
April 2016



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

Gedicht naar psalm 90
       

Gedicht naar psalm 90

Nadagen

Alsof in de hemel de bomen verdorren

vallen van ver de bladeren neer.

Vertragend, als doet hun het landen zeer.

Uit de sterren keert zwarte aarde weer

om zich in stille eenzaamheid te storten.

Wij vallen allen, lot dat ook mijn handen wacht.

Kijk maar naar anderen: wij vallen allen.

Maar er is Een die ons vallen

houdt in haar handen, oneindig zacht.

                                           naar 'Herbst' van R.M. Rilke
                                uit 'God aan' 5 november, Psalm 90

Een gedicht dat ik wel mooi vind voor de Rondom. 

Met vriendelijke groet, Anneke van der Herberg-Bison



zondag 10 april   10:00 uur   de Eshof  Lieske Duim en verteller 
       Collecten: Eigen diaconie, 
       Eredienst  

    
zondag 17 april   10:00 uur   de Eshof  Ds D van Loo (Amersfoort) m.m.v. de Cantorij
       Collecten: Eredienst en Kerkmuziek, Jeugd- en
        jongerenwerk  

    
zondag 24 april   10:00 uur   de Eshof  Dr J Bloemendal (Amersfoort) 
       Collecten: Missionair werk PKN, 
       Onderhoud gebouw 

    
zondag 01 mei   10:00 uur   de Eshof  Drs E Idema
       Collecten: Straatpastoraat Amersfoort,
       Eredienst  

    
donderdag 04 mei  10:00 uur   Pauluscentrum  Open dienst
       Hemelvaartsdag  

    
zondag 08 mei   10:00 uur   de Eshof  Ds L van der Meijden (Leiden) 
       Collecten: Eigen diaconie, Cantorij

  
    
zondag 15 mei   10:00 uur   de Eshof  Ds E Boot
       Collecten: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek,  
       Eredienst  

    
zondag 22 mei   10:00 uur   de Eshof  Ds A Liebich Leusden
       Collecten: Hospice Nijkerk, Muziek en Liturgie  

    
zondag 29 mei   10:00 uur   de Eshof   Ds M van Giezen (Zeist) 
       Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw 

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken

D E  E S H O F 1P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E2

Agenda
maandag 11 april  20:00 uur   Kinderdienstleiding        
    
dinsdag 12 april   20:00 uur    Wijkteam 6  
    
woensdag 13 april  20:00 uur   Repetitie Cantorij  
    
zaterdag 16 april   13:45 uur  Duurzaam = dat je lang meegaat
     duurzaam produceren en consumeren in de praktijk details  
    
maandag 18 april  20:00 uur   Informatieavond nieuw ingekomenen  
    
dinsdag 19 april   20:00 uur   Pastorale Raad  
    13:30 uur   Activiteitengroep  
    20:00 uur   Wijkteam 1
      
woensdag 20 april  20:00 uur   College van Kerkrentmeesters  
    20:00 uur  Repetitie Cantorij  
    
donderdag 21 april  08.30 uur Gemeente-uitje; vertrek vanaf de Eshof 08.30 uur
   20:00 uur   Kerkenraad  

vrijdag 22 april   n.t.b.  Armenie Georgie Reis naar Armenie en Georgie    
    
woensdag 04 mei   13:30 uur  Activiteitengroep  
    
zaterdag 07 mei   n.t.b.  Armenie Georgie Reis naar Armenie en Georgie
    10.00 uur  Amsterdam Excursie katholiek Amsterdam
    
woensdag 11 mei   20:00 uur  Repetitie Cantorij  
    
dinsdag 17 mei   13:30 uur   Activiteitengroep  
    
woensdag 18 mei  20:00 uur  Diaconie  
    18:00 uur  Voorbereiden kerkruimte voor rommelmarkt  
    
donderdag 19 mei  20:00 uur   Moderamen  
    18:00 uur  Inrichten kerk voor rommelmarkt  
    
vrijdag 20 mei   18:00 uur   Inrichten kerk voor rommelmarkt  
    
zaterdag 21 mei   9:00 uur   Rommelmarkt van 9:00 tot 12:00 uur  
    
maandag 23 mei   20:00 uur   Wijkteam 2  
    
dinsdag 24 mei  20:00 uur    Wijkteam 6  
    
woensdag 25 mei   20:00 uur  Repetitie Cantorij

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Ellie Boot  is op 
23 maart voor de laatste bestraling 
in verband met borstkanker naar 
het UMCU geweest. De zestien 
keer waren snel voorbij en tijdens 
het bestralingstraject had ze weinig last van bijwerkin-
gen. Er was al gezegd dat die bijwerkingen mogelijk na 
afloop wat heviger zouden worden en dat klopt. Maar 
alles valt goed op te vangen met rust en kalm aan doen. 
Als alles goed blijft gaan hoopt ze met Pinksteren weer 
voor te kunnen gaan in de Eshof.

Roel Burema  heeft op 
7 maart weer een zware epileptische  aanval gehad en 
dat gaf grote problemen. Zodra hij zich dan weer wat 
beter voelt zijn er ook goede dingen, zoals een dagje uit 
met Stichting Ambulancewens. Die bracht Roel en 
Agnes naar zee en naar hun beide dochters. Hoewel het 
vermoeiend was, heeft Roel er erg van genoten.  Roel 
gaat nog wel achteruit, praat steeds moeilijker, maar kan 
nog genieten van allerlei kleine en mooie dingen en 
contacten.  
 
Floor Huurdeman  is begin maart met 
René en Annemieke naar de protonenkliniek in Essen 
(Duitsland) geweest voor een tweedaagse intake. 
Tijdens deze intake werden alle voorbereidingen voor 
de start van de behandeling gedaan. Onderdeel hiervan 
was o.a. een CT scan en een MRI scan.  Helaas bleek 
uit de MRI scan dat de resttumor alweer flink aan het 
terug groeien was. Reden voor de kliniek om nogmaals 
na te gaan of Floor niet opnieuw kon worden geope-
reerd. 
Dit is uitvoerig door de neurochirurgen uit het WKZ, tot 
Vancouver aan toe, besproken en zij kwamen tot een 
weloverwogen besluit om niet opnieuw te opereren. Het 
behandelplan is daarop aangepast en het aantal bestra-
lingen verhoogd naar 32. De eerste 15 bestralingen zal 
Floor volledige bestraling krijgen, d.w.z. de bestraling 
van het hele brein en ruggenmerg. De resterende 17 
bestralingen zullen lokaal (alleen de kleine hersenen) 
plaatsvinden.  Een ingrijpende aanpassing die de overle-
vingskansen, maar ook het risico op blijvende schade 
vergroten. 
De eerste behandeling op 23 maart kon niet doorgaan 
wegens een technische storing. Floor zal nu Tweede 
Paasdag opnieuw aan de start verschijnen. 

Tom van Noord  is geopereerd 
en na korte tijd ook al weer aan het werk. Om dat te 
kunnen moest er eerst een stent tussen blaas en nier 
geplaatst worden en bleek hij zelfs twee nierstenen te 
hebben. Eén kon vergruist worden en de ander zat vast 
in de nier. Toen dat achter de rug was kon ook de stent 
weer verwijderd worden. Het goede nieuws was verder 
dat er geen kankercellen in zijn darmen zaten.
 
Anneke de Booy-Vermeer  heeft na de 
operatie op 5 februari nog steeds pijn en is daar voor 
onlangs in het UMC behandeld. In haar bovenarm zit 
nog veel vocht en het is moeilijk om dat weg te krijgen, 
ondanks het inzwachtelen van die bovenarm.   
In mei moet ze terugkomen voor controle en dan weet 
ze pas of het weefsel aangeslagen is. Zij probeert voor-
zichtig weer wat werkzaamheden op te pakken.

Wil Berle  voelt zich goed na de 
bestraling en niet een operatie zoals abusievelijk in de 
vorige Rondom staat. Op 3 mei gaat hij naar het zieken-
huis voor een MRI en een endoscopie. In het AVL-
ziekenhuis in Amsterdam heeft hij een arts die een 
kringspierbesparende behandeling kan uitvoeren . 
Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat er geope-
reerd gaat worden. Wil blijft in het controletraject. 

Van Jan den Hartog  was in de vorige 
Rondom al vermeld dat hij een ski-ongeluk had gehad 
en hij vindt nu dat het vrij goed gaat en hij is vrij van 
pijnstillers. Sinds 11 februari heeft hij zijn linkerbeen 
niet mogen/kunnen belasten en tot 18 april moet hij in 
de rolstoel blijven. Daarna gaat de fysiotherapeut met 
hem aan het werk. Door het ontbreken van het kraak-
been heeft hij een verhoogde slijtage van het gewricht 
en misschien moet er op lange termijn een nieuwe heup 
komen. De val betekent dat Jan na 43 jaar niet meer kan 
skiën.     

Op 15 maart is Ruth Timmerman
opgenomen in het ziekenhuis, waar hij geopereerd is 
aan een verwijdde aorta. Hij mocht al snel naar huis om 
verder te herstellen van deze zware ingreep.

Bij Eric Reijnders  is de hart-
operatie goed geslaagd. Er moesten 5 omleidingen wor-
den aangelegd. Een week na de operatie werd hij uit het 
ziekenhuis ontslagen en mocht 15 maart thuis verder 
herstellen.
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Uit de gemeente
Jantien Fontein-Vierbergen  is 3 weken 
geleden geopereerd om meer ruimte te geven aan een 
beknelde zenuw. Het is niet goed gegaan en het resultaat 
is een incomplete dwarslaesie. Zij ligt nu in De 
Hoogstraat in Utrecht, omdat ze haar benen niet kan 
bewegen.  
 
Rie Lensen-de Graaff woonde  en is ver-
huisd naar De Pol  in Nijkerk. 
Rie Lensen, wie kent haar niet? Iedereen toch van jong 
tot oud? Bij de jeugd is ze bekend, omdat ze tot voor 
kort nog basiscatechese gaf en bij de jeugd heel geliefd 
was. Nog niet zo lang geleden reed ze nog in haar eigen 
auto terwijl zij al 98 jaar is! Maar langzaamaan raakt de 
‘accu’ van Rie toch op en is er gekozen voor verhuizing 
naar Nijkerk. Wij wensen Rie nog een mooie tijd toe.
         
Namens ons allen wil ik ieder die hier genoemd is 
sterk¬te wensen. En ook de mensen in directe omge-
ving: part¬ners, ouders, kinderen, vrienden en vriendin-
nen. Goede moed en hoop toegewenst.

FELICITATIES

Joke en Frans Meijer-van Veluw  vierden 
11 maart hun vijfenveertigjarig huwelijks¬jubileum. 
Jan en Lenie Polhuis  waren op 21 maart 
vijfenvijftig jaar getrouwd. 
Bruidspaar van Leeuwen-van Mourik  
vierden dat zij elkaar vijfentwintig jaar geleden elkaar 
het jawoord gaven. 
Zover waren Matthijs en Annemarie Bouw-van der 
Meulen  nog niet, want zij waren 26 
maart twaalfeneenhalfjaar getrouwd. 
Op 29 maart was voor bruidspaar Bakker-Koenen 

 een heugelijke dag. Zij waren vijftig jaar 
getrouwd. 

Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte gefe-
liciteerd en liefdevolle toekomst gewenst.

       
  Kees van Rietschoten

Sigma zoekt vrijwilligers
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In de vorige Rondom begon dit artikel met “Kerk 
2025”. Op diezelfde website staat: “Waar een Woord is, 
is een weg” en een omschrijving wat de kerk is: “De 
kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aan-
vaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen 
instaan. Alleen maar ‘ieder voor zich’ is armoedig. 
Alleen bij elkaar komen als ‘gelijkgezinden’ of vanwege 
een gezamenlijk belang is te weinig. De kerk is een 
plaats om samen te lachen en te huilen, om samen te 
eten en te drinken. Het maakt hier niet uit hoeveel je 
verdient, hoe je eruitziet, hoe oud je bent, wat voor kle-
ren je aan hebt, of je alleen bent of samen. Er is iets dat 
die verschillen overstijgt, omdat je samen familie van 
God bent. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor 
elkaar in”.

De dienst op Paasmorgen waarin ds. René Rosmolen 
voorging was een bijzondere dienst. Ook voor organist 
Rudi Coppoolse, die de diensten van Goede Vrijdag, 
Paasnacht en Paasmorgen heeft begeleid. Hij begon 
Goede Vrijdag met ingetogen orgelspel en kon 
Paasmorgen uitbundig afsluiten met prachtig orgelspel 
bij mooie liederen. Pasen is het feest van de lach. In de 
uitleg en verkondiging hoorden we dat in het paasver-
haal de lach doorbreekt. Lach van de opluchting, lach 
van de liefde en een lach voel je door de tranen heen. 
Een pastoor had een oude traditie met Pasen en maakte 
allerlei grappen. Eentje daarvan was: Jantje liep over 
een begraafplaats en zag een zeer oude man op een 
bankje zitten. Zij groetten elkaar en het jongetje zegt 
tegen de zeer oude man: “Wat fijn dat u er even uit 
mag.”  
Met de paasdagen sluiten we de 40-dagen-tijd af en 
beginnen de 50 dagen naar Pinksteren.  

 Op 10 april is er een bijzondere dienst. Op 6 maart 
zijn basiscatechisanten naar de El Fath Moskee in 
Amersfoort geweest en op 10 april is het de afsluiting 
van de basiscatechese. Er gaat die morgen geen dominee 
voor, maar de dienst wordt vorm gegeven met de basis-
catechisanten.
Er komt een verteller: Marcel van der Pol.
Het verhaal van de verteller zal de plek van de preek 
innemen.    

Op 6 maart was ds Diederiek van Loo bij ons als gast-
predikant en konden wij horen hoe zij mee kon zingen 
met de cantorij. Op 17 april is zij opnieuw in de Eshof 
en ook dan zingt de cantorij.      
   
DONDERDAG 5 MEI IS HET 
HEMELVAARTSDAG EN BEVRIJDINGSDAG. 
40 dagen na Pasen verliet Jezus zijn discipelen, maar hij 
liet hen niet aan hun lot over.
Wacht nog enkele dagen en dan zal je worden gesterkt 
om mijn boodschap te verkondigen. Dan gaan jullie uit 
in de wereld om mijn verhaal door te geven.
De dienst wordt voorbereid door de oecumenische 
werkgroep o.l.v. Lies Traa en wordt aangevuld met 
Linda de Wals en Lieske Duim vanuit de vespergroep.                            
Om 8.30 uur gaan we vanaf het Pauluscentrum 
wande¬len. Jan Vogel zal de wandeling wel weer orga-
niseren. 
Rond 9.30 uur zijn we weer terug in het Pauluscentrum 
en om 10 uur begint de dienst. 
        

Kees van Rietschoten      

Kerkdienst en liturgie

De Lijdensweek en de viering van de opstan-
ding op Paasmorgen zijn weer achter de rug. 
En nu kijken we al weer uit naar Hemelvaartsdag. 
Dit vieren wij als de Eshof-  en  Paulusgemeenschap 
elk jaar tezamen.  

Op dit moment weten we nog niet wat het thema is, 
maar wel is het volgende bekend:
We starten de dag om 8.30 uur en verzamelen ons bij 
het Pauluscentrum.
Vervolgens maken we een niet te lange wandeling of 
een fietstocht in de omgeving.
Om ongeveer 9.30 uur zijn we dan weer terug bij het 

Pauluscentrum en kunnen daar genieten van wat koffie 
of thee en de ontmoeting met elkaar. 
Iedereen is daar welkom  ook als u niet hebt
gewandeld of gefietst!!!
Vanaf 10.00 uur kunnen we dan deelnemen aan een 
korte viering in de kerkzaal. 
Het thema van de dag zullen we  t.z.t. publiceren op de 
websites  en in de kerkbladen en op de gebruikelijke 
manieren mededelen in de diensten op de zondagen 
voorafgaand aan de Hemelvaartsdag.
Van harte hopen wij dat ook u hieraan deelneemt.

Namens de werkgroep  OCG

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag



Ziekte en herstel (vervolg)
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Het blijft een bijzondere gewaarwording – dit 
ziekteproces. Er zijn dagen waarop er niets aan 
de hand lijkt te zijn. En er zijn dagen waarop 
‘het’ niet wil. En ik denk daarbij: wat is hier 
eigenlijk anders aan dan anders? Gaat het zo 
niet altijd?
Tegelijk weet ik: natuurlijk is mijn leven anders dan 
anders, op dit moment. Alleen al het feit dat ik niet werk 
maar bezig ben met ziekte in mijn eigen lijf, dat is 
anders. Zestien keer heen en weer naar het UMCU, dat 
was anders. De behandeling zelf was trouwens geen 
probleem, bestraling voel je niet. Maar de nawerking is 
er wel. Sinds de laatste paar keer merk ik een geïrriteer-
de huid en schrijnende of soms stekende pijn. En regel-
matig futloosheid. Al voelde ik niets van de straling 
zelf, er is in elk geval iets gebeurd.
En verder? Wat doet dit met me, wat is er anders?

Het is een cadeau wanneer het lukt van de nood een 
deugd te maken. De Opleiding Geestelijke Begeleiding 
biedt daar een mogelijkheid voor. Van het laatste blok 
heb ik de meeste colleges gemist, maar dat is geen pro-
bleem, ik kan ze via Blackboard op internet beluisteren. 
‘Gemeenschap en zorg’, was de titel van dat laatste 
blok. Het ging daarin om de rol die gemeenschap speelt 
in het persoonlijke leven. Iedere mens maakt deel uit 
van verschillende gemeenschappen: er zijn het gezin en 
de familie, de werkkring, de schoolomgeving, de buurt 
en nog veel meer. Vaak overlappen ze elkaar. In de col-
leges werden verschillende gemeenschappen onder de 
loep genomen en werd gekeken hoe spiritualiteit daarin 
een plek heeft: in bijvoorbeeld de zorg, in het zieken-
huis, in organisaties.
Als afsluiting moeten we een paper schrijven met als 
titel ‘zorg voor jezelf en zorg voor de ander’. Het is de 
bedoeling dat we daarin iets schrijven over onze eigen 
spiritualiteit in verhouding tot de verschillende gemeen-
schappen waar we deel van uitmaken. ‘Spiritualiteit’ in 
de betekenis van ‘geestelijk leven’, ‘trage vragen’, de 

vragen die met zingeving te maken hebben.
Eerlijk gezegd klinkt het me nog rijkelijk vaag in de 
oren. Maar ik zie ook een aanknopingspunt: ik ga iets 
schrijven over de afgelopen maanden. Misschien wordt 
het onderwerp dan vanzelf concreter.

Ik kan dan iets schrijven over de warmte die ik heb 
ervaren en nog steeds ervaar, van lieve mensen die mee-
leven. Hier in de gemeente; in de familiekring; in de 
vriendenkring. Die ervaring maakt voor mij deze ziekte-
periode wel heel bijzonder. Zeker niet een tijd van voor-
al afzien, in tegendeel. Ik kan beschrijven hoe tegelij-
kertijd mijn directe leefwereld kleiner werd doordat ik 
er behoefte aan heb met mezelf alleen te zijn. En hoe 
dat ook weer juist mogelijk is doordat ik ervaar er niet 
alleen voor te staan.

Ik hoop dat ik met Pinksteren weer als voorganger aan-
wezig kan zijn. En 
hoop ongeveer 
vanaf die datum het 
werk weer te gaan 
oppakken.
Verschillende men-
sen zorgen er in 
deze maanden voor 
dat er geen gat valt: 
de kerkdiensten 
gaan door, er wor-
den mensen bezocht door pastoraal medewerkers en 
ouderlingen en contactpersonen, het programma voor 
vorming en toerusting voor het nieuwe seizoen wordt 
uitgedacht, de kinderdienst en de basiscatechese doen 
het goed en via de Rondom en de website wordt ieder-
een op de hoogte gehouden. Ik heb er enorm respect 
voor wat deze mensen allemaal doen!
Dat het ieder goed mag gaan.

Ellie Boot
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Gastpredikanten in april
Ook in de maand april mogen we weer gastvoorgangers 
begroeten. 

Op 10 mei wordt de basiscatechese afgesloten en één 
van de catecheten (Lieske Duim) en een ‘verteller’ gaan 
voor. Elders in deze Rondom zult u hierover wellicht 
meer lezen. 

Op 17 april is het weer de beurt aan Diederiek van Loo. 
Diederiek was ook op 6 maart onze voorganger en even-
als toen werkt ook aan deze dienst de cantorij mee. Een 
nadere kennismaking met Diederiek heeft u kunnen 
lezen in het maartnummer.

Op 24 april mogen we Jan Bloemendal begroeten. Ook 
al een oude bekende. 
Dr. Jan Bloemendal studeerde Klassieke Taal- en 
Letterkunde en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 
Universiteit van Utrecht en werkte enige tijd als docent 
in het middelbaar onderwijs. 
Vanaf mei 2004 is Jan werkzaam geweest als onderzoe-
ker aan de Universiteit van Amsterdam en van 2006 tot 
2012 was hij hoogleraar neolatinistiek aan dezelfde uni-

versiteit.
Thans is Jan als senior 
wetenschappelijk onder-
zoeker verbonden aan de 
afdeling wetenschapsge-
schiedenis van het 
Huygensinstituut in Den 
Haag. Zijn specialisatie is 
de Latijnse letterkunde in 
de vroeg moderne tijd. Daarnaast is Jan een groot ken-
ner van Erasmus.
Nog niet zo heel lang geleden heeft Jan een studie theo-
logie afgerond. Als proponent (beroepbare predikant) is 
hij op zoek naar een passende gemeente. Jan woont met 
zijn vrouw Els in Amersfoort.

Op de eerste zondag in april was Erik Idema onze gast-
predikant. Op de eerste zondag van mei (1 mei) mogen 
we wederom Erik als gastvoorganger begroeten. Over 
Erik heb ik al wat geschreven in het maart nummer.

Frits Harmsen

Op zaterdag 21 mei a.s. zal de rommelmarkt in 
de Eshof weer plaatsvinden.

U kunt uw eigen spullen ook bij ons inleveren op don-
derdag 19 mei en vrijdag 20 mei. Tussen 18:00 en 20:00 
zal de kerk worden ingericht. Wij nemen al uw spullen 
graag in ontvangst behalve witgoed, grote meubels en 
beeldbuizen. Er is een beperkte mogelijkheid om spul-
len eerder in te leveren of op te laten halen. Daarvoor 
dient u contact op te nemen met de organisatie. 

De organisatie is hard op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die willen assisteren bij de inrichting van de kerk 
en de verkoop bij de verschillende stands. Ook kunnen 
wij hulp gebruiken in de keuken, in het grand café en 
van een aantal taartenbakkers die ons aan een heerlijk 
assortiment van zelfgebakken taarten kunnen voorzien.  
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de rommelmarkt? Dan 
horen wij dat graag!

De opbrengst van de rommelmarkt gaat dit jaar de reno-
vatie van het schoolplein van basisschool de Spreng en 
naar het project Home of Hope 4 all-in Sri Lanka. Dit is 
een project van Celine van den Heuvel. Samen met drie 
klasgenoten van de opleiding fysiotherapie gaat zij deze 
zomer vijf weken vrijwilligerswerk in een revalidatie-
centrum. Zij zullen daar kinderen en weeskinderen hel-
pen met hun verstandelijke en/of geestelijke beperking. 
Naast deze doelen wordt een deel van de opbrengst 
gereserveerd voor de kerk. 
Contact: rommelmarktdeeshof@gmail.com

Rommelmarkt De Eshof
zaterdag 21 mei



Vorming & Toerusting
Duurzaam = dat je lang meegaat – 
duurzaam produceren en consumeren in de praktijk
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Duurzaamheid, wat bedoelen we daar eigenlijk 
mee en waarom is dat belangrijk? Hoe zijn we 
daar mee bezig binnen de Eshof en de 
Paulusgemeenschap? Wat kunnen we daar nog 
meer aan doen: in de kerk, in ons eigen huis-
houden, in Hoevelaken? 

De derde activiteit in dit kader is een bezoek aan de bio-
logische boerderij 'De Omrand' en de Juliusput. 

Grenzend aan Hoevelaken, op fietsafstand, ligt deze 
boerderij aan de Zwarte Goorderweg in Stoutenburg-
Noord. De boerderij bestaat sinds 1935 en wordt sinds-

dien bewoond door 
de familie Van 
Oosterom. Cornelis 
van Oosterom begon 
er met 200 kippen en 
15 koeien. In 1968 
werd het bedrijf 
voortgezet en uitge-

breid door zijn zoon Teunis Pieter van Oosterom. Sinds 
het jaar 2000 is het bedrijf overgenomen door Kees en 
Hanneke van Oosterom. In 2010 zijn zij begonnen met 
de omschakeling van gangbaar naar biologisch boeren. 
Er zijn nu 50 melkkoeien en 12.000 legkippen. Ook zijn 
er geiten, ezels en konijnen. In 2012 zijn zij begonnen 
met een biologische winkel waar ze de producten van 
hun boerderij verkopen. Zaterdagmiddag 16 april 2016 
zullen we een bezoek brengen aan de boerderij en rond-
geleid worden. Natuurlijk is er volop gelegenheid vra-
gen te stellen. 

Aansluitend wandelen we met Van Oosterom, via zijn 
weiland, naar de Juliusput, een natuurgebied waar je 
normaal gesproken niet mag komen. De Juliusput is een 
grote plas die gegraven werd omdat veel zand nodig was 

voor de aanleg van de A1 en het verkeersknooppunt 
Hoevelaken. De Juliusput is diep: zo’n 9-16 meter. Nu 
is het een prachtig natuurgebied.
Meer informatie over de boerderij: http://www.boerde-
rijdeomrand.nl/. 
Over de Juliusput: http://www.utrechtslandschap.nl/
natuurgebieden/juliusput/ontdek-juliusput. 

Datum en tijd  zaterdag 16 april 2016,   
   13.45 uur
Plaats van verzamelen de Eshof
Leiding   Evert Veldhuizen

Mocht u met vervoersproblemen zitten, neem dan 
contact op met Evert Veldhuizen 

"Symboliek en iconografie in de kunst" door 
Cees Otte op 7 april 2016 gaat NIET door.

Lieve mensen, hartelijk bedankt

Er is de laatste tijd heel wat met mij gebeurd. Bypasses, dotteren en later zes stents. 
De lekkende hartklep is geconstateerd, maar dat wordt niet aangepakt. Deze dingen zijn niet ongemerkt geble-
ven, want er zijn veel reacties gekomen van mensen uit de Eshof.
Het heeft mij goed gedaan om zoveel medeleven te ervaren. Het voelde als een warme deken.
Hartelijke groet,

Wil de Meij.  
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`Neem dit meisje mee. Zij is onze ergste geval``

Aygul kwam bij ons toen ze uit het opvanghuis van de 
stad werd gezet. Ze was agressief naar één van de ver-
pleegkundigen en de maatschappelijk begeleidster had 
ons gebeld: "Aygul is het ergste geval dat we hier heb-
ben.  Als je haar niet mee neemt, zullen we haar de 
voogdij over haar kind ontzeggen."

Een complete verandering na een moeilijk jaar
We namen het risico. Aygul en haar baby kregen onder-
dak in ons appartement. Het jaar wat daar op volgde 
was, toegegeven, erg moeilijk. Aygul had regelmatig 
woedeuitbarstingen, liep weg en verbleef bij druggebrui-
kers - en gebruikte zelf ook drugs. Maar toen ontmoette 
ze God en nu is ze als een nieuw persoon. Aygul is com-
pleet veranderd en is nu een prachtige moeder voor haar 
dochtertje. Maatschappelijk werkers die met Aygul 
bekend waren zijn verbaasd over haar verandering. Deze 
verandering is echter niet vanzelf gegaan. Het vereist de 
inzet van psychologen, een arts, een advocaat, talloze 
gesprekken en voortdurende begeleiding en toezicht. 
Maar boven alles, het vereist Gods wonderlijke werk!

Opvang
In verschillende steden in Rusland hebben we een 
opvangplek voor moeders zoals Aygul. Opgegroeid in 
een gebroken gezin, een verleden in een staatsweeshuis 
en vaak slachtoffer van huiselijk geweld.

 "We hopen en bidden dat wat er is gebeurd in het leven 

Aygul ook gaat gebeuren met al die andere meisjes en 
jonge moeders", zegt Natasha, die ons werk in Oefa 
leidt.  In de opvang  leren ze hoe ze hun kinderen moe-
ten opvoeden en worden ze voorbereid op een zelfstan-
dig bestaan. Er is veel aandacht voor pastorale zorg en 
vaak komen vrouwen in de opvang, net als Aygul, voor 
de eerste keer in aanraking met het Evangelie.  Om die 
reden wil ik jullie vragen om een gift te geven zodat dit 
belangrijke project voortgezet kan worden. En ik wil 
jullie ook vragen te bidden voor ons team in Rusland en 
de kinderen en gezinnen in onze opvang.

Doet u mee?
U kunt een tienermoeder weer hoop geven door een gift 
over te maken voor het werk van Mission Possible. Eén 
dag opvang kost € 10. Dit bedrag is ‘all-in’, inclusief 
onderdak, voedsel, psychologosische hulp en medische 
zorg. Met uw gift stelt u ons in staat om tienermoeders 
als Aygul te helpen een persoonlijke relatie met Jezus te 
ontwikkelen en een goede moeder te worden.

Wilt u meer doen?
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie 
organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel meer 
mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over 
heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk 
voor meer informatie op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet
Bert Dokter

Mission Possible Nederland
0595 438672
info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl
NL07 RABO 0158 0454 24

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u 
dan in voor onze digitale nieuwsbrief.
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Jaarrekeningen ZWO & Diaconie

Jaarrekening ZWO -2015-  De Eshof.     versie 4

Ontvangst  Uitgaven 
Giften (VVB) 17.088,50 Project Grace home 
  St Noi Si Voi 1.000,00
Bijdrage project jongeren Moldavie  Edukambani 500,00
Giften project jongeren Moldavie 6.152,72 Gift St Juntos Contigo 500,00
Acties project jongeren Moldavie 11.810,50 Vluchtelingen hulp 1.000,00
  Kerk in actie  40 dgn 3.000,00
  Project Moldavie (Kerk in Actie) 10.000,00
  Jongeren project Moldavie 20.676,37
  Bankkosten 264,05
  Drukkerij  van Beek 227,12
   
Bank mutatie (tekort) 2.115,82  
 --------------  --------------
 37.167,54  37.167,54
 =========  =========

  Vermogenspositie ZWO ultimo 2015

Saldo bank per 31.12.2015 9.893,99
- waarvan tbv ZWO 9.776,22
- waarvan tbv jongeren proj Moldavie 117,77

Saldo bank per 31.12.2014 12.009,81
- waarvan tbv ZWO 9.178,89
- waarvan tbv jongeren proj Moldavie 2.830,92

Geachte leden van de Protestantse Gemeente 
"De Eshof" te Hoevelaken.

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de 
jaarrekening(en) over het jaar 2015 van de Diaconie en 
de ZWO.
Het afgelopen jaar zijn er extra hulpvragen ontvangen 
en hebben we in Purcari het Day Care Centre mogen 
helpen opbouwen.
De jaarrekening van de Diaconie geeft een negatief 
resultaat aan van 1.659,69 euro. Het resultaat is ten laste 
gebracht van het eigen vermogen.

De jaarrekening van de ZWO geeft een negatief resul-
taat aan van 2.115,82 euro. Het resultaat is ten laste 

gebracht van het eigen vermogen.
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door het 
College van Diakenen / ZWO en de leden van de ker-
kenraad.
De jaarrekening, die u hiernaast vindt, is in verkorte 
vorm weergegeven. De uitgebreide versies liggen ter 
inzage bij de administrateur, de heer H. Westein, 

 en bij de penningmeester, mevrouw A. 
Bouw, 

Namens het college van Diakenen / ZWO 
Mw. A. Bouw, penningmeester en 

Hr. H. Westein, administrateur
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Jaarrekeningen ZWO & Diaconie

Jaarrekening Diaconie -2015-  De Eshof.     Versie 4

Ontvangsten  Uitgaven 
Collectes 9.950,65 Afgedragen collectes 6.503,50
  St.Hulpdienst Hoevelaken 1.000,00
Giften (incl Activiteitengroep) 1.971,50 Giften 600,00
  Hulpvraag 2.505,58
Giften tbv Noodfonds 1.000,00  
  Diaconaal Quotum 2015 867,33
Oikocredit 20,30 Paaspakketten+ paaskaarsen 507,50
  Zomerpakketten 496,09
Pauluskerk Kerst 2014/2015 268,60 Kerstattenties 286,58
  Kerstpakketten 934,83
  Kerstmiddag 199,38
  Kosten Diaconie  124,50
  NBD 400,00
  Bankkosten 184,95
  Contributie/abonnementen 60,50
  Bedragen ten onrechte 2014 200,00
   
Bank mutatie (tekort) 1.659,69  
 --------------  --------------
 14.870,74  14.870,74
 =========  =========

  Vermogenspositie Diaconie ultimo 2015

Saldo bank per 31.12.2015 4.309,31
- waarvan tbv Diaconie algemeen 2.364,89
- waarvan tbv Noodfonds 1.944,42
 
Belang in Oiko-credit 5.752,51

Saldo bank per 01.01.2015 6.319,00
- waarvan tbv Diaconie algemeen 2.519,00
- waarvan tbv Noodfonds 3.800,00

Balanspost:
- Renteloze lening 350,00
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Annie Schuurman: al 40 jaar sterk voor De Eshof!

Al 40 jaren spant Annie zich, met ongekende betrokken-
heid, in voor onze Eshof. Sinds 1 maart 1976 is zij 
werkzaam als operationeel beheerster. Iedereen kent 
Annie. Zij werkt samen met alle taakgroepen binnen De 
Eshof.  Ze is de contactpersoon voor de verhuur en zij 
regelt de rouw- en trouwdiensten. Ook voor werknemers 
van bedrijven, die werk in het gebouw uitvoeren, staat 
zij altijd klaar met koffie. 

Kortom: zij is hét gezicht van 
De Eshof. Wij zijn Annie zeer 
dankbaar voor de voortreffelij-
ke en charmante manier, waar-
op zij al die jaren de zaken 
heeft georganiseerd.

Het is daarom zeer verdiend, dat Annie op 6 maart j.l. 
een kerkelijk lintje kreeg, in de vorm van een gouden 
draaginsigne. 

Na de toespraak van 
de voorzitter van de 
Kerkenraad werd er 
een lied gezongen 
door de cantorij en 
de gemeente. 
Aansluitend was er 
gelegenheid om 
Annie en haar man 
Frank te bedanken 
en hen te feliciteren 
met het behalen van 
deze mijlpaal.

Marjan van wageningen

Jubilaris bij de Eshof
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Christendom in Nederland
WAT VOORAF GING:

Luther, door de keurvorsten gesteund, omdat ze 
het zat waren door bisschoppen te worden 
gedomineerd, verzette zich tegen de aflaat en de 
prots en praal van de Moederkerk. Hij verde-
digde zich tegenover de Keizer en de koningen 
op de Rijksdag te Worms.
Zijn gedachtengoed vond vooral bijval in 
Duitsland en de Scandinavische landen.

 
Johannes Calvijn (1509-1564)
Waar Luther niet in slaagde, lukte bij Calvijn wel. In de 
lage landen vond hij een aandacht. Cauvin zoals hij aan-
vankelijk heette, werd op 10 juli 1509 geboren in het 
Franse Noyon. Al op zijn 14e ging hij naar Parijs om 
daar aan de Sorbonne te studeren. Eerst wilde hij pries-
ter worden maar later koos hij toch voor Rechten. In 
Parijs deelde hij een kamer met een Lutheraan. Hij had 
echter  meer belangstelling voor de ideeën van Erasmus. 
Calvijn beschrijft zijn bekering als een tocht zoals 
Paulus naar Damascus. Hij preekte in geheime bijeen-
komsten. Hij werd bevriend met Nicolaas Cop die rector 
van de Sorbonne zou worden. Calvijn vond dat deze, bij 
zijn inauguratie, voor de reformatie moest pleiten. Daar 
wilde Cop niets van weten uit angst voor zijn broodhe-
ren. Toen Calvijn echter bereid was de rede te schrijven, 
gaf hij zich gewonnen. Op 1 November 1533, (geboorte 
jaar van Willem van Oranje!), hield Cop zijn oratie voor 
edelen en geleerden. De Koningin van Navarra wist 
welk deel door Calvijn geschreven was
Ze bood Calvijn haar bescherming aan. Maar kort daar-
op kon hij ter nauwer nood ontsnappen aan de inquisi-
tie. Hij vluchtte terug naar Noyon. In 1534  was de 
reformatie in Frankijk de Moederkerk bijna voorbij 
gestreefd .Hij preekte onder de naam Charles ’Espeville 
op vele plaatsen. Koning Frans 1 was woedend over het 
feit dat steeds meer onderdanen afscheid van de moe-
derkerk namen. Er brak een strenge vervolging uit en 
Calvijn moest opnieuw vluchten. Na veel omzwervin-

gen belandde hij in Geneve. Daar ontmoette hij Willem 
Farel, die hem vroeg te helpen  om de “verdorven stad”  
voor Jezus Christus te winnen.
Ook in 1534 legde hij Farel een kerkordening voor, die 
zich in die zin onderscheidde dat niet meer de overheid 
het toezicht en de handhaving  was toebedeeld, maar 
elke gemeente moest de bevoegdheid hebben zelf de 
tucht toe te passen. Dat veroorzaakte echter opschud-
ding in Geneve.
In 1538 werden er gemeenteraads-verkiezingen gehou-
den en de tegenstanders van Calvijn en Farel haalden de 
meerderheid. Binnen twee maanden werd Calvijn uit 
zijn ambt gezet en de stad uitgejaagd. Hij vertrok naar 
Straatsburg maar drie jaar later was hij weer terug in 
Geneve.
Hij trouwde op advies van zijn vrienden ´omdat hij een 
zwakke gezondheid had”!
Het huwelijk hield vier jaar stand, zijn vrouw en zijn 
drie kinderen waren alle gestorven.
Een droeve periode werd nog erger toen Calvijn de 
degens kruiste met een Spaanse geleerde Servet die de 
drie eenheid niet accepteerde, zowel de katholieke kerk 
als de reformatie-gemeenten konden beide niet met dat 
standpunt leven. Door Calvijn’s toedoen is deze man  
levend verbrand.
In 1559 stichtte hij in Genève een Academie  en zijn 
vele opstellen en proclamaties  vonden hun weg via de 
talrijke studenten die uit heel Europa daar kwamen stu-
deren. In zijn “institutie “ heeft Calvijn een leer ontwik-
keld die we het Calvinisme noemen.
Kenmerk daarvan is dat onze liturgie en kerkenraad een 
sterk afgeleide is van deze kerkordening.
In 1564 stierf Calvijn, maar zijn opvattingen vonden, 
ondanks een contra reformatie van de Katholieke kerk, 
langzaam maar zeker hun weg naar vele gemeenten die 
zich verbonden voelden met zijn leer. Ook in wat nu ons 
land heet, was de belangstelling groot.

een bijdrage van:
Fokke Kooistra

Lieve mensen,

Hartelijk dank wat jullie voor mij gedaan hebben zondag 6 maart na afloop van de kerkdienst. Het was hart-
verwarmend, de lieve woorden, het zingen van de cantorij, het taartje bij de koffie. Geweldig.
Dank er voor. 

Annie Schuurman
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Norbertijnen;
 een oecumenische kloosterorde
Behorende tot diverse geloofsgemeenschappen 
was de groep van 11 personen die op vrijdag 4 
maart vertrok naar Heeswijk in Noord-Brabant. 
Dit om een weekend te genieten van de gastvrij-
heid van de aldaar gevestigde Norbertijnen. 

Het is halverwege de middag wanneer we de abdij bin-
nenkomen en hartelijk welkom worden geheten door onze 
gastvrouw van PKN huize. Zij vertelde dat de meeste 
vrijwilligers in en rond de abdij protestant zijn. Uit latere 
gesprekken blijkt dat de Norbertijner gemeenschap oecu-
mene hoog in het vaandel heeft, hetgeen ook blijkt uit een 
deel van hun geloofsbelijdenis:
‘Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd open zet
Waar iedereen welkom is en niemand wordt buitengeslo-
ten”

Na het welkom met koffie in de ontvangstkamer worden 
onze (naar kloosterbegrippen zeer luxe) kamers gewezen 
en de ons ter beschikking gestelde huiskamer. We blijken 
niet de enige gasten te zijn. Uit het op de kamers liggend 
boekje blijkt dat er dagelijks (slechts) drie diensten zijn, 
te weten een ochtend- een middag- en een vesperviering 
(17.00 uur). Dit waarschijnlijk omdat er veel Norbertijnen 
elders werken. Van de 23 Norbertijnen waren er dit week-
end gemiddeld zo’n 15 aanwezig in de abdij. Bijzonder is 
het te zien hoe de broeders het geestelijke met het prakti-
sche weten te combineren. Niet alleen verticaal maar 
zeker ook horizontaal bezig zijn. En ondanks het vele 
werk blijft men een rust uitstralen en wordt alles met het 
grootste respect uitgevoerd.
De maaltijden vonden bij de broeders plaats in de refter. 
Tijdens het ochtend- en middagmaal werd er levendig 
gecommuniceerd, maar in  de 40-dagentijd wordt het 
avondmaal in stilte gebruikt. Deze keer werd er een stukje 
gelezen uit een boekje over het Norbertijner leven.

Zaterdagmorgen vond een broeder gele-
genheid om bij ons in de huiskamer over 
dit leven te vertellen. En dan blijkt hoe 
veelomvattend het werk is. In het onder-
wijs, de gezondheidszorg, de zorg voor 
armen ook ver buiten de landsgrenzen. 
Ook het bedienen van de parochies in de 
omgeving behoort tot hun taak en natuur-
lijk niet te vergeten het werk in de abdij 
zelf. Dit nu gelukkig met hulp van vrijwil-
ligers. En hoezo pensioenleeftijd? De 
betrokkenheid tot de medemens is groot 
en zolang het kan wordt het ambt uitge-
voerd. Verdraagzaamheid en liefde, daar 
gaat het om.

In de middag werd ons door een vrijwilliger een uitge-
breide rondleiding gegeven waarbij via m.n. schilderijen 
van voorgaande abten werd stilgestaan bij de geschiedenis 
van de abdij.

Om in het eigen onderhoud te voorzien had de abdij een 
eigen drukkerij. Veel geestelijke geschriften werden hier 
gedrukt en verspreid. Ook Heeswijk moet hier profijt van 
hebben gehad zoals uit de architectuur blijkt, die zelf in 
de hedendaagse bouw nog terug is te vinden. Nu is de 
drukkerij wegens grote concurrentie, gesloten en is alleen 
de uitgeverij nog actief. 
Daarnaast is er een boekwinkel met o.a. kost over (kerk)-
geschiedenis en kunst en een hoek voor de smalle beurs. 
En er is een proeverij van het ter plaatse van de abdij 
gebrouwen bier. Ook hier werd door ons dus dankbaar 
gebruik van gemaakt.

De diensten spraken erg aan. Het ritme waarin de 
Psalmen werden gezongen, de lezingen, de kort en bondi-
ge uitleggingen. Krachtig werd uitgesproken hoe men in 
het leven dient te staan, in gemeenschap met elkaar.

De liturgische viering op zondagmorgen trok veel men-
sen uit de omgeving. Hieruit blijkt wel de streekfunctie 
van de abdij en tijdens deze viering hoorden we dat bis-
schop Gerard de Korte benoemd was tot bisschop van 
Den Bosch. Een bisschop die de oecumene hoog in het 
vaandel heeft. De norbertijnen waren hier duidelijk erg 
blij mee.
Kan dit betekenen dat ook bij ons weer wat meer moge-
lijk wordt op dit gebied?
Laten we het hopen!.

Samengesteld uit diverse bijdragen 
van de kloostergangers.   
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Van de ZWO… 
Het is alweer een paar maanden geleden dat er iets van 
de ZWO in Rondom stond. Ruim na sluitingsdatum 
voor het inleveren van de copy van maart dacht ik er 
aan, dus te laat. Vandaar dat we u nu pas kunnen vertel-
len wat de opbrengst van de jaarlijkse toezeggingen is. 
U hebt bijna 16.000 euro toegezegd voor 2016 en daar 
zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. Daardoor 
kunnen we ruimschoots aan onze verplichtingen (dit 
jaar nog 10.000 euro voor dagcentra in Moldavië , 
gesteund door Kerk in Actie) voldoen en blijft er nog 
over voor verschillende hulpvragen en voor ons eigen 
diaconaal project in Percuri, ook in Moldavië.                                                                                                    
Onze jongerengroep heeft vorig jaar gebouwd aan een 
onderkomen van het dagcentrum aldaar, maar het is 
natuurlijk nog een kaal gebouw. We hebben als ZWO 

extra geld beschikbaar gesteld en daarmee hebben ze 
inventaris voor o.a. de keuken en de grote zaal kunnen 
aanschaffen. Zoals u weet, kunnen de kinderen, behalve 
dat ze na schooltijd opgevangen kunnen worden, ook 
blijven eten. Het is goed dat we ze daarvoor de midde-
len hebben kunnen geven, want zelf hebben ze daar 
uiteraard geen geld voor.  Ik ga zelf 4 april een paar 
weken naar Roemenië en Moldavië en heb nog allerlei 
spullen zoals kleurpotloden, stiften, kleur- en schets-
boeken etc. gekocht, zodat ze voorlopig vooruit kun-
nen. Ook een tas met shirtjes van de Spreng zullen ze 
wel kunnen gebruiken. Ook de activiteitengroep heeft 
hard gewerkt en veel spullen gebreid en gehaakt. Na dit 
jaar zullen ze het in principe zelf moeten doen, maar ik 
denk dat ze door onze gemeente flink op weg geholpen 
zijn.  Ook weet ik zeker dat het hoofdkantoor van 
Youth fot Christ in Chisinau ze op allerlei manieren zal 
blijven steunen.  Ik ben erg benieuwd wat ik daar aan-
tref en zal er uitgebreid verslag van doen.                                         
Wij hebben als ZWO al jaren een fijne groep mensen, 
maar we vroegen ons een poosje geleden af hoelang we 
dat al doen. Nou, gemiddeld zitten we er al ruim 12 
jaar in en dat is, vinden we zelf, eigenlijk te lang. Fris 
bloed is een goede zaak, want zo kunnen er o.a.  
gemakkelijker nieuwe ideeën ontstaan. We hebben 
besloten als hele ZWO-groep (behalve voorlopig Wim 

van Vliet) af te treden en hebben Gerwin Duine 
gevraagd een nieuwe ZWO-groep te vormen. Hij stond 
er uiterst welwillend tegenover en zal proberen dat voor 
elkaar te krijgen. Het is de bedoeling dat op de 
Startzondag in september de nieuwe groep er is en dan 
gepresenteerd zal worden. Maar de komende maanden 
doen wij het nog en er ligt genoeg werk te wachten. Als 
ZWO kunnen we op zeer kleine schaal helpen, maar 
gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Overal zijn 
kerken en allerlei instanties op wat voor manier bezig 
iets aan  nood te doen. In onze wereld is dat jammer 
genoeg nog altijd hard nodig.

Namens de ZWO-groep
Jan Baas
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Activiteitengroep werkt ook voor Moldavië
Hierbij enkele foto's van de artikelen die 
gemaakt zijn voor de kinderen in Moldavië.

Met dank aan Jan Baas die geregeld heeft dat 
ze op  de juiste bestemming aankomen,

en natuurlijk ook dank aan alle mensen die 
hieraan meegewerkt hebben.
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 
3 april: Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij 
staan klaar met ver voer, naar bijvoor-
beeld de pedicure, dokter of ziekenhuis, 
waarbij ze u ook, desgewenst, bij het art-
senbezoek willen begeleiden. Hulp bij 
het boodschappen doen of hulp om uw 
betalingen op een rijtje te houden. 
Maar ook 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 man-
telzorgers, 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 financieel moeilijk heb-
ben. Dit kan komen doordat ze hun werk 
hebben verloren of onverwacht voor (te 
grote) uitgaven staan waardoor mensen 
of gezinnen aan het einde van de maand 
hun vaste lasten niet meer kunnen beta-
len. Voor deze mensen staat de Diaconie 
hen bij en probeert ze verder te helpen. Niet alleen 
financieel maar ook om ze wegwijs te maken in de 
mogelijkheden van hulp die geboden kan worden door 
stichtingen en instanties zoals schuldhulpmaatje . Uw 
bijdrage hiervoor is zeer gewenst en soms zelfs hard 
nodig! 

17 april: Eredienst en kerkmuziek PKN
Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen 
troosten en bemoedigen als we zelf 
geen woorden meer hebben. Liederen 
helpen om de blik naar boven te richten. 
Maar niet overal in de wereldwijde kerk 
kunnen mensen in hun eigen taal en op 
hun eigen manier zingen over wat zij geloven. Dat geldt 
vooral voor christenen uit  minderheidsgroeperingen of 
voor gelovigen die behoren tot een lokale stam. Het 
Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan onder-
steunt minderheden in Pakistan met liederen, muziek en 
liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en 
die geschreven zijn in hun eigen taal. Er zit muziek in 
deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. 
Van harte aanbevolen!

24 april: Missionair werk PKN
Ze begonnen vijf jaar geleden met z’n achten, nu vor-
men ze met zestig mensen een betrokken missionaire 

gemeenschap. ‘Vitamine G’ in 
Hilversum is één van de pioniersplek-
ken van deProtestantse Kerk. Het is een 
jonge geloofsgemeenschap die nadruk-
kelijk aansluiting zoekt bij de buurt en 
zich openstelt voor buitenstaanders. 
Belangrijk onderdeel van deze gemeen-
schap is de onderlinge verbondenheid 
buiten de diensten om. Ze willen in de buurt waar ze 
wonen iets van het leven met God laten zien. Pionier ds. 
Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal 
gebeurt, en zegt: “Mensen bloeien op, en eenzaamheid 
wordt doorbroken. Ik zie dat God aan het werk is, en 
daar ben ik heel blij mee.” De Protestantse Kerk stimu-
leert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt 
deze plek in Hilversum dan ook van harte. Met uw bij-
drage helpt u deze en andere pioniersplekken om als 
kerk op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de 
buurt. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

1 mei: Straatpastoraat Amersfoort
Wij vragen uw aandacht voor het Straatpastoraat te 
Amersfoort. De stichting heeft een straatpastor in dienst 
die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor 
mensen die op straat 
leven en die in de opvang 
verblijven. Daarmee ver-
vult de stichting een 
behoefte waarin eerder 
niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De 
straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschou-
welijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet. 
Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving 
waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze bij-
drage is zeer welkom.

8 mei: Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen 
dichtbij, die het financieel moeilijk 
hebben. Dit kan komen doordat ze 
hun werk hebben verloren of onver-
wacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van de 
maand hun vaste lasten niet kunnen betalen. Voor deze 
mensen staat de Diaconie hen bij en probeert ze verder 
te helpen. Niet alleen financieel maar ook om ze weg-
wijs te maken in de mogelijkheden van hulp die gebo-
den kan worden door stichtingen en instanties zoals 
schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst en soms zelfs hard nodig! 
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Excursie basiscatechisanten
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Excursie basiscatechisanten naar de 
Marokkaanse Moskee El Fath in Amersfoort.

Op zondag 6 maart hebben wij een bezoek gebracht aan 
de Marokkaanse Moskee El 
Fath in Amersfoort. 
Wij werden hartelijk ontvan-
gen door Fikri Raid. De rond-
leiding begon in de biblio-
theek met prachtige Arabische 
boeken, die gelezen worden 
van achteren naar voren en 
van links naar rechts. Daarna 
bezochten wij de gebedsruim-
te. De moskee is ontworpen 
door een Nederlandse archi-

tect en is in 2007 gebouwd; het gebouw staat richting 
Mekka. De gebedsruimte is heel licht en in de ruimte 
staan 5 pilaren, die de 5 zuilen van de islam symbolise-
ren: de geloofsgetuigenis, het gebed, de armenbelasting, 
het vasten en de Hadj (bedevaart naar Mekka). Er is  

ook een winkel waar etenswa-
ren, schrijfwaren en boeken 
worden verkocht; de 
opbrengst komt ten goede aan 
de moskee. De kinderen wer-
den getrakteerd op een lolly. 
Daarna gingen wij naar boven, 
daar zijn naast een gebeds-
ruimte voor vrouwen ook leer-
ruimten. De Marokkaanse kin-
deren krijgen op zaterdag of zondag ongeveer 3 à 4 uur 
per dag les uit de Koran. De lokalen hebben allemaal 
namen van profeten, geschreven in het Arabisch; de 
basiscatechisanten konden alle namen vertalen! Daarna 
gingen we naar de ruimte waar mensen die zijn overle-
den worden gewassen en in doeken worden gewikkeld; 
zij worden begraven in Nederland of Marokko. Ter 
afsluiting van de ochtend kregen wij drinken en koekjes 
en ook Marokkaanse thee. Het was een zeer leerzame 
ochtend. 

Jonathan en Esther.

Kinderdienst
Afgelopen weken zijn we stap voor stap door de 
40-dagentijd heen gegaan. Daarbij zagen we elke week 
een stukje van het verhaal terug komen op de posters 
achter in de kerk. Onder elke poster werden voetstap-
pen geplakt die gemaakt waren in de kinderdienst.

Ook waren er veel kinderen aanwezig tijdens 
Palmpasen. Na het luisteren naar het verhaal uit de 
Kijkbijbel gingen we aan de slag. Iedereen versierde 
het kruis met mooi crêpepapier. Er werd ons ook uit-
gelegd waar alles voor stond, zoals het broodhaantje. 

Precies op tijd waren we klaar om in een vrolijke stoet 
onze Palmpasenstok aan de mensen in de kerk te laten 
zien. 

Bij de afsluiting van het 40-dagenproject werden er op 
Paasmorgen allemaal kleine koffertjes met mooie wen-
sen uitgedeeld.
Hiernaast zien jullie foto's van dit alles!

Groetjes,
de kinderdienstleiding



De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
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BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Wicherink   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Polhuis   vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Leeuwen  vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Bouw   twaalf en een half jaar getrouwd
Dhr en Mw Bakker    vijftig jaar getrouwd

GEBOORTE BABY:
Fam. Heining   geboorte dochter

Anneke de Booy  ziekte
Fam de Groodt  attentie
Tineke van de Veen  ziekte
Rie Bloklander  attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Schuurman, Mw Rietveld, Dhr Rijnhout, Dhr Verhulst, Dhr van Sloten, Mw Hummel, Mw Beitler, Dhr 
Schreiber, Mw Schuurman, Dhr Kelder.

BLOEMENGIFTEN:

In het afgelopen jaar zijn er weer veel bloemen en attenties gebracht bij blijde en verdrietige gebeurtenissen of 
bij iemand waar extra aandacht heel goed was.

Om dit te kunnen blijven doen, vragen we een gift voor ons bloemenfonds.

De contactpersonen komen de gevulde enveloppen bij u ophalen.

U kunt uw gift ook overmaken.
Het nummer is: NL66 RABO 0302 2138 13 t.n.v. Bloemenfonds

Alvast hartelijk bedankt!
                                        Lies Lekkerkerker
        Joke van der Klok
        Nelly Clement
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"Maak kennis met ... 
de kennismap"

Heb jij dat ook wel eens? Dat je iemand ziet en 
denkt: Wie is dat ook alweer? Of dat je hoort 
dat iemand ziek is, maar de naam zegt je niet 
veel, maar als je nu een fóto zou kunnen zien… 
Al eerder is de vraag geweest of er geen foto’s 
met namen op de website konden. Maar foto’s 
op het internet, daar wordt lang niet iedereen 
blij van. Echter de vragen bleven komen. Hoe 
kunnen we hier toch een goede oplossing voor 
bedenken? 
Diana kwam met een idee, samen werkten we 
het uit, een tiental mensen reageerden op de 
oproep om mee te doen en straks  is het begin 
voor iedereen in de Eshof te zien. 

Wat is het idee?
Een ‘kennismap’ die  in de hal van de Eshof komt te lig-
gen en waarin iedereen kennis kan nemen van de men-
sen die bij de Eshofgemeente horen.
Bekenden, kennissen, gemeenteleden. 
Op deze pagina zijn twee voorbeelden te zien uit de 
map. Een kennismaking. Op een blad staat een  foto, 
één of meerdere namen, een adres en wat gegevens die 
de mensen zelf kwijt willen over bijvoorbeeld hun werk 
of hobby. Je zou hier ook kunnen schrijven dat je graag 
koffie of thee drinkt met iemand samen. 

Komt dit ook op internet?
Nee, zeker niet. Er is ook maar één exemplaar van en 
die ligt in de kerk. Dus geen gegevens en geen foto’s op 
internet. En de kerk is wel een plaats waar je gekend 
mag worden, toch?

Wat willen we?
We willen graag dat heel veel mensen dit zo’n leuk idee 
vinden dat zij zelf ook in de map willen komen. Het 
liefst willen we natuurlijk dat íedereen mee doet!  

Hoe kan je meedoen?
Bij de map komen formulieren te liggen. Hierop zijn de 
gegevens in te vullen die we graag willen 
opnemen. Lever vervolgens het ingevulde formulier met 
een leuke foto in bij Diana of Lieske, en zij zorgen voor 
de rest. 
Natuurlijk mogen de gegevens ook digitaal aangeleverd 
worden. Schrijf dan je mailadres even op en je krijgt een 
mailtje van ons met het formulier.

Moet ik alle gegevens invullen?
Er móet helemaal niets, niemand móet ook meedoen. 
Iedereen bepaalt zelf welke gegevens wel en niet in de 
map komen. Wij hebben alleen gekeken wat wij denken 

dat we fijn vinden om te weten van elkaar. 
 
Tot slot een vraag
Wie vindt het leuk om deze map bij te houden? Dus 
zorgen dat nieuwe mensen er ook in komen en verande-
ringen binnen de gemeente ook verwerkt worden. We 
schatten dat dit niet meer dan 1 à 2 uur per week zal 
kosten. Het is wel nodig dat je zelf een computer hebt 
en het Word programma kent. Wie heeft zin in zo’n 
klusje thuis voor de kerk? 
We horen graag reacties, ook over ‘de kennismap’ 

Hieronder enkele voorbeelden.

Diana Kneppers-Doornekamp  en Lieske Duim
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Concert Gospelkoor Together: FREEDOM!

Op zaterdag 23 april a.s. geeft Gospelkoor Together een 
concert in de Protestantse Gemeente te Leusden 
(Arnhemseweg 75). 
Gospelkoor Together is een nieuw projectkoor aange-
vuld met een combo en blazersensemble. Dit gemengde 
koor brengt zowel ballads als uptempo nummers ten 
gehore in de traditie van de Amerikaanse gospelmuziek. 
Het combo en ensemble begeleidt het koor bij alle lie-
deren, maar brengt ook een aantal instrumentale num-
mers ten uitvoer. Deze unieke combinatie is de moeite 
waard om naar te komen luisteren!
Het thema van dit concert is FREEDOM! 

In een land als Nederland zijn we vrij; vrij om te gaan 

en staan waar we willen, maar ook vrij om te zijn wie 
we willen zijn; vrij om te geloven en in de manier om 
dat met elkaar te beleven. Het thema FREEDOM komt 
niet alleen tot uitdrukking in de liederen en de muziek, 
maar wordt ook ondersteund in woord en beeld.  
Kortom een gevarieerd programma waar iedereen vanuit 
zijn eigen identiteit en geloofsbeleving bij aanwezig 
mag zijn. 

Gospelkoor Together nodigt u van 
harte uit dit concert bij te wonen. 
Neem de vrijheid en kom zaterdag 
23 april naar de Protestantse 
Gemeente in Leusden! De aanvang 
is om 20.00 uur en de toegang is 
gratis.

Diverse gemeenteleden bestaande uit ouderlin-
gen, diakenen en vooral contactpersonen kre-
gen de mogelijkheid om een basiscursus 
Pastoraat te volgen. 

Onder professionele begeleiding van Bea Mulder 
“Gemeenteadviseur classis Hattem & Maatschappelijk 
Activeringswerk Gelderland”  hebben we tijdens drie 
avonden de interactieve basiscursus mogen volgen. Doel 
van deze basiscursus was om met praktische adviezen 
een basis te leggen om pastorale zorg te bieden aan 
mensen.   

De eerste avond hebben we met elkaar het begrip 
Pastoraat verkent. Wat is Pastoraat? Veel mensen zijn 
vertrouwd met Psalm 23 “De heer is mijn herder”. Met 
deze psalm zijn we begonnen en hebben we met elkaar 
besproken wat deze tekst met ons doet. Tijdens deze 
avond werd duidelijk gemaakt dat iedereen op zijn tijd 
pastoraat kan geven en pastoraat een opdracht is voor de 
hele gemeente, echter is de vraag hoe je iemand pastora-
le zorg kan geven. Hoe kun je zien wanneer iemand het 
nodig heeft, hoe benader je iemand en hoe ga je om met 
moeilijke gespreksonderwerpen. We hebben tijdens deze 
avond ook naar onze eigen organisatie gekeken om een 
beeld te krijgen wat de visie is van onze eigen gemeente 
als het gaat om pastoraat.

De tweede avond hebben we meer nagedacht over de 
vraag, wat is een goed gesprek? en hoe komen we tot de 
kern in een gesprek gelet op de houding die daarbij 
nodig is. 

De derde en tevens laatste avond hebben naar eigen 
keuze de onderwerpen rouw en rouwverwerking behan-
deld alsmede aandacht voor zieken. Dit zijn natuurlijk 
moeilijke onderwerpen die je niet in één avond volledig 
kunt bespreken. Het is iets persoonlijks en wat ook dui-
delijk werd aangegeven door Bea Mulder is dat ieder 
mens uniek is. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal 
en reageert daar uiteraard ook uniek op. 

De basiscursus was erg interessant en leerzaam. We 
hebben voorbeelden gekregen hoe een gesprek kan 
lopen en hoe je daar mee om kan gaan. We hebben daar-
bij praktische gespreksregels ontvangen zodat je een 
positief dialoog kunt aangaan met iemand, echter is 
iedereen uniek en kun je pastoraat niet omvatten met 
regels. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en dat geldt 
ook voor je zelf natuurlijk! Misschien wel de belangrijk-
ste voorwaarde voor pastoraat is luisteren, want echt 
luisteren is een kunst. Het was een basiscursus met de 
nadruk op basis. We hebben tijdens deze drie avonden 
een goede en zinvolle handreiking gekregen, hiermee is 
de basis gelegd.

William Bouw

Basiscursus Pastoraat
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Administratie
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INGEKOMEN:
Mevr. L. van Rijn-Deunk        wijk 3
Mevr. N.A. van der Meer        wijk 8

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. L. van Gent       wijk 2

UITGESCHREVEN:
Dhr. M. Bos          wijk 7

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   tel 253 5288  

     
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het mei nummer is
dinsdag 26 april 2016
Inleverdatum voor het juni nummer is
dinsdag 31 mei 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.

FILMKRING "ONDER DE VIJGEBOOM"
Films over ouderdom 

Inloop vanaf 9.30 uur, kijken 10.00 uur, samen lunchen, nabespreking tot ong. 14.30 uur. 
Kosten 15,- euro  incl. lunch. 
Plaats en opgave: Bergkerk    tel. 033- 4617917  / ds. René Rosmolen 033-4801553

komende films:
 4 april    MY OLD LADY    tragi-komedie over de doorwerking van het verleden 
11 april  COMING HOME  ontroerend liefdesdrama in/na de culturele revolutie in China
25 april   PHILOMENA      indringende zoektocht naar een verdwenen kind


