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

Jan Willem Schulte Nordholt



zondag 11 februari 10:00 uur  Ds R Klein Kranenburg (Amersfoort) 
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
zondag 18 februari 10:00 uur  Ds J van Esveldt (Nijkerk) 
     m.m.v. de Cantorij. 
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Vorming & Toerusting 

zondag 25 februari 10:00 uur  Ds E Boot 
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagn tijd, Eredienst
 
zondag 04 maart  10:00 uur  Ds B van Dijk (Amersfoort) 
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Onderhoud gebouw
 
zondag 11 maart  10:00 uur  Ds E Boot 
     m.m.v. de Cantorij. Viering Maaltijd van de Heer 
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, onderhoud gebouw
 
zondag 18 maart  10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Muziek en Liturgie
 
zondag 25 maart  10:00 uur  Ds R Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: Kerk in Actie 40 dagen tijd, Eredienst
 
maandag 26 maart 19:00 uur  Vesper Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd 
dinsdag 27 maart  19:00 uur  Vesper Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd 
woensdag 28 maart 19:00 uur  Vesper Collecte: Kerk in Actie 40 dagen tijd
 
donderdag 29 maart 19:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
   Pauluscentrum Te gast in Pauluscentrum

vrijdag 30 maart  19:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
zaterdag 31 maart 22:00 uur  Ds E Boot en pastor B. Piepers
     m.m.v. de Cantorij. Viering Maaltijd van de Heer 
     Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad, Vorming & Toerusting 

zondag 01 april  10:00 uur  Ds E Boot
     1e Paasdag, bediening van de doop
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk 

zondag 08 april  10:00 uur  Drs R van Riezen (De Glind)
     Collecten: Stichting Voorkom, Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de 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
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Agenda
zondag 11 februari 9:00 uur  Duurzaam leven in verbinding - wandelen
   Leusden  Stoutenburgerpad 

dinsdag 13 februari 13:30 uur  Activiteitengroep
   19:15 uur  Catechisatie

woensdag 14 februari 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 15 februari 20:00 uur  Moderamen

dinsdag 20 februari 19:15 uur Catechisatie

woensdag 21 februari 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 22 februari 20:00 uur  Wijnreis door de bijbel Annemarie Hubers en Klazien Vermeer 
   20:00 uur  Diaconie
 
maandag 26 februari 19:30 uur  Wijkteam 2

woensdag 28 februari 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep

maandag 05 maart 19:30 uur  Wijkteam 4

dinsdag 06 maart  19:15 uur  Catechisatie

woensdag 07 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 08 maart 20:00 uur  Kerkenraad
   20:00 uur  Kloosterweekend - Clarissen in Megen
     voorbereiding
 
zondag 11 maart  9:15 uur  Vergadering kinderdienst       
     Catechisanten: Bezoek aan een....

dinsdag 13 maart  20:00 uur  Wijkteam 6

   19:15 uur  Catechisatie
   13:30 uur  Activiteitengroep

woensdag 14 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 15 maart 20:00 uur  Het zit 'm in een klein hoekje!
     Mieke van de Brug en Gerda van Vilsteren 

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Ben Kroonenburg  is in januari bij de 
longarts in het Meander geweest. Hij was daar om de 
uitslag te horen van de al eerder gemaakte scan. Die uit-
slag gaf aan dat alles stabiel is gebleven en dat was 
zowel voor Ben als de arts zeer positief. De volgende 
controle is pas over drie maanden.  

Met Janny Venema-van den Eijk 
 gaat het naar omstandigheden goed. Mobiliteit 

is een issue en dat zal het blijven, omdat ze botontkal-
king heeft en door de valpartijen en breuken van vorig 
jaar heeft moeten inleveren op haar loopvermogen. Met 
een rollator redt ze zich prima en voor de rest heeft ze 
de rolstoel. De staaroperatie aan beide ogen is goed 
gelukt. Ze ziet na de 1e operatie opeens de prachtige 
kleuren van haar tv. Verder brengt ze haar dagen door 
met lezen en borduren. 

Chris Feiken is 14 jaar Ze kampte al 
een tijd met hartritmestoornissen en daarvoor was ze in 
contact met het WKZ, maar het lukte tot Kerst niet de 
stoornissen te 'vangen'. Met Kerst kreeg ze opnieuw een 
veel te hoge hartslag en moest direct naar het zieken-
huis; daar kon het filmpje worden gemaakt en de diag-
nose worden gesteld (hartritmestoornissen). Over een 
maand zal ze geopereerd worden en er daarna, als het 
goed is, vanaf zijn. Spannend allemaal.

Met Greet Bonestroo-van den Heuvel  
gaat het constant. Zij is aan het revalideren en probeert 
woorden te zeggen.
Kees Bonestroo is gevallen in de badkamer. Hij had 
hoge koorts en is daardoor duizelig geworden en geval-
len. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar van-
wege de pijn in de rug is er in het ziekenhuis een foto 
genomen. Daar bleek, dat de 2e wervel boven de stuit 
was gebroken. Gelukkig is Kees weer thuis, maar loopt 
wel met een uitwendig korset om.

Met Bea Verhagen-Wissink 
gaat het langzaam de goede kant op. De behandeling 
levert veel bijwerkingen en het is lastig dat dit er ook 
nog eens bovenop komt. Na het lezen van de bijsluiter is 
er definitief gekozen voor geen hormonenkuur.

Pim van Tent  is gestart met een 
serie van twintig bestralingen. 

Voordat daaraan begonnen is, was er een opname in het 
Rijnstateziekenhuis in Arnhem.
Alle twintig bestralingen vinden in Ede plaats en op 20 
februari vindt er dan weer in Arnhem een operatie 
plaats. Tot nu toe voelt Pim zich redelijk.

Aart Brons  begint langzaam aan op 
te knappen. Hij moest nog één keer tussendoor naar het 
ziekenhuis, maar heeft geen last meer van uitschieters 
van zijn temperatuur en dat geeft wel meer rust bij Aart 
en Joke.     

Bij Egbert Berends  is er een MRI 
gemaakt van de alvleesklier en de uitslag leverde een 
cyste van 3 a 4 cm. op. De jicht is ook weer teruggeko-
men en wordt met medicijnen behandeld. Egbert functi-
oneert binnen beperkte grenzen. Hij heeft bericht gekre-
gen dat hij, na 10 maanden wachten, 16 februari a.s. 
geopereerd wordt.

Sien en Jan van Uffelen-Dokter 
hebben beiden lichamelijke problemen. Daardoor doen 
zij alles samen en dat gaat redelijk. Er moet veel tijd 
gestoken worden in ziekenhuisbezoeken; is het niet voor 
de één, dan is het wel voor de ander.     
 
Jan van Putten  heeft twee keer een her-
seninfarct gehad en het gevolg daarvan is dat hij met 
beide ogen niet zo kan kijken als voor het infarct. Jan 
moet op een andere manier proberen te lezen en mag 
niet fietsen of autorijden. Hopelijk gaat het lichaam zelf 
het zicht iets verbeteren, maar het komt nooit meer 
100% goed.   

Jan Polhuis heeft met een longontste-
king in het ziekenhuis gelegen die bestreden werd met 
antibiotica. De eerste kuur sloeg niet aan, maar de twee-
de deed zijn werk wel. Hij gaat vooruit en weet dat er 
drie maanden nodig zijn voordat alles weer goed is. Jan 
is heel blij met de kaart vanuit de Eshof. Dat heeft hem 
heel goed gedaan. 

Margreet Mijnten 
 heeft eind december een proefbehandeling  gehad, 

waarbij de pijn erg meeviel. Gelukkig maar, want juist 
daar zag ze erg tegenop. In januari heeft zij een scan 
gehad. Nu is het afwachten. Eind januari volgt de uitslag 
en dan hoopt ze te horen dat het zijn werking heeft 
gedaan.
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Uit de gemeente
Roel Kiers-Assendorp  heeft sinds sep-
tember last van haar schildklier. Deze is volkomen van 
slag, waardoor zij zich al tijden niet goed voelt. De eer-
ste medicatie heeft helaas niet geholpen. Zij hoopt nu, 
dat een tweede poging wel effect heeft.

Aan ieder van harte goede moed en sterkte toegewenst. 
Ook aan wie hier niet wordt genoemd en leeft met 
zorgen,ongemakken of pijn.

FELICITATIES:

Op 13 december is Amy geboren. Ze is een dochter van 
Gerbrand en Laura Lubbersen-Zuidam en zij woont 
op  Namens de 
Eshofgemeente van harte geluk gewenst met elkaar!

Een bijzondere felicitatie is er voor Dick Bakhuizen 
 “Het heeft Zijne Majesteit de Koning 

behaagd” een Koninklijke onderscheiding aan Dick 
Bakhuizen toe te kennen uit handen van de burgemees-

ter van Barneveld. Dick was sinds 1991 als gemeentese-
cretaris werkzaam in Barneveld en heeft daarnaast nog 
diverse andere functies bekleed. Dick is nu Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is al in 
december uitgereikt, maar alsnog de hartelijke felicita-
ties namens de Eshofgemeente.
  
Op 7 december vierden bruidspaar J.Engel-Bobacher 

  hun 60 jarig huwelijksfeest.
Victor en Vera Vizee-Brinkman  hadden 
op 9 december een feest in verband met hun 12½ jarig 
huwelijk.
Op 17 december was er ook een 12½-jarig feest bij 
Martin en Diana van Dijken-Bonestroo 
Op 22 december was er wat aan de Julianalaan 93 te 
vieren; Henk en Bep van Reenen – de Wit hadden hun 
45 jarig huwelijkfeest. 
Nog net in 2017 vierden Henk en Jannie Meinten-
Meinten  op 29 december hun 40 jarig 
huwelijksfeest.
Fokke en Dicky van der Veer-Snijder                       

 openden op 25 januari de huwelijks-
jubilea in 2018 want zij waren die dag 40 jaar getrouwd. 
 
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd en goede toekomst gewenst!   
       

Kees van Rietschoten

IN MEMORIAM 
HENDRIKA BLOKLANDER-GLAS

Op zondag 17 december overleed Rie Bloklander. Ze is 
90 jaar oud geworden. Een leeftijd waarvan ze niet ver-
wacht had die te zullen bereiken. Al negen jaar eerder 
zaten we een keer bij elkaar om over haar uitvaart en 
over die van Henk te praten. Het ging toen al fysiek niet 
lekker met haar. Toch hield ze het nog lang vol, ondanks 
lymfeklierkanker en hartproblemen die er later bijkwa-
men.
In 1954 trouwde Rie Glas met Henk Bloklander en gin-
gen ze wonen in Den Haag. Het grootste deel van hun 
leven brachten ze echter door in Hoevelaken. Ze kregen 
drie zoons: Axel, Frank en Remco. Vanaf het begin 
waren Henk en Rie actief in de Gereformeerde Kerk van 
Hoevelaken. Kerkelijke betrokkenheid was belangrijk in 
Rie’s leven. Bij haar afscheid zongen we, op haar ver-
zoek: “Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de 
kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht.” 
Zingen in de cantorij deed Rie graag en trouw. Het 
waren muziek en liedteksten die voor haar vertolkten 
wat ze geloofde. Zo zong ze ook ooit met de cantorij de 
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lofpsalmen, waarbij de solo van psalm 116 voor haar 
was. De regel “Ik wandel voor uw aangezicht door de 
landen van het licht”, verwoordde wat ze verlangde en 
zoveel ze kon ook in praktijk bracht.

Tientallen jaren lang 
waren Rie en Henk 
steunpilaren van de 
Eshofgemeente. In de 
enerverende jaren rond 
de federatie van her-
vormden en gerefor-
meerden was Rie een 
tijd voorzitter van de 
kerkenraad. Dat kon 
ze: ze was scherpzin-
nig, verstandig en een 

sterke organisator. En ze had een geheugen als een oli-
fant. Ook kon ze vinnig en ad rem zijn en maakte het 
daarmee niet iedereen gemakkelijk.
Ook toen Henk en Rie beiden ouder waren en stopten 
met het kerkelijk werk, bleven ze actief betrokken. 
Waren er op zondag nieuwe mensen, Rie en Henk 
nodigden ze uit op de koffie en maakten ze wegwijs in 
Eshofland. Wanneer je met Rie sprak, vroeg ze door. 
Haar belangstelling voor wat er in de ander leefde, was 
groot. En de cantorij bleef voor Rie nog heel lang deel 
van haar leven, totdat het fysiek niet meer ging.
Rie leunde niet graag op anderen. Ze dopte haar eigen 
boontjes en was in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw actief in de vrouwenbeweging: ze wilde 
niet afhankelijk zijn. Geleidelijk aan werd het voor haar 
echter nodig om een beroep op anderen te gaan doen. Ik 
heb er bewondering voor hoe ze de omschakeling maak-
te. Voor haar was maatgevend of iets nodig was voor 
Henk, maar ook voor zichzelf leerde ze steeds beter 
hulp te aanvaarden. Dat was niet enkel verlies; het 
bracht een nieuwe dimensie in het contact met onder 
andere de kinderen, hun partners en de kleinkinderen. 
Ook zelf heeft ze dat zo gevoeld.
Het leven van een mooie vrouw is ten einde gegaan. In 
verdriet en tegelijk in dankbaarheid hebben we op zater-
dag 23 december afscheid van Rie genomen in een vie-
ring in de Eshof, die zo sober was als zij dat wilde. En 
waarin de cantorij zong en Rudi Coppoolse het orgel 
bespeelde. Aansluitend hebben we haar op de Algemene 
Begraafplaats begraven.
Aan Henk en aan Axel en Yvonne, Frank en Addie, 
Remco en Janet, aan de kleinkinderen en achterkleinkin-
deren en allen die Rie missen alle kracht gewenst om 
met de leegte verder te leven.

IN MEMORIAM
 HILDA TELINA SCHOUTEN-ATTEMA

Op woensdag 3 januari overleed Hilda Telina Schouten-
Attema. Op 19 december vierde ze haar negenennegen-
tigste verjaardag. Daarna zagen haar dochters dat haar 
achteruitgang sneller ging dan voorheen. De laatste dag 
kon ze haar bed niet meer uitkomen.
Sinds 2008 was ze weduwe van Ton Schouten. Ze heeft 
na zijn overlijden nog een tijdje in Hoevelaken gewoond 
en verhuisde toen, na een heupbreuk, naar zorgcentrum 
Birkhoven. Die eerste jaren zonder Ton waren erg moei-
lijk. Hilda wilde het liefst hem zo snel mogelijk achter-
na. Toch is ze erin geslaagd de moed te vinden om ver-
der te leven. Ook in die laatste jaren in Birkhoven zijn 
er momenten en ontmoetingen geweest waarvan ze heeft 
kunnen genieten. 
Ton en Hilda waren als echtpaar bijzonder op elkaar 
ingespeeld. Ze genoten samen van het zich grondig ver-
diepen in heel veel dingen. De politiek had hun belang-
stelling, evenals de theologie, de ontwikkelingen in de 
kerk en de studies en promotieonderzoeken van kinde-
ren en kleinkinderen. Voor beiden was het kunnen losla-
ten van 'geloofszekerheden' een bevrijding.
Waar Ton echter vasthield aan het mysterie waar we als 
mens niet bij kunnen, ging Hilda nog een stap verder. 
Net als de theoloog Harry Kuitert, die ook in 2017 is 
overleden, pelde ze alle schillen van de ui tot ze tot de 
conclusie kwam dat wij mensen over God niets kunnen 
weten. Nog een stap verder ging ze: ze geloofde niet dat 
er een God was. Ze had op het laatst elk beeld van God 
dat je maar kunt hebben, losgelaten. Toch bleef haar 
belangstelling voor de 
kerk en voor het chris-
telijk geloof bestaan. In 
haar laatste dagen had 
ze nog regelmatig een 
bijbel op schoot.
Hilda studeerde in haar 
jeugd medicijnen. Toen 
ze zwanger werd, bete-
kende dat destijds ech-
ter nog het einde van 
de studie. Ze zette haar 
energie om in zorg-
zaamheid voor haar gezin en had veel belangstelling 
voor de verhalen van haar dochters. Later ging ze lesge-
ven. Ze genoot hiervan. Met sommige van haar leerlin-
gen hield ze contact tot op het laatst, enkelen waren 
zelfs bij haar afscheid aanwezig. Hilda had altijd 
belangstelling voor hoe het met je ging; ze genoot van 
contact.

Uit de gemeente
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Drie dochters kregen Ton en Hilda toevertrouwd, 
Tineke en Marieta en Pauline. Met hen, hun partners, 
kinderen en kleinkinderen leefden ze graag mee.
Dat Hilda erin slaagde om, na het overlijden van Ton 
en op zeker moment afhankelijk geworden als gevolg 
van een gebroken heup, in Birkhoven toch weer de 
moed te vinden het leven te omarmen, heb ik enorm in 
haar bewonderd. Haar leven lang had ze voor anderen 
klaargestaan en anderen verder geholpen. Nu kon ze 
dat niet meer. Ze voelde zich overbodig en nutteloos. 
Dat nutteloos-zijn heeft ze leren aanvaarden. Op het 
laatst overheerste voor haar de dankbaarheid. “Ik heb 
een mooi leven gehad.”

Op woensdag 3 januari hebben we afscheid genomen 
van Hilda in een bijeenkomst in de aula van begraaf-
plaats Schootmanshof in Putten. Daarna is Hilda in het 
graf bij Ton op de Oude Algemene Begraafplaats van 
Putten begraven.
Aan Tineke, Marieta en Pauline, aan de schoonzoons 
en kleinkinderen en achterkleinkinderen en aan ieder 
die Hilda mist van harte warme en troostrijke herinne-
ringen toegewenst.

Ellie Boot

De komende zondagen zullen we drie gastpredikanten 
ontmoeten die alle drie al een keer hun opwachting in 
de Eshof hebben gemaakt.

Op 11 februari zal dat Rolinka Klein Kranenburg zijn. 
In de vorige Rondom is zij al uitgebreid geïntroduceerd.

Op 18 februari is Jan Esveldt uit Nijkerk onze gast-
voorganger. Exact 4 jaar geleden vierde hij zijn 25 jarig 
jubileum als predikant van de Vredeskerk in Nijkerk. En 
op 8 oktober van het vorig jaar 
was zijn afscheidsdienst i.v.m. 
zijn emeritaat. Dat betekent niet 
dat Jan Esveldt niet meer ver-
bonden is aan de Vredeskerk 
want sinds die datum werkt Jan 
als bijstand in het pastoraat. 
Jas Esveldt boft want op deze 
zondag zal ok de cantorij aan 
de dienst meewerken. Het orgel en de piano worden 
bespeeld door Erik van Veelen.

Op 4 maart is voor de tweede keer Bernadette van Dijk 
onze voorganger. De eerste keer was op 30 april van het 
vorige jaar.  Bernadette is al vanaf 1 februari 2008 de 
straatpastor van Amersfoort. Op de website van het 
straatpastoraat valt het volgende te lezen:
‘Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. 
De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. 
Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en 
in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet 
alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen 
zijn. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van 

hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is 
meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbezorger’, 
meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een 
‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te 
horen’.

Bernadette is opgeleid aan de Katholieke Theologische 
Universiteit van Utrecht. Tijdens en na haar studie heeft 
ze gewerkt in een verpleeghuis, in gevangenissen en ook 
voor de Jacobuskerk in Utrecht. Een paar jaar geleden is 
ze ontslagen als pastoraal werkster van de St. 
Ludgerusparochie in Utrecht waar de Jacobuskerk deel 
van uitmaakte, omdat ze tijdens een oecumenische vie-
ring communie had uitgereikt aan protestanten. Ze wist 
dat ze in de ogen van de katholieke kerk een foute han-
deling had gepleegd, maar 
excuses mochten niet baten; 
de aartsbisschop bleef onver-
murwbaar. 
Het officiële lijntje als pasto-
raal werker in de katholieke 
kerk mag dan verbroken zijn, 
voor haar werk als straatpas-
tor maakte dat geen verschil. 
Bernadette wordt breed 
gesteund door alle Amersfoortse kerken en ook door ‘de 
Eshof’, want haar werk is belangrijk. Voor veel dak- en 
thuislozen in de stad is zij een steun in de rug. 
Zelf zegt ze over haar werk: ‘Pastor ben je niet omdat je 
zegt dat je dat bent of omdat je ervoor bent opgeleid. 
Pastor word je als iemand iets met je wil delen dat ertoe 
doet. Als je iemand ontmoet en er dan iets oplicht dat 
goed is’.

Gastpredikanten
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Kerkdienst en liturgie

AFSCHEID

Op 4 februari zijn er geen mensen in een ambt beves-
tigd. Op een andere plek in dit kerkblad ga ik hier uit-
gebreider op in.
Wel moeten we van enkele mensen afscheid nemen. 
Met spijt in het hart! Maar het is niet anders en soms 
is het goed om weer iets anders te gaan doen. Dat gold 
voor Jeannette van Driel: ze was ruim vijf jaar contact-
persoon in wijk 8. Na een indringende ervaring besloot 
ze echter om zich als vrijwilliger bij het hospice van 
Nijkerk aan te melden. Daar is ze nu met veel voldoe-
ning actief. Jeannette, dankjewel voor je inzet voor de 
Eshofgemeente en fijn dat je je nu voor het hospice 
inzet!
Pea Heining-Bouwman heeft na ruim negen jaren 
besloten om te stoppen als contactpersoon. Wanneer de 
taken te zwaar gaan wegen, is het goed daar een keer 
een punt achter te zetten. Pea, heel erg bedankt voor je 
trouwe inzet in wijk 1!
Mieke Post-Koeslag heeft toegezegd het stokje van Pea 
over te zullen nemen wanneer haar oogoperaties achter 
de rug zullen zijn. Tot zolang springt Janny van 
Sloten-van de Pol bij in wijkteam 1.
Ook van Max de Vries moeten we afscheid nemen. 
Max is zeven jaar diaken geweest. In deze periode 
kreeg hij te kampen met een ernstige hersenbloeding 
en overleed zijn echtgenote Ina als gevolg van een 
longembolie. Het was een zware tijd. Max heeft heel 
hard gewerkt om zoveel mogelijk de beheersing van 
zijn spieren terug te krijgen en het is hem gelukt. Zijn 
rechterarm werk nog niet goed, maar hij blijft hopen 
op een beetje verbetering. Al met al is hij verder geko-
men dan de revalidatieartsen voor mogelijk hielden. 
Inmiddels is hij verhuisd naar een appartement in het 
voormalige gemeentehuis, een plek waar hij zich erg 
thuis voelt. En het is tijd voor hem om een bladzijde 
om te slaan. Max, voor je trouwe inzet als diaken 
namens de Eshofgemeente heel hartelijk dank!

ASWOENSDAG: 14 FEBRUARI

Op woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd. 
Wanneer je vanaf die dag aftelt naar Pasen, kom je uit 
op 40 dagen. De veertigste dag is zaterdag 31 maart. 
Volgens Joods gebruik begint de nieuwe dag wanneer 
de zon ondergaat. In die nacht van zaterdag 31 maart 
op zondag 1 april begint dus de dag van de opstanding. 
We vieren dat zowel in de Paasnachtviering om 22.00 
uur als in de Paasmorgendienst om 10.00 uur.
Toch zal wie dit natelt, ontdekken dat er tussen 

Aswoensdag en de dag van de opstanding geen 40, 
maar 46 dagen zitten! Dat klopt. Bij die 40 tellen we 
de zondagen niet mee. Wie zich op Pasen voorbereidt 
door sober te leven of te vasten, vast niet op de zonda-
gen. Elke zondag is als het ware een voorbode van de 
opstanding. Op iedere zondag vieren we dat we telkens 
opnieuw mogen beginnen. De zondag blijft een feest-
dag – hoewel we die liturgisch soberder houden dan 
anders door geen uitbundige lofzang te zingen.
Waarom geen lof voor God? kun je vragen. We kunnen 
toch ook in de Veertigdagentijd wel Gods grootheid 
bezingen?
Zeker kan dat – maar het gloria is niet een soort com-
pliment voor God. Het is een krachtige belijdenis: “wij 
loven U, aanbidden U, vereren U, zegenen U.” Een 
belijdenis met consequenties: we zingen voor God die 
partij kiest voor verschopte, verworpen mensen. Zo 
willen ook wij leven, Jezus achterna. Maar in de 
Veertigdagentijd beseffen we eens te meer dat we 
daarin tekort schieten. Daarom zijn we wat stiller en 
ingetogener dan anders.

De afgelopen jaren hebben we Aswoensdag steeds 
samen met onze buren van de Paulusgemeenschap 
gevierd. In die viering was er plaats voor het symboli-
sche teken van het askruisje. Helaas kan dit jaar de 
viering niet doorgaan. Sinds 
vorig jaar is één van de regels 
van het bisdom dat het 
askruisje alleen door een 
priester gegeven mag worden.
In 2017 hebben we daarom 
aan alle kerkgangers gevraagd 
naar voren te lopen en zich-
zelf een askruisje te geven. 
Maar ook dat is niet de bedoeling. Het symbool van de 
as blijkt voorbehouden te zijn aan de vieringen in 
Nijkerk en Leusden waarin een priester voorgaat.
Er zal daarom dit jaar in het Pauluscentrum geen 
Aswoensdagviering zijn.

EERSTE ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD: 

18 FEBRUARI; OPENING VAN DE FOTO 
EXPOSITIE VAN LILIANNE VLOET

Onderweg naar Pasen komen uit het evangelie ver-
schillende kernverhalen langs. Je zou ze ‘sterke verha-
len’ kunnen noemen. Ze keren regelmatig terug in de 
Veertigdagentijd, met hier en daar kleine variaties.
Een jaar lang hebben we het Luthers Dienstboek 



Kerkdienst en liturgie

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E8

gevolgd. Op 21 januari was het jaar rond en hebben we 
het weer losgelaten; we zijn teruggekeerd naar het 
Oecumenisch Leesrooster. Dat biedt ons dit jaar lezin-
gen uit het evangelie van Marcus, afgewisseld met lezin-
gen uit Johannes. Dit betekent dat we in de 
Veertigdagentijd een vertrouwde reeks lezen: de verzoe-
king in de woestijn; de verheerlijking op de berg; de 
tempelreiniging; de wonderbaarlijke brooddeling; Jezus’ 
voorzegging van zijn lijden en op Palmzondag de 
intocht in Jeruzalem.
De verhalen zijn verbonden met elkaar: ze vormen een 
lijn door het leven van Jezus heen. Ze laten een aantal 
belangrijke momenten horen die vroeger als essentieel 
onderdeel werden gezien van het onderricht van de aan-
staande dopelingen, die in de Paasnacht zouden worden 
gedoopt.

De zondagen van de Veertigdagentijd zullen op nog een 
andere manier met elkaar verbonden worden: door een 
foto expositie. van 18 februari tot 1 april zal die in de 
Eshof te zien zijn. Vijf jaar geleden maakte Lilianne 
Vloet een serie foto’s van vijf vrouwen die alle vijf iets 
hebben met geloof in een God. Eén van hen was haar 
schoonmoeder Elly Stomphorst, een andere ben ik zelf. 
Hoewel ze heel verschillend zijn en uit verschillende 
geloofstradities komen, zijn ook deze vijf vrouwen met 
elkaar verbonden. Voor alle vijf speelt bij het geven van 
zin aan hun leven het verbonden-zijn met andere men-
sen een grote rol.
Aansluitend aan de kerkdienst, om ongeveer 11.30 uur, 
zal Lilianne de fototentoonstelling met een film en een 
persoonlijk verhaal openen. Elders in deze Rondom 
staat er meer over te lezen.

We lezen op deze eerste veertigdagenzondag van de ver-
zoeking in de woestijn. Woestijn is ook zichtbaar op 
sommige foto’s van Lilianne. Ze kunnen confronterend 
zijn door hoe ze het leven zonder opsmuk of franje 
tonen. Maar wie ze wil zien, ziet ook de engelen – zoals 
de engelen die voor Jezus zorgden in de woestijn.

ZONDAG ‘LAETARE’: 11 MAART

Elders in deze Rondom staat een aankondiging van wat 
er op deze bijzondere zondag staat te gebeuren. Ik wil er 
daarom hier niet veel over zeggen. Enkel dit: we hopen 
dat veel mensen, zowel van binnen als van buiten de 
Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente, mee willen 
doen aan de workshops en de lunch! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. En hoe meer verbinding. 

AFSCHEID VAN DE BASISCATECHESE:
 ZONDAG 18 MAART

Ze zijn alweer bijna aan het einde gekomen van twee 
jaar basiscatechese: Liselotte Waslander, Sanneke 
Beukers, Joran Witteveen, Emma Carter, Bénine van der 
Veen, Nikita Steenbeek en Femke van de Kamp. En niet 
te vergeten Floor Boezeman, die er soms ook bij is. Op 
zondag 18 maart zullen we in de kerkdienst, rond hun 
eigen paaskaars uit 2017, vieren dat ze volleerd zijn wat 
de basiscatechese betreft. In het volgende kerkblad zal 
hier vast meer over te lezen zijn!

Ellie Boot
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Kinderkerstdienst
Nadat iedereen een warm welkom h ad gekregen van Madelief, begon de Kinderkerstdienst 
met het verduisteren van de zaal. De zaal was sfeervol ingericht met kaarsjes en kerststukjes. 
Prachtig was ook de optocht van poppen naar de stal, die de kinderen samen met de groep Lithurgische Vormgeving 
en de kinderdienst hadden gemaakt!

 De kinderen kwamen vervolgens enthousiast zingend en muziek makend binnen.  
 

Toen werd door de kinderen van de basiscatechese het mooie verhaal  verteld  van  “ Michiel en de Houtsnijder“ en 
tegelijkertijd werd  het  uitgebeeld door de kinderen van de kinderdienst. Het kinderkoor zong tussendoor mooie 
kerstliedjes.

Na afloop van de dienst was er lekkere chocolademelk (gesponsord door de Albert Heijn).

"De Kinderdienst."



Kerk 2025 ......
 'Waar een Woord is, is een weg'
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In deze tijd, waar het wereldgebeuren ons laat 
zien hoe de maatschappij verandert en ook de 
ontkerkelijking nog steeds doorgaat, zet de 
PKN (Protestantse Kerk in Nederland) ons aan 
het denken hoe de kerk over een tiental jaren 
eruit moet zien. Wij denken dat maar weinig 
gemeenteleden van onze pluriforme Eshof 
gemeente van dit gebeuren op de hoogte zijn. 
Daarom de hoogste tijd om u hierover iets te 
vertellen.

Inleiding
In 2015 vond een enquête plaats waaraan de ambtsdra-
gers uit alle PKN gemeenten konden deelnemen. Men 
kon aangeven wat essentieel is voor de kerk in het jaar 
2025. Enkele ambtsdragers uit onze gemeente hebben 
meegedaan aan deze enquête. In februari 2016 werd de 
visienota Kerk 2025 door het Breed-Moderamen van de 
PKN toegezonden aan alle kerkenraden van de PKN. De 
kerkelijke gemeenten werd gevraagd zich te bezinnen 
op de toekomst van de kerk.

De visienota Kerk 2025, ze bestaat uit twee delen:
Deel I, Waar het op aankomt; 'back to basics' . De ker-
kenraad dient dit deel in de komende tijd te behandelen 
samen met de gemeenteleden.
Deel II, Waar het naartoe gaat. In de afgelopen periode 
– vanaf 2016 tot heden – is de kerkenraad regelmatig 
betrokken geweest bij de behandeling van deel II. In dit 
deel komen belangrijke wijzigingen van de kerkorde van 
de PKN aan de orde.

Werkwijze van de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente 'de Eshof”.
Het is voorstelbaar dat niet iedere ambtsdrager van onze 
kerkenraad staat “te trappelen” om zich te verdiepen in 
de grote hoeveelheid informatie die ons is toegezonden.
Daarom hebben 3 ambtsdragers ( 'de commissie van 3', 
bestaande uit: Henry Westein, William Bouw, Mart 
Geelhoed) zich verdiept in de materie. Er is een duide-
lijke korte samenvatting voor de kerkenraad gemaakt, 
waarin ook wordt aangegeven wat de impact is op onze 
Eshof gemeente. 

De kerkenraad heeft 3 keer de 'consideraties' (overwe-
gingen m.b.t. de voorgestelde wijzigingen in de kerkor-
de )  'Hoe samen kerk te zijn' besproken. De wijzigingen 
in de kerkorde zijn door de synode voorgesteld en thans 
voor het merendeel reeds definitief vastgesteld.
Bij het behandelen van de consideraties  mogen we uit-
gaan van de volgende bepaling:

'De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. De 
lokale kerken bepalen hun eigen beleid, maar wel bin-
nen de regels van de kerkorde'.

'Hoe samen kerk te zijn' ? Het betreft hier de volgende 
onderwerpen:
•	 De Algemene kerkenraad en wijkkerkenraad.
•	 De 'tussenlaag' de classis. Van de huidige 74                     

classes naar 11 regionale classes.
•	 Toezien, visitatie en rechtspraak.
•	 Rond de presentie van de kerk.
•	 Ambt, Predikant en Mobiliteit.
•	 Rond het beheer.

Wat zijn de beoogde doelstellingen?
•	 Beperking van de overhead en verhoging van de 

efficiëntie bij de dienstenorganisatie van de PKN in 
Utrecht.

•	 Duidelijke taakstelling door het instellen van 11 
regionale classes i.p.v. 74 (bestuurskracht).

•	 Meer mogelijkheden voor de gemeenten o.a. het 
benoemen van gemeenteleden, die geen ambtsdra-
ger behoeven te zijn, in het College van Diakenen.

•	 Ringverband van gemeenten die elkaar ontmoeten.
•	 Gemeenten binnen de classis: het bevorderen van 

meer samenwerking en betrekken bij het visitatie-
werk.

•	 Mobiliteit predikant: o.a. eerder werktijdverkorting 
mogelijk bij dreigende financiële tekorten, meer 
mogelijkheden voor tijdelijke dienst, ontheffing op 
eigen verzoek (na 12 jaar).

Over de meeste doelstellingen zijn reeds definitieve 
besluiten genomen; in een enkel geval wordt het besluit 
in het najaar van 2018 genomen.

Gevolgen voor de Protestantse Gemeente 
'de Eshof'
De hiervoor genoemde besluiten en de wijzigingen in de 
kerkorde hebben gevolgen voor de Plaatselijke 
Regelingen uit 2004 van onze gemeente. Plaatselijke 
Regelingen zijn c.q. worden door de lokale gemeente 
opgesteld volgens een door de PKN  uitgegeven model.  
Belangrijke paragrafen moeten worden aangepast zoals:
•	 De samenstelling van de kerkenraad: aantal predi-

kanten, ouderlingen en diakenen.
•	 De uitbreiding van het College van Diakenen met 

niet-ambtsdragers en het vaststellen van de verhou-
ding ambtsdragers versus niet-ambtsdragers.

•	 Het toekennen van actief en passief kiesrecht aan 
zowel gemeenteleden als gastleden.
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•	 De verkiezingswijze voor ambtsdragers en de 

benoemingswijze voor niet-ambtsdragers.
•	 Vrijstelling van taken voor ambtsdragers met een 

specifieke taak in de kerkenraad.

Het te volgen proces zou als volgt kunnen zijn:
•	 De huidige 'commissie van 3'  uitbreiden met 1 

ouderling om een zo evenwichtig mogelijke afspie-
geling van de kerkenraad te vormen.

•	 De commissie stelt de aangepaste Plaatselijke 
Regelingen op ter goedkeuring door de kerkenraad. 
De kerkenraad beoordeelt deze en brengt zo nodig 
wijzigingen aan.

•	 De gemeente wordt per brief of door publicatie in 
de Rondom op de hoogte gebracht van de nieuwe 
Plaatselijke Regelingen; zij wordt gevraagd om zo 
nodig te reageren. Afhankelijk van de reacties kan 
de kerkenraad nog wijzigingen aanbrengen.

•	 Het streven is om medio 2018 het proces afgerond 
te hebben.

Tenslotte
Het is denkbaar dat gemeenteleden naar aanleiding van 
dit artikel meer informatie over Kerk 2025 wensen. Het 
zou een goede zaak zijn als de gemeente uitgenodigd 
wordt op een speciale gemeenteavond over Kerk 2025. 
Vanzelfsprekend kan men dan ook een van de hieronder 
genoemde ambtsdragers raadplegen.

                     Henry Westein:
                     Diaken en afgevaardigde naar de classis.
                     Mart Geelhoed:
                     Ouderling- kerkrentmeester.
                     William Bouw: Diaken.

Dominee Van Loo ging die ochtend voor en had een 
preek over de drie koningen. Het was een mooie preek 
over Jezus die eenieder een spiegel voorhoudt en je 
anders tegen de wereld aan laat kijken.

Na de dienst was er gelegenheid om elkaar een goed 
nieuw jaar te wensen.
Voor de kinderen was er tijdens deze nieuwjaars begroe-
ting een knutselactiviteit georganiseerd.
De kinderen mochten zelf ook een koning worden. Er 
werden prachtige kronen geknutseld en versierd.

Als de kroon af was kregen ze ook nog een glimmende 
ster aan een lint om hun nek met een paar glimmende 
snoepjes eraan. 
De kinderen waren allemaal prachtige koningen gewor-
den!

Zondag 7 januari was een 
mooie dienst
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AMBTSDRAGERS

Op zondag 4 februari zouden er mensen in het ambt 
bevestigd worden. Tenminste, als die er waren geweest. 
Helaas was er geen bevestiging: we hebben nog geen 
nieuwe mensen kunnen vinden die voor een tijdje het 
ambt van diaken of ouderling op zich zouden willen 
nemen.
We blijven zoeken! En we hopen natuurlijk dat ook 
jonge(re) mensen geïnteresseerd zullen raken. Want het 
is best leuk om een tijd in de keuken van de 
Eshofgemeente te kijken. Om te zien wat er speelt en 
daarover mee te denken; om mee te helpen met allerlei 
praktische ambtszaken; om andere vrijwilligers beter te 
leren kennen. En vooral, om steeds weer terug te keren 
naar de focus: we zijn immers Gods kerk. We willen 
open staan voor zijn aanwezigheid in ons persoonlijke 
leven en in onze gemeente.
In principe mag je vier jaar meedraaien, wanneer je 
bevestigd bent tot ouderling of diaken. Maar vind je 
twee jaar genoeg, dan is dat goed. En wil je na vier jaar 
langer blijven, dan mag dat ook. Ben je geïnteresseerd 
geraakt? Laat het ons weten! Ook, als je op een andere 
manier actief zou willen zijn in de Eshofgemeente. Hoe 
ieder in het dagelijks leven iets doet met wat hij of zij 
gelooft, is immers heel persoonlijk.

VERDER KIJKEN

Intussen zitten we niet bij de pakken neer. Daar schieten 
we immers niets mee op. En ook met krampachtig zoe-
ken niet, en met kla-
gen over de terug-
gang van het aantal 
betrokken kerkleden 
niet. In de kerkenraad 
hebben we ervoor 
gekozen te kijken 
naar wat er wél is. 
Naar de rijkdom die we als gemeente hebben. Naar de 
enorme inzet van veel mensen. In het kerkblad van 
oktober noemde ik al een aantal dingen. Je kunt denken 
aan de gemeentemusical van juni vorig jaar; aan de acti-
viteitenmiddagen; aan de app-groep van jonge ouders 
die elkaar een berichtje sturen als ze met hun kinderen 
naar de kerkdienst gaan; aan de groep jonge mensen die 
een deel van hun zomervakantie geven om in Oeganda 
aan het werk te gaan en die op dit moment hard werken 
om het geld voor de reis bijeen te vergaren. Of je kunt 
door de brochure van vorming en toerusting bladeren: 

zoveel boeiende activiteiten! Je kunt ook kijken naar de 
goede samenwerking met onze rooms-katholieke buren. 
En naar het fijne organistenteam, waar we na het vertrek 
van Rudi Coppoolse als onze hoofdorganist heel dank-
baar voor zijn. Naar de schitterende Eshof-stal waarheen 
een groeiende stoet mensen onderweg was tijdens de 
Adventstijd. Naar de geslaagde kerstmiddag, mede door 
de diaconie georganiseerd. Naar de mensen die dingen 
doen achter de schermen, zoals op maandagmorgen de 
Eshof schoonmaken. Naar de vele medewerkers van de 
BAK die oud papier inzamelen op zaterdagmorgen.
En dan is er de diversiteit aan kerkdiensten. 
Op 11 maart krijgen we een heel feestelijke ‘zondag lae-
tare’, houd de agenda tot tenminste 15.00 uur vast leeg! 
Op 18 maart zullen de 
basiscatechisanten een 
groot deel van de kerk-
dienst invullen. Op 15 
april werken docenten en 
kinderen van verschillende 
basisscholen aan de kerk-
dienst mee.
En zo is er zoveel te noemen!
                

Doen wat je leuk vindt

Meer dan kijken naar wat er níet gebeurt, lijkt ons 
belangrijk te focussen op wat er wel gebeurt – en ook 
om te focussen op de vraag of je werkelijk doet wat je 
leuk vindt en waar je goed in bent. Want daar haal je 
energie uit. En daar krijg je waardering voor.                             
  
We willen daarom de leden van de wijkteams hiernaar 
gaan vragen. De wijkteams zijn de ruggengraat van het 
pastoraat en van de verbondenheid met elkaar binnen de 
gemeente. Doe jij, als contactpersoon of diaken of 
ouderling of pastoraal medewerker, datgene waar je hart 
ligt? Waar krijg je energie van? Hoe kunnen we je mis-
schien (nog) meer de ruimte bieden om datgene te doen 
waar je goed in bent? Dit is ook een gelegenheid om 
eens te zeggen: we waarderen wat je doet! We zijn heel 
blij met hoe jij je talenten inzet.
Misschien komen we al doende ook knelpunten op het 
spoor. Wat blijft er liggen? Waar gaat iets niet zoals je 
dat het liefst zou willen? Wat gaat je aan het hart?
Dit plan, om met de verschillende wijkteamleden in 
gesprek te gaan, wordt de komende tijd in opdracht van 
onze kerkenraad verder uitgewerkt. We zoeken nu men
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sen die onder deze afgebakende klus de schouders zou
den willen zetten. Lijkt het je leuk om hieraan mee te 
werken? Laat het ons weten!

 "we hebben goud in handen"

Deze focus op ‘doen wat je leuk vindt’ is één van de 
denksporen die we als kerkenraad hebben benoemd na 
de bezinningsdag van november 2017. Hiernaast wor-
den nog enkele andere sporen uitgewerkt.

Een vitale gemeente, nu en straks
We weten dat we niet met minder vrijwilligers hetzelf-
de werk kunnen blijven doen. Zouden we dat proberen, 

dan zouden we afbranden. Niet iedereen ‘ziet’ ieder 
jaar iemand van de kerk. Er zijn eenvoudig niet vol-
doende vrijwilligers om daarvoor te zorgen. Wil je 
eens persoonlijk over jezelf, jouw levensweg, jouw 
geloof praten, neem dan het initiatief. Spreek een van 
de contactpersonen aan of bel een ouderling of bel mij. 
Of stuur een e-mail. We weten pas waar behoefte aan 
is en wat er leeft, als we dat met zoveel woorden 
horen. Ook het nemen van dit initiatief hoort bij het 
gemeente van Christus zijn.
Laten we samen de angst voor krimp, voor leegloop, 
maar ook voor grote problemen zoals verharding van 
de samenleving en vernietiging van het milieu het 
hoofd bieden door te gaan staan waarvoor we willen 
staan: voor ons vertrouwen op God. En door te gelo-
ven dat Gods liefde, die werkt in elk van ons, toekomst 
opent.

Mede namens Lieske Duim en Jan Hofman,
Ellie Boot

Zwaan Nobels refereert als lid van de diaconie aan de 
mensen in Joegoslavie. 
Het moderamen van de Raad van kerken heeft een brief 
gestuurd naar de minister van Binnenlandse zaken waar 
hun verontrusting is geuit over al die duizenden mensen 
die geen dak meer boven hun hoofd hebben vanwege de 
oorlog. Dat het voornamelijk moslims zijn beschaamt ons 
als Christelijke gemeenschap. Nederlandse genietroepen 
zouden ingezet worden om op kosten van de Nederlandse 
overheid woonvoorzieningen aan te brengen. De 
Belgische genie is hier al voor ingezet. De diakenen van 
de Eshof willen de bief van harte onderschrijven.

Mannen en vrouwen die willen zingen

Ook in 1993 vooral hoge sopranen en tenoren zijn van 
harte welkom in de cantorij.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij de repetities 
geregeld bijwonen
Mochten nieuwe leden aanhaken dan is een melding 
aan: Hetty Harmsen, Janneke van Ginkel, Joke van de 
Pol of cantorij leider Tom van Troostwijk.
Cantorij leden zijn toen en nu gewenst.

Tiny Hulst voorzitter van 
de kerkenraad meldt dat op 
25 januari er een avond is 
voor nieuwe inkomenden.

Oecumenische Coordordinatie groep.
Deze groep meldt bij schrijven van de voorzitter 
Oostveen dat er op zondag 17 januari een oecumenische 
viering zal zijn in de Eshof. Het Pauluskoor zal haar 
medewerking verlenen.
Op zaterdag 23 januari zal de afsluiting zijn in de 
Paulusparochie, kinderkoor van de Paulusparochie zal 
medewerking verlenen.

Tot slot
Rondom medewerker m/v gevraagd.
Zoals overal in het kerkenwerk wisselen ook leden van 
het redactieteam om de 4 a 5 jaar. We zoeken een nieu-
we hoofdredacteur.
Wie hier voor voelt kan contact opnemen met Magda 
Fokker. 

 Fokke Kooistra

25 jaar geleden  Rondom de Eshof
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4 februari: Jongerenproject Oeganda
De ZWO van de Eshof ondersteunt de ‘Highschool 
Queen of Peace’ in Mpigi, 
Uganda, tot 2019 met de ver-
betering van het voortgezet 
onderwijs voor jongeren van 
Senior 1 tot 4. De Eshof gaat zich inzetten voor de 
bouw van een tweede gebouw om meer leslokalen te 
hebben en om een examenhal te realiseren. Inmiddels 
gaat de bouw voorspoedig en heeft de Eshof ook een 
sponsor gevonden om de inrichting van het gebouw te 
financieren. In de zomer van dit jaar gaat een diaconaal 
jongerenproject in Uganda de laatste hand leggen aan 
het gebouw en deze openen voor gebruik. Het is een 
mooi voorbeeld om met gerichte investeringen een ver-
schil te kunnen maken voor de jongeren die nu een kans 
krijgen om zich verder te ontwikkelen. Help u mee om 
dit te realiseren? 

11 februari:  Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving die het financieel 
moeilijk 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 meer kun-
nen 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 via het Nijkerks 
Diaconaal Beraad . Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst.

18 februari: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Moeder zijn in 
Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, maar armoede, 
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door 
de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getrauma-
tiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school 
en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders heb-
ben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van 
eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig 
drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van 
Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een 
vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? 

Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen 
werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union 
voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten 
kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen 
als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo 
worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. 
Steun ook deze organisatie voor dit werk!

25 februari: 40dagentijd: 
Kerk in Actie:  Stabiele inkomsten voor het 
huishouden.
Boerin zijn in Noord-Oeganda is niet mak-
kelijk. Oorlog verdreef mensen van hun 
velden en door klimaatverandering misluk-
ken oogsten steeds vaker. De Kerk van 
Oeganda geeft landbouwvoorlichting en 
brengt boerinnen en boeren samen in boerenorganisa-
ties, zodat ze samen een betere prijs kunnen vragen voor 
producten. Boerenorganisaties vormen tegelijk een 
spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan 
iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Ook worden via boerenorganisa-
ties bomen geplant en zuinigere oventjes geproduceerd 
en verspreid. Zo wordt eten bereiden minder belastend 
voor het milieu. Van harte aanbevolen.

4 maart: 40dagentijd: 
Kerk in Actie: Positie van vrouwen in Oeganda
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal 
een ondergeschikte positie in. De zorg 
voor de kinderen, voor hun man, het 
gezinsinkomen en de huishouding, alles 
rust op de schouders van de vrouw. 
Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van hui-
selijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union 
was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol 
zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ 
Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt 
hen bewust van hun belangrijke rol als, vrouw, als moe-
der, en als lid van de kerk. Steunt u Mothers’ Union 
ook?

De door diaconie aanbevolen
collectes voor de komende weken 
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Vorming en toerusting

Programma Vorming & Toerusting 
in februari en maart 2018

In februari en maart bent u van harte welkom bij onder-
staande activiteiten.  Natuurlijk kunt u altijd  op de 
avond  binnenlopen, maar voor de planning van de 
ruimte is het handig als u zich aanmeldt via de mail: 
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com. Om 19.45 
uur staat de koffie klaar. 

In februari zijn er de volgende activiteiten:

Op donderdag 22 februari 2018, 20.00 - 22.00 
uur in de Eshof

Wijnreis door de Bijbel
Deze avond ontdekken we welke rol wijn in de bijbel 
heeft. Klazien Vermeer (registervinoloog) en Annemarie 
Hubers (HBO Theologie) 
nemen ons mee op een wijn-
reis door de bijbel.
Aan de hand van diverse bij-
belverhalen proeven we wij-
nen uit de herkomstgebieden 
die centraal staan. Diverse 
vragen op gebied van wijn en de bijbel komen aan de 
orde.
Zo zullen we ontdekken welke symbolische betekenis 
wijn in de bijbel heeft en of er in de hemel wijn gedron-
ken wordt. Daarnaast leert u ook het proeven van wijn 
en het verschil qua wijnstijlen.

De workshop gaat door bij 18 deelnemers. U kunt 
zich aanmelden bij Ed van Campen

 of via vormingentoerus-
tinghoevelaken@gmail.com 
Kosten:  12.50 euro per deelnemer.

De gespreksavonden met film op 5 en 12 februari 
kunnen helaas niet doorgaan. 

Op donderdag 15 maart 2018, 20.00 - 22.00 uur 
in de Eshof

Het zit ‘m in een klein hoekje!
In deze workshop onder leiding van Mieke van de Brug 
en Gerda van Vilsteren ontdekken we het hoe en waar-
om van een aandachtshoekje: een hoekje dat de aan-
dacht trekt en dat met aandacht wordt gemaakt. Waar 
herinneringen en emoties een concreet plekje krijgen. 
Een vakantie herinnering zoals op de foto. Een hoekje 
als gedenkplek van een dierbare overledene. Een verwij-
zing naar de seizoenen, feesten van het jaar. Kortom een 
verwijzing naar iets waar jij warm van wordt, wat u iets 
te zeggen heeft. Het verrassende is ook dat het geschikt 
is voor iedereen, jong en oud!
U kunt zelf materiaal meenemen, maar Mieke en Gerda 
zorgen er ook voor dat er van alles is .
Kosten: vrijwilige bijdrage. 

De film in het Filmcafé op 
21 maart vervalt. De film 
over Katharina Luther is 
helaas niet beschikbaar 
met Nederlandse ondertite-
ling. Met de bibliotheek is 
overleg over een andere 
datum en een andere film. 
We houden u op de hoogte via het kerkblad, de website 
en de zondagbrief in de Eshof. 
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Op zondag 11 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! 
naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken 
vooruit naar het Paasfeest. Even licht het paars van de 
Veertigdagentijd op en wordt roze.
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest 
dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er 
een driedubbel feest van. Er zullen verschillende work-
shops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten 
we samen een boterham.

WAAROM DIT ALLES?
Als we toeleven naar het Kerstfeest, is er vaak van alles 
aan de hand. Een kerstmiddag. Een samenzang. Allerlei 
kerstvieringen. En als we toeleven naar Pasen? Dan is 
dat alles veel kariger. De commercie speelt in op het 
naderende Paasfeest door chocolade eieren, paasbroden 
en krulwilgtakken te verkopen, maar weten we nog waar 
het met Pasen om gaat? Pasen komt er vaak bekaaid af, 
terwijl het toch het hoogfeest is van de kerk.
Daarom gaan we op zondag 11 maart ‘samen op weg 
naar Pasen’. Met iedereen die mee wil, van binnen en 
van buiten onze kerkgemeenschappen. 
Je kunt bijvoorbeeld een workshop ‘paasstuk maken’ 
doen onder leiding van Vera de Boer. Of luisteren naar 
een verhaal over en muziek uit diverse passionen door 
Emile van Lent. Ben Piepers zal ons via beelden meene-
men naar het Paasfeest. Dichteres Jantine Dijkstra gaat 
met wie dat wil paasgedichten schrijven. Kinderen 
maken paasschilderijen onder leiding van kunstenaar 
Cees Otte. Jongeren gaan graffiti spuiten. En zo is er 
nog meer.

Je kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op 
welk moment je aan wilt haken: ’s morgens om 10 uur 
(en dan de viering meevieren), of op een later moment.

En voor de allerjongste kinderen is er oppas! De leden 
van de Oeganda groep gaan voor hun zorgen.

De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aanslui-
tend aan de koffie. Na een uur staat er een lunchbuffet 
voor ons klaar, samengesteld uit eenvoudig en goed 
eten. Om ongeveer 13.35 uur start de tweede work-
shopronde. Wie wil, kan daarna nog een drankje drin-
ken. Ook wie liever de tijd gebruikt om met iemand bij 
te praten, kan daarvoor kiezen.

Zo willen we met inhoudelijk boeiende en verrijkende 
workshops gezamenlijk de weg naar Pasen gaan. In de 
komende weken zult u gelegenheid krijgen u op te 
geven voor de workshops en/of het eten. Houd daarvoor 
de publicaties in het Pauluscentrum en/of de Eshof in de 
gaten. Ook is het mogelijk om u alvast aan te melden 
voor 1 of meerdere workshops door een email te sturen 
naar dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl (Diana 
Kneppers-Doornekamp.
We hopen op een vrolijke, verheugende ‘zondag laeta-
re’. Van harte welkom!

Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de work-
shops.

Namens de organisatie,
Diana Kneppers-Doornekamp.

Samen op weg naar Pasen



D E  E S H O F 17

Samen op weg naar Pasen

Workshop: Graffiti spuiten.    
Feije Duim en Maarten Kneppers-
Doornekamp

Thema om op gang te komen is “Op weg naar je toe-
komst.... en..Pasen”. Spuit de borden vol met graffiti en 
laat zien hoe jij hiertegen aan kijkt. Als scholier mag jij 
je uitleven in kleur en vorm. Schets je eigen beelden.

Workshop: Kom in beweging.   
Esther Duine.

We maken in stilte een korte wandeling naar het 
Hoevelakens bos. Onderweg verzamelen we natuurlijke 
voorwerpen waarmee we als groep een collage maken 
als gezamenlijk teken van een nieuw begin. Tijdens de 
terug wandeling is er ruimte om uit te wisselen.

Workshop: De Matheus in beelden.  
Emile van Lent

Het begrip passie (= lijden) is ontleend aan de aankondi-
ging van het liturgisch lijdensverhaal uit het evangelie. 
Reeds in de 5e eeuw werd het lijdensverhaal ingepast in 
de Goede Week: volgens Mattheus op Palmzondag, vol-
gens Marcus op dinsdag, Lucas op woensdag en 
Johannes op vrijdag. Dit gaf gaandeweg aanleiding tot 
twee soorten bewerkingen van de passie: zuiver drama-
tisch en overwegend muzikaal.
Tegenwoordig spreekt ons de oratorium passie wel het 
meest aan met als bekroning de "Passionen" van Johann 
Sebastian Bach. Maar er zijn nog andere invalshoeken 
die de 70-dagen tijd muzikaal in beeld brengen… Kom, 
luister en kijk!

Workshop: Beelden van de Stille Week.  
Ben Piepers

In mijn workshop op zondag 18 maart wil ik met de 
deelnemers de grote symbolen van de Stille Week ver-
kennen: Kruis en levensboom, Water en vuur, Dood en 
leven.
Daarbij zal er aandacht zijn voor kunst en eigen erva-
ring.

Workshop: Paasgedichten schrijven.  
Jantine Dijkstra

Woorden doen opstaan. Stenen van je hart rollen. Ik 
nodig iedereen uit om deel te nemen aan een uur 
Paasgedichten schrijven. Ervaring is niet nodig en ieder-
een is welkom, jong en oud, dyslectisch of niet. Ook 
kinderen (ongeveer vanaf groep 7). Na een kleine taal 
warming-up gaan we schrijven en onze vondsten met 
elkaar delen, als je dat wilt. Niks hoeft, alles mag. Ik zie 
jullie graag komen.

Workshop: Paasstuk maken.   
Vera de Boer en Ria Reiling

Bloemsier-‘kunst’ in de veertigdagentijd, kan dat? 
Jazeker, dat kan...............
Graag nodig ik u uit om dat te ervaren tijdens een uur 
durende ‘Paasstuk-workshop’.
U kunt gezellig aanschuiven om een kleurrijk symbo-
lisch bloemstuk met een open binnenkant te komen 
maken, waar u nog heel veel plezier van zult beleven.
NB Neem 5 euro mee (voor de materiaalkosten) en een 
rozenschaar.
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Deze keer schrijf ik over de kerkenraadsverga-
deringen van 7 december  2017 en 25 januari 
2018. De vergadering van december  viel  te laat 
om de sluitingsdatum van de gecombineerde 
december / januari te halen.  Het was even zoe-
ken naar de tijd, maar de vergadering van 
januari kan, met dank aan de redactie van 
Rondom, nog net mee in de editie van februari.

BEZINNING

Beide vergaderingen hebben we de tijd genomen om 
ons te bezinnen. Onderwerpen van bezinning voegen 
altijd iets toe aan een vergadering en maken dat je wat 
extra’s mee neemt als je na een paar uurtjes vergaderen  
weer naar huis gaat. Bezinning werkt verrijkend, brengt 
je dichter bij elkaar en maakt dat het vergaderen niet 
alleen zakelijk is, maar vooral ook leuk blijft.

In december hebben we gesproken over het onderwerp 
Duurzaamheid. De kerkenraad heeft in 2014 de com-
missie Duurzaamheid in het leven geroepen met het 
doel om namens de kerkenraad na te denken wat duur-
zaamheid betekent voor ons als kerkgemeenschap en op 

dit punt met voorstellen en initiatieven te komen. Twee 
van de leden van de commissie, Henk Boswijk en Evert 
Veldhuizen, waren aanwezig om met de kerkenraad in 
gesprek te gaan over duurzaamheid binnen ‘de Eshof’. 
De afgelopen jaren is er al veel gedaan en bereikt. 
Onderwerpen op het gebied van duurzaamheid zijn toe-
gevoegd aan het programma van Vorming en Toerusting  
en met het College van Kerkrentmeesters is contact 
geweest ten aanzien van energiebesparende maatregelen 
voor ons kerkgebouw. De activiteiten van de commissie 
Duurzaamheid zijn openbaar en daarmee niet beperkt 
tot ‘de Eshof’ gemeenschap. Een mooi voorbeeld van 
het naar buiten gericht zijn en je als kerk dienstbaar 
opstellen in de gemeenschap waar je deel van uitmaakt.

GROENE KERKEN

We hebben gesproken over de volgende stap die we wil-
len maken.  We willen ons als ‘de Eshof’ aanmelden als 
“Groene Kerk”. Dit is niet zozeer een status, maar een 
weg die we inslaan een zichtbare, positieve rol te spelen 
bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de 
slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaat-
problematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting 

Impressie uit de kerkenraad

Samen op weg naar Pasen
Workshop: Zand tekenen.    
Lieske Duim.

Tekenen met zand, dat is wat we in deze workshop gaan 
doen. We kijken naar (een cd van) een echte zandtove-
naar die zandtekenend iets van het paasverhaal laat zien 
en proberen dan of het zand ook ons verhaal kan vertel-
len.
Korter: 
Niet schilderen met verf, maar tekenen met ... zand. Je 
wordt al vrolijk als je eraan denkt!

Workshop: Schilderen    
Cees Otte.
Aan de wandel met je kwast en verf. Met de basis-
schoolkinderen gaan we samen op panelen met inspira-
tie en bezieling schilderen onder leiding van een echte 
kunstenaar.

Workshop: Verhalenverteller.   
Jan Baas

Bovenstaande is zeker.

De Sing op weg naar Pasen is nog niet zeker, en moet 
nog worden afgestemd met Free. Kijk goed naar de 
Flyers en Posters die in de loop van de komende weken 
verschijnen.

Workshop: 
Sing op weg naar Pasen 
Free.
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Impressie uit de kerkenraad
van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodi-
versiteit) te niet te doen.  De kerkenraad heeft de com-
missie Duurzaamheid inmiddels een brief gestuurd met 
het mandaat de aansluiting van ‘de Eshof’ bij de 
“Groene Kerken” te realiseren.  De commissie gaat ver-
der binnen onze kerk het gesprek aan met de verschil-
lende taakgroepen om hun ideeën over duurzaamheid te 
horen. 

ZWO EN HET DIACONALE PROJECT QUEEN 
OF PEACE HIGHSCHOOL IN UGANDA

Op 25 januari 2018 was de ZWO-groep en één van de 
jongeren te gast bij de kerkenraad.  We kregen een pre-
sentatie over het project en de actuele status. Het is 
indrukwekkend om het plan met meetbare doelen te 
lezen en te horen hoe de samenwerking  tussen Eshof en 
QoP verloopt. Ondanks dat onze jongeren zich nog aan 
het voorbereiden zijn op hun reis, een fase die succesvol 
verloopt, wordt met de ondersteuning van de ZWO ook 
in Uganga al de nodige meters gemaakt. U kunt alles 
volgen op de fotowand in de hal van ‘de Eshof’, op de 
website en in de verslaglegging in Rondom de Eshof. 
Heeft u desondanks vragen, schiet dan een van de leden 
van de ZWO aan tijdens de koffie na een  kerkdienst.  
Zij informeren u graag uit eerste hand.

Ook spraken we met elkaar over waar de letters ZWO 
voor staan en we werden vervolgen in groepjes heenge-
zonden om een reeks van twaalf hulpactiviteiten te prio-
riteren.  Ik kan u verzekeren, dat valt nog niet mee om 
tot een uniforme prioritering te komen. In de groepjes 
zelf was de nodige discussie. Toen we daar uit waren 
bleken de verschillende groepen het ook niet unaniem 
eens. Het is goed om op deze wijze met elkaar te spre-
ken over Zending, Werelddiaconaat  en 
Ontwikkelingssamenwerking. Ook de jongeren die 
komende zomer op reis gaan naar Uganda hebben zich 
tijdens hun voorbereidingen over deze vraagstukken 
gebogen vertelde Roy van Nieuwveld ons. Met elkaar 
vonden we het een goed idee om het onderwerp ZWO 
ook voor het programma van Vorming en Toerusting  te 
nomineren.

BEZINNINGSDAG KERKENRAAD 2017

We bespraken in de kerkenraad van december het resul-
taat van de bezinningsdag die de kerkenraad op 4 
november heeft gehad.  De meer inhoudelijke informatie 
heeft u kunnen lezen in het verslag dat in de vorige edi-
tie van de Rondom is opgenomen. We spraken in 
december af om door te gaan op het ingeslagen pad.  

Binnen de kerkenraad zijn naar aanleiding van 4 novem-
ber al wat veranderingen zichtbaar, maar de denksporen 
die we onderkennen zullen nog nadere opvolging nodig 
hebben. In de vergadering van januari zijn we op het 
punt teruggekomen en is de aanpakt geschetst.  Het 
gedachteproces van de kerkenraad wordt verder uitge-
dragen binnen de diverse taakgroepen en richting 
gemeente.  Wordt vervolgd! 

KERKORGANISTEN

Eind 2016 stelde de kerkenraad een voordrachtscommis-
sie in, bestaande uit Frits Harmsen (voorzitter), Lieske 
Duim en Evert Velthuizen, met het doel te voorzien in 
de vacature die Rudi Coppoolse achter zou laten bij zijn 
vertrek in mei 2017. De zoektocht van de commissie 
was lastiger dan verwacht en gaande het traject werd de 
opdracht gewijzigd van het zoeken naar een organist 
naar het samenstellen van een team van organisten.  In 
dat laatste is de commissie volledig geslaagd. 
Gaandeweg is het jaar 2017 ingevuld een aantal organis-
ten die ons in de vacaturetijd wilde helpen en in decem-
ber kon de commissie ons melden dat het doel was 
bereikt. Eind december volgde de schriftelijke eindrap-
portage, die we in de kerkenraad van januari hebben 
behandeld.  De kerkenraad is verheugd met het organis-
tenteam dat is samengesteld uit stuk voor stuk zeer vak-
bekwame organisten. Frits stelde het team in de afgelo-
pen Rondom al aan u voor.

De kerkenraad is zeer content met de uitkomst en ver-
leent de commissie decharge voor de opdracht. 

EEN GREEP UIT DE REST

Verder bespreken we, besluiten en doen we mededelin-
gen over een scala aan onderwerpen, zoals het aankon-
digen van de foto-expositie van Lilanne Vloet, vanaf 18 
februari  op de achter- en zijwand van de kerkzaal, het 
speciale en uitgebreide programma van de Bij-zondag 
op 11 maart. HOUD DE AANKONDIGINGEN IN DE 
GATEN!  Deelnemen is echt de moeite waard voor jong 
en oud.

Uiteraard spreken we over de vacatures en het moeiza-
me proces rond het invullen. WIE HELPT ONS UIT DE 
BRAND! Geef aan als je gevraagd  (of liever meld 
spontaan bij ondergetekende of een van de andere ker-
kenraadsleden) wat je leuk vindt en wat voor jou de 
beperkende factoren zijn in tijdsbesteding.  

Jac. van Hoeijen – Voorzitter Kerkenraad
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Op 18 februari aanstaande zal documentair 
portretfotografe Lilianne Vloet haar expositie 
‘Oh mijn god’ in de Eshof openen d.m.v. een 
presentatie waarin zij vertelt en laat zien hoe 
haar werk tot stand is gekomen. De expositie, 
bestaande uit een boek, een film en foto’s, ver-
kent het thema zingeving en geloof en gaat over 
een vijftal vrouwen waaronder Ellie Boot en 
wijlen Elly Stomphorst. Graag nodigen wij u 
uit deze presentatie bij te wonen. De toegang is 
gratis. Aanvang 11.30 uur.

Vloet onderzocht in ‘Oh mijn God’ de reason why van 
vijf vrouwen die zich in verschillende fases van het 
leven bevinden. Alle vijf -  meisje, moeder, oma, de één 
kerngezond, een ander ongeneeslijk ziek, - geloven ze in 
een god. Om door de schil van geloof te komen, voerde 
Vloet lange en indringende gesprekken. Pas als de 
essentie nadert, pakt ze de camera om te fotograferen en 
filmen. Dat heeft geresulteerd in intieme beelden die 
een eigen verhaal vertellen. Zonder rituelen of maskers. 
Eerlijk en kwetsbaar. Het documentaire fotoboek ‘Oh 
mijn god’, waarin gesprekken en stiltes zijn vastgelegd 
in woord en beeld, is eind 2017 gelanceerd en inmiddels 
verkrijgbaar in diverse boekhandels. Op 18 februari 
2018 zal nu ook de expositie van ‘Oh mijn god’ die zal 
duren tot 1 april, te zien zijn in de Eshof, als eerste 

plaats in Nederland. Kom kijken en luisteren. Na afloop 
van de presentatie is er gelegenheid om een exemplaar 
van het boek voor 24,95  aan te schaffen.  Eventueel kan 
er ook geld worden overgemaakt op rekening nummer 
NL 33 INGB 0006 9329 86  t.n.v. Lilianne Vloet 
Photography waarna het boek zal worden geleverd. 

Lilianne Vloet studeerde aan de Fotoacademie 
Amsterdam in 2012 waar ze genomineerd werd voor de 
Photoacademy Award 2012. Eerder verscheen van haar 
‘Wezenlijk’ in juni 2012 en  ‘Sjaak’ in november 2012. 
Lilianne Vloet geboren in 1964 is moeder van drie kin-
deren en woont in Baarn. Ze groeide op in een katholiek 
gezin, focuste zich daarna op haar studie, werk en gezin 
en onderzocht vervolgens de relatie tussen zingeving en 
geloof.

www.liliannevloetphotography.nl

 

Expositie "Oh mijn god" 
in de Eshof
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Vervolg informatie over de St. Lucas en 
Sint Maarten reis naar Assisi en Rome.

Onze reis begint in Assisi de stad van Clara en 
Franciscus en als eerste gaan we naar de plek 
net buiten Assisi 
waar Franciscus 
naar toe is gegaan 
om zich af te zon-
deren. Ook bezoe-
ken wij zijn graf 
en de Basiliek. Met een gids gaan we een wan-
deling maken (12 a 15 km.). Vanaf het hoogste 
punt hebben we uitzicht over de stad, daar 
lopen we dan naartoe om Assisi verder te ver-
kennen. 

Rome heeft een 
indrukwekkende 
geschiedenis van ruim 
2700 jaar. Het heeft 
zich geëvolueerd van 
klein dorp tot centrum 

van een gigantisch rijk tot het centrum van de grootste 
religie van de wereld. De stad heeft een turbulente 
geschiedenis waar talloze boeken over geschreven 
zijn. Om een beeld te krijgen van Rome moet je er 
zelf zijn geweest, daarom nodigen wij u van harte uit 
om met ons mee te gaan. Wij laten u de mooiste plek-
jes van Rome zien en ook met een gids trekken wij er 
samen op uit. Teveel om dit nu zo allemaal te benoe-
men, daarvoor zijn de informatie dagen gepland maar 
een paar voorbeelden wil ik u niet onthouden. Zoals 
een rondleiding en viering in de Sint- Pieterbasiliek, 
Forum Romanum het hart van de oude stad Rome, 
Colosseum, Panthéon. Wat ook erg leuk is om te ver-
melden is dat wij in een Klooster verblijven op 10 
minuten afstand van de Sint Pieterbasiliek.  

Informatiedagen: 
Woudenberg 23 februari om 14.00 uur 
Zaaltje bij de H. Catharinakerk
Willem de Zwijgerlaan 38

Leusden 14 maart om 20.00 uur
“De Kom” zaaltje naast de St. Jozefkerk 
Hamersveldseweg 51

Praktische Informatie: 
Vliegreis vertrek  04-09-2018 
Retour                 13-09-2018

1260 euro p.p. (gebaseerd op 21- 24 personen) 
Toeslag eenpersoonskamer: 99 euro

De luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en 
reserveringskosten zijn gebaseerd op de actuele bedra-
gen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Eerder genoemde reissom is inclusief:
•	 vlucht per lijndienst Rotterdam - Pisa per 

Transavia en Rome - Amsterdam per Vueling
•	 actuele luchthavenbelastingen, brandstoftoesla-

gen, reserveringskosten
•	 ruimbagage tot 15 kilo op de heenvlucht en ruim-

bagage tot 23 kilo op de terugvlucht
•	 transfer per touringcar luchthaven Pisa - hotel 

Assisi
•	 transfer per touringcar hotel Assisi – Klooster in 

Rome 
•	 transfer per touringcar hotel Rome - luchthaven 

Rome
•	 drie hotelovernachtingen in Assisi op basis van 

halfpension in gedeelde tweepersoonskamers
•	 zes overnachtingen in Rome op basis van half-

pension in gedeelde tweepersoonskamers
•	 zes lunches en lunchpakketten
•	 wandeltocht met gids (een dagdeel) in Assisi
•	 gids in Rome (vier dagdelen)
•	 alle entrees bezienswaardigheden in Rome
•	 reisleiding

Exclusief:
•	 toeristenbelasting
•	 overige lunches, consumpties
•	 verplichte bijdrage Calamiteitenfonds 
•	 vervoer naar luchthaven
•	 reis en annulering verzekering

Extra noot, voor deze reis dient u goed ter been te 
zijn….

Hartelijke groet namens St. Lucasreizen en heel 
graag tot ziens op 23 februari of 14 maart.

Willie van de Brug  
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Even voorstellen 
Amarant Hoofdman

Stel je eens voor (wie ben je, hoe oud, broers/
zussen, wat voor een studie)

Hallo! Ik ben Amarant Hoofdman en dit jaar doe ik mee 
met het diaconale project. Ik stel me daarom graag aan 
u voor. Ik ben achttien jaar en woon in het weekend in 
Hoevelaken en doordeweeks in Groningen. Sinds dit 
schooljaar studeer ik daar geneeskunde. Ik heb het erg 
naar mijn zin! Ik heb ook een broer, Myron. Hij studeert 
sinds dit jaar biomedische wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. We zijn dus een goed team…

Wat zijn je hobby’s?
Naast mijn studie vind ik het fijn om lekker te ontspan-
nen: met vrienden afspreken, films kijken, met mijn 
mobiel spelen… Daarnaast doe ik al dertien jaar aan 
klassiek ballet, nu twee avonden in de week. Ik vind het 
ook leuk om muziek te maken en ik speel dan gitaar, 
altblokfluit of Ierse ‘tin whistle’. Verder vind ik het 
natuurlijk heel leuk om taarten te bakken en deze te ver-
kopen voor het Oegandaproject   .

Wat weten mensen nog niet van jou? 
Omdat mijn haar best wel lang is, vragen mensen zich 
vaak af hoe vaak ik het knip… Dat doe ik ongeveer een 
keer per jaar en er gaat dan zo’n vijftien centimeter af. 
Verder heb ik eigenlijk geen ‘haargeheimen’

Hoe lang kom je al in de Eshof?
In de Eshof kom ik niet vaak. Alleen als mijn moeder 
met Ellie voorgaat, ben ik er soms. Nu ik deelneem aan 
het diaconale project, zult u mij hier vast vaker zien! In 
de Paulus kom ik al wel langer: ik ben daar als baby 
gedoopt, heb mijn eerste communie gedaan en binnen 
de St. Lucas het vormsel. Ik moet toegeven dat ik daar 
de laatste tijd ook weinig meer kom. Ook al kom ik dus 
niet vaak in een kerk, het is fijn om te weten dat ik er 
welkom ben. 

Wat zijn je leukste herinneringen aan de Eshof?
Ik denk dat we met het Oegandaproject samen heel 
mooie herinneringen aan het maken zijn.

En nu over Oeganda… Hoe kwam je in aanra-
king met het project?
Met het project kwam ik in aanraking doordat mijn 
moeder me erover vertelde. Bij het project in Moldavië 
had ik ook graag mee gewild, maar ik had toen te lang 
getwijfeld en was daardoor helaas te laat met opgeven. 
Bij Oeganda was dit bijna weer het geval, maar ik kon 
gelukkig nog meedoen!

Waarom ga je mee naar Oeganda, wat is je 
belangrijkste reden?
Over mijn deelname aan een diaconaal project heb ik 
zoals u ziet lang kunnen nadenken. U mag dus wel een 
heel goede motivatie verwachten… Zoals u nu weet, 
studeer ik geneeskunde. Nadat ik ben afgestudeerd, zou 
ik heel graag een aantal jaar bij Artsen Zonder Grenzen 
willen werken. Het lijkt me mooi om de mensen te hel-
pen die dit het hardst nodig hebben. Ik zeg nu al een 
tijdje dat ik dit wil doen, maar eigenlijk ben ik tot nu 
toe alleen mijn luxe westerse leventje gewend. Het dia-
conale project lijkt mij een mooie kans om eens voorbij 
deze luxe te kijken, te ervaren hoe anders het leven in 
Oeganda is en nu al te beginnen mijn steentje bij te dra-
gen aan een betere wereld. 



Wie heeft er nog gebruikte overhemden?
Gezocht: oude overhemden die wij voor verfactiviteiten op 11 maart a.s. 
mogen gebruiken.
Overhemden die na afloop ongeschonden (heel) over zijn, zullen we bij de 
kringloop brengen.
De overhemden kunt u inleveren in de doos die in de "kindergang"
op kast staat.
 
Alvast heel vriendelijk bedankt namens de organisatie van bij-zondagen.

Diana Kneppers-Doornekamp
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Even voorstellen 
Amarant Hoofdman
Wat hoop je daar te bereiken?
Praktisch gezien hoop ik dat we de Queen of Peace 
Highschool helemaal af kunnen achterlaten, zodat de 
school door de Oegandese overheid wordt erkend en de 
leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen, net als ik. 
Daarnaast hoop ik dat we veel van elkaar zullen leren, 
vooral op cultureel gebied.

Wanneer is het project voor jou persoonlijk 
geslaagd?
Ik vind het moeilijk om nu al te zeggen wanneer het 
project voor mij geslaagd is. Ik denk dat dat vooral een 
voldaan gevoel moet zijn dat ik na afloop van de reis 
heb, maar ik weet nog niet hoe dat gevoel uiteindelijk 
vormgegeven zal worden. Op het moment heb ik nog 
geen idee hoe alles zal gaan met de voorbereiding en 
wat ik in Oeganda zal beleven. 

Hoe denk je het geld bij elkaar te krijgen? 
Met het team zijn we al een aantal maanden druk bezig 
met allerlei acties waarmee we al flink wat geld opge-
haald hebben. Hiermee gaan we natuurlijk door tot we 
weggaan. Ik vind het leuk om hieraan mee te doen. 
Gelukkig helpen mijn ouders en ‘Ome Duo’ (de studie-
lening) mij ook een handje. 

Laatste vraag, is er nog iets dat je kwijt wilt, 
wilt delen met de gemeente?
Ik vind het fijn om nu actief te probeer te helpen de 
wereld een beetje mooier te maken. Zoals Ellie zei: je 
kunt vanaf de tribune toekijken of meedoen! Ik hoop dat 
u zich ook geroepen voelt en het project op uw manier 
wilt steunen. 
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De maand december was voor ons projectteam een 
hele bijzondere. Een drukke, maar tegelijk enorm 
enerverende en saamhorige tijd. Voor ons begon de 
drukte van de decembermaand eigenlijk al eind 
november: we verkleedden ons als zwarte piet en 
sinterklaas! Een erg bijzondere actie: uitgenodigd 
worden door gezinnen om met hen sinterklaas te 
vieren als the goedheiligman himself is niet niks. 
Met open armen werden wij onthaald en peperno-
ten konden niet genoeg aangesleept worden! Na 
het sinterklaasfeest kwam het kerstfeest. Van kerst-
kaarten en kerstukjes tot gluhwein en de kerstsa-
menzang: het kon niet gek genoeg en het was een 
prachtig kerstfeest. Het is mooi om een kerstfeest van zoveel verschillende kanten mee te kunnen maken en zoveel 
saamhorigheid te voelen binnen de kerk en onze families. 

Na de kerst was het tijd voor de jaarwisseling, die ook niet stilletjes voorbij ging. 
Dagenlang heeft de bakker oliebollen voor ons gebakken, die door jullie lekker 
opgegeten zijn. Hele stapels zijn door jullie opgehaald, waarmee jullie niet alleen 
ons gesteund hebben maar ook stichting Grace Care Hoevelaken.  

En toen the day after: de nieuwjaarsduik! 
’s Ochtends vroeg vertrokken we met de groep 
naar Scheveningen. Sommigen van ons waren 
nog niet helemaal wakker, maar dat werden ze 
al snel genoeg toen ze de koude zee indoken.  
Een frisse start van een fris nieuwjaar.  

Met veel blijdschap kunnen wij vertellen dat, mede dankzij de december-
maand, wij intussen over de helft zijn van het in te zamelen bedrag! De water-
put komt voller en voller en dat dankzij jullie! Echter, geld is niet het mooiste 
wat wij deze maand meegekregen hebben. De gesprekken met alle geïnteres-
seerden, betrokkenen of gewoon toevallige voorbijgangers geven ons enorm 
veel energie. Die energie nemen we mee naar Oeganda, waar we dankzij jullie 
enorm mooi werk kunnen gaan doen. Ook geeft jullie betrokkenheid ons 

motivatie om ook de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen en ons voor 100 procent in te zetten voor queen of 
peace highschool in Mpigi, Oeganda! Keep up the good work ;)  

Namens het projectteam, 
Jessica Hofman 

  Ps. Wil je vaker wat van ons horen? 
  Volg ons dan op instagram en facebook! 
  (zoeken op queen of peace) 

Update van het jongerenproject 
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Graag laat de ZWO jullie via deze weg weten 
wat de vorderingen zijn ten aanzien van het 
diaconale project,  de Highschool Queen of 
Peace in Mpigi, Uganda.

Zoals eerder aangegeven, helpen we ze met de verbete-
ring van het voortgezet onderwijs door middel van 
onder andere het bouwen van een examenhal, naast de 
al bestaande leslokalen.

Door het bouwen van deze examenhal kunnen naast klas 
1 t/m 4, straks ook klas 5 en 6 les krijgen op de Queen 
of Peace en heel belangrijk voor de school, kunnen de 
eindexamens op school worden afgenomen.

Leuk om te melden is dat de bouw van deze examenhal 

zeer voorspoedig verloopt.  Het grootste gedeelte staat 
inmiddels al en men is momenteel bezig met het dak 
(zie bijgevoegde foto’s).

Als ze dit tijdschema  aanhouden dan kan de examenhal 
in augustus 2018 in gebruik worden genomen. Dit is 
heel mooi nieuws.

Deze de zomer gaat het diaconaal jongerenproject in 
Uganda de laatste hand leggen aan het gebouw en hope-
lijk, samen met de mensen daar, feestelijk openen.

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Volg ons 
dan op facebook (zoek op queen of peace) 

Namens de ZWO,  Annemarie van der Meulen

Update vanuit Uganda
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Administratie
INGEKOMEN:
Fam. Bruinekool         wijk 8

VERHUISD:
Dhr. J.R. Woldman    wijk 4/5
Mevr. B. van Altena     wijk 7/5
Fam. Ribot      wijk 7/9
Mevr. A.E. Kat    wijk 1/1
Fam. Bos – Berends     wijk 5/5
Fam. Schreuders     wijk 4/1
Mevr. D. van der Vries    wijk 1/1
Fam. van de Kamp    wijk 5/5
Mevr. J.W. Kous - van den Ham   wijk 1/1
Dhr. H.J. Bloklander    wijk 1/1

OVERGESCHREVEN:
Fam. Meijer      wijk 1
Fam. Jonker - de Langen    wijk 1

VERTROKKEN EN  OVERGESCHREVEN:
Mevr. R. van Drie    wijk 6

UITGESCHREVEN:
Dhr. K.E.T. van Dasselaar        wijk 1
Mevr. N.A. van der Meer        wijk 8

OVERLEDEN:
Mevr. H. Bloklander – Glas       wijk 1
Mevr. H.T. Schouten – Attema     wijk 4
Dhr. A. Ploeg         wijk 5

Als je wordt getroffen door een beroerte kan alleen door snel ingrijpen met een gerichte medische behandeling 
een blijvend letsel worden voorkomen.
Dat geluk viel mij ten deel.                                                                
Dankbaar ben ik voor de geboden hulp van de goede vrienden die tijdig het alarmnummer 112 belden.
Dankbaar ben ik voor de empathieve inzet van het fantastische medische team en de verpleging van het Meander 
ziekenhuis.
Dankbaar ben ik voor het warme medeleven van de lieve mensen van de Eshofgemeente.
Hoe kostbaar kan een kwetsbaar mens zijn.

Henk Rijnhout
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De bloemen en/of attentie gingen 
in december en januari naar:

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u 
rechtstreeks of op een later  tijdstip via internet 
beluisteren en op verschillende manieren opzoeken: 
Ga naar de website van ‘De Eshof’:                
www.pgdeeshof.nl  kijk bij “diensten en internet” 
(linker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook 
naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie 
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.

Dhr. en mw. van Reenen,   45    jaar getrouwd
Dhr. en mw. Vizee,    50    jaar getrouwd
Dhr. en mw. Drost,     40    jaar grtrouwd
Dhr. en mw. van Dijken,     12,5 jaar getrouwd
Dhr. en mw. v.d. Veer,    40    jaar getrouwd 

Bloemen uit de dienst 7 januari – familie van mw. Schouten

DE JARIGEN:

Dhr. Bloklander, dhr. v.d. Heuvel, dhr. Baas, mw. Dijkstra, mw. v. Tent, mw. Engelberts, mw. Kilsdonk, 
dhr. Brons, mw. Schreiber, dhr. Post, mw. Kalksma, mw. Schuurman-Hess, dhr. Schütten, mw. Schep, 
mw. Fontein, dhr. Hulst, dhr. v. Leijenhorst, mw. Spoelstra, mw. Timmerman, mw. Eikens, mw. Bouman, 
dhr. Schipper, mw. Polhuis, dhr. v. Barreveld, mw. Rijnhout, mw. v.d. Bunt, dhr. Tadema, mw. Nacherius, 
dhr. Dijkstra en mw. Oerlemans

Wanneer bloemen/kaart:

70 jaar bloemen,71-74 jaar kaart, vanaf 75 jaar elk jaar bloemen; Bij 12 ½ , 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.

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. 
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Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer is
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dinsdag 27 maart 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes (ook) apart aanleveren bij de kopij  


