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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 m.m.v. de cantorij
       Viering maaltijd van de Heer 
       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  
    
zondag 05 juni   10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot 
       Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
       Jeugd- en jongerenwerk  
    
zondag 12 juni   10:00 uur   de Eshof  Ds E Boot
       Collecten: Eigen diaconie, Eredienst  
    
zondag 19 juni   10:00 uur   de Eshof  Ds R van Riezen (de Glind)
       Collecten: Diaconie, Vorming & Toerusting  
    
zondag 26 juni   10:00 uur   Pauluscentrum Ds E Boot
       Feest Petrus en Paulus  
    
zondag 03 juli   10:00 uur   de Eshof  Ds E Boot
       Viering maaltijd van de Heer Collecten:
       Eigen diaconie, Pastoraat  
    
zondag 10 juli   10:00 uur   de Eshof  Ds R Klein Kranenburg (Amersfoort)
       Collecten: JOP Jeugdwerk zomer, Eredienst  
    
zondag 17 juli   10:00 uur   de Eshof  Ds J Greven (Blaricum)
       Collecten: Passantenverblijf, Pastoraat  
    
zondag 24 juli   10:00 uur   de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
       Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Cantorij  
    
zondag 31 juli   10:00 uur   de Eshof  Ds M Dijkstra (Ede)
       Viering maaltijd van de Heer Collecten: 
       Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk 

     

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Ken ik jou?
Had ik jou al eens gezien?

schuivelend
de kerkbank in

of zomaar op straat
zal ik jou eens vragen

hoe het werkelijk met je gaat?

Ken ik jou?
Je was hard gevallen
en werd geopereerd

Zal ik een kaartje sturen
en vragen hoe erg je je hebt bezeerd?

Ken ik jou?
Ik heb iets over je gehoord

Er werd over je gepraat
Zal ik jou eens vragen

of dat geroddel je heeft geschaad?

Ken ik jou?
Ik las je naam in het kerkblad.

je was erg ziek,
kun jij je nu wel redden,

hoe is het met je reumatiek?

Ken ik jou?
Die kinderen die buiten spelen
Schijnbaar hebben ze veel pret.
Ik zie er één met droeve ogen
heb je daar wel eens opgelet?

Ken ik jou?
Die allochtoon, die vluchteling
Weet jij hoe het met hem gaat.

Heb je hem ooit iets aangeboden,
of zomaar eens met hem gepraat?

Ken je haar?
Die moslima, gesluierd over straat
Geef eens een knikje of een groet

vraag haar hoe het met haar gaat.

Ken je mij?
Ik woon dichtbij

en snak naar een gebaar,
een groet of een hand die naar me zwaait

Kent hij jou?
Ja, hij kent iedereen

Hij ziet ons leven aan
en zegt: "wie iets voor een ander doet

heeft dat ook voor mij gedaan"

       
  Cobie Verheij-de Peuter

Ken ik jou?

dit gedicht ontvingen wij van: Lien Vogel



Uit de gemeente
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Agenda
zaterdag 07 mei   n.t.b.   Armenie Georgie Reis naar Armenie en Georgie   
    
woensdag 11 mei   20:00 uur    Repetitie Cantorij  
    
dinsdag 17 mei    13:30 uur   Activiteitengroep  
    
woensdag 18 mei   18:00 uur    Voorbereiden kerkruimte voor rommelmarkt  
     20:00 uur    Diaconie  
     09:30 uur   Vergadering ZWO  
    
donderdag 19 mei   18:00 uur   Inrichten kerk voor rommelmarkt  
    20:00 uur    Moderamen  
    
vrijdag 20 mei    18:00 uur   Inrichten kerk voor rommelmarkt  
    
zaterdag 21 mei    09:00 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  
   09:30 uur     Bijeenkomst Pastoraal medewerkers  
    
maandag 30 mei   20:00 uur     Doelgroepen overleg
      
woensdag 01 juni  13:30 uur    Activiteitengroep  
    20:00 uur     Repetitie Cantorij  
    
woensdag 08 juni  20:00 uur  College van Kerkrentmeesters  
    
donderdag 09 juni  20:00 uur    Kerkenraad 
    
vrijdag 10 juni   09:30 uur    Vergadering ZWO  
    
dinsdag 14 juni   13:30 uur   Activiteitengroep
      
woensdag 22 juni  20:00 uur   Diaconie  
    
donderdag 23 juni  20:00 uur    Moderamen  
    
woensdag 29 juni  13:30 uur   Activiteitengroep  
    
donderdag 30 juni  18:30 uur    Wijkteam 8 

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

MEELEVEN

Met Ellie Boot 
gaat het steeds verder de goede 
kant op. De pijn neemt af. De ver-
moeidheid lijkt wat minder te wor-
den, al kan die haar ook ineens 
overvallen. Ze merkt dat ze het met het ondernemen van 
activiteiten kalm aan moet doen, maar zo nu en dan een 
computerklus gaat prima. Vanaf 25 april gaat ze mee 
met de oecumenische reis naar Georgië en Armenië en 
hoopt dat het ook tijdens de reis goed zal gaan.

Rie Lensen-de Graaff  was verhuisd naar 
De Pol in Nijkerk, maar de verhuizing is gelukkig van 
korte duur geweest. Na het verschijnen van de vorige 
Rondom kwam al snel het bericht dat Rie 12 april weer 
naar huis zou mogen. Op de avond van die 12e april 
belde Rie zelf op om te vertellen dat zij weer thuis was! 
De accu is weer opgeladen en er was geen enkele reden 
om langer in Nijkerk te blijven.              

Met Roel Burema  gaat 
het langzaam achteruit. Hij kan gelukkig nog steeds 
genieten van kleine dingen en uitstapjes, de kleinkinde-
ren, bezoek van enkele trouwe collega’s van zijn werk 
e.d. Zijn vrouw, Agnes, de dochters  en hij zelf zijn blij 
met de tijd die ze krijgen om samen dingen door te spre-
ken en af te ronden. Hij vindt het leven nog steeds de 
moeite waard. 
  
 
Floor Huurdeman  is inmiddels over de 
helft van de behandeling in Duitsland. De totale bestra-
ling van het gehele brein en ruggenmerg zit er nu op. 
Floor krijgt nu nog dagelijks lokale bestraling en in de 
weekenden is zij thuis. Ze slaat zich tot nog toe goed 
door de behandeling heen. Ze heeft vooral last van de 
dagelijkse narcoses, maar blijft verder vrolijk en ener-
giek. Voor het hele gezin is dit een heel intensieve perio-
de. 
Floor kijkt erg uit naar haar verjaardag op 15 mei; dan 
wordt ze vier jaar en ze is vastberaden om dan naar 
school te gaan!

 
Anneke de Booy-Vermeer  heeft na de 
operatie in februari nog steeds veel last van een vocht-
blaas onder haar arm. Het is moeilijk om dat te verwij-
deren. Nu wordt er geprobeerd dat vocht weg te krijgen 

via lymfedrainage. Het valt wel tegen dat ze zo lang 
bezig is met het oplossen van het probleem. Deze 
maand moet ze terugkomen voor controle en dan weet 
ze pas of het weefsel aangeslagen is. 

Jantien Fontein-Vierbergen  verblijft 
nog steeds in De Hoogstraat in Utrecht en krijgt drie 
keer per dag therapie. Het is een zware behandeling en 
hoop op een kleine verbetering. Er is weinig vooruit-
gang, maar net genoeg om één maand langer te mogen 
blijven. Zij kan nu één been een klein stukje optillen. 
Zolang er een (kleine) vooruitgang is waar te nemen, 
mag ze langer blijven.   

Jannie van der Veen  is 21 april geope-
reerd en heeft een nieuwe heup gekregen.  Zij heeft al 
direct een fysiotherapeut aan haar bed gehad en mocht 
twee dagen later naar huis. Daar krijgt ze hulp om lang-
zaamaan wat mobieler te worden, zodat ze op termijn 
weer kan autorijden. Dat vraagt veel geduld van haar, 
want ze mag pas na 6 weken weer zelf rijden.     

Joop van der Veen is een paar weken geleden verhuisd 
van  naar het Van Randwijckhuis in 
Amersfoort, Diamantweg 22. Dit is een tijdelijk adres, 
omdat hij tussen half mei en half juni definitief een 
kamer krijgt in St. Joseph in Achterveld. Zodra de ver-
bouwing daar klaar is, gaat hij opnieuw verhuizen.

Kees van Rietschoten  is vorig jaar 
twee keer binnen twee maanden geopereerd en op 19 
april j.l. was een derde keer noodzakelijk. (Drie keer 
scheepsrecht?)  
Opnieuw was de blaas aan de beurt. In juni volgt er een 
controle en is de verwachting dat dit zo langzamerhand 
wel genoeg geweest is. 

       
  Kees van Rietschoten
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Kerkdienst en liturgie
Zoals het er nu uitziet, zal Ellie Boot met 
Pinksteren weer als voorganger aanwezig zijn.
Toch wel heel bijzonder dat dit nu (al) weer 
kan. In januari maakten we afspraken wie er 
wat zou overnemen van de werkzaamheden en 
daar was Ellie al aan het rekenen en bedacht ze 
dat ze misschien met Pinksteren weer mee zou 
kunnen doen. Zo’n gedachte is goed, maar tege-
lijkertijd zijn er zoveel vraagtekens in het voor-
uitzicht dat je geen flauw idee hebt of die datum 
ook gerealiseerd kan worden.  
 
Eerste Pinksterdag: Evenals vorig jaar geen belijdenis-
kandidaten dit jaar, helaas. Wel vieren we de maaltijd 
van de Heer. In het blad ‘woord en dienst’ van 2013 een 
artikel over lied 378 uit het liedboek: ‘Sterk, Heer, de 
handen tot uw dienst’ De maaltijd van de Heer heeft 
zeer lichamelijke kanten. Je loopt in de kerk naar voren, 
ontvangt het brood en een beker in je handen en proeft 
brood en wijn in je mond. Beide gaan ze je maag in en 
doen daar iets met je lichaam. Vervolgens loop je weer 
naar je plaats. In het lied ‘Sterk, Heer, de handen tot uw 
dienst’ wordt de lichamelijke kant van de maaltijd van 
de Heer gethematiseerd.
Het lied doet dat in een mediterende en biddende terug-
blik, als je na de maaltijd van de Heer weer op  je plaats 
zit. Eén voor één wordt stilgestaan bij alle lichaamsde-
len die met het ontvangen van brood en wijn verbonden 
waren. De concrete, lichamelijke functie die de 
lichaamsdelen gehad hebben bij het ontvangen van 

brood en wijn worden benoemd. De handen hebben 
brood ontvangen, de lippen hebben uit de beker gedron-
ken en de voeten hebben de kerk betreden. Oren ogen, 
tong en mond allemaal als lichaamsdelen meegedaan in 
het ritueel van brood en wijn. 

Aan de paaskaars van Pasen 2015 hebben kinderen van 
de basiscatechese gewerkt. Overal was over nagedacht. 
Allerlei symbolen die te maken hebben met licht, met 
(samen)leven en opstanding uit de dood versieren de 
kaars. 
Paasnacht 2016 is er een nieuwe kaars binnengebracht 
die beschilderd is door Liesbeth Geelhoed. De kinderen 
hebben besloten dat de kaars van 2015 ook naar een 
kind moest gaan, namelijk Floor Huurdeman.

      
Kees van Rietschoten

  

    

     
   
          

Als dit kerkblad verschijnt, hoop ik met nog 21 andere 
reizigers van de Eshofgemeente en de 
Paulusgemeenschap (en daarbuiten) in Armenië te zijn. 
Ik vind dat op dit moment nog bijna niet voor te stellen. 
In januari zag het ernaar uit dat ik zou moeten afhaken. 
Dan hadden Frits Harmsen en Hetty Veldhuizen er 
alleen voorgestaan wat de organisatie en leiding betreft. 
Gelukkig hebben we een goede en Nederlandstalige 
gids ter plekke. Ze hadden het zeker gered zonder mij.
Maar het pakte zo uit dat ik wel meekan. Het voelt nog 
steeds als een groot cadeau. Een geschenk – dat leven 
heet.

Het ziet ernaar uit dat we in Georgië en Armenië veel 
kloosters en kloosterkerken zullen bezoeken. Het zijn 
zeer bezienswaardige gebouwen, waar ook Georgiërs en 
Armeniërs zelf graag naartoe gaan. Sinds het uiteenval-
len van de Sovjet-Unie (1991) zijn er vele opgeknapt of 
herbouwd en is ook het kerkelijke leven meer gaan 
bloeien. In Georgië hoort 65% van de bevolking bij de 
Georgisch Orthodoxe Kerk. En in Armenië is 94% 
Armeens Apostolisch.
In de Oosters-Orthodoxe Kerken spelen heiligen een 
grote rol. Denk maar aan de iconen, die je in orthodoxe 
kerken ziet. Tot de heiligen wordt ook gebeden. Soms 
wordt aan een heilige voorspraak gevraagd. Meestal 
gaat het dan om ‘kleinere’ verlangens die mensen heb-
ben, zoals genezing van ziekte.

Als protestanten kunnen we daar dikwijls moeilijk bij. 
Persoonlijk moet ik zelfs zeggen dat bidden om gene-
zing me überhaupt niet zo ligt. Wél bidden om uithou-
dingsvermogen, of om de moed te aanvaarden wat er 
komt. Maar genezing, dat niet. Waarom zou God de één 
wel en de ander niet genezen? Laat staan dat heiligen 
daarin iets zouden betekenen.
In de opleiding die ik nu doe, leer ik om zo onbevoor-
oordeeld mogelijk te kijken. Om eerbied te hebben voor 

het geloof van een ander, hoe vreemd het mij misschien 
ook is. Om bijvoorbeeld te proberen in de huid te krui-
pen van mensen die hechten aan heiligen. Heiligen kun-
nen iets teweeg brengen wat bij mij als nuchtere protes-
tant niet makkelijk zal gebeuren.

Dat werd mij duidelijk toen ik een voorbeeld las van 
een vader die met zijn twaalfjarige, volledig verlamde 
zoon naar Escharen ging. Escharen is een bedevaart-
plaats ten zuiden van Nijmegen. Mensen gaan erheen 
om tot Machutus te bidden. Vaak zijn dat ouders van 
zieke kinderen.
De vader hield zijn kind op schoot en bad dat Machutus 
voorspraak zou doen bij God om zijn zoon te laten 
genezen of sterven. Toen stierf de jongen in zijn armen.
Hier in Escharen gebeurde geen wonder. Er genas nie-
mand. Er stierf iemand. Toch kun je je voorstellen dat 
de dood van zijn zoon, op die plaats, in zijn armen, door 
de vader ervaren is als een moment van genade. En je 
kunt je voorstellen dat zo’n ervaring eerder deze vader 
zal overkomen dan iemand voor wie heiligen vreemd 
zijn.

Ellie Boot

Oecumenische reis naar vroeg 
christelijk Armenië en Georgië

Beste mensen,

Langs deze weg bedank ik een ieder voor de belangstelling tijdens mijn ziekte gedurende het afgelopen jaar. 
Op dit moment gaat het goed. Wel blijf ik de komende jaren onder controle.

Met vriendelijke groet Dave de Groodt

Langs deze weg wil ik, mede namens Ankie, iedereen  bedanken voor de blijken van medeleven tijdens de zie-
kenhuisopname en na het overlijden van mijn vader.  De warme belangstelling vanuit de Eshof-gemeente heeft 
ons goed gedaan.

Jac. van Hoeijen
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Uit de kerkenraad
wordt geventileerd dat de cantorij onontbeerlijk is ter 
ondersteuning en bevordering van een goede gemeente-
zang. De waardering voor de rol van de cantorij binnen 
onze gemeente is unaniem. 

Duidelijk is dat de cantorij op zoek is naar nieuwe stem-
men in (vrijwel) alle stemgroepen, maar vooral is aan-
vulling van mannenstemmen nodig. Vooral de bassen 
zijn ondervertegenwoordigd. Vanaf deze plek leg ik de 
vraag van de cantorij graag nog een keer bij u neer. Als 
u zingen leuk vindt, neem dan contact op met Annahes 
Boezeman of Evert Veldhuizen, of loop op een woens-
dagavond de Eshof binnen om een keer deel te nemen 
aan de repetities van de cantorij.

Waar we verder nog over gesproken hebben
Naast de bovenstaande zaken kwam onder meer aan de 
orde:

Een brunch-dienst die op 3 juli 2016 is gepland. De 
organisatie is in gang gezet en in het volgende kerkblad 
wordt u hierover nader geïnformeerd.

De plannen voor specifieke activiteiten ter afsluiting van 
de zomervakantie, die aansluitend op de kerkdienst van 
28 augustus worden georganiseerd. Houdt de nadere 
informatie over dit  “na zomeren”   de komende maan-
den in de gaten! 

De Monshouwerlaan die in juni officieel wordt geopend. 
Nadere informatie leest u elders in dit blad. 

De avond voor nieuw ingeschreven leden, die op maan-
dag 18 april plaats had in de Eshof.

Tot zover deze impressie uit de kerkenraad.

Goede Pinksterdagen gewenst. Dat het Vuur van 
Pinksteren mag groeien in ons allen. 

Jac van Hoeijen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 21 april 
verheugd kunnen vaststellen dat het ziekteproces van 
Ellie Boot positief verloopt. Het is fijn dat Ellie weer 
zover is, dat zij medio mei haar taken stap voor stap wil 
oppakken, te beginnen met het voorgaan in de 
Pinksterdienst. We wensen Ellie toe dat dit goed gaat en 
ze rustig aan haar werkzaamheden kan uitbreiden.

Volwassenen musical
Er zijn weer plannen voor het opvoeren van een nieuwe 
musical door volwassen gemeenteleden. De musical 
voor volwassenen is  inmiddels een traditie in onze 
gemeente, waaraan ook leden van de Paulus geloofsge-
meenschap en andere dorpelingen hun steentje bijdra-
gen. Het is een mooi voorbeeld hoe we als Eshof 
gemeente midden in de Hoevelaakse gemeenschap wil-
len staan. 

Aan de hand van een uitgebreide schriftelijke toelichting 
van producent Nel Stoffelsen heeft de kerkenraad over 
de plannen gesproken. Het is de bedoeling dat de musi-
cal in het voorjaar van 2017 wordt opgevoerd. Deze 
keer is gekozen voor de musical Anatevka, een verhaal 
vanuit de Joodse traditie. Inhoudelijk ondersteunt de 
kerkenraad unaniem deze keuze. Ook is er grote waar-
dering voor het heit dat de organisatoren aangeven voor 
de exploitatie van de musical geen beroep hoeven te 
doen op financiële ondersteuning door de kerkenraad.
 
De kerkenraad wenst Nel Stoffelsen en haar team veel 
succes met de voorbereidingen en uitvoering van de 
musical. Elders in deze Rondom leest u meer over de 
geplande informatiebijeenkomst voor Anatevka.

Jaarrekening 2015
Met gepaste trots presenteert het college van kerkrent-
meesters de jaarrekening van de Eshof over 2015. Door 
onder meer besparing op energiekosten en een hogere 
opbrengst uit verhuur van het gebouw is een positief 
resultaat te melden van bijna € 3.000,= euro.. Dit zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder het beroep op en de 
hulp van vele vrijwilligers die hun handen uit de mou-
wen steken bij het schoonhouden en onderhouden van 
het gebouw. Het College van Kerkrentmeesters spreekt 
haar dank hiervoor uit, hetgeen volmondig door de com-
plete kerkenraad wordt ondersteund. Voor details over 
de jaarrekening verwijs ik u naar de publicatie door het 
College van Kerkrentmeesters.

Punt van zorg
Naast de positieve ontwikkelingen waar we over hebben 
gesproken  zijn er ook zaken waarover de kerkenraad 
zich oprecht zorgen maakt. Met name voltallig houden, 
of liever gezegd het voltallig maken van het aantal 
ambtsdragers dat nodig is voor het besturen van onze 
kerkelijke organisatie. Het verlenen van  voldoende pas-
torale en diaconale ondersteuning is een punt van zorg 
voor de kerkenraad.  Enerzijds wordt geprobeerd de 
druk weg te nemen door aanpassing in werkwijze en / of 
organisatie, maar anderzijds blijven voldoende ambts-
dragers noodzakelijk om werk op een goede wijze te 
verdelen. 

Het is niet goed om een (te klein) aantal kerkenraadsle-
den de last te laten dragen. Dit punt is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de zittende kerkenraad, maar 
het is de verantwoordelijkheid van de gehele Eshof 
gemeente. Natuurlijk zijn er altijd wel argumenten 
waardoor het  op een bepaald moment niet uitkomt om 
een taak in de kerkenraad op je te nemen, maar zeg niet 
makkelijk nee als de vraag wordt gesteld. In goed over-
leg kan er altijd wel een mouw gepast worden aan zaken 
die “knellen”. We gaan het gesprek graag met u aan.

Ook als er geen direct en persoonlijk beroep op u wordt 
gedaan hoort ondergetekende of één van de overige ker-
kenraadsleden graag van u als u op één of andere 
manier een bijdrage kunt leveren aan het besturen van 
onze kerkgemeenschap.

Visienota Kerk 2025
De PKN is volop bezig om zich te oriënteren hoe de 
kerk er in 2025 moet uitzien. U kunt er voldoende over 
horen en lezen in de pers.  Ook wij willen ons, als PKN 
kerkgemeenschap in Hoevelaken, buigen over deze 
vraag. De “Visienota kerk 2025” van de PKN is / wordt 
behandeld in de diverse geledingen van de kerkenraad.  
We zijn voornemens om in het najaar van 2016 een 
avond te organiseren voor kerkenraadsleden en gemeen-
teleden om over dit onderwerp te spreken. Het idee is 
om  voor deze avond een spreker vanuit de PKN te invi-
teren en aan de hand van drie gespreksvragen met elkaar 
van gedachten te wisselen.

De Cantorij
Met een kleine delegatie vanuit de “Eshof cantorij” heb-
ben we gesproken over de rol van de cantorij tijdens de 
erediensten. De cantorij ziet zichzelf als dienend en 
ondersteunend aan de erediensten. Vanuit de kerkenraad 

Actie kerkbalans

College van Kerkrentmeesters

In de laatste twee weken van januari 2016 is de actie kerkbalans gehouden met als motto
“Mijn Kerk inspireert”.  Inmiddels zijn bijna alle antwoordstroken binnen. Totaal is toegezegd een bedrag van 
€ 114.088, begroot was een bedrag van € 114.000. Het college van kerkrentmeesters is verheugd met het 
resultaat, hierdoor kunnen wij onze doelstellingen in 2016 verwezenlijken. Van het toegezegde bedrag is tot 
en met 23 april binnengekomen een bedrag van € 49.235 zijnde 43,2%.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.
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High tea

Op zoek naar een 
uitdaging? Speel 
mee met de musi-

cal Anatevka 

Na de successen van 
Ester, Maria en Ruth 
wordt het tijd voor 
iets nieuws. in het 
najaar van 2016 gaan 
we van start met de 
repetities van de 

musical Anatevka (Fiddler on the roof).
Nu eens geen musical van een Bijbelverhaal, maar wel 
een musical met actuele thema's als religie, waarden, het 
loslaten van je eigen principes en normen. Actueel in 
deze veranderende tijden en dreiging.  Bekende liederen 
uit de musical zijn: Als ik toch eens rijk was en Zonlicht 
Maanlicht.

Voor deze musical zijn we op zoek naar enthousiaste 
deelnemers, jong en oud.
Op maandag 20 juni  kunnen belangstellenden zich  
laten informeren over deze prachtige musical.  De avond 
is om 20.00 uur in de Eshof. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar.

HET VERHAAL
Fiddler on the Roof, in het Nederlands Anatevka, is 
een musical die voor het eerst werd uitgevoerd op 
Broadway in 1964. Het verhaal is gebaseerd op de 
Jiddische roman Tevye en zijn dochters.

Tevye is de Joodse melkboer in het kleine Russische 
dorpje Anatevka. Hij wil, zoals alle andere Joden in het 
dorp, vasthouden aan de traditie, want dat geeft zeker-
heid. Er komen echter nieuwe tijden. De Joden worden 
in tsaristisch Rusland veelvuldig door de autoriteiten 
geïntimideerd. Tevye besluit zijn dochter Tzeitel uit te 
huwelijken aan een veel oudere slager, maar geheel in 
strijd met de traditie blijkt ze zelf al een partner gevon-
den te hebben: de kleermaker Mottel. Mottel heeft, in 
tegenstelling tot de slager, geen geld, maar Tevye geeft 
uiteindelijk toch zijn zegen aan het huwelijk. Zijn twee-
de dochter Hodol krijgt een relatie met een Joodse revo-
lutionair die verbannen wordt naar Siberië. Hodol volgt 
hem, en met moeite kan Tevye de gedachte verdragen 
dat hij zijn dochter waarschijnlijk nooit meer zal zien. 
Zijn derde dochter Chava trouwt met de christen Fjedka, 
en dat wordt Tevye te veel: hij besluit zijn dochter dood 
te verklaren en hij negeert ze als Chava en Fjedka hem 
liefdevol proberen aan te spreken. Als alle Joden uit het 

dorp op bevel van de tsaar wegtrekken, ook tot veront-
waardiging van Fjedka, wenst hij haar in stilte Gods 
zegen.

DIVERSITEIT
Evenals bij de vorige musicals gaat een grote groep 
mensen aan het werk rondom dit prachtige verhaal met 
een achterliggende boodschap. Jong en oud kunnen 
hieraan deelnemen. Van zingen en acteren tot het bou-
wen van decors, licht, geluid, kleding enzovoort. 

REGIE & MUZIKALE LEIDING
Er staat weer een team klaar om de productie tot een 
succes te maken.  Met bekende namen uit de vorige 
musicals als Marcel Willems, Lodewijk de Vries en 
Ruth Bouwstra. Initiatiefneemster en producent is ook 
dit jaar weer Nel Stoffelsen. 

MEEDOEN 
Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om mee te mogen 
doen.  Wel is uiteraard een vereiste dat je achter het ver-
haal staat en er voor 100% voor wil gaan. Voor toneel-
rollen zullen auditierondes worden gehouden begin sep-
tember. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 
50 à 55 personen. Na de audities starten  de wekelijkse 
repetities, resulterend in een uitvoeringsweekend in het 
voorjaar van 2017. We hopen naast ‘oudgedienden’ ook 
een flink aantal  nieuwe deelnemers te kunnen begroe-
ten. Er zijn veel rollen te verdelen voor jong en oud, 
waaronder ook een behoorlijk aantal mannenrollen, dus 
kom auditie doen!! De wekelijkse repetities, de oefenza-
terdagen, solistentrainingen en de uitvoeringen vinden 
vooral plaats in de Eshof. Minimum leeftijd is 15 jaar.

De informatiebijeenkomst op maandag 20 juni om 20.00 
uur in de Eshof is vrijblijvend, je hoeft je niet op te 
geven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Opgeven 
voor deelname aan de musical kan na deze avond bij 
Nel Stoffelsen, nel.stoffelsen@kpnmail.nl. Meer info 
op www.musicalgroep-hoevelaken.nl.  Hier is binnen-
kort ook het deelnameformulier te downloaden.

Als wijkteam hebben wij aan het begin van het seizoen 
nagedacht over (kerkelijke) activiteiten voor de inwo-
ners van onze wijk, wijk 2. Voor een kerkelijke activiteit 
hebben we een middag georganiseerd waar leden uit 
onze wijk samen met Ellie de preek van de dienst van 6 
december konden voorbereiden. Ook vinden wij het 
belangrijk dat de leden elkaar op informele wijze kun-
nen ontmoeten. Hiervoor leek een wandeling + een high 
tea ons heel geschikt. Op zondagmiddag 17 april was 
het zover. Om 3 uur verzamelden zich een groep bij de 
Eshof voor een wandeling naar het Hoevelakense bos. 
Bij de start vielen er een paar flinke druppels maar dat 
hield al vrij snel op. Hoewel het wat fris was, was in het 
bos duidelijk te zien dat het voorjaar toch echt wel is 
begonnen. Bij terugkomst in de Eshof kon iedereen zich 
tegoed doen aan de hartige en zoete lekkernijen die wij 
als team zelf hadden gebakken. Het was een hele gezel-
lige middag die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Jacqueline Berends namens wijkteam 2

 
Monshouwerlaan

Officiële opening Monshouwerlaan

Sinds enkele jaren heeft de Sportlaan een nieuwe zij-
straat, de op de voormalige korfbal- en voetbalvelden  
gelegen Monshouwerlaan .  Van 1975 tot zijn overlijden 
in 2000 was Dr. Dirk Monshouwer  predikant in De 
Eshof, zoals de meeste van u zullen weten.
De gemeente Nijkerk heeft inmiddels laten weten dat de 
officiële opening van de Monshouwerlaan op woensdag 
1 juni 2016 zal plaatsvinden. Over het programma en 
het tijdstip van de opening zijn op dit moment nog geen 
details bekend. Voor nadere informatie dient u de plaat-
selijke weekbladen en de zondagsbrief in de gaten te 
houden, omdat de volgende Rondom verschijnt na de 
openingsplechtigheid.

Vanuit de Eshof-gemeente besteden we ook aandacht 
aan de opening van de straat, door middel van het 
samenstellen en uitgeven van een kleine brochure over 
Dr. Dirk Monshouwer. Het eerste exemplaar van de bro-
chure wordt ter gelegenheid van de officiële opening 
aangeboden aan Wilma Feringa.  Na de officiële ope-
ning wordt op elk huisadres  aan de Monshouwerlaan 
een  exemplaar van de brochure bezorgd, zodat elke 
inwoner kan lezen wie de persoon was  waarnaar hun 
straat is vernoemd.

Namens de kerkenraad,
Jac. van Hoeijen
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Gastpredikanten in de maand mei
Ook in mei zullen we weer enkele gastpredikanten ont-
moeten. Maar niet voor elke zondag want op 15 mei 
(Pinksteren) gaat Ellie weer voor. De gastpredikanten in 
mei zijn allen vrouw, maar dat berust op louter toeval.

Op 8 mei is Lisette van der 
Meijden onze gastvoorgan-
ger. Ze is geen onbekende in 
‘de Eshof’ maar vorig jaar 
heeft ze moeten afzeggen van-
wege gezondheidsproblemen. 
Begin van het jaar schreef ze 
me dat de bij haar geconsta-
teerde borsttumor gelukkig 

een goedaardig karakter had en ze dus genezen is ver-
klaard. Lisette is inmiddels ook getrouwd en ze ziet er 
naar uit om op 8 mei in de Eshof aanwezig te zijn.
Lisette heeft theologie gestudeerd aan de universiteit 
van Leiden en is sinds enkele jaren een beroepbaar pre-
dikant. Op dit moment werkt ze als pastoraal medewerk-
ster van de Protestantse Kerk in Hazerswoude-Rijndijk 
en Kouderkerk aan den Rijn. Daarnaast was Lisette een 
aantal jaren verbonden aan het straatpastoraat in Leiden.
In het recente verleden is Lisette werkzaam geweest in 
‘De Nieuwe Poort’, de meest trendy kerk aan de Zuidas 
in Amsterdam. ‘De Nieuwe Poort’ is opgezet vanuit de 
Thomaskerk in Amsterdam en beoogt een rustpunt en 
bezinningscentrum te zijn voor allen die werkzaam zijn 
in één van de glazen kantoorkolossen in het zakencen-
trum van Amsterdam.

Op 22 mei verwelkomen we 
een nieuw gezicht in de 
Eshof. Alke Liebich uit 
Leusden gaat dan voor. 
Zoals haar naam al doet ver-
moeden is Alke van Duitse 
afkomst. Ze heeft zowel in 
Duitsland als in Nederland 

theologie gestudeerd.
Vanaf 2012 is Alke Liebich als predikant verbonden aan 
de Johanneskerk in Amersfoort. Op de website van de 
kerk schrijft ze: ‘Kerkelijk ben ik breed georiënteerd, 
met een oorspronkelijk lutherse achtergrond. Met veel 
plezier geef ik vorm aan vieringen samen met onze 
organist Willem van Twillert en vele andere vrijwilli-
gers.
Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt door het ontmoe-
ten. In de kerkdienst is er regelmatig een moment van 
uitwisseling en ontmoeting. Ik vertel een verhaal, maar 
ik ben net zo benieuwd naar uw verhalen: In de dienst 

zijn wij allen spreker en luisteraar. In gesprekskringen 
buigen we ons over een onderwerp, maar nooit zonder 
ons eigen verhaal er naast te leggen. Uiteindelijk is het 
gewone leven de plaats waar het verhaal van God en van 
mensen samen komt.
Mijn werk is altijd maatwerk en komt samen met ande-
ren tot stand. Dat geldt nog meer voor het directe con-
tact in de begeleiding van mensen: het pastoraat’.

Op 29 mei ontmoeten we 
weer een bekende voor-
ganger Marian van 
Giezen. In het januari/
februarinummer van 
Rondom stond het vol-
gende over haar vermeld: 
Marian heeft theologie 

gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit 
van Utrecht. Ze is werkzaam geweest als pastoraal wer-
ker in het parochieverband van de Utrechtse Heuvelrug. 
In 2009 heeft Marian haar Master Predikantschap 
behaald aan de Protestantse Theologische Universiteit 
van Kampen. Sinds die tijd is Marian als predikant 
werkzaam in de Protestantse Kerk in Nederland. Haar 
eerste parttime standplaats was Hoevelaken. Van 2009 
tot 2011 is Marian bij ons werkzaam geweest. In deze 
periode heeft ze het veranderingsproces begeleid van 
onze gemeente met 1,5 predikantsplaats naar een 
gemeente met één full time predikantsplaats. Hoewel 
Marian maar kort ‘de Eshof’ heeft gediend, bewaren 
veel gemeenteleden goede herinneringen aan haar. Vanaf 
2011 is Marian parttime verbonden aan de 
Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam 
als uitvaartbegeleider. Ze woont met haar gezin in Zeist.

Frits Harmsen.

Vrijwilliger in......Sri Lanka
Vanuit de Eshof wordt heel wat gereisd en niet 
alleen om meer van deze wereld te zien maar 
ook om daadwerkelijk de handen uit de mou-
wen te steken. Denk maar aan de diaconale pro-
jecten. Sommige jongeren krijgen de smaak te 
pakken en gaan vervolgens  backpacken of zoe-
ken zelf een plek om vrijwilligerswerk te doen 
in een ver land. Celine van den Heuvel is zo’n 
jongere. Eind juni vertrekt ze naar… Sri Lanka.
Celine, vertel waarom dit, waarom daar?
Ik volg de opleiding voor fysiotherapie, zit nu 
in het derde jaar en met andere meiden van 
school gaan we deze zomer naar een revalida-
tiecentrum in het midden van Sri Lanka. Vlakbij 
Kandy, de vroegere hoofdstad. Met onze kennis 
en inzet kunnen wij de kinderen én het project 
helpen, voor ons is het een prachtige ervaring. 

Waarom Sri Lanka?
Ik heb al eerder vrijwilligerswerk gedaan in het buiten-

land. Met de Eshof 
ben ik mee geweest 
met de diaconale 
projecten naar 
Moldavië en India. 
En eigenlijk heb ik 
spijt dat ik toch niet 
meegegaan ben naar 
Moldavië afgelopen 
jaar als begeleider. 
Dus toen een vrien-
din van mij opperde 
om vrijwilligers-

werk in het buitenland te gaan doen, was ik meteen 
helemaal voor. Via via kwamen we bij dit project 
terecht: “Home of Hope 4 all”, een tehuis met een 
goed georganiseerd revalidatiecentrum voor gehandi-
capte kinderen. Kinderen met een down syndroom, 
maar ook met verlammingen en autisme. Elke dag 
wordt hier aan steeds verschillende groepen kinderen 
fysiotherapie gegeven. Er is zelfs een zwembad en een 
mooi oefenlokaal. 

Hoe komen de kinderen naar het centrum toe? 
Met een bus van het revalidatiecentrum.  
Ze sparen  nu hard voor een nieuwe bus om alle kinde-
ren van de omgeving transport te bieden. Daarvoor 
wordt ook van ons een bijdrage gevraagd. Dus we zijn 
– naast alle tentamens – druk bezig met geldinzame-
lingsacties.

Lukt de geldinzameling een beetje?
In het zwembad (red: waar Celine haar bijbaantje 
heeft) geven we een paar avonden massages, we bak-
ken taarten en zo hebben we nog een paar acties. We 
zijn erg blij met de bijdrage die we straks van de rom-
melmarkt krijgen, een gedeelte van de opbrengst gaat 
naar dit doel. Als tegenprestatie helpen wij bij de rom-
melmarkt, we zijn actief bij de voorbereidingen op 
donderdag en vrijdag, en uiteraard tijdens de verkoop 
op zaterdag. Tussendoor vinden we nog wat tijd voor 
het bakken van vier overheerlijke taarten. 

Jullie gaan met zijn tweeën?
Uiteindelijk gaan we met vier meiden van de oplei-
ding. Niet als stage, we gaan in onze vakantie, maar 
we verdienen wel extra sterren voor ons ‘plus-pro-
gramma’. Ik ga voor een ster ‘internationalisering’ en 
een ster ‘vakmanschap’. 

Hoe lang gaan jullie? 
We gaan vijf weken werken bij het project. De werk-
weken lopen van maandag tot en met donderdag, dus 
we hebben zeker vijf keer een lang weekend. Die 
dagen gebruiken we om meer van Sri Lanka te leren 
kennen, de keuzes zijn al gemaakt! 

 

Celine, heel veel plezier, sterkte en succes  daar in de 
bergen van Sri Lanka. We lezen graag hoe het daar 
gaat! Wilt u meelezen?  De avonturen zijn vanaf 24 
juni te lezen op hun blog:  https://www.facebook.com/
homeofhope2016/

Lieske Duim
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Collecteoverzicht februari 2016   
    
Datum              Diaconie                                          Bedrag  Kerk                            Bedrag                                                 
7-2-2016 Missionair werk PKN               142,15               Eredienst                117,66 
14-2-2016 Kerk in Actie 40-dagen-tijd             140,41               Pastoraat                121,65                  
21-2-2016 Kerk in A. Voorjaarzendingsweek  127,39    Jeugd - en jongeren werk   105,60 
28-2-2016 Kerk in Actie 40-dagen-tijd  132,46               Onderhoud gebouw   115,10  
 
                                           Totaal    542,41                                      Totaal      460,01  
  

Collecteoverzicht maart 2016      
      
Datum              Diaconie                              Bedrag              Kerk                            Bedrag                                 
6-3-2016 Kerk in Actie, 40 dagen tijd  191,30                Vorming en Toerusting   123,65  
13-3-2016 Kerk in Actie, 40 dagen tijd  143,45                Cantorij                             135,41  
20-3-2016 Kerk in Actie, 40 dagen tijd  155,42                Eredienst                125,30  
20-3-2016* Kerk in Actie, 40 dagen tijd    46,10    -    
21-3-2016* Kerk in Actie, 40 dagen tijd    16,55    -    
22-3-2016* Kerk in Actie, 40 dagen tijd    16,95    -    
23-3-2016* Kerk in Actie, 40 dagen tijd    21,45    -    
25-3-2016 Plaatselijk werk: Paaspakketten  122,85               Muziek en liturgie     94,50 
26-3-2016 Nijkerks Diaconaal Beraad    95,60               Eredienst                  92,60  
27-3-2016 JOP Jeugdwerk en PKN   131,67               Vorming en Toerusting   111,22  

                                 Totaal   941,34                                           Totaal   682,68  
                                                    
*=Vespers  
      
      
 

Collecteoverzicht april 2016      
      
Datum              Diaconie                            Bedrag        Kerk                    Bedrag                             
3-4-2016 Stichting hulpdienst Hoevelaken  153,55                  Muziek en Liturgie      125,77 
10-4-2016 Eigen diaconie                147,12                  Eredienst                            102,95 
17-4-2016 Eredienst en Kerkmuziek PKN  142,27                  Jeugd- Jongerenwerk           122,97 
24-4-2016 Missionair werk PKN     90,32                  Onderhoud gebouw               80,24 

                                           Totaal     533,26                            Totaal        431,93 
      
      
                                                                                                               Collectebeheerder Jose van Dasselaar 

         
      
      
                                                                            

Kinderdienst in de Eshof Collectenoverzichten
Elke zondag is er kinderdienst 
in de Eshof. Tijdens de kerk-
dienst mogen alle kinderen die 
op de basisschool zitten naar 
voren komen en praten eerst 
even met de predikant. Daarna 
worden er lichtjes meegegeven 
en gaan we naar de ruimte van 
de kinderdienst.

Wat doen we daar zoal? Dit 
kan van alles zijn. Vaak hebben 
we eerst een gesprekje met 
elkaar en wordt er een 
Bijbelverhaal voorgelezen of 
verteld. Soms kan dit ook een 
verhaal zijn over kinderen 
zoals jullie zelf.
Daarna gaan we iets doen met 
het verhaal. Dit kan een werk-
blad zijn of een mooie kleur-
plaat of iets knutselen, maar 
ook doen we vaak een spel. 
Soms verzinnen de kinderen 
zelf iets leuks en gaan we dat 
doen.
Zoals je dus leest, te veel om 
op te noemen. Vaak gaat de tijd 
ook zo snel, dat we door de 
koster alweer worden opge-
haald en terug gaan naar de 
kerk.

Hopelijk zien we je binnenkort 
een keer!

Groetjes, de kinderdienstlei-
ding
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Precies op tijd vertrok de volle bus met senior  leden 
van de Paulus- en Eshof gemeente uit Hoevelaken op 
donderdag 21 april voor het traditionele gemeente-uitje. 
De onbewolkte hemel en de goede weersvooruitzichten 
zorgden direct voor een goede sfeer.
De bestemming was dit keer de Betuwe waar oud 
Hollands vakmanschap en de natuur centraal stonden. 

In Alphen stapten wij voor de 
1e keer uit de bus nieuwsgie-
rig gadegeslagen door op zijn 
hoge nest  toekijkende ooie-
vaar  “die zich al snel 
omdraaide bij het zien van 

alleen maar ouderen”!

De bus stond voor  de tinnengieterij ’t Oude Ambacht 
waar het oude vakmanschap   nog wordt uitgeoefend.

Na ontvangst met koffie en 
gebak werd aan ons uitgelegd 
en gedemonstreerd hoe tin 
gewonnen en bewerkt wordt.

Uit dunne en  platte 
schijven worden met 
behulp van een  rond-
draaiende horizontale 
as het tin met de hand 
bewerkt en er aller-

hande  voorwerpen van gemaakt. 

Van 

dichtbij konden wij dit vakmanschap bewonderen en het 
eind resultaat, een mooi gestileerde vaas, kwam door 
loting bij één van onze gemeenteleden  terecht.

Bij het bedrijf behoren- de 
winkel waren prachtige tin-
nen  voorwerpen te bewon-
deren en kon men er na har-
tenlust  shoppen. 

Na afloop van dit bezoek 
wees de klok de lunchtijd 
aan en na een korte rit 
stopte de bus bij het res-
taurant  “Moeke Toren” 
in Appeltern. Hier ston-
den de tafels al voor ons 
gedekt.
Aan de kade lag  de 
rondvaartboot  Sluizer  
klaar  voor een prachtige 
bijna 2 uur durende tocht 
door het natuur en het 
recreatiegebied De 
Gouden Ham  rondom 

Appeltern.
Op het open dek kon men genieten van deze tocht, de 
omgeving, de uitbundige zon met  een schraal windje en 
natuurlijk een bijbehorend drankje wat nu voor eigen 
rekening was.

Om 17:15 uur waren wij na een voorspoedige terugtocht 
weer in Hoevelaken en stonden de  drankjes en hapjes , 
die in de Eshof  door het Pastorale team werden ver-
zorgd, voor ons klaar.  Genietend hiervan kon wij met 
elkaar terugkijken op een zeer geslaagde dag met dank 

aan de organisato-
ren Trix Kalksma 
en Elly Rijnhout.

Ook in  2017 voor herhaling vatbaar was de mening van 
alle deelnemers.

Ad Ritmeester

Zoals beloofd in de vorige Rondom nu een verslag van 
onze reis en bevindingen.         Met een auto vol spullen 
gingen we op pad via Berlijn, Polen en we wilden door 
Oekraïne. We kwamen bij de grens, het was precies de 
morgen dat Nederland “neen” had gestemd en de doua-
nier confronteerde ons meteen daarmee toen hij onze 
paspoorten zag. We mompelden wat bedremmeld dat het 
niet aan ons gelegen had, maar we voelden ons niet 
bepaald lekker en hadden goed de pest in. Aan de doua-
nehokjes hingen posters met “stop de corruptie” daarop. 
Uit gesprekken met de mensen in de steden bleek al 
gauw, dat ze als de dood zijn voor Poetin en ze vonden 
dat Nederland met hun “neen” hem een zeer grote dienst 
hadden bewezen.                                                                            

Bij de grens met Moldavië moest ik mijn fototoestel 
inleveren, want ik had een aantal foto’s van de grens-
posten met soldaten met kalashnikovs gemaakt. Het viel 
gelukkig mee, want ik hoefde maar vijf foto’s te verwij-
deren. Zo reden we Moldavië binnen. Over een gloed-
nieuwe autoweg reden we naar Chisinau en vonden snel 
hetzelfde hotel als vorig jaar. De volgende dag hadden 
we een afspraak op het hoofdkantoor van Youth for 
Christ. We kwamen daar al voor de derde keer, maar we 
hebben toch een uur lopen zoeken. Dat krijg je als je 
aan de verkeerde kant van de weg zoekt.                            
We werden allerhartelijkst ontvangen door Mihai en de 
anderen. We werden bijgepraat met koffie en daaruit 
bleek dat het met de ontwikkeling van dagcentra in 
Moldavië erg goed gaat. Op dit moment zijn er 32 va 
die centra die met steun van Youth for Christ (en uiter-
aard Kerk in Actie) het goed doen . Het is de bedoeling 
dat ze zelfstandig gaan functioneren en als dat het geval 
is, houdt de steun op, al kunnen ze altijd, als dat nodig 
is, hulp inroepen. Daarna gingen we met twee auto’s 
naar Percuri , want wij wilden doorreizen naar Odessa 
in Oekraïne.  Mihai vertelde van alles in de auto, vooral 
hoe dankbaar hij was met onze samenwerking en dat 
daardoor veel tot stand was gekomen. Toen we in 
Percuri kwamen, zagen we het zelf. Het is een prachtig 

gebouw geworden. Natuurlijk was de begroeting weer 
allerhartelijkst en de pastor, die meer weg heeft van een 
Bourgondische boer dan van een zielenherder, overstelp-
te ons met woorden, waar we uiteraard niets van ver-
stonden en waar Mihai herhaaldelijk zei : “Stop even, 
dan kan ik het vertalen.” De keuken met de nieuwe 
apparatuur is heel mooi geworden en er wordt hard 
gewerkt aan de grote zaal . De wanden zijn klaar en een 
van de werknemers was heel trots op de ornamenten die 
hij daarop had aangebracht. De vloertegels, onze smaak 
is anders, liggen klaar om gelegd te worden en dat zou 
de komende dagen gebeuren. Het streven is dat alles in 
de herfst helemaal klaar is, maar de zaal wordt nu al 
gebruikt. Hun volgend project staat al op stapel, want de 
fundering voor de te bouwen nieuwe kerk ligt er al, 
maar dat moeten ze zelf doen of met hulp van Kerk in 
Actie of Youth for Christ.                                                                                                     
We stalden onze meegebrachte spullen uit: shirtjes van 
de Spreng en allerlei materialen en boeken om te kleu-
ren en te tekenen. De pastor hield een hele toespraak, 

waarin hij ons meer en meer  bedankte en God prees dat 
we zo’n goed contact hadden. Tenminste zo vertaalde 
Mihai dat en dat zal wel kloppen. Uiteraard moest er 
gegeten worden, niet lekker, maar het gaat om het gast-
vrije idee dat erachter zit. Jammer dat er geen kinderen 
waren, maar die zaten om die tijd op school. Heel harte-
lijk en uitgebreid namen we afscheid van de mensen uit 
Percuri en na 10 km. scheidden onze wegen zich, Mihai 
en zijn metgezel gingen terug naar Chisinau en wij gin-

Nog een "uitje"
naar Percuri in Moldavië…..Gemeente-uitje 2016
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gen richting Odessa. Een hele belevenis, het is een 
schitterende stad aan de Zwarte Zee, (als je de buiten-
wijken niet meetelt) en we hadden daar een paar fantas-
tische dagen. We gingen langs een andere weg terug 
naar Moldavië en kwamen per ongeluk in Transnitrië, 
het Russische gedeelte terecht. Het is daar, vergeleken 
met de rest van Moldavië een zooitje:  slechte wegen, 
verwaarloosde plantsoenen, troosteloos uitziende flatge-
bouwen, wat sombere mensen, maar een schitterend sta-
dion, dat wel. Ik snap niet dat die mensen daar die 
keuze gemaakt hebben, want ze hebben het een stuk 
slechter dan de rest van Moldavië.    
 Via Chisinau gingen we naar Roemenië naar het project 
Noi si Voi. Daar ging het uitstekend, de kinderen waren 
heel blij ons te zien, de zorgboerderij zag er prima uit 
en we besloten na 3 dagen te vertrekken en gingen naar 
Brasov. Het is jammer dat Roemenië zo ver weg is, 
want dat land en vooral Brasov is schitterend. We bleven 

daar 5 dagen en 
na bijna 3 
weken wegge-
weest te zijn, 
gingen we 
terug. We heb-
ben een prach-
tige reis gehad, 
gezien wat we 

wilden zien, banden weer 
aangehaald, prachtig weer, 3 
weken 25 graden , in 
Oekraïne verschrikkelijke 
wegen, maar waar we ook 
waren, heel vriendelijke 
mensen. Het is heel goed dat 
te ondervinden, maar vooral 
met het idee dat we daad-
werkelijk met z’n allen een 
dagcentrum op weg hebben 
geholpen, waar toch min-
stens 3 dagen in de week 
zo’n 25 kinderen komen.                                                                                  
Het is ook fijn om te zien, 
dat zowel in Moldavië als in 
Roemenië het steeds beter gaat.

Jan Baas

Nog een "uitje"
naar Percuri in Moldavië…..

Basiscatechese, het roept bij veel mensen beelden op 
van leuke of minder leuke momenten. Samen met leef-
tijdsgenoten naar de kerk omdat je over het geloof en de 
kerk ‘moest’ leren. Hoe wordt dit nu vorm gegeven in 
de Eshof en door wie? Ik praat met Petra Floor die vier 
jaar lang de coördinatie van deze basiscatechese op zich 
nam.

Petra, waarom nu nog steeds 
basiscatechese?
 Misschien is het nog wel 
belangrijker dan vroeger. 
Immers, geloven en naar de kerk 
gaan is niet meer vanzelfspre-
kend. Het is daarom belangrijk 

dat de kinderen horen (en zien) wat ‘geloven’ kan  bete-
kenen en ook hoe dit vorm krijgt in een kerkdienst. Ze 
leren begrijpen wat er in de kerk gebeurt, wat symbolen 
zijn, waarom  en waarvoor ze worden gebruikt. Het 
samen maken van de Paaskaars is hier een prachtige 
illustratie van.  

Het heet basiscatechese, gaat het om kinderen 
van de basisschool?
Het heet zo omdat de basis gelegd wordt voor verdere 
nieuwsgierigheid. Maar inderdaad het is voor kinderen 
die komend schooljaar naar groep 6 en 7 gaan. 
Gedurende de twee jaar van de basiscatechese blijven ze 
dus op de basisschool. Het is een leeftijd waarin ze 
heerlijk leergierig zijn en open over wat ze zelf vinden 
en beleven, én de leeftijd waarin de vragen komen.

Vragen stellen.
We leren de kinderen ook om vragen te stellen. Waarom 
staat er een paaskaars? Waarom vinden we die bijbel zo 
belangrijk? Wat voor verhalen staan er in die bijbel en 
waarom? Echt leuk wordt het als kinderen hún vragen 
gaan stellen. 

Is het alleen voor “Eshof kinderen”? 
Nee, natuurlijk niet. Vorig jaar hebben we via de scho-
len gekeken of er meer kinderen interesse hadden. Dat 
viel tegen. Mogelijk komt het toch meer als ‘evangelise-
rend’ over i.p.v. algemeen vormend.

Is het anders dan dat jij het vroeger kreeg? 
Het is speelser, meer in samenspraak met de kinderen. 
Dat blijkt ook wel want de kinderen vinden het echt 
leuk, komen met  plezier en met  hun vragen. De kleine 
groepjes van ca 8 kinderen zorgen ook voor een gemoe-

delijke sfeer.  Naast de wekelijkse  drie kwartier  
(meestal tussen 18:30 en 20:00 uur) zijn er ook op een 
aantal zondagen excursies, bv. naar 
andere kerkdiensten maar ook naar Orientalis, een 
Moskee of een synagoge.  

Wie geeft de catechese eigenlijk?
Meestal zijn het een paar ouders en/of mensen die het 
leuk vinden. Zij worden gecoacht door Ellie Boot en er 
is een methode waaruit onderwerpen en verwerkingen 
gehaald worden. De laatste jaren wordt er in koppels 
van 2 gewerkt. Dat is gezelliger, geeft meer ontspanning 
en als catecheet hoef je dan ook niet elke week de stof 
voor te bereiden. Afgelopen jaren beviel dat goed. 

 Jij doet of deed de coördinatie, wat houdt dat in? 
Eigenlijk zorg ik voor al het werk achter de schermen, 
zoals het (mail)contact met de ouders, de organisatie 
van de excursies, kopieerwerk en andere dingen waar 
behoefte aan is tijdens de lessen.

In september start er 
weer een volgende 
groep. Zijn er alweer 
nieuwe mensen? Nou, 
dat is wel even span-
nend, ja. Van de 7 men-
sen die afgelopen jaren 
actief waren, zijn er nu 

5 gestopt. Alleen Lieske gaat volgend jaar nog door en 
ik stop zodra mijn taak door een volgende ouder is over-
genomen in september.

Dus maar meteen een oproep aan ouders en 
andere geïnteresseerden?
Dat is prima! Alle kinderen en hun ouders krijgen in 
deze tijd een uitnodiging in de bus (ja, bewust ouder-
wets niet in de mailbox maar door  de brievenbus!!). 
Wij hopen dat er ook nu weer een aantal ouders bereid 
zijn iets van hun tijd aan deze leuke klus te geven. 

Meer  informatie kan iedereen krijgen bij Petra Floor, 
tel. 2534545, en natuurlijk ook bij Ellie Boot en bij

                                                           Lieske Duim

Vrijwilliger bij ......
de basiscatechese.

Jannie van de Veen     attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Maaskant, Dhr Wassink, Mw Mönch, Dhr Luth, 
Mw de Bruijn, Mw van de Bor, Mw Moor, Dhr van 
Tent, Dhr Rootselaar, Mw de Meij, Mw Bos, Dhr de 
Booy, Mw Broekhuis, Dhr Engel.

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
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Zondag 10 april was anders, voor ons althans. Het was 
de afsluiting van onze twee jaar durende catechisatie 
die we elke maandag avond in de Eshof hebben gehad. 
Wij hebben samen een kerkdienst gemaakt, zonder een 
dominee! We wisten niet dat dit kon. En daarna heb-
ben we een leuk uitje gehad naar NEMO. Het was een 
mooie en leerzame dag.

Lieske Duim heeft samen met ons de kerkdienst 
gemaakt. Op 4 april, de laatste catechisatie-avond, 
hebben we de taken verdeeld, ieder van ons mocht een 
deel van de dienst doen, het gebed, de lezingen, de 
voorbede, de collecte en zelfs de zegen. Als laatst heb-
ben we de teksten al een beetje voor de microfoon 
geoefend.

Zondagochtend was iedereen er vroeg bij. We hebben 
nog even de dienst ‘doorgelopen’ als oefening en toen 
mochten we in de consistorie beginnen. Marcel van 
der Pol was er ook, hij ging in de dienst het verhaal 
van ‘springmuis’ vertellen. De dienst liep als een trein 
en ieder heeft zijn/haar steentje bijgedragen. Het was 
leuk om te doen. Het verhaal van ‘springmuis’ was erg 
bijzonder. Marcel kan leuk, beeldend vertellen. Het 
leek wel een soort voorstelling. De boodschap van het 
verhaal was veelzijdig. Vijf keer wordt ‘springmuis’ 
een belangrijke vraag gesteld. Het leuke aan het ver-
haal is: Wat zou jíj doen, als jij de Springmuis was? 
Ook kregen we in de dienst een ‘getuigschrift’ van de 
catechisatie van de voorzitter van de kerkenraad. Het 
was net echt! En aan het eind mochten we de zegen 
samen meegeven aan alle mensen in de kerk met het 
ons bekende gedicht waar we elke bijeenkomst mee 
afsloten.  

Ik zal er zijn voor jou,
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou,
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou,
Ik ben er altijd bij.

Ik zal er zijn voor jou,
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
Mijn licht straalt om je heen.

Na de dienst en de koffie, hebben we nog een broodje 
knakworst gegeten en zijn toen naar Amsterdam gere-
den om de middag in NEMO door te brengen. We wer-
den als VIP’s behandeld en stonden zelfs op de pro-
gramma borden. Erg grappig! In NEMO hebben we 
met elkaar en als kleine groepjes rondgedwaald tussen 
allerlei wetenschappelijke weetjes en natuurkundige 
kunstjes. De kettingreactie was een leuke show, die elk 
uur werd vertoond. Hierin gaat het erom dat de ene 
energie omgezet wordt in andere vorm van energie. Er 
was een echt laboratorium, waar je meel kon laten ont-
ploffen. Je viel van het één in het ander. 3 uren waren 
zo om………  Weer terug in Hoevelaken hebben we 
nog patat gegeten en toen was de dag echt ten einde. 
We hebben een leuke dag gehad met van alles en nog 
wat!

Met dank aan een leuke catechisatie groep van catechi-
santen,
Rozemarijn Waslander, Jonathan van der Veen, Wester 
Schuiteman, Jonne Meijer, Julia Lozeman, Lara Floor, 
Maaike van Deuveren, Naomi du Crocq. En de cate-
cheten Ellen van der Linden, Mirjam Bos, Rie Lensen, 
Lieske Duim en Gerwin Duine. En organisatie en 
begeleiding van Petra Floor en Ellie Boot.

 
Petra Floor

Catechesatie heeft veel kanten
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De wederdopers
Wat vooraf ging:
De voornaamste kerkhervormers, Luther en Calvijn, 
hebben zoals we zagen grote invloed gehad op het 
Christelijk geloof. Toch duurde het voor de Noordelijke 
van de Lage landen nog lang voordat het vaste voet aan 
de grond kreeg. Sterker nog dit keer een zeer merkwaar-
dig verhaal!

De wederdopers.
De kerkhervorming kwam later op gang dan in 
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.
Misschien was de zware vervolging van de inquisitie 
daar mede de oorzaak van.
Ons land was het land van “de broeders des gemenen 
levens”. Trouwe volgelingen van de Moederkerk maar 
verlangend naar de zuivering van die kerk.

De grote drukkerijen in o.m. Antwerpen verzorgden de 
opstellen en drukwerken van Luther en Calvijn.  De 
boekdrukkunst was in enkele decennia al gemeen goed 
geworden.
In het tumult van die tijd, waren er ook steeds kleine 
groeperingen die een sekte achtig bestaan leidden. Een 
groep daarvan waren de wederdopers. Zij beleden dat 
alleen een gelovige volwassene de doop mocht ontvan-
gen en zeker de kinderen niet, daarom werden binnen 
deze groep de mannen en vrouwen op nieuw(weder)  
gedoopt. Ze volgden  hun inwendige stemmen die soms 
erg wonderlijk waren. De wederdopers wilden lijden en 
niet strijden. Niet als soldaat, niet als overheidsdienaar. 
geen eed. Er werd hun veel onrecht aangedaan, maar ze 
verdroegen het met groot geduld.

In Amsterdam  kwam een 
groep in de nacht bijeen en 
buiten zinnen geraakt ontde-
den ze zich van hun kleding 
die ze in het vuur wierpen. 
In  hun blootje liepen ze 
door de stad.

In 1530 werd Melchior 
Hoffmann leider van de weder-
dopers. Onder zijn leiding 
werd de groep niet alleen reli-
gieus maar ook sociaal of in 
onze ogen zelfs communis-
tisch. Zijn preken trokken 
vooral de armen. De textielin-
dustrie was over haar hoogte-

punt heen en de wevers en lakenbewerkers waren veelal 
werkloos. De overheid deed niet aan armenzorg en de 
kerk mondjesmaat. Hoffmann verwachtte dat Christus 
het duizend jarig rijk zou stichten en maande zijn volge-
lingen geduldig te wachten. Maar Hoffmann werd 
gevangengenomen en zijn opvolger een bakker uit 
Haarlem Jan Matthijsz, had minder geduld. Matthijsz 
meende dat hij Henoch was en de opdracht had om het 
duizendjarige rijk te stichten.

Met een aantal volgelingen trokken ze naar Munster en 
joegen alle Roomkatholieken de stad uit. Hij verklaarde 
de stad tot Godsstad en bij duizenden trokken hun 
geloofsgenoten de stad binnen. ze kwamen overal van-
daan zowel uit de lage landen als uit Duitsland .
Het ging er vreemd aan toe ze verbrandden alle schuld-
papieren  verklaarden de rente tot het verleden. Met uit-
zondering van de bijbel werden alle boeken verbrand.

De bisschop van Munster, aanvankelijk overdonderd, 
liet het er niet bij zitten en ging tot de tegenaanval over. 
Jan Matthijsz, in de waan dat hij de bisschop met een 
Gideonsbende kon bestrijden ,trok ten aanval met twin-
tig volgelingen. Allen werden doodgeslagen.
Matthijsz werd opgevolgd door  Jan Beukelzoon een 
kleermaker uit Leiden. Deze steeg de euforie helemaal 
naar het hoofd. Gelijk aan koning Belsazar richtte hij 
een groot feest aan, kleedde zich met Oosterse pracht en 
riep de staat Sion uit. Hij voerde het communisme in en 
verklaarde dat niet alleen alle goederen van  een ieder 
zijn,  maar ook alle vrouwen werden als collectief bezit 
verklaard.

Op 25 juni 1535 nam de bisschop de stad weer in en de 
wraak was vreselijk!
Zowel de Roomsen als de hervormden beschouwden de 
wederdopers als revolutionairen.
Duizenden van hen werden omgebracht  waaronder 
velen die er niets mee te maken hadden.
Menno Simons een Friese voorganger heeft de gemeen-
te weer verzameld en voortaan heetten ze doopsgezin-
den. Een zachtaardige en ingetogen gemeente die zich 
verre hield van de politieke wereld.

De doopsgezinden ook wel Mennonieten genoemd zij 
een paar eeuwen later en masse geëmigreerd naar de 
VS.

Fokke Kooistra
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

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 verblij-
ven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin 
eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverle-
ning. De straatpastor respecteert de religieuze of levens-
beschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ont-
moet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samen-
leving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. 
Uw bijdrage is zeer welkom.

8 mei: Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen 
dichtbij, die het financieel moei-
lijk hebben. Dit kan komen door-
dat 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 kunnen betalen. 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! 

15 mei: Kerk in Actie; 
Pinksterzendingsweek
In Rwanda verlaten steeds meer 
jongeren de kerk als zij naar de 
hoofdstad trekken voor studie of 
werk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk 
betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop 
de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoor-
beeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of 
een bijbelstudiegroep te vormen. Daarnaast helpt de 
kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het star-
ten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de 
stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer 
bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten 

voor ruim 600 jongeren. Alvast hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage.

22 mei: Hospice Nijkerk
Het hospice Nijkerk heeft een 
regionale functie  maar ook men-
sen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit men-
sen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat 
er sprake is van een palliatie- ve 
terminale fase met een levensver-
wachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is 
zeer welkom.

29 mei: Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen 
dichtbij, die het financieel moei-
lijk hebben. Dit kan komen door-
dat 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 kunnen betalen. 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!

5 juni: Kerk in Actie; 
 Werelddiaconaat.hulp aan slachtoffers seksueel geweld
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van 
seksueel geweld. De meeste daders 
worden nooit opgespoord of 
gestraft. De organisatie Refugio 
wil het toenemende huiselijk en 
seksueel geweld een halt toe roe-
pen.  De organisatie biedt slachtof-
fers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook 
helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Met de collecteop-
brengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtof-
fers opvangen en begeleiden.



D E  E S H O F 2322

Administratie
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Jaarrekening "De Eshof" 2015

INGEKOMEN:
Mevr. R. Vreekamp         wijk 6

VERHUISD:
Dhr. N. Buitink     naaar  wijk 7/1
Fam. Hollestelle – Ellens   naar   wijk 1/4
Mevr. M. Schouten   naar   wijk 5/4

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. J. Lameijer – Durieux  naar     wijk 1
Dhr. N. Roos    naar    wijk 5
Dhr. S. van Straalen   naar     wijk 8

UITGESCHREVEN:
Fam. Blankestijn          wijk 8
Jolien J. Kempen          wijk 3

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

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over het jaar 2015, bestaande uit de balans per 31 
december 2015 en de exploitatierekening over 2015. De exploitatierekening geeft een positief resultaat aan van 
E 2.955, begroot was een negatief resultaat van E 1.600.  Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van het 
eigen vermogen.         
De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 21 april 2016. 
De onderstaande balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter 
inzage bij de penningmeester, de heer W.A.Floor,  en bij de administrateur, de heer F.Schimmel, 

 , beide te Hoevelaken .
Namens het college van kerkrentmeesters.

W.A.Floor, penningmeester  F.Schimmel, administrateur.
      

PROTESTANTE GEMEENTE "DE ESHOF" te HOEVELAKEN           Balans per 31 december 2015  

 31-12-2015      31-12-2014 
Activa:     
Vaste activa, kerkelijk centrum en orgel 347.838                 347.838
Financiele vaste activa                                    9.579                     9.579 
Spaar-en depositorekeningen                    170.878                                           191.768
Liquide middelen                                   30.643                               35.406
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen          25.538               12.426
                                Totaal      584.476         597.017
     =======   =======
Passiva:     
Eigenvermogen                                  528.402        525.447
Bestemmingsreserves                                    45.104            56.839
Schulden op korte termijn                                    10.970          14.731
                                Totaal      584.476        597.017
     =======   =======

        
     Exploitatierekening van de Protstantse Gemeente "de Eshof" 

Jaar 2015  2015  2014

Opbrengsten                                156.634      154.408

Kosten:     
Kosten predikanten 82.533             82.929 
Kosten kerkmusici 3 .731                   3.307 
Kosten overig personeel             10.048          10.176 
Kosten kerkdiensten  4.614                 4.754 
Afdrachten overige organen  9.260               8.316 
Overige kosten             35.503                 37.585  
                                                  145.689     147.067
Rente lasten                                                  0 
Rente baten               4.010                 4.829
                                                     4.010      4.829
Diversen           0              0
Regulier resultaat                         14.955      12.170
Reservering groot onderhoud -12.000                -12.000  
   -12.000              -12.000

Netto resultaat        2.955         170
              ========            =======

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
            met medewerking van Elske den Uijl
Distributie: 
Annie en Frans Hanse    

  
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het juni nummer is
dinsdag 31 mei 2016
Inleverdatum voor het juli/augustus nummer is
dinsdag 28 juni 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.


