een goed doel te steunen. Dit goede doel bestaat uit het 
opzetten van een model-boerderij bij Queen of Peace in 
Uganda om zo de gemeenschap verder te versterken. Door 
de sponsoring van de jeugd en de begeleiding van Nacht 
Zonder Dak en door deze collecte verwachten we een mooie 
start te maken met de eerste koe en een eerste koppel kippen 
van 500 stuks.

Sponsoring voor Ugandese families
De organisatie QoP staat voor het ontwikkelen van de arme 
gemeenschap in het district Mpigi in Uganda. QoP heeft de 
afgelopen jaren een middelbare school gesticht om zo de 
jongeren in de gemeenschap de mogelijkheid te bieden om 
zich te ontwikkelen en de armoede te ontgroeien. Wij willen 
met Nacht Zonder Dak enkele gezinnen binnen de gemeen-
schap ‘versterken’ door te investeren in hun toekomst. 
De landbouwleraar van QoP gaat met enkele gezinnen inves-
teren in de verzorging van koeien en kippen. Door de gezin-
nen een koe of kippen te geven, kunnen ze de melk en de 
kippen(vlees) verkopen. Het inkomen dat ze hiermee verdie-
nen, kunnen ze gebruiken om hun eigen leefomstandigheden, 
zoals eten, wonen en gezondheid te verbeteren. Zo krijgen de 
jongeren binnen het gezin de kans om naar school te gaan en 
hoeven ze niet op het land te werken voor inkomen voor de 
rest van het gezin. 

Gerwin Duine
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Gastpredikanten 
in de 

zomerperiode.

De zomer is begonnen en 
velen gaan genieten van een periode van rust en het 
doen van andere dingen dan werken. Dat geldt ook 
voor Ellie die in deze periode gaat genieten van een 
welverdiende vakantie.
Dat betekent dat we in de maanden juli en augustus 
vijf, veelal bekende gastvoorgangers in de Eshof 
tegemoet kunnen zien.

Op 17 en 31 juli zal ds. Yolanda Voorhaar uit Ede 
voorgaan.

Op 31 juli stond aanvankelijk ds. 
Jenny van der Veen op het rooster, 
maar Jenny is op 24 december van 
het vorig jaar onverwacht overleden. 
Gelukkig was Yolanda bereid om ook 
deze zondag voor haar rekening te 
nemen. Velen zullen Yolanda nog wel 
kennen uit de periode dat zij ‘de 
Eshof’ als interim predikant onder-
steunde in het jaar na het overlijden 

van Dirk Monshouwer. Zij was de partner van Meindert 
Dijkstra, ook een regelmatig gastvoorganger in de Eshof. 
Meindert overleed op 12 april 2020. 
Na haar vertrek bij ‘de Eshof’ is Yolanda tot haar emeritaat 
in 2017 verbonden geweest aan de PG te Arnhem. Het gemis 
van haar partner Meindert is groot maar ze heeft de draad 
van het voorgaan in kerkdiensten weer opgepakt, hoewel ze 
niet elke zondag meer voorgaat. Aan ‘de Eshof’ bewaart 
Yolanda goede herinneringen en dus komt ze graag naar 
Hoevelaken. 

Op 24 juli zal ds. Toos Wolters voorgaan. 
Dat zal ook de laatste keer zijn. 
Vorig jaar op 11 juli was de eerste 
keer dat Toos haar opwachting 
maakte in de Eshof. Ze was destijds 
als pastor theoloog verbonden aan 
de oecumenische Johannescentrum 
gemeente in Utrecht. 
Sinds 8 mei is Toos als predikant 
verbonden aan de PG te Niekerk-
Oldekerk-Faan-Enumatil. Voor wie 
dat niet direct paraat heeft: deze dorpen en buurtschappen 
liggen in de provincie Groningen, halverwege Groningen en 
Leeuwarden. Gelukkig is Toos bereid om de reis naar 
Hoevelaken nog een keer te aanvaarden maar de afstand is te 
groot om jaarlijks voor een kerkdienst deze reis te maken.

Op 7 augustus gaat ons eigen gemeentelid Lieske 
Duim voor
 Wie kent Lieske niet als betrokken 

gemeentelid en theoloog. In 2015 heeft 
Lieske het roer rigoureus omgegooid 
en is begonnen aan een studie theolo-
gie. Sinds enige jaren gaat Lieske 
regelmatig voor in kerkdiensten in de 
Eshof.
Naast haar studie heeft Lieske ook nog 
tijd voor andere dingen. In ‘de Eshof’ 

is ze vrijwilligercoördinator, d.w.z. Lieske probeert de vraag 
naar en het aanbod van vrijwilligers op elkaar af te stemmen 
en dat verloopt zeer succesvol, hoewel het tekort aan vrijwil-
ligers daarmee niet wordt opgelost maar wel verlicht.
Voor de gemeente Nijkerk is Lieske bestuurslid van SIGMA, 
een organisatie die informeert, adviseert en ondersteunt bij 
vragen op het gebied van Welzijn, Zorg en Wonen. Daarnaast 
is Lieske betrokken bij een burgerinitiatief in Nijkerk om het 
plaatsen van zonnepanelen, ook op andermans daken te pro-
moten. Dat ze daarin inmiddels zeer deskundig in is bleek 
wel op de avond van 2 juni waarin voor een grote groep 
belangstellenden het onderwerp  ‘Gasvrij Hoevelaken’ cen-
traal stond.

Onze laatste gastpredikant in de zomerperiode is op 
28 augustus ds. Jan de Vries uit Eemnes. 
Voor Jan is ‘de Eshof’ geen onbekend 
terrein. Zijn partner Simonet Schoon 
was de regisseur en zoon Lodewijk had 
de muzikale leiding over de musical 
Jozef die in februari van 2020, pal voor 
de coronacrisis met veel succes in de 
Eshof was te zien. Beiden zijn in 
dezelfde rol ook weer actief voor de 
musical Kaïn, die in februari 2023 in 
de Eshof zal zijn te zien.

Jan is predikant en als geestelijk verzorger verbonden aan 
Sherpa, een instelling voor mensen met een beperking. 
Daarvoor was hij predikant van de Gereformeerde Kerk in 
Haamstede en Bussum. 

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

3, 10, 24 en 31 juli
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 vro-
lijke vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen in 
Hoevelaken blij maken!

17 juli
Stichting Hulpdienst Hoevelaken.
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorga-
nisatie die in 1985 is ontstaan uit een initia-
tief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de 
inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziek-
te, een handicap, leeftijd of andere omstan-
digheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van 
de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

7 augustus
Stichting Moederzorg
Saskia van’t Veer komt in haar werk als kraamverzorgster 
regelmatig bij gezinnen waar een 
kind in armoede geboren wordt. Het 
grijpt haar altijd enorm aan om 
ouders of een alleenstaande moeder, 
na de bevalling, te moeten achterla-
ten in een situatie die onveilig, 
stressvol en armoedig is. Daarom besloot zij te willen helpen 
en is Stichting MoederZorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia 
o.a. aantreft zijn kapotte onveilige tweedehands spullen zoals 
bedjes, kinderwagens en boxen. Vieze beschimmelde matras-
jes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, 
bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met 
enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. Help 
je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor 
haar kind kan zorgen?

14 augustus
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen dicht-
bij, die het (financieel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig. 

21 augustus
ZWO voor Nacht zonder Dak
Op 21 augustus mag de ZWO opnieuw een collecte invullen. 
We willen met deze collecte graag aanslui-
ten bij de activiteit van Nacht Zonder Dak. 
Nacht Zonder Dak vraagt aandacht voor kin-
deren die ergens in de wereld zonder een 
dak boven hun hoofd moeten slapen. Naast 
de bewustwording van deze situatie, willen 
we ook de jongeren die meedoen vragen om een goed doel 
te steunen. Dit goede doel bestaat uit het opzetten van een 
model-boerderij bij Queen of Peace in Uganda om zo de 
gemeenschap verder te versterken. 
Sponsoring voor Ugandese families
De organisatie QoP staat voor het ontwikkelen van de arme 
gemeenschap in het district Mpigi in Uganda. QoP heeft de 
afgelopen jaren een middelbare school gesticht om zo de 
jongeren in de gemeenschap de mogelijkheid te bieden om 
zich te ontwikkelen en de armoede te ontgroeien. Wij willen 
met Nacht Zonder Dak enkele gezinnen binnen de gemeen-
schap ‘versterken’ door te investeren in hun toekomst. De 
landbouwleraar van QoP gaat met enkele gezinnen investe-
ren in de verzorging van koeien en kippen. Door de gezinnen 
een koe of kippen te geven, kunnen ze de melk en de 
kippen(vlees) verkopen. Het inkomen dat ze hiermee verdie-
nen, kunnen ze gebruiken om hun eigen leefomstandigheden, 
zoals eten, wonen en gezondheid te verbeteren. Zo krijgen de 
jongeren binnen het gezin de kans om naar school te gaan en 
hoeven ze niet op het land te werken voor inkomen voor de 
rest van het gezin. 

28 augustus
Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waar-
voor vaak een collecte bestemd is heeft 
de diaconie van de Eshof ook uw steun 
hard nodig. Met uw steun kunnen wij 
gezinnen in Hoevelaken, die in financiële 
nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 
doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te 
begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In nood-
situaties 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 bij-
drage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd! 
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4 september
Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen 
zonder huis in de breedste zin van de beteke-
nis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen 
die op straat leven, hulp in de vorm van dag- 
en nacht opvangvoorzieningen maar ook hulp 
in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen 
dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere 
dagen is uw bijdrage van harte welkom!

William Bouw

Uitnodiging 
Nacht zonder Dak

De Eshof organiseert, na een succesvolle eerste 
keer, ook dit jaar de activiteit ‘Nacht Zonder 
Dak’ in Hoevelaken van zaterdag op zondag 3 en 
4 september 2022. ‘Nacht zonder Dak’ is een 
unieke en leerzame actie waarin jongeren op een 
positieve manier samenwerken en zich inzetten 
voor andere jongeren. De organisatie wordt door 
diverse leden van de Eshof georganiseerd.

Wat is Nacht zonder Dak?
Nacht Zonder Dak is een actie waarbij een groep jongeren 
één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt ‘bouwsel’ van 
plastic en kartonnen dozen, net zoals jongeren in noodsitu-
aties ergens in de wereld elke nacht moeten doen. De kin-
deren kunnen zich hiervoor laten sponsoren. De opbrengst 
gaat naar de kinderen van de gemeenschap rondom de 
middelbare school Queen of Peace in Uganda. Met de 
opbrengst gaat de leraar landbouw van de school leerlingen 
helpen met de aankoop en verzorging van koeien en kip-
pen. Door de gezinnen van de leerlingen een koe of kippen 
te geven, kunnen ze de melk en de kippen verkopen. Het 
geld dat ze hiermee verdienen, kunnen ze gebruiken om 
hun eigen leefomstandigheden (eten, wonen, gezondheid 
én onderwijs!) te verbeteren.  

Begeleiding
De actie wordt door het projectteam voorbereid en in het 
weekend zelf zullen meerdere vrijwilligers meehelpen om 
de actie tot een succes te maken. Naast het bouwen van een 
eigen dak boven het hoofd, staat het weekend boordevol 
leuke en leerzame activiteiten. 

Denk aan sport & spelactiviteiten op de velden van SC 
Hoevelaken, een speurtocht en ’s avonds zelf marshmal-
lows maken bij een kampvuur. Uiteraard zijn er tijdens de 
nacht ‘nachtwakers’ aanwezig om ervoor te zorgen dat de 

kinderen veilig kunnen overnachten. In het eten & drinken 
gedurende de actie is voorzien. Mocht het regenen, dan wor-
den de activiteiten verplaatst naar de Eshof.

(We zoeken nog vrijwilligers die willen nachtwaken, 
begeleiden bij het bouwen en de activiteiten of met de 
catering. Meld je hiervoor aan bij Annemarie.

Kosten & Sponsoring
Aan de activiteit zijn geen kosten verbonden. We doen wel een 
oproep aan de kinderen zich te laten sponsoren of geld in te 
zamelen voor het Uganda project. 

Opgeven!
Lijkt het je leuk voor je kinderen of ken je kinderen in de 
omgeving die hier graag aan mee willen doen? Dat kan, want 
zijn zij tussen de 10 en 15 jaar? Geef ze dan zo snel mogelijk 
op bij Annemarie. Dit kan tot vrijdag 15 juli. Je ontvangt dan 
zo snel mogelijk aanvullende informatie. Vrienden of vrien-
dinnen zijn ook welkom. 

Groetjes namens het projectteam Nacht zonder Dak, 
Gerwin Duine, Annika van Oosterom, 

Harm Bouta, Marco Kruijsbergen, 
Irene van Vliet en Annemarie van der Meulen

     

       Kleine sfeerimpressie van Nacht zonder Dak 2021
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Gezocht:  cantor M/V
Omdat onze cantrix Annahes Odink na veel jaren 
heeft besloten te stoppen met haar activiteiten zijn 
we op zoek naar een vervanger. Een uitgebreide 
omschrijving van taken en gewenste eigenschappen 
kan je opvragen bij Evert Veldhuizen, de voorzitter 
van de cantorij,  hieronder volgt een samenvatting. 

Heb je interesse: neem dan contact op met Evert, bij hem kan 
je ook terecht voor beantwoording van vragen. En mocht je 
iemand kennen die mogelijk interesse heeft, geef deze infor-
matie dan aan hem of haar door!

de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aanspre-
kende liturgie. Dat betekent onder andere een liturgie waarin 
sprake is van interactie tussen voorganger, organist /pianist, 
cantorij en gemeente. We zoeken naar eigentijdse vormen en 
putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels 
en dienstboeken. Organist / pianist en cantor hebben een 
belangrijke inbreng in het voorbereiden en de vormgeving van 
vieringen.

cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 
6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee 
aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woens-
dag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van 
eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair 
gericht op het instuderen van de te zingen liederen, daarnaast 
zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de canto-
rijleden. Enkele diensten zijn oecumenisch en wordt er samen 
gezongen met het Pauluskoor. 

rol / taken cantor
•	 voorbereiding en leiding van de repetities
•	 begeleidt de cantorij tijdens de repetities op de piano
•	 directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten 

waarin  de cantorij zingt
•	 deelname aan het liturgisch werkoverleg
•	 overleg met de predikant en musici over de te zingen lie-

deren
•	 probeert het zangniveau van de cantorij te allen tijde te 

verhogen

gewenste eigenschappen van de cantor
•	 ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek
•	 het vermogen om de cantorij en de gemeente met enthou-

siasme en plezier te activeren
•	 plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici
•	 openstaan voor de liturgie die in ‘de Eshof’ wordt gebruikt

vergoeding
De cantor wordt gezien als een professionele vrijwilliger die 
zijn / haar specialistische kennis en vaardigheden structureel 
ten dienste stelt van ‘de Eshof’, 

hij / zij kan een vergoeding ontvangen voor de werkzaam-
heden.

reacties
Vragen en reacties: tot en met 9 juli bij Evert Veldhuizen,

           Evert Veldhuizen

De Eshoftuin: 
Het is volop oogsttijd.  

Groenten, bloemen en krui-
den: het is er weer volop in de 
tuin. Het groeizame weer, de 
passie van de tuingroep en de 
jarenlange ervaring zorgen 
voor een weldadige oogst.  
Het is genieten aan de 
Veenwal.

De tunnelkas is goed in gebruik, 
tomaten en aubergines als experi-
ment doen het goed. Kom gerust 
op woensdag- en zaterdagochtend 
kijken en neem wat aanwezige 
verse groenten, kruiden en bloe-
men mee. Wij zijn dan aan het 
wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. Tijd voor een 
praatje is er altijd, zeker na 11 uur.         

Elke woensdag- en zater-
dagochtend van 11.00 uur 
tot 12.00 uur bent u van 
harte welkom. 

Als u wilt, kunt u een finan-
ciële bijdrage overmaken 

naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: 
NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 

Janny Dammingh




