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zoektocht
       

Zo veel mensen, zo veel vragen....
Waarom is er zo veel pijn?

Waarom kan een mens niet altijd
vrolijk en gelukkig zijn?

Waarom is er haat en oorlog,
is er zo veel grootheidswaan?
Waarom doet de één de ander

zulke wrede dingen aan?

Waarvoor leven we op aarde?
Wanneer heeft het leven zin?

Welke wegen zijn begaanbaar?
Is er ook een nieuw begin?
Is het wijs om te geloven?

Zou er wel een God bestaan?
Kun je iets van hem ervaren
en wat heb je daar dan aan?

Zo veel mensen, zo veel vragen....
Soms een antwoord, soms een hint,
soms niet meer dan een vermoeden,

evev vluchtig als de wind.
Hier en daar een beetje houvast.
Maar ons kennen heeft een grens.

Zoeken, vinden, verder vragen,
is kenmerkend voor een mens.

   G. Brokerhof-van der Waa

uit de bundel jaarringen
veertigdagentijd



zondag 06 maart  10:00 uur  de Eshof Ds D van Loo (Amersfoort)   
       m.m.v. de Cantorij, 4e van de 40-dagen-tijd,  
       Viering  maaltijd van de Heer    
       Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd,   
       Vorming & Toerusting 

zondag 13 maart  10:00 uur  de Eshof Ds P Breure (Voorthuizen)
       5e van de 40-dagen-tijd
       Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Cantorij 

zondag 20 maart  10:00 uur  de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
       6e van de 40-dagen-tijd,     
       Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd 

   19:00 uur  de Eshof  Vesper Lieske Duim
       Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
 
maandag 21 maart 19:00 uur  de Eshof  Vesper Gerda van Vilsteren
       Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd 

dinsdag 22 maart  19:00 uur  de Eshof  Vesper Linda de Wals
       Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
 
woensdag 23 maart 19:00 uur  de Eshof  Vesper Cees Otte
       Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
 
donderdag 24 maart 19:00 uur  Pauluscentrum G van Vilsteren en L Duim
       Open dienst Witte donderdag
 
vrijdag 25 maart  19:00 uur  de Eshof  pastor B Piepers
       Open dienst. M.m.v. de Cantorij. Goede vrijdag
       Collecten: Plaatselijk werk: Paaspakketten,  
        Muziek en liturgie
 
zaterdag 26 maart 22:00 uur  de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
       m.m.v. de Cantorij 
       Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Eredienst 

zondag 27 maart  10:00 uur  de Eshof  Ds R Rosmolen (Hoogland)
       Bediening van de doop,
       Collecten: JOP Jeugdwerk en PKN,   
       Vorming & Toerusting 

zondag 03 april  10:00 uur  de Eshof  Drs E Idema
       Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken,  
       Muziek en Liturgie
 
zondag 10 april  10:00 uur  de Eshof  Lieske Duim en verteller 
       Collecten: Eigen diaconie, Eredienst 
      

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
vrijdag 04 maart  n.t.b.  Heeswijk Weekend bij de Norbertijnen in Heeswijk
       Kloosterweekend eind
 
zondag 06 maart  n.t.b.  Heeswijk Weekend bij de Norbertijnen in Heeswijk
       Kloosterweekend start
 
maandag 07 maart 20:00 uur  Cursus basispastoraat

dinsdag 08 maart  19:30 uur  Pastorale Raad

woensdag 09 maart 13:30 uur Activiteitengroep
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 10 maart 20:00 uur Kerkenraad

maandag 14 maart 20:00 uur Cursus basispastoraat

dinsdag 15 maart  20:00 uur Tegen de zon in kijken
     Irvin Yalom 

woensdag 16 maart 20:00 uur Repetitie Cantorij
   19:30 uur  De Stoutenborgh  Filmcafe: Erbarme Dich 

donderdag 17 maart 20:00 uur College van Kerkrentmeesters

maandag 21 maart 20:00 uur   Wijkteam 2

dinsdag 22 maart  13:30 uur Activiteitengroep
     paasmiddag
 
woensdag 23 maart 20:00 uur Repetitie Cantorij

woensdag 30 maart 20:00 uur Repetitie Cantorij
   13:30 uur   Pastoraal overleg

donderdag 31 maart 20:00 uur Moderamen

dinsdag 05 april  20:00 uur  Bestuursvergadering
 
woensdag 06 april 20:00 uur Diaconie
   13:30 uur Activiteitengroep
   20:00 uur Repetitie Cantorij

maandag 11 april  20:00 uur Kinderdienstleiding
   
woensdag 13 april 20:00 uur Repetitie Cantorij

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Ellie Boot heeft 
spannende weken achter de rug na 
de ontdekking van borstkanker. Op 
29 januari is ze geopereerd. Tien 
dagen later werd de uitslag van het 
weefselonderzoek bekend. Gelukkig bleek het om een 
weinig agressieve tumor te gaan die niet lijkt te zijn uit-
gezaaid. Er wordt op 1maart begonnen met de bestralin-
gen en de laatste bestraling valt op 23 maart. Vlak voor 
Pasen is Ellie dan klaar. Daarna zal er geen verdere 
behandeling noodzakelijk zijn.

De gezondheid van Roel Burema 
 was een periode vrij stabiel en daarom was 

er even sprake van dat hij niet langer in het hospice zou 
kunnen verblijven.  De laatste weken gaat hij echter 
langzaam achteruit en verblijft hij nog in het hospice. 
Hij heeft op eigen verzoek op 16 februari een MRI van 
zijn hoofd laten maken.  Daaruit is naar voren gekomen 
dat er een nieuwe hersentumor in zijn voorhoofd zit. Hij 
heeft 19 februari een insult gekregen en kan daardoor 
langere tijd niet van zijn bed af. 
 
Woutje Bos-van der Horst  heeft in 
december een darmoperatie ondergaan. Het was de 
tweede in acht weken, dus een flinke aanslag op haar 
gezondheid. Nu gaat zij langzaam vooruit en het wach-
ten is op mooi weer. Zij wil graag naar buiten, maar met 
haar 86 jaar kan ze dat niet zo snel op eigen kracht 
doen.

Bij Floor Huurdeman  leek het goed te 
gaan, totdat de MRI in januari anders uitwees. De her-
sentumor was teruggekomen en op 25 januari volgde 
opnieuw een ingrijpende, risicovolle operatie. De opera-
tie is geslaagd, 95-99% van de tumor kon worden ver-
wijderd, wat betekent dat er nog een heel klein restje is 
achtergebleven. Er is inmiddels besloten om niet nog-
maals operatief in te grijpen, maar de resttumor en het 
tumorbed allereerst te behandelen middels lokale bestra-
ling. Het is de bedoeling dat Floor binnenkort met René 
of Annemieke naar Duitsland gaat, waar ze met proto-
nen bestraald kan worden. Met deze methode kunnen ze 
gezond, omliggend weefsel beter sparen, belangrijk 
omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. 

Floor zal gedurende 6 weken, 5 dagen in de week 
bestraling krijgen met wekelijks een gift chemo. De 
weekenden kan Floor thuis zijn. Na deze periode zullen 
enkele weken rust volgen en daarna zal Floor een jaar 
chemotherapie in tabletvorm krijgen, wat in principe 
thuis kan worden gegeven. Het is weer een heel inten-
sief traject dat te wachten staat, maar Floor toont zich 
strijdvaardig en levenslustig!     

Nelly Clement  moest op 17 
februari naar het ziekenhuis. Zij is daar geopereerd en 
heeft een nieuwe heup gekregen. Na één dag mocht ze 
al voorzichtig proberen te lopen en kwam de therapeut 
langs om haar weer ’’op de been’’ te helpen . Nelly 
mocht 20 februari weer naar huis, waar ze tijdelijke 
hulp krijgt van de buurtzorg. Als die er niet is dan is 
Gab er ook nog.

Tom van Noord werd onver-
wacht in het ziekenhuis in Ede opgenomen. Hij had een 
heel pijnlijke darm en de reden daarvan was onduidelijk. 
Ondanks pijnstillers bleef de pijn en de darmverdikking 
onveranderd. Een niersteen bleek de darm stil te leggen. 
Daardoor konden ook de pijnstillers de plaats van 
bestemming niet bereiken. Hij mocht een week naar 
huis om aan te sterken. Maandag 22 februari moest hij 
terug voor onderzoek en diezelfde week donderdag voor 
de uitslagen. Onderzoek moet duidelijk maken waarom 
hij eerst 4 kilo aankomt en vervolgens 12 kilo(!) afvalt. 
    
Wil de Meij  heeft nog niet zo lang 
geleden 6 bypasses gehad. Dat bleek later nog niet 
genoeg te zijn. In februari is zij gedotterd en zijn er 6 
stents in de grote aderen geplaatst. Er is ook een lekken-
de hartklep geconstateerd, maar dat wordt niet aange-
pakt . Als revalidatie moet zij twee keer in de week bin-
nen fietsen. Buiten voelt ze zich nog niet zeker genoeg 
en is zij in de auto wat veiliger.   

Anneke de Booy-Vermeer is op 4 februari 
opgenomen in het ziekenhuis om een dag later een grote 
operatie te ondergaan.  Daarbij is er nieuw weefsel inge-
hecht. De operatie is goed gegaan, maar Anneke heeft 
nog veel pijn. Over twee maanden weet ze pas of het 
weefsel aangeslagen is. Zij is heel blij met de hulp van 
haar zoon en schoondochter die er niet alleen voor haar, 
maar ook voor haar man Jan zijn.   
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Uit de gemeente
Wil Berle  voelt zich goed na de 
operatie waarbij 80% van de tumor is verwijderd. Er zit 
een verdachte vlek waarvan niet bekend is wat het is. 
Via een second opinion is hij bij een arts in het AVL-
ziekenhuis in Amsterdam gekomen die een kringspier-
besparende behandeling kan uitvoeren. 
“Wait and see” wordt die genoemd.
Hij wacht nu op een telefonische afspraak voor behan-
deling en daarna moet hij ieder kwartaal terug voor con-
trole. 

Jan den Hartog  heeft in Italië een 
ski-ongeluk gehad. De kop van zijn bovenbeen heeft 
zich door de kom van de heup geboord en heeft deze 
verbrijzeld. Hij is naar het UMC vervoerd, waar 23 
februari twee chirurgen gaan proberen de heupkop te 
restaureren. Het is in principe reparabel, maar het 
kraakbeen niet. Dit soort trauma’s worden altijd in 
Utrecht geopereerd, dus Jan is op de juiste plaats voor 
de behandeling.     

Ik wil graag iedereen, ook wie hier niet is genoemd en 
alle mantelzorgers onder ons, van harte sterkte 
wen¬sen.

IN MEMORIAM 
HENDRIKA UITERWIJK – VAN EKEREN 

Henny Uiterwijk is de laatste 
jaren van haar leven verzorgd is 
in de Lisidunahof in Leusden en 
heeft steeds contact  gehad 
met ds. René Rosmolen. 
Daarom heeft hij onderstaand  
“in memoriam”  geschreven:

“Op 6 februari jl. is Henny 
Uiterwijk overleden. Sinds 15 juni 2012 werd zij ver-
zorgd in de Lisidunahof. Daar ben ik haar echtgenoot 
Wim Uiterwijk veel tegengekomen; trouw bezocht hij 
Henny in Leusden nadat hij vele jaren als haar mantel-
zorger voor haar had gezorgd.
Henny zag het levenslicht op 1 juni 1930, zij groeide op 
in Woerden. Na hun huwelijk streken Wim en Henny 
via Meppel uiteindelijk neer in Hoevelaken. Hun kinde-
ren Coby en Cees bewaren warme herinneringen aan de 
zorgzaamheid en aan de creativiteit van hun moeder. 
Ook kon Henny goed luisteren. Naast haar gezin heeft 

Henny jaren lang barwerk gedaan bij de voetbalvereni-
ging en zong zij bij Vox Jubilans. Nadat de kinderen het 
huis uit waren genoten Wim en Henny van de vele rei-
zen naar Bali en Botswana. 
In een drukbezochte Eshof werd op 12 februari jl. de 
dankdienst voor haar leven gehouden waarin Psalm 23 
gelezen werd. Moge de Goede Herder haar dragen en 
Wim nabij zijn in het gemis.”
Ds. René Rosmolen

FELICITATIES
Op 23 december is Sanne geboren, zij is een dochter 
van Ton en Lisette van Eekelen-Hoksbergen en een 
zusje is van Nienke. Zij was bij de 
geboorte precies 50 centimeter en woog toen 3.535 
gram. Ouders en zus, van harte gefeliciteerd met deze 
gezinsuitbreiding! 

Op 2 februari is bij het gezin Heining 
Sophie geboren. Bij haar geboorte woog ze 3.750 gram. 
Ilse en Marco zijn heel blij dat het men hun dochter 
goed gaat.
Ouders en zus en broer van harte gefeliciteerd met dit 
wonder van nieuw leven!

Februari 2016 was een maand zonder huwelijksjubilea, 
maar net vóór het uitkomen van deze Rondom kunnen 
we toch een bruidspaar vermelden. Op 3 maart waren 
Hannah en Jan Willem Wicherink-van der Herberg 
(Julianalaan 53) veertig jaar getrouwd. 
Lief bruidspaar, namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd!

       
  Kees van Rietschoten
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Kerkdienst en liturgie

Op de website van de PKN 
staat een artikel Kerk 2025: 
“De organisatie van de 
Protestantse Kerk in 
Nederland – en dus ook van 
de gemeenten - gaat verande-
ren. Die wordt eenvoudiger. 
Hierdoor ontstaat er meer 
ruimte voor de inhoud – het 
geloof. Het geloof en de 

geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisa-
tie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om 
geloven”.

Nu Ellie tijdelijk “buiten dienst” is, wordt duidelijk wat 
er allemaal komt kijken voor het invullen van de rubrie-
ken “Uit de gemeente” en “Kerk en liturgie”. Het geloof 
en de geloofsgemeenschap zijn ongetwijfeld belangrij-
ker, maar er wordt heel wat georganiseerd. Ook in de 
Eshof.

Zondag 13 maart is er een bijzondere dienst, die 
geleid wordt door ds. Peter Breure uit Voorthuizen. 
Marry van Bruggen en Linda van den Born werken 
namens basisschool De Spreng mee aan deze dienst. 
Kinderen van De Hoeve worden ook gevraagd mee te 
doen. Het is duidelijk een dienst voor ‘jong en oud.  

In de zondagen van de 40-dagen-tijd wordt er gecollec-
teerd voor Kerk in Actie. Daarbij zijn er veel bestem-
mingen en die variëren van Steun aan Syrische vluchte-
lingen en een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
tot een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam. 
Ook alle collecteopbrengsten van de vespers zijn 
bestemd voor de 40-dagen-tijd projecten van Kerk in 
Actie.  

Zondag 20 maart is het Palmzondag en gaat ds. Dio 
Soeteman in de dienst voor. Alle  kinderen mogen weer 
palmpasenstokken maken. Evenals vorig jaar beginnen 
we gezamenlijk in de kerkzaal en vlak na het begin van 
de viering vertrekken de kinderen naar de andere zalen. 
Heeft u nog een kale palmpaasstok van vorig jaar thuis? 
Neem die mee en er komt een kleurige palmpaasstok 
voor terug.
Die zelfde dag wordt er ’s avonds gestart met de vespers 
en zullen er in de Stille Week iedere avond vespervie-
ringen zijn. ‘Vesper’ betekent ‘avond’; het woord is 
liturgische taal voor ‘avondgebed’. De vespers zijn 
voorbereid in oecumenisch verband. De eerste vesper 
wordt geleid door Lieske Duim. Op maandagavond leidt 
Gerda van Vilsteren de vesper en dinsdagavond neemt 

Linda de Wals de leiding voor haar rekening. De laatste 
vesper wordt afgesloten door Cees Otte.

Witte Donderdag zullen we vieren in het 
Pauluscentrum. Het is een ‘open viering’ waarin we de 
gewoonten van de Paulusgemeenschap volgen en waar 
wij als Eshofgemeente te gast zijn en kunnen luisteren 
naar het Pauluskoor.

Op Goede Vrijdag is er om 19.00 uur een viering in 
de Eshof. In deze viering zingt de cantorij en verleent 
pastor Ben Piepers zijn medewerking en zijn de ‘buren’ 
van de Paulusgemeenschap onze gast.   

De Paasnacht is het moment waarop we vieren dat het 
licht het wint van de duisternis. Wij nemen afscheid van 
de kaars die sinds Pasen 2015 onze weg heeft verlicht. 
Die kaars was geschilderd door kinderen van de basisca-
techese. Allerlei symbolen die te maken hebben met 
licht, met (samen)leven en opstanding uit de dood ver-
sieren de kaars.      
Dit jaar heeft Liesbeth Geelhoed de nieuwe paaskaars 
beschilderd. Zij heeft zich laten inspireren door ‘Het 
Lam Gods’. De apostel Johannes betitelt Jezus Christus 
als het ‘Lam Gods’ en ‘Het Lam Gods’ vindt zijn oor-
sprong in het bijbelboek Exodus hoofdstuk 12 : de 
instelling van het Pascha/Pesach. De kaars is o.a. 
beschilderd met het kruis, het anker, Pasen 2016 en 
lichtstralen vanuit de hemel.
Ook in deze paasnacht zingt de cantorij en wordt de 
dienst geleid door ds. Dio Soeteman. 
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.

Door de afwezigheid van Ellie is er een grote verschei-
denheid aan gastpredikanten en één van die predikanten 
is ds. René Rosmolen. Hij gaat Paasmorgen voor en 
voor hem is het ook een bijzondere dienst. Er is die 
morgen namelijk een dopeling en het is voor ds. 
Rosmolen lang geleden dat hij een kindje heeft gedoopt. 
Hij is namelijk werkzaam in de Lisidunahof in Leusden 
en werkt daar met oudere mensen. In 2015 was er geen 
dopeling met Pasen, maar nu wordt Lieke Schotman 
gedoopt. Lieke Jantina Veronica is op 27 augustus gebo-
ren en is de dochter van Bas en Janita Schotman-
Bosman. Het gezin woont aan de Wilhelminalaan 7.

In de volgende Rondom wordt er uitgebreid verteld over 
de dienst op 10 april. Daarin heeft Lieske Duim de lei-
ding en is er een verteller. Die dag is er de afsluiting van 
de basiscatechese.
          

Kees van Rietschoten
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De kerkenraadsvergadering van donderdag 21 januari 
2016 was al voorbereid toen we het onverwachte bericht 
van Ellie Boot kregen dat ze borstkanker heeft. Het 
maakt de nabije toekomst voor Ellie en haar gezin onze-
ker. Ook voor onze kerkgemeenschap heeft het direct 
consequenties, maar dat is van secundair belang. Een 
vergaderagenda is snel aangepast en praktische zaken 
kan je regelen. Het herstel van Ellie is het belangrijkste 
en daarin leven we als kerkenraad en gemeente met 
Ellie mee. 

Hoe het met Ellie gaat, kunt u lezen in haar blog op de 
internetsite van De Eshof en ongetwijfeld ook elders in 
de Rondom.

ZIEKTEVERVANGING ELLIE
Met dank aan Frits Harmsen heb ik de kerkenraad kun-
nen melden dat tot en met april voor de meeste kerk-
diensten vervanging voor Ellie gevonden is. (Op het 
moment dat ik dit artikeltje schrijf hebben we voor alle 
diensten een oplossing.) In de loop van de komende 
periode bekijken we in overleg met Ellie in hoeverre 
vervanging na deze periode nog nodig is. Ellie heeft 
aangegeven dat ze bij haar re-integratie het liefst begint 
met het oppakken van de zondagse preekbeurten.

De pastorale werkzaamheden van Ellie worden opge-
pakt door het team van pastoraal medewerkers en de 
ouderlingen. Ds. Marian van Giezen wordt benaderd (en 
is inmiddels bereid gevonden) om bij te springen in de 
gevallen dat een predikant noodzakelijk is. Als backup 
voor Marian worden Ds. Peter Breure (Ichthuskerk – 
Voorthuizen) en Ds. Mieke Groen (PG De Glind en 
Achterveld) voorgesteld. (Ook zij hebben hun medewer-
king toegezegd). Hannah Wicherink coördineert pastora-
le zaken tijden het ziekteverlof.

Het schrijven in de Rondom neemt predikantassistent 
Kees van Rietschoten van Ellie over, net als de zondags-
brieven en andere organisatorische zaken rond kerkdien-
sten. Kees houdt samen met ondergetekende extra in de 
gaten dat er geen zaken tussen wal en schip vallen. 

TOP2000 DIENST
Tijdens de evaluatie van de Top2000 dienst, die op 27 
december 2015 in de Eshof is gehouden, hebben we 

vastgesteld dat de kerk goed gevuld was. Dat is wel 
eens anders op een zondag vlak na kerst, zodat we kun-
nen concluderen dat deze alternatieve vorm van kerk-
dienst  in een bepaalde behoefte voorziet. We bespreken 
de reacties die tot ons zijn gekomen en wegen de reac-
ties uit de gemeente af. Al met al vinden we het een 
mooi experiment, wat zeker een vervolg moet krijgen. 
De kerkenraad besluit ook volgend jaar weer mee te 
doen aan de landelijke Top2000 dag van de PKN. We 
proberen dan zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
aangereikte verbeterpunten.

VESPERS
De vespercommissie was tijdens een deel van de verga-
dering te gast. In de adventsperiode en in de stille week 
voor Pasen worden door de vespercommissie Kerst- res-
pectievelijk Paasvespers georganiseerd. 

In het verleden is er wel eens discussie geweest of we 
wel door moeten gaan met het houden van vespers, 
gezien de geringe belangstelling vanuit de gemeente. 
Momenteel is de belangstelling groter en wordt een ves-
per door 20 tot 30 mensen bezocht. De vespers zijn met 
hun ingetogen stilte een mooie tegenhanger van de nor-
male kerkdiensten, waar het ontmoeten meer centraal 
staat. We denken dat het misschien goed zou zijn om 
wat meer zangondersteuning te hebben tijdens de ves-
pers, omdat het in een relatief kleine groep soms lastig 
is om een minder bekend lied te zingen. Misschien is 
ondersteuning door (een deel van) de cantorij een oplos-
sing.

Op de vraag wat het minimum aantal bezoekers zou 
moeten zijn om vespers te blijven organiseren, antwoor-
den de commissieleden dat het absolute aantal in princi-
pe geen criterium is, zolang de commissie het zinvol 
vindt om vespers te organiseren. De kerkenraad bedankt 
de commissie voor hun werkzaamheden en wenst hen 
veel succes met het organiseren van de serie vespers 
voor Pasen.

Wij nodigen u van harte uit deze vespers te bezoeken!

Jac van Hoeijen

Uit de kerkenraad 
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            "Een gele of een rode kaart"

Misschien dacht u even dat De Eshof zich met voetbal 
zou gaan bezig houden maar in dit geval wil het college 
van kerkrentmeesters het bestaan van collectebonnen bij 
u onder de aandacht brengen.
De collectebonnen zorgen voor gemak (geen kleingeld 
nodig) en zijn verkrijgbaar in twee varianten: de rode 
kaart à € 10,00 met 20 bonnen à € 0,50 en de gele kaart 
à € 20,00 met 20 bonnen à € 1,00. 

De aanschaf van collectebonnen kunt u bij de belasting-
aangifte noteren onder de giften. 
De Eshof heeft een zogenaamde ANBI-status met 
RSIN-nummer: 803983645. 
Zie onze website voor informatie: http://www.
pgdeeshof.nl/eshof/index.php/anbi

De collectebonnen zijn te bestellen door het bedrag over 
te maken op bankrekeningnummer 
NL30RABO0382204735 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof. 
Wilt u bij de omschrijving uw adres vermelden en het 
aantal rode en/of gele kaarten dat u wenst te ontvangen? 
De collectebonnen worden bij u thuis gebracht of per 
post verstuurd door José van Dasselaar.

Rondom is niet in kleur maar dit is de "gele" kaart

en dit is de "rode" kaart

Heeft u nog vragen? Bel of mail José dan. 
 (graag na 17.00 uur)

Collectebonnen  

Collectenoverzicht januari 2016

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

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag

3-1-2016 St. hulpdienst Hoevelaken   268,08 Jeugd - en jongeren werk   206,12

10-1-2016 Eigen Diaconie   188,43 Eredienst   146,40

17-1-2016 Oecumene PKN   201,04 Vorming & Toerusting   190,14

24-1-2016 JOP catachese en educatie   111,29 Onderhoud gebouw     95,95

31-1-2016 Eigen Diaconie   165,30 Cantorij   126,19

Totaal    934,14 Totaal    764,80

                                                                                                        Collectebeheerder José van Dasselaar 



Gastpredikanten in maart 2016
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Door de ziekte van Ellie gaat er elke zondag een gast-
predikant in de Eshof voor. Dat was in februari zo; in 
maart is het niet anders.

Op 6 maart is mevrouw ds. 
Diederiek van Loo onze gast-
voorganger. Op deze zondag 
‘laetare’ zal traditiegetrouw 
het Heilig Avondmaal worden 
gevierd en zal de cantorij de 
gemeentezang ondersteunen. 
Diederiek is predikant van de 
Lutherse Kerk in Amersfoort, 
onderdeel van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort.
Het verrassende aan de Lutherse Kerk aan de 
Langestraat is dat er op zaterdag kerk is. Dat is niet 
altijd in de vorm van een kerkdienst, maar soms in de 
vorm van een interview met debat; een andere keer in 
de vorm van muziek die je optilt en ontroert en soms is 
er een vertelling door b.v. Erik Idema. In welke vorm 
dan ook, er is altijd aandacht voor wat mensen bezig-
houdt en bezielt.
Sinds 2012 is Diederiek predikant van deze kerk. Van 
1996 tot 2012 was ze predikant van de PG in 
Rozendaal. Wat haar boeit zijn mensen met hun 
levensverhalen. De Paasnacht inspireert haar tot hoop, 
leven en geloof. De kerstnacht tot het zien van het ver-
rassende, het kleine en de kracht van liefde. Naast haar 
werk als predikant is Diederiek freelance docent aan 
de Saxion Hogeschool in Deventer. In haar vrije tijd 
zingt ze in diverse projectkoren waaronder het Vocaal 
Theologisch Ensemble. 

De dienst van 13 maart zal 
voorbereid worden in samen-
werking met basisschool De 
Spreng. Onze voorganger in 
deze dienst is ds. Peter Breure 
uit Voorthuizen. Peter is sinds 
13 september 2015 als predi-
kant verbonden aan de 
Hervormde Gemeente van de 
Ichthuskerk, onderdeel van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Samen met Mieke Groen uit De Glind is 
Peter vervanger van Ellie in pastorale situaties waarbij 
de aanwezigheid van een predikant gewenst is.
Voordat Peter predikant werd, was hij bijna 20 jaar 
docent scheikunde o.a. op het Christelijk College 
Nassau-Veluwe in Harderwijk. Tijdens zijn docentschap 
heeft hij theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 

van Groningen en aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Utrecht. 

Zowel op 20 maart (Palmpasen) als in de Paasnacht op 
26 maart zal Dio Soeteman uit Doorn voorgaan.  
Zondag 27 maart (1e Paasdag) is een doopdienst waarin 
René Rosmolen zal voorgaan.

Beiden zijn zeer bekend in ‘de Eshof’ en in Rondom 
van oktober 2015 zijn ze nader geïntroduceerd. Dat is 
na te lezen op de website van ‘de Eshof’ bij het tabblad 
‘Rondom’.

Diensten in de Paasnacht en op Eerste Paasdag zijn bij 
uitstek vieringen waarin altijd de  eigen predikant voor-
gaat. Helaas is dat dit jaar onmogelijk; des te meer zijn 
wij Dio en René erkentelijk dat zij deze diensten in de 
Eshof willen vervullen.

Op 3 april mogen we Erik Idema als onze gastvoorgan-
ger verwelkomen. Hoewel Erik zeer regelmatig bij ons 

voorgaat, heeft u tot nu toe wat 
achtergronden van Erik moeten 
missen. 

Erik is theoloog, maar geen predi-
kant. In zijn dagelijks werk is hij 
hoofdredacteur / uitgever bij edu-
catieve uitgeverij Kwintessens in 
Amersfoort en schrijver van verha-
len, liedteksten en scenario’s. 

Kwintessens is gespecialiseerd in educatief materiaal 
voor het basisonderwijs op het gebied van sociaal-emo-
tioneel leren en levensbeschouwing. Bekende uitgaven 
zijn onder andere de lesmethoden ‘Kind op Maandag’, 
‘Hemel en Aarde’ en ‘Kwink’. Daarnaast is 
Kwintessens de uitgever van ‘Kind op 
Zondag’ en ‘Kleur in de Kerk’, bestemd voor kerk en 
zondagsschool.

Enige jaren geleden heeft Erik als lid van de redactie 
meegewerkt aan de tot stand koming van het nieuwe 
liedboek. In het liedboek zijn enkele liedteksten (lied 
269, 290 en 359) en gedichten (blz. 1292 en 1293) van 
zijn hand opgenomen. Ook heeft Erik meegeschreven 
aan de musical Ruth die in 2014 met veel succes in de 
Eshof is opgevoerd. 

Frits Harmsen. 
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Ziekte en herstel
Er liggen maanden van uitersten achter me. Van eerst 
de schokkende ontdekking dat ik borstkanker had; een 
grote schrik, mede omdat ik me helemaal niet ziek 
voelde, zoals dat vaak gaat met kanker. Van een opera-
tie, drie weken later. Van dagen van herstellen en 
afwachten, afwachten… De uitslag van het weefselon-
derzoek vond ik spannender dan de operatie zelf. Die 
zou de ernst van de situatie aangeven. Ik wist dat ik 
met alles rekening moest houden.
Toen kwam die dag begin februari waarop het perspec-
tief opnieuw kantelde. In de voorafgaande weken had 
ik allerlei mogelijke uitkomsten onder ogen gezien en 
me voorgesteld. Nu werd eindelijk duidelijk welke van 
die mogelijke uitkomsten de werkelijke was. Het bleek 
de uitkomst te zijn waar ik niet op had durven hopen: 
de meest positieve die in de situatie mogelijk is.

Binnenkort beginnen de bestralingen. Die horen bij de 
standaardbehandeling na borstsparende operaties. Ik 
krijg de minimale dosering: zestien keer. Daarna ben 
ik klaar. Nou ja, op nog wat evaluerende afspraken en 
op jaarlijkse controles na.
Mijn eerste reactie was: geef nou ook maar die chemo-
kuren en die hormoonbehandeling, dan zijn we ten-
minste zeker dat er alles aan is gedaan! Maar zo werkt 
het kennelijk niet. Als er geen aanleiding is om te ver-
moeden dat er foute cellen zijn gaan zwerven, worden 
er geen rigoureuze maatregelen genomen. Dat heeft 

geen zin. Ook werken die 
behandelingen niet pre-
ventief. Er kan, ook na 
chemokuren en hormoon-
behandeling, altijd ergens 
opnieuw een tumor ont-
staan.

In de afgelopen weken 
heb ik heel veel lieve 
kaarten, bloemen, mailbe-
richten, soep en ander 

eten, eieren en andere blijken van meeleven gekregen. 
Ze hebben enorm goed gedaan. In de weken waarin de 
onzekerheid nog groot was, waren ze als kleine oases 
in de woestijn. Het deed goed te weten dat er mensen 
zijn die meeleven. De spanning verdwijnt er niet door, 
maar wordt wel draaglijker. En ook na de goede 
berichten van 8 februari bleef ik kaarten en bloemen 
krijgen. Lieve mensen, heel erg bedankt daarvoor!
In deze weken volg ik de dingen die in de Eshof 
gebeuren via website, e-mail en kerkblad. Ik probeer 

op de hoogte te blijven, ook al ben ik niet aan het 
werk. Verder ben ik bezig de dingen die gebeurd zijn 
wat op een rijtje te krijgen. En om verder te gaan met 
de studie. Dat vraagt rust en tijd, merk ik. Het doet me 
goed dat die er nu zijn. Het voelt een beetje als onder-
duiken, om tijd te vinden om te helen. Ook ontvang ik 
niet al te veel bezoek. Niet omdat ik bezoek niet op 
prijs stel, maar omdat de bezoekjes allemaal bij elkaar 
me veel energie blijken te kosten.
Ik ben daardoor minder aanwezig en zal ook niet op 
alle e-mails reageren. Een vriendin schreef: “dit zijn 
de langzame dingen van het leven” – en zo voelt het 
ook. Het is als leven in een vertraagde tijd. Ik hoop op 
begrip hiervoor.

Op 1 maart beginnen de bestralingen. Daarna zal ik 
wat tijd nodig hebben om te herstellen. Als dat 
gebeurd is, hoop ik langzaamaan weer aan het werk te 
kunnen gaan. Ik voel me een enorme geluksvogel dat 
ik dat kan schrijven. Het had ook heel anders kunnen 
uitpakken.
Van harte wens ik dat het u allemaal goed zal gaan!

Ellie Boot
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Liturgische schikking 
in 40 dagen tijd

Op weg naar Pasen..........

Vooraan in de kerkzaal onder het glas-in-loodraam staat 
een ladder tegen de muur. 
De ladder strekt zich uit naar boven en is gemaakt van 
staken en takken. Bij elkaar gesprokkeld hout, dat  
enkele weken geleden nog overal verspreid lag op de 
koude grond  in het bos. Hout, waar geen enkel teken 
van leven meer in te ontdekken was. Zo lagen ze daar.  
Maar nu vormen deze takken samen een krachtig sym-
bool. Ze zijn met elkaar verbonden als een ladder, een 
weg omhoog, een teken van hoop en perspectief.
Zoals de Jacobsladder de verbinding verbeeldt tussen 
aarde en hemel. En Jezus de luchtbrug tussen God en 
mens. 
Dit spoor nodigt ons uit om 40 dagen mee te gaan op 
weg naar Pasen. Om tree voor tree op te klimmen naar 
het Licht. 
Onderweg zullen er tekenen te horen en te zien zijn die  
richting geven voor onderweg.  

Een ruwe tree die bekleedt met mos begaanbaar wordt 
gemaakt, donker dat verlicht wordt, de stijlen die in 
vruchtbare aarde komen te staan, takken die uitlopen als 
teken van leven en klimop dat langzaamaan omhoog 
kronkelt en zijn weg naar boven zoekt naar licht.
Wat dood leek zal tot leven en bloei komen. 
Mag deze ladder en de woorden die gesproken en 
gezongen worden u houvast geven om in beweging te 
komen en op weg te gaan.

-Zoals een boom zijn takken uitstrekt

de hoogte in op zoek naar Licht

zo zoek ik naar een glimp van boven-
       
  

De Liturgische Schikgroep

Bea de Rijke
Dicky van der Veer

Hedy Barreveld
Ingrid van Rooy

Ineke van de Berg
Lies Lekkerkerker

Ans Baas
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De komende tijd wil ik in de Rondom stilstaan 
bij de ontwikkeling van het Christendom in 
Nederland. Deze keer een korte inleiding waar-
na we stilstaan bij Luther, Calvijn, de 
Wederdopers, de Inquisitie, het Calvinisme in 
Nederland, Arminius en Gomarus en zo door de 
tijd tot de Samen op Weg Gemeente.
We moeten bedenken dat de samenleving van 
de lage landen gedeeltelijk Katholiek was en 
anderzijds nog volop Germaanse rituelen han-
teerden.
Ik hoop dat het u aanspreekt te weten welke reis 
we hebben gemaakt   
      Fokke Kooistra

CHRISTENDOM IN NEDERLAND VANAF 1500
INLEIDING.

Het is ongeveer 1500 na Chr. wanneer, in wat we nu 
Europa noemen,  reuring  ontstaat ten opzichte van de 
kerk van Rome. Deze kerkstructuur kwam voort uit de 
apostelen gemeenschap na de dood van Jezus. En al snel 
werd de bisschop van Rome de alleen heerser over de 
overige kerkleiders
Met name de vorstendommen in wat we nu Duitsland 
noemen, hadden het wel gehad met de invloed van de 
bisschoppen die steeds wereldlijker werden en zich met 
de politiek bemoeiden.
Ook ontstond in die tijd de boekdrukkunst. Of het nu 
Gutenberg was, of  Laurens Coster, of weet ik wie, de 
boekdrukkerij zou van nu af aan grote invloed krijgen 
op het denken van mensen.
Mannen als Luther, Hus, Zwingli hadden steeds meer 
moeite met de praalzucht en zwelgpartij van de  Paus.
In Italië ontstond in die tijd de renaissance. Dat in eerste 
instantie een koopmansgedachte was omdat dezen geen 
respect meer voor de kerk hadden.
In de Lage Landen heette dit al snel humanisme. 
Onze Desiderius Erasmus was een voortrekker daarvan. 
Met bittere spot en sarcasme hekelde hij de Roomse 
kerk.

LUTHER EN CALVIJN

MAARTEN LUTHER

Hoewel het gaat om het Christendom in Nederland, ont-
komen we er niet aan om een Fransman en een Duitser  
er bij te noemen.
Maarten Luther geboren in Eisleben in 1483, hij stu-
deerde rechten aan de universiteit van Erfurt.
Doordat hij-in die tijd gewoon- ook Latijn leerde ont-
dekte hij tot zijn schrik  dat de kerk nogal afweek van 
wat hij in de bijbel las. Hij twijfelde, zo gaat het ver-

haal, of hij het wel goed las. Het kon tot niet zo zijn dat 
de kerk de mensen andere dingen voor hield dan wat in 
de bijbel stond. Op een voettocht buiten de universiteit, 
werd hij door een hevig onweer overvallen. Angstig riep 
hij de heilige Anna aan en beloofde monnik te worden 
als hij veilig thuis kwam.
Op 16 juni 1505 klopte hij aan het strengste klooster in 
Erfurt aan. Door stug studeren en bidden kreeg hij 
steeds meer oog voor wat werkelijk in het geloof bete-
kende. Hij ergerde zich bijzonder aan de schaamteloze 
wijze waarop aflaatbrieven werden verkocht die alleen 
maar dienden om de bouw van de Sint Pieter in Rome te 
financieren. De kerk ging zover dat al vergeving van 
zonden werd verleend voordat er “gezondigd was”.
te lange leste zocht Luther de confrontatie of te wel het 
dispuut op tegenover andere geleerden.
Op 31 oktober 1517 spijkerde hij zijn stellingen aan de 
slotkapel van Wittenberg. Zijn 95 stellingen waren in 
het latijn en niet bestemd voor het ”gewone volk”. De 
neergeworpen handschoen werd door geen geleerde 
opgenomen. Maar de stellingen werden al snel vertaald 
in het Duits en dankzij de boekdrukkunst in veelvoud 
gedrukt. Paus Leo vaardigde in 1520 de bul uit tegen 
Luther maar durfde niet verder te gaan dan het bevel om 
de 95 stellingen te verbranden.  Luther stond onder 
bescherming van zijn landheer Frederik de Wijze. 
Daarom durfde hij de pauselijke wetboek en de bul  in 
aanwezigheid van professoren en studenten te verbran-
den.
Luther had nu definitiefs gebroken  met de moederkerk.
Daarop greep keizer Karel de V in en ontbood Luther op 
de Rijksdag te Worms met de belofte dat hij een vrijge-
leide kreeg. Vrienden waarschuwden hem omdat 
Johannes Hus ook een vrijgeleide was toegezegd, maar 
op de brandstapel terecht kwam.
Luther verdedigde zich in Worms en op de terugweg 
werd hij “overvallen” door vrienden die zich als roofrid-
ders hadden vermomd en brachten hem naar de 
Wartburg waar hij als Jonker George in drie maanden 
vertaalde hij het Nieuwe Testament uit het Grieks in het 
Duits.
Naderhand heeft hij veel gepreekt onder de burgerbevol-
king. Buiten Duitsland vond het Lutheranisme veel bij-
val in de Scandinavische landen. In deze landen is werd 
de Lutherse kerk staatskerk tot op vandaag.
In de Nederlanden vond het  Lutheranisme aanvankelijk 
ingang, maat toe in 1523 Hendrik Voes en Johannes van 
Essen in Brussel werden verbrand, was het voorlopig 
gedaan. mede oorzaak daarvan was dat in de 
Nederlanden (nog) geen gezaghebbende vorsten waren 
zoals elders.

Christendom in Nederland
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 

6 maart: 40dagentijd: Kerk in Actie: Steun 
Syrische vluchtelingen

Miljoenen Syriërs zijn op drift. 
Het land is compleet verwoest. 
De Syrisch Orthodoxe kerk is 
dag en nacht in touw om de nood 
te lenigen. De diaconale organi-
satie van deze kerk zorgt bijvoor-
beeld voor tijdelijke opvang voor 
kinderen, noodpakketten en voed-
selhulp. De kerk doet dat samen met ACT Alliance, een  
christelijke organisatie die ook actief is in de vluchtelin-
genkampen in Libanon en Jordanië. ACT Alliance zorgt 
ervoor dat kinderen in de kampen naar school kunnen 
en dat er medische zorg is voor baby’s en zwangere 
vrouwen. De nood is heel hoog in Syrië en in de vluch-
telingenkampen. We bevelen deze collecte dan ook van 
harte bij u aan. Geeft u ook?

13 maart: 40dagentijd: Kerk in Actie: Een 
steuntje in de rug voor migranten in 
Amsterdam

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo’n 
80.000 mensen van 135 nationa-
liteiten. De helft van hen zijn 
eerste generatie allochtonen. 
Alle problemen die bekend zijn 
in multiculturele achterstands-
wijken komen hier voor. Er zijn 
veel migranten die de 
Nederlandse taal niet spreken en 
mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er 
armoede en uitval op scholen.
Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch 
centrum ‘Stap verder’. ‘Stap verder’ heeft een spreek-
uur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taalles-
sen en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het 
centrum een plek midden in de wijk waar de kerken 
diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen 
die nergens anders terecht kunnen. Uw bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.

20 maart: 40dagentijd: Kerk in Actie: Een 
beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Door de extreme droogte wordt 
het steeds moeilijker om voedsel 
te verbouwen in Ghana. De vrou-
wen verzamelen daarom kariténo-
ten. Ze maken er boter van om te 
verkopen op de markt. 
De kerk van Ghana helpt de vrou-
wen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk 
geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de 
noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar 
ze de boter kunnen maken. Open uw handen en geef 
aan deze collecte! Bedankt.

De paasvespers van 20 maart t/m 23 maart:
De collecteopbrengsten van de vespers zijn bestemd 
voor de 40-dagen-tijd projecten van Kerk in Actie. Uw 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Op 24 maart zijn we 
te gast in de 
St. Paulus 
Geloofsgemeenschap

25 maart: Goede vrijdag: Plaatselijk werk, 
Paaspakketten

Een collecte voor mensen 
uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die 
wij ook zeker niet mogen 
vergeten. Ook daar blijkt 
soms een steuntje zo nodig  te zijn. Voor de paasdagen 
ontvangen een aantal mensen vanuit de diaconie een 
pakket om het leven iets makkelijker te maken en te 
laten weten dat er aan hen gedacht wordt.
Van harte aanbevolen!

Collectes voor de komende weken
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Collecten voor de komende weken

26 maart: Paasnacht; 
Nijkerks Diaconaal 
Beraad

Het Nijkerks Diaconaal 
Beraad (NDB) is een samenwerking tussen 
de verschillende diaconieën van de gemeente Nijkerk. 
Eén van de zaken waar het NDB zich nu mee bezig 
houdt is het project "Schuldhulpmaatje". Ze proberen 
daarbij de kennis die nodig is voor het uitvoeren van 
het schuldhulpmaatje zo efficiënt mogelijk in te zetten
.

27 maart: JOP 
Jeugdwerk en PKN

Het is Pasen. We vieren het 
feest van de opstanding. Maar het verhaal van de 
opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet 
direct begrijpelijk. Voor Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. 
Ze verloor haar moeder aan kanker. Wat betekent het 
verhaal over de opstanding van Jezus dan voor haar? 
Hoe kon Jezus uit de dood opstaan en mama niet? Bij 
zulke vragen is het waardevol als er iemand is waar-
mee Lotte kan praten. JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk, traint kerkelijke werkers op het 
gebied van Jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor spe-
cifieke handvatten. JOP gelooft dat de boodschap van 
Pasen een boodschap is die de moeite waard is voor 
ieder kind. Geef aan de collecte en steun het belangrij-
ke werk van JOP!

3 april: Stichting 
Hulpdienst Hoevelaken

Een fantastische plaatselijke 
stichting: Zij staan klaar met vervoer, naar bijvoor-
beeld de pedicure, dokter of ziekenhuis, waarbij ze u 
ook, desgewenst, bij het artsenbezoek willen begelei-
den. Hulp bij het boodschappen doen of hulp om uw 
betalingen op een rijtje te houden. ok als mensen in de 
laatste fase van hun leven thuis wensen te blijven, kan 
de Hulpdienst gebeld worden voor ondersteuning. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd.

10 april: Eigen Diaconie

Een collecte voor mensen uit 
onze directe omgeving; voor 
mensen dichtbij, die het soms 
(financieel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms zelfs 
hard nodig. 
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Odin van den Heuvel

"Ik vond het leuk dat kinderen aandacht van 
mij wilden"

Tijdens het schrijven ben ik nog maar net een dag thuis 
en ik ben een bijzondereervaring rijker. Het huis waarin 
wij verbleven was een huis gemaakt van klei en stro 
waarin de moeder van Pastor Iwan woont. Dit verschil 
is groot met hier in Nederland, want de ouderen wonen 
in een ‘bejaardenwoning’ en worden hier goed verzorgd 
door de verpleging, maar de moeder van Pastor Iwan 
moest nog elke dag aan de slag.

Eerste indrukken
Eenmaal geland in Boekarest begon de reis in het busje 
naar Moldavië, dit was een maar al te lange reis. Maar 
vanuit het busje konden we al het mooie landschap van 
Moldavië zien. ’s Nachts om 2 uur waren we dan einde-
lijk in het huis. Het avontuur kon beginnen. 

Het kinderkamp was erg leuk en de kinderen vonden het 
heel leuk om naar het 
kamp te mogen komen en 
om ons te mogen zien! Ik 
vond het heel leuk hoe de 
kinderen aandacht van 
‘mij’ wilden. Ook vond 
ik het leuk om met de 
kinderen te spelen. 
Alleen al als je de kinde-
ren optilde, vonden zij 
het al geweldig! 

De tweede zondag gingen we naar Chisinau, de hoofd-
stad. Na 1,5 uur rijden waren wij aangekomen en kon-
den we eerst de stad doorlopen. Eindelijk hadden we 
even WI-FI en konden we met thuisfront whatsappen. 
Daarna hadden we een heerlijke lunch bij de KFC. In de 
middag rond 5 uur hadden we een kerkdienst van 
Michai, onze tolk, bijgewoond. Hier werd heel veel 
gezongen, waarbij de mensen in Moldavië de handen in 
de lucht deden en de ogen dicht en uit volle borst mee-
zongen. 

Na de kerkdienst zijn we lekker naar een restaurant 
gegaan waar we voor 5 euro per persoon hebben gege-
ten. Daar heb ik een heerlijk portie vlees van bijna 1 kg 
gegeten!

Het zwemmen in de rivier, de Nistru, in Moldavië was 
een hele leuke ervaring. Het was alleen al leuk om daar 
naar toe te gaan met 15 man in een busje. Gelukkig 
duurde dit maar 5 minuten. Het water was daar lekker, 
wat zorgde voor een heerlijke verkoeling. De grote 
bomen zorgden voor veel plezier, want hier konden we 
in klimmen en in het water springen. Ook was er een 
ijzeren touw met een fietsstuur waar we van af konden 
slingeren net zoals Tarzan!

In de avonden hebben we vaak genoten van een kamp-
vuur waar we constant aan het zingen waren en Aart op 
z’n gitaar aan het pingelen was. De andere avonden gin-
gen we vaak floorballen, voetballen of kaarten (vooral 
hartenjagen).
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Bouwen
Na een goed ontbijt konden we aan de gang met cement 
maken, hout kloven, kolommen maken, muurtjes bou-
wen en een gat graven van 2 – 4 – 2,5 m. Het muurtje 
dat gebouwd werd zou 2,5 meter hoog worden, maar 
werd uiteindelijk 3,5 meter hoog. Daarnaast is er nog 
een extra muurtje gebouwd, waar eerst de fundering nog 
gegraven en gestort moest worden. 

Er waren twee Moldaven die de bekistingen maakten 
voor de pilaren waar het dak op kon steunen. Wij had-
den een ijzeren frame gemaakt om het beton stevig te 
maken voor de pilaren. Vervolgens werd het in elkaar 
gezet, eerst het ijzeren frame daarna de bekisting er om 
heen en daarna werd het beton gestort. Waarbij wij het 
beton maakten en de Moldaven het gingen storten. 
Zodoende kwam er rondom het gebouw een betonnen 
balk bovenop de muren te liggen.

Het gat dat wij moesten graven moest 2 meter breed, 6 
meter lang en 2,5 diep zijn. Iedereen was gezellig aan 
het ‘batsen’. Dit gat was bedoeld om het water te zuive-
ren. Het gat zou in tweeën gesplitst worden, waarbij in 
het ene gat het grondwater zou komen en in het andere 
gat het gezuiverde water zou komen. Helaas is het gat 
niet afgekomen, maar we zijn wel tot 2 meter diep 
gekomen.

De eerste week hebben we lekker kunnen bouwen en 
kon ik mijzelf lekker
uit leven. Op school heb ik mijn VCA (certificaat voor 
veilig werken in de bouwsector) gehaald, maar in 
Moldavië doen zij hier niets mee. Alles kon hier gebeu-
ren, zoals steigers die los wiebelden, of een slijptol die 
in je voet kan doorschieten, cement sjouwen op een 
muurtje van 20 cm breed. En een veiligheidsbril of ‘sta-
len’  werkschoenen kennen zij niet.

Helaas konden wij in de tweede week weinig doen, 
omdat zij niet hadden verwacht dat wij veel zouden 
werken. Ook was het kinderkamp voorbij. Dus hebben 
wij deze week ons lekker vermaakt met zwemmen en 
spelletjes, waarbij wij ’s avonds gelukkig nog wat 
mochten doen voor het ‘Day care centre’. Toen wij een-
maal op de Nederlandse bodem in de Eshof stonden, 
kregen wij een bericht van Michai dat het dak van het
‘day care centre’ er op stond.
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Vorming en toerusting
 INLEIDING OP DE MATTHÄUS PASSION

De Matthäus Passion BWV 244 van Johann Sebastian 
Bach is een van ’s werelds belangrijkste ‘toonkunstwer-
ken’. Ieder jaar trekt het in de tijd voor Pasen volle ker-
ken en concertzalen. 
Dirigent en Bach-zanger Bas Ramselaar zal tijdens de 
lezing aan de hand van muziekvoorbeelden nader ver-
klaren waarom dit meesterwerk zo tijdloos is en hoe 
Bach als geen ander vóór of ná hem de kunst verstond 
om op zijn muzikale kleurenpalet werkelijk alle midde-
len uit de retorica aan te wenden en zodoende een onge-
evenaard kunstwerk schiep.
In Bachs Matthäus wordt het lijdensevangelie in tekst 
en muziek als het grote bewijs van Jezus’ liefde naar 
voren gebracht met een overweldigende rijkdom aan 
zogenaamde ‘muzikale woordschildering’. Bachs inter-
pretatie van het Passieverhaal wordt met mystieke 
beeldspraak in de aria’s, koren en koralen versterkt, 
zodat de nadruk op de persoonlijke gevoelens van iedere 
gelovige komt te liggen.

Wie is Bas Ramselaar?
Bas Ramselaar zong onder leiding van zijn vader al op 
zesjarige leeftijd mee in verschillende koren. Vanaf 
1981 studeerde hij solozang aan het Utrechts 
Conservatorium, gevolgd door privéstudies bij Frans 
Schouten en Aafje Heynis. Daarbij was hij tussen 1985 
en 2001 vast lid van het vermaarde Nederlands 

Kamerkoor en maakte hij jaren-
lang deel uit van het solistenen-
semble van de Nederlandse 
Bachvereniging.
Bas Ramselaar woont in 
Amersfoort, is dirigent, zanger, 
musicus en gekend liefhebber 
en vertolker van de werken van 
Bach.Als concertzanger zong hij 

meer dan twintig jaar op de grote binnen- en buiten-
landse podia. De afgelopen twintig jaar heeft hij zich 
toegelegd op het dirigeren en voerde vele werken in alle 
stijlperioden uit met o.a. het Sint Joris Kamerkoor, 
Toonkunst Amersfoort, het Basilius College, de Bach 
Cantorij Baarn & Orkest en het Amersfoort Cantatekoor 
& Orkest. Naast veel uitvoerende activiteiten is hij 
werkzaam als zangpedagoog, co-repetitor en docent 
stem- en koorvorming.
Datum en tijd donderdag 3 maart 2016,    
  20.00-22.00 uur
Plaats  Pauluscentrum
Leiding  Dhr. Bas Ramselaar

FILMCAFÉ: ERBARME DICH

De films in het programma van Vorming en Toerusting 
worden vertoond in samenwerking met Sigma en de 
Bibliotheek Nijkerk & Hoevelaken. Kaartjes zijn te 
bestellen via de website http://www.bibliotheeknij-
kerk.nl/pagina/45317.filmprogramma-hoevelaken.
html en zijn op de openingstijden van de bibliotheek in 
Hoevelaken aan de balie te koop. Ook op de avond van 
de filmvertoning kunnen, mits de plaatsen nog niet zijn 
uitverkocht, kaartjes gekocht worden.
De kaartjes kosten 7,50 euro per stuk of 6 euro op ver-
toon van een bibliotheekpas en zijn inclusief koffie/thee 
vooraf en een hapje na afloop. Vanaf 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar. Drankjes na afloop van de film die-
nen afzonderlijk afgerekend te worden.
Vooraf aan de films is er een korte inleiding. De films 
worden zonder pauze vertoond. Na afloop kan er door 
wie wil nagepraat worden

In Erbarme Dich wordt u meegenomen op een labyrinti-
sche reis door het decor van een verlaten kerk met ver-
halen van mensen over hun bijzondere verhouding met 
Bachs muziek. De personages doen, omringd door de 
solisten van The Bach Choir & Orchestra of the 
Netherlands van dirigent Pieter Jan Leusink, verslag van 
hun bijzondere verhouding met Bachs muziek.
Orkest, solisten en koor begeleiden de verhalen met hun 
muziek. Met een pijnlijke levensgeschiedenis waarin het 
muziekstuk een allesoverheersende rol heeft gespeeld is 
Leusink ook een van de hoofdpersonen. Hij leeft voor 
de Matthäus Passion, terwijl hetzelfde muziekstuk heeft 
gezorgd voor een breuk tussen hem en zijn zeer gerefor-
meerde vader.
Ook anderen vertellen over hun verhouding met dit stuk 
onder wie operaregisseur Peter Sellars, koordirigent 
Simon Halsey, Russische sopraan Olga Zinovieva, 
schrijfster Anna Enquist, choreograaf en danser Emio 
Greco en enkele leden van het Amsterdamse daklozen-
koor De Straatklinkers.

Deze film sluit goed aan bij de avond waarop dirigent 
en zangdocent Bas Ramselaar komt vertellen over de 
Mattheus Passion, op donderdag 3 maart.

Datum en tijd woensdag 16 maart 2016, 19.30 uur
Plaats  De Stoutenborgh, Sportweg 23,   
  Hoevelaken

"Symboliek en iconografie in de kunst" 
door Cees Otte gaat NIET door.
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In stille gedachten
In het Johannes evangelie, hoofdstuk 10, vers 11 – 14 
lees ik waar Jezus zegt: “ Ik ben de goede herder.  Een 
goede herder kent zijn schapen en de schapen kennen 
hem“.

Deze woorden van Jezus houden mij bezig. 
Zeker ná die zondag waarop Ellie voor aanvang van 
de Eredienst, ons vertelde dat bij haar borstkanker
is vastgesteld.
Dat was de zondag van de 17e januari jongstleden in 
de Oecumenische Viering.

Ik voel mij verward. Verdrietig. Nee, geen tweede keer 
na het overlijden van  Ds. Dirk Monshouwer.
Wanneer Linda, gast in deze viering, heel emotioneel, 
haar uitleg van de woorden in de schriftlezingen uit-
spreekt, is het stil.

Zo stil. Ik kan amper anderen om mij heen horen 
ademhalen.
In deze stilte dwalen mijn gedachten toch weer af naar 
al die anderen die zo heftig ziek zijn.

Of een kind missen door het te vroege einde van hun 
jonge leven.
En ik besef maar al te goed hoe machteloos ik dan 
ben.

Wát kan ik doen? Weinig. Soms helemaal niets.
Misschien is stil zijn en luisteren naar de stem van die 
ander, nog het enige dat ik kan doen. 

Zij zijn mij nabij. Mijn naaste.
Na die stilte, is mogelijk het woord aan mij.

Fredo Lubbers.

ACTIE KERKBALANS 2015.

Kerkbalans per 31 december 2015

Voor het jaar 2015 werd in januari van dat jaar een bedrag toegezegd van 112.150 euro. Daadwerkelijk is er een 
bedrag binnengekomen van  113.686  euro dat is 1.536 euro meer dan was toegezegd. Er zijn gemeenteleden die 
hun vrijwillige bijdrage van twee jaar in één jaar betalen. Mede door het voornoemde resultaat zal de exploitatie 
van de Protestantse Gemeente   “de Eshof” over 2015 een positief resultaat te zien geven.
Alle bijdragers dank  hiervoor.

ACTIE KERKBALANS 2016.

In de laatste twee weken van januari 2016 is de actie kerkbalans gehouden met als motto
“Mijn Kerk inspireert”.  Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen. Totaal is toegezegd een bedrag van 
113.790 euro, begroot was een bedrag van  114.000 euro. Het college van kerkrentmeesters is verheugd met dit 
resultaat , hierdoor kunnen wij onze doelstellingen in 2016 verwezenlijken.
Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de actie kerkbalans 2016. Ook alle gemeenteleden die een 
bedrag hebben toegezegd hartelijk dank

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.

College van Kerkrentmeesters
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië
Niels Roos

‘er waren wel degelijk dingen goed voorbereid’

Zo dat waren weer twee bijzondere weken. Twee weken 
in het dorpje Purcari. Twee weken buiten de EU. Even 
twee weken zonder internet of TV (waar ik best prima 
mee kon leven).

Het begon allemaal al met de chaotische rit heen. De 
vlucht was prima en zo achter de rug. Toen moest het 
ergste nog beginnen, 13.30 uur in de bus en om 02.30 
uur aankomen op je bestemming. Niet helemaal ideaal 
om je reis mee te beginnen, maar gelukkig is dat alle-
maal goed gegaan.
De eerste paar dagen vond ik zwaar, maar wel ontzet-
tend leuk en leerzaam. Allereerst weer het aanpassen 
aan het feit dat je de WC niet hoeft door te trekken, en 
dat je de douche uit draait wanneer je nat bent, je 
inzeept en dan pas weer aanzet om je af te spoelen.

Werken ging 
ons goed af, 
we schoten 
snel uit de 
startblokken 
en binnen de 
kortste keren 
stonden er 
een paar 

muren, was er een fundering gegraven, zand gezeefd en 
was er al ontzettend veel cement gemaakt. De start van 
het kinderkamp op dinsdag vond ik heel interessant. 
Zelf doe ik al jaren (hockey) kampen in de zomer, dus 
vroeg ik mij af hoe ze dat in Moldavië aanpakken.
Van te voren was ons verteld dat er zo’n 100 kinderen 
naar het kamp zouden komen. Voor mij zou dat een 
grote logistieke operatie zijn in Nederland, maar hier 

was het wat vrijblijvender. De kinderen waren in grote 
groepen verdeeld, op leeftijd, en ze waren ook niet ver-
plicht om de hele week te komen.

Tijdens het 
bouwen 
hebben we 
veel stalen 
kolommen 
gemaakt 
voor in de 
beton. En 
daarvoor 
bedachten 
de 
Moldaven 

best een inventief hulpmiddel, de “buigmachine”. 
Simpel maar effectief. En naast al het bouwwerk, was er 
ook weer graafwerk nodig. Dit keer een gat van 4m bij 
2m en 2,5m diep. Het lijkt wel alsof gaten de oplossing 
voor bijna alles zijn in Moldavië.

Week 2 was anders, rustiger 
qua bouw, veel warmer en 
meer ontspannen. Dat hoort 
er op een reis ook bij maar 
het had van mij iets minder 
gemogen. Ik ben blij dat wij 
zoveel gedaan hebben en dat 
na ons vertrek het dak toch 
nog afgemaakt is. Daarnaast 

hoop ik oprecht dat het Ivan lukt om zijn Daycare-
Center op poten te krijgen. Hij heeft er straks in ieder 
geval de faciliteiten voor en en wij hebben daar een 
mooie bijdrage aan geleverd.

Bijzondere ontmoetingen
In het dorpje Purcari ben ik een paar bijzondere mensen 
tegen gekomen. Stuk voor stuk zijn zij verbonden aan de 
Kerk van Pastor Iwan, het zij als directe familie, het zij 
als gemeentelid. Ik neem u mee in een stukje achter-
grond van de mensen die ons twee weken lang geholpen 
hebben.
Het begint bij Iwan, de 52-jarige pastor van de 
Baptistengemeente in Purcari. Hij is vroeger militair 
geweest en heeft zelfs in Afghanistan gediend. Sinds 
1998 heeft hij God gevonden en is hij overtuigd Baptist. 
Hij is getrouwd en heeft naast zijn biologische kinderen 
ook nog geadopteerde kinderen. Hij spreekt zelf geen 
fatsoenlijk woord Engels, maar desondanks dat begre-
pen Iwan en ik elkaar meerdere malen prima deze 
weken.    
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Vanuit mijn boekje “Hoe en Wat” in het Roemeens 
had ik een paar standaard zinnen en woorden geleerd, 
en na een paar makkelijke zinnen van mijn kant kon ik 
een volledig correct uitgesproken Roemeense zin terug 

verwachten waar ik op mijn beurt niet heel veel van 
kon maken. Een van Iwan zijn zonen is Sasha. Sasha 
is 31, ook al schatte veel van onze groep hem ouder 
in. Hij heeft de volle twee weken geholpen met bou-
wen. Naast het bouwen houdt Sasha koeien. Sasha 
sprak geen Engels, maar hij kon wel tellen in het 
Frans (dat is toch makkelijker dan Roemeens). Hij is 
een kerel die wel van een grapje houd en qua bouwen 
overal wel een andere kijk op heeft.
Op de laatste avond zat ik naast hem tijdens het eten 
en met de gebrekkige communicatie die we onderling 
hebben kwamen we toch op het onderwerp Europa en 
Rusland. Blijkt dat hij Poetin ook een slechte vent 
vind, en dat was ik wel met hem eens. Later maakte 
hij nog de grap: Poetin tata de Europa (Poetin is de 
vader van Europa) waarop ik tegen hem zei: Noe, 
Merkel mama de Europa (nee, Merkel is de mama van 
Europa).

Nelu is de andere man die ons de hele tijd heeft gehol-
pen op de bouw. Nelu is getrouwd met een dochter 
van Ivan en is dus zijn schoonzoon. Nelu zei niet heel 
veel, ook hij spreekt geen Engels. Nelu was echter een 
harde werker. Hij was er de hele dag en ging pas ’s 
avonds laat weer weg. Ik kwam te weten dat Nelu op 
de zondag nadat wij weggegaan zijn baptised 
(gedoopt) was in de kerk bij Iwan.

Een van de meest bijzondere mannen vind ik Fedia. 
Hij was er al tijdens de eerste kerkdienst op onze eer-
ste zondag. Fedia is een van de 12 gemeenteleden die 

Ivan heeft. Hij is alleen geen familie van Iwan. Fedia 
is conciërge in het gemeentehuis van Purcari, alleen in 
de afgelopen twee weken even niet. Ook hij was er 
bijna elke dag en deed allerlei klusjes, bijvoorbeeld de 
bekisting voor het betonstorten maken. Buiten dat hij 
ons veel geholpen heeft, heeft Fedia ook erg genoten 
van ons. Dat zag je al in de kerkdienst toen Aart een 
lied zong onder begeleiding van zijn eigen gitaar. 
Alles wat wij deden in en rond de kerk/kinderkamp 
begroette Fedia met een grote glimlach. Fedia heeft
ons op een avond vol trots het gemeentehuis laten 
zien. Binnen hingen talloze schitterende schilderijen 
gemaakt door kinderen uit het dorp.Sommige kinderen 
herkenden we van het kinderkamp (er hingen foto’s 
bij). Het gemeentehuis was deze twee weken tevens de 
slaapplek van Fedia. Wij sliepen namelijk in het huis 
van Iwan en Iwan en zijn vrouw sliepen weer in het 
huis van Fedia. Er waren wel degelijk dingen goed 
voorbereid op onze komst
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DE DRIE RANKEN IN APELDOORN

Toen wij juni vorig jaar verhuisden naar Apeldoorn, hebben we ons voorgenomen daar op het gemak op zoek te 
gaan naar een wijkgemeente waarin wij ons allebei thuis zouden kunnen voelen. Dat moest ook wel op het 
gemak, omdat als je drie zondagen in de maand orgel speelt in Hoevelaken er ook niet zoveel overblijft om te 
gaan rondkijken ….

We hebben vastgesteld dat onder dezelfde naam “PKN” de verscheidenheid in Apeldoorn best groot is. We zijn 
blij in de Drie Ranken een “thuis” gevonden te hebben. Dat is ook de reden dat u verderop in Rondom zult 
lezen dat wij nu ook kerkelijk zijn verhuisd naar Apeldoorn. De Drie Ranken,  is een gemeente waarin we veel 
zaken terug zien die ons in de Eshof lief zijn. 

Omdat Rudi voorlopig nog gewoon organist blijft in de Eshof, zijn we zeker niet weg en blijven we betrokken 
bij de gemeente waar we bijna 28 jaar geleden lid van zijn geworden. 

Vriendelijke groet,
Rudi en Beate Coppoolse

Stap voor stap
Stap voor stap gaan we op weg naar Pasen....

Onderweg komen we ook Palmpasen tegen op zondag 20 maart a.s.
Misschien weet je het nog wel, het versieren van een kruis met mooie kleuren

 en allerlei lekkers met bovenop het haantje.
Vind je het leuk om hier ook aan mee te doen en met de Palmpaasstok in een optocht door de kerk te gaan?

 Kom dan op 20 maart om 10 uur naar de kerkdienst!

      
      

Tot dan,
de kinderdienstleiding



D E  E S H O F 21P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E

De eerste maanden van 1991 schenkt de redactie onder meer aandacht aan de “Samen Op Weg”- gemeenten.
In de Eshof kerken we al geruime tijd samen al zijn de  beide kerkenraden nog wel autonoom.
Veel gedoe volgens ds. van Rheenen is de nieuwe kerkorde waar partijen het maar niet over eens kunnen worden. 
Te lange leste wordt besloten om de hervormde kerkorde als uitgangspunt te nemen.
Ook in 1991 kennen we het vluchtelingenprobleem. De kerkelijke werkgroep( Lenie Manschot en Norman 
Kempen)  roept ons op om opvangouders voor jonge vluchtelingen te zijn.
Jan Stomphorst meldt als lid van het college van beheer dat voor de penningmeester van de Gereformeerde kerk een 
vreugdevolle bezigheid moet zijn omdat het totaal bedrag aan toezeggingen net als het vorig jaar weer een stijgende 
lijn laat zien.(F 92000,00)
Dit in tegenstelling, aldus Jan, voor de penningmeester van de Hervormde Gemeente.
Was in 1990 nog F 98000,00 toegezegd, dit jaar was het “maar” f 92000,00
Jan Baas roept ouders van kinderen op om, zij die dit en of het komende jaar 4 jaar worden, zich aan te melden op 
een van de scholen die onder de paraplu hangen van de Vereniging tot Instandhouding van het Christelijk Onderwijs 
in Hoevelaken.
Frits Harmsen verduidelijkt dit (kennelijk voor de nieuwkomers) dat de Hommersom sterke binding met de Eshof 
heeft, de Schimmelpenninck van der Oyenschool binding heeft met de  oude Hervormde kerk en dat de 
Kyftenbeltschool zowel binding heeft met beide genoemde Kerk gemeenschappen.
Tot slot wordt ook de Hoeve nog genoemd die het Jenaplan hanteert.

De Eshof 25 jaar geleden

UITVAART VAN 
Henny Uiterwijk

Fam Berle Frans      attentie
Ds. Ellie Boot      ziekte
Fam Huurdeman     attentie
Gertjan de Gans      attentie
Vluchtelingengezin     attentie

EN DE JARIGEN:
Mw van Dusschoten, Dhr Schipper, Mw Polhuis, Dhr Barreveld, 
Mw Geerink Bakker, Mw Reitsema, Dhr van de Veen, Mw Berends, Dhr Tadema, 
Mw Nachenius, Dhr Dijkstra, Dhr Kleber, Dhr Broekhuis, Mw Oerlemans, 
Mw van Delden, Mw van der Wind, Mw van Barreveld, Mw Dekker, 
Mw van Leeuwen, Mw Hendriks, Mw van Putten, Dhr van Dam, Mw Beitler, 
Mw Geelhoed, Mw Bernhard. 

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar



Amnesty International Hoevelaken
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Werkgroep internationele Vrouwendag in 
Hoevelaken op 8 en 11 maart in het teken  soli-
dariteit met ‘De Vrouwen van Don’.

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrou-
wenbeweging, jaarlijks op 8 maart. De dag staat in het 
teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit 
van vrouwen overal ter wereld.
Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ont-
staan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, 
onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.
Ook Hoevelaken doet daar ieder jaar actief aan mee. de 
Werkgroep Internationale Vrouwendag Hoevelaken ver-
zorgt de organisatie. De werkgroep bestaat uit leden van 
Amnesty International en van Vrouwen van Nu.
 Dit jaar wordt steun betuigd aan ‘De Vrouwen van 
Don’. Omdat Internationale Vrouwendag op 8 maart in 
Rusland een echt bloemenfeest is, staat de actie in het 
teken van bloemen: het versturen van bloemzaden en  
bloemenkaarten, waarin steunt wordt betuigd aan de 
Vrouwen van Don.
Ook op vrijdag 11 maart tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
zal in het centrum van Hoevelaken aandacht gevraagd 
worden voor het belangrijke werk dat de Vrouwen van 
Don verrichten. Hoevelakers zullen worden uitgenodigd 
om in de Haen, onder het genot van een kop koffie, hun 
naam te zetten op de bloemenkaarten. Er zal dan een 
kleine bijdrage worden gevraagd in de verzendkosten.

DE VROUWEN VAN DE DON 

De Vrouwen van de Don is een regionale mensenrech-
tenorganisatie in het zuiden van Rusland. In 1993 waren 
actieve vrouwen de economische malaise en rechteloos-
heid helemaal zat. Ze besloten zich te verenigen en zich 
in te zetten voor een betere samenleving. De organisatie 

zet zich in op tal van gebieden. Zo maakt ze zich sterk 
voor vrouwenrechten, kinderrechten en voor de rechten 
van dienstplichtigen en hun families. Door de jaren heen 
hebben de Vrouwen van de Don duizenden mensen bij-
gestaan met juridisch advies of psychologische hulp. Ze 
ontlenen hun naam aan de rivier de Don in het zuidwes-
ten van Rusland.

De Russische autoriteiten zijn niet blij met de Vrouwen 
van de Don. In mei 2014 heeft een Russische rechtbank 
besloten dat ze zich moeten registreren als ‘buitenlandse 
agent’. Dat betekent dat ze onder verscherpt toezicht 
staan en hoge boetes krijgen bij iedere overtreding. 
Daarnaast bestaat er ook nog de kans dat de Vrouwen 
van de Don hun onderkomen kwijtraken en moeten vre-
zen voor een zwervend bestaan. Bovendien willen ande-
re organisaties niet meer met hen samenwerken, ze zijn 
bang dat ze ook bestempeld worden als ‘buitenlands 
agent’.

De Vrouwen van de Don zijn in de problemen gekomen 
nadat ze op hun website kritische stukken plaatsten over 
het politieoptreden en een jaarrapport aan het ministerie 
van Justitie. De rechter bestempelde dit als een politieke 
activiteit. 

Al deze maatregelen zijn het gevolg van strenge wetge-
ving uit 2012, die als doel heeft om de invloed van het 
Westen tegen te gaan. Kritische organisaties kunnen het 
stempel van ‘buitenlandse agent’ krijgen als ze geld uit 
het buitenland ontvangen en ook wanneer ze politieke 
activiteiten ondernemen, dit deel van de wet is bijzonder 
vaag geformuleerd. Het gevolg is dat organisaties voor 
het minste geringste tot buitenlandse agent bestempeld 
kunnen worden. Getroffen organisaties belanden vervol-
gens in een sociaal isolement, omdat het stempel van 
‘buitenlandse agent’ voor veel Russen gelijk staat aan 
dat van een buitenlandse spion. 

Samen met andere organisaties, die in hetzelfde schuitje 
zitten, hebben de Vrouwen van de Don een zaak aange-
spannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Vooralsnog geldt de organisatie als ‘buitenlandse 
agent’.

Hans Dammingh
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Administratie
INGEKOMEN:
Dhr. K. de Bree          wijk 6

VERHUISD:
I.C. Bakker     wijk 5
Dhr. R.M. Veldhuizen   wijk 1
Dewy van Soeren      wijk 6
Fam. Rijnhout    wijk 7/1
Dhr. E. van den Bor   wijk 1/

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. N. Buitink      wijk 7
Mevr. A.M. de Boer     wijk 7

OVERGESCHREVEN:
Fam. Kamphorst      wijk 8
Mevr. Van Wezel     wijk 7
Fam. Coppoolse      wijk 1 
  
UITGESCHREVEN:
Fam. Hart         wijk 8
Mevr. A.R. ten Bos       wijk 4
Mevr. B. van Uffelen       wijk 6

OVERLEDEN:
Mevr. H. Uiterwijk-van Ekeren       wijk 2

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 
Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie 

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   

   
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het april nummer is 
dinsdag 29 maart 2016
Inleverdatum voor het mei nummer is
26 april 2016

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.
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