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ER IS NOG HOOP

Wij leven in een donkere wereld
We dansen op een stuurloos schip
totdat we, door de storm gedreven
straks hoop’loos stukslaan op een klip

“Doemdenken” heet dat tegenwoordig
mens, eet en drink en wees blij,
er is geen hoop meer en geen toekomst
en morgen------morgen sterven wij.

Maar heb je wel eens vol bewond’ring
vlak bij de grote zee gestaan?
Heb je de branding horen bruisen
De golven op de kust zien slaan?

Die onafzienb’re watervlakte
Waarlangs de maan haar zilveren spoor
de zon haar gouden vonken tovert
En die maar doordeint, eind’loos door.

Tot aan de nooit betreden verten
tot aan het ondoordringbaar woud
dat diep van binnen gonst van leven
nog door geen mensenoog aanschouwd.

En ook mijn kleine mensenleven
een druppel zee …….een korrel zand
Door storm en golven voortgedreven
Schuilt in de holte van Gods hand.

                             M.E. Bunk – v.d. Heiden



zondag 10 juli   10:00 uur   Ds R Klein Kranenburg (Amersfoort)
     Collecten: JOP Jeugdwerk zomer, Eredienst  

    
zondag 17 juli   10:00 uur Ds J Greven (Blaricum)
     Collecten: Passantenverblijf, Pastoraat  

    
zondag 24 juli   10:00 uur Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Cantorij  

    
zondag 31 juli   10:00 uur  Ds M Dijkstra (Ede)
     Viering maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk 
 
    
zondag 07 augustus  10:00 uur Ds R Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw  

    
zondag 14 augustus 10:00 uur Ds E Boot
     Collecten: Kerk in Actie Zomerzending, Muziek en liturgie  
    

zondag 21 augustus  10:00 uur Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst 

zondag 28 augustus 10:00 uur  Ds M van Giezen (Zeist) 
     Collecten: Missionair werk PKN, Vorming & Toerusting

 
zondag 04 september 10:00 uur Ds M Visser (Harderwijk)
     Collecten: Vredesweek PKN, Onderhoud gebouw

 
zondag 11 september 10:00 uur Ds E Boot
     Viering maaltijd van de Heer, bevestiging ambtsdragers   
     Collecten: Eigen diaconie, Pastoraat

 
zondag 18 september 10:00 uur Ds E Boot + L de Wals m.m.v. cantorij     
     Vredeszondag en startzondag      
     Collecten: Startzondag PKN, Eredienst

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
dinsdag 12 juli   13:30 uur Activiteitengroep       
     feestelijke bijeenkomst i.v.m. laatste act.middag
  
    
woensdag 24 augustus  20:00 uur College van Kerkrentmeesters 

donderdag 01 september 20:00 uur  Moderamen

maandag 05 september  13:30 uur  Wijkteam 3

donderdag 22 september 20:00 uur  Kerkenraad

woensdag 05 oktober 20:00 uur College van Kerkrentmeesters

donderdag 13 oktober 20:00 uur Moderamen

donderdag 27 oktober 20:00 uur Kerkenraad

donderdag 17 november 20:00 uur Moderamen

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



Uit de gemeente
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MEELEVEN

 Met Jannie Venema 
 gaat het nu 

gelukkig stukken  beter. Zij 
heeft geen gips meer om 
haar knie en hoeft daaraan 
niet meer geopereerd te wor-

den. Ze ligt nu op de revalidatieafdeling om voorzichtig 
te leren lopen met de rollator. Als alles goed gaat mag 
zij 12 juli weer naar huis.

Met Anneke de Booy-Vermeer  gaat het 
aardig. De pijn is momenteel te doen. 24 augustus moet 
ze terugkomen en wordt er besproken wat er gedaan 
gaat worden.  De ingreep kan pas na een half jaar na de 
vorige operatie plaatsvinden. Met Jan de Booy gaat het 
redelijk. Hij bezoekt wekelijks ‘het paradijs’ in 
Barneveld.

Annie Hanse moest enkele weken 
geleden naar het ziekenhuis voor een hersteloperatie van 
haar heup. Na 2 dagen was ze weer thuis, maar al snel 
moest ze terug vanwege grote uitslag op haar benen. De 
oorzaak was een allergie voor het gebruikte jodium. 
Nog maar net thuis moest ze weer naar het ziekenhuis 
met een bacterie die ze opgelopen had. Nu zijn de 
bloedwaardes nog niet goed en voorlopig staat 5 juli als 
ontslagdatum genoemd. 
 
Henk Bloklander  is bij het onkruid weg-
halen ten val gekomen en bij thuiskomst van Rie vond 
zij hem in de tuin. De volgende dag heeft Henk van ’s 
morgens tot begin van de avond in het ziekenhuis geze-
ten, omdat er allerlei onderzoeken moesten plaatsvin-
den. Gelukkig niets gebroken, maar wel een gekneusde 
pols en voor zijn rug komt de fysiotherapeut aan huis.  
Rie Bloklander kreeg bij controle bij de hematoloog 
“helemaal top” te horen en zij hoeft pas rond deze tijd 
in 2017 voor de laatste(?) controle terug te komen.
    
Jantien Fontein-Vierbergen  was nog 
aan het revalideren in De Hoogstraat en kreeg 28 juni te 
horen dat ze definitief een dag later naar huis moest. Zij 
werkt keihard aan herstel, maar als de stappen van voor-
uitgang niet groot genoeg zijn dan wordt er niet langer 
dagelijks behandeld. Zij wordt nu twee keer per week 
opgehaald door de rolstoeltaxi en krijgt op de maandag 
en donderdag dagtherapie. Op dit moment moet er nog 
veel geregeld worden om thuis te komen en te kunnen 
blijven. 

Met Rie de Langen-Philippo  gaat het 
beter. Ze verblijft nog wel in het Meander, maar reageert 
goed op de medicijnen en haar verwardheid is hierdoor 
weg. Er wordt nu bekeken, in nauw overleg met haar 
dochters Trudy en Lia, hoe het vervolg eruit gaat zien. 
Het streven is dat ze weer terug kan naar haar huis op 
de Brink, maar het is nog niet duidelijk of dit mogelijk 
is.

Barbara Westein-Riemersma  is tijdens 
een vakantie op Rhodos ten val gekomen en heeft haar 
arm (spaakbeen)  gebroken. Geluk bij een ongeluk was 
dat het bijna de laatste dag op Rhodos gebeurde en ver-
trok ze met een gipsarm naar huis. Ze draagt nu een 
armkous, om haar arm toch optimaal te kunnen gebrui-
ken. Zij probeert dagdiensten mee te draaien op thera-
peutische basis. Het afremmen van een elektrische fiets 
met haar hand is nog pijnlijk en een fiets met terugtrap-
rem is een tijdelijke oplossing.  

Ineke Aukema  is met haar scooter ten 
val gekomen en heeft beide ellebogen gebroken, een 
vinger gebroken, een vinger gekneusd en een dikke 
knie. Het is ongelijk verdeeld, want de scooter heeft 
alleen maar een kras op de spiegel. Zij hopen toch op 
vakantie te kunnen gaan, al is het een vakantie dichter 
bij huis dan eerst de bedoeling was. Na de vakantie 
hoopt ze op enkele uren hulp, want haar man kan wel 
heel veel overnemen maar niet alles. Met twee gebroken 
ellebogen kan je niet schrijven en daarom wil Ineke via 
deze weg laten weten dat ze heel blij is met de kaart en 
wil iedereen daar graag voor bedanken.

Ineke Willigenburg  mocht woens-
dag 22 juni naar huis. Dat huis is tijdelijk het thuis van 
haar dochter Linda en daar heeft Ineke een paar weken 
‘thuiszorg’.  Ineke heeft een operatie van de longen ach-
ter de rug, waarbij de longen zijn schoongemaakt. Zij 
heeft nu een antibioticakuur van 6 weken en daarna 
wordt bekeken of het hierbij kan blijven. Mocht dat niet 
het geval zijn dan volgt opnieuw een operatie.

Jessica Hofman heeft een operatie aan haar 
teen ondergaan. Het zat al langere tijd niet goed met de 
nagel. Gelukkig is de operatie geslaagd en loopt ze naar 
eigen zeggen weer als een zonnetje.

Van harte kracht toegewenst aan allen die met ziekte te 
maken hebben en degenen die naast een zieke staan. 
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Uit de gemeente
FELICITATIES

Op 17 juni vierden Nelleke en Wim Kraaikamp-
Willemsen  het feit dat 
zij 40 jaar geleden elkaar het jawoord gaven. Bea en 
Cor de Rijke  vierden datzelfde feit, maar 
dan op 22 juni. Marianne en Chiel van Oudbroekhuizen-
Stoutjesdijk  vierden 26 juni hun 25 
jarig huwelijk.
Marianne en Henk Korthorst –van Dalen  
sluiten deze felicitaties af met hun 45-jarig huwelijks-
feest op 1 juli. Allen namens de Eshofgemeente van 
harte gefeliciteerd!

IN MEMORIAM JOOP VAN DE VEEN

Op dinsdag 14 juni overleed Johan van de Veen, 82 jaar 
oud. Zijn dood kwam voor velen onverwacht. Hoewel 
hij al enkele jaren verstandelijk achteruit ging, kwam hij 
samen met Jannie heel geregeld naar de kerkdiensten in 
de Eshof. Begin dit jaar ging het steeds moeizamer en in 
april verhuisde hij naar een tijdelijk zorgadres, het Van 
Randwijckhuis in Amersfoort. Naar zijn definitieve 
nieuwe woonplek is hij niet meer gegaan. Begin juni 
ging het zo slecht met Joop dat besloten werd in het Van 
Randwijckhuis zijn einde af te wachten.
Joop zelf verwelkomde het einde. Nu hij dingen begon 
te vergeten, was het leven niet makkelijk voor hem. 
Hoewel Joop fysiek veel heeft meegemaakt, was deze 
achteruitgang op het laatst het moeilijkst.
Joop werd op 22 januari 
1934 geboren in 
Stoutenburg als vijfde in 
een gezin van zeven kinde-
ren. Op de ambachtsschool 
leerde hij het vak van tim-
merman. In 1962 trouwde 
Joop met Jannie van Laar; 
samen kregen ze twee kin-
deren, Johan en Wim.
Joop was een man met 
twee rechterhanden. Hij timmerde niet alleen, hij deed 
van alles. In De Eshof was hij jarenlang op de maandag-
morgen aanwezig. Hij vroeg Dinie Beitler en Annie 
Schuurman of er nog wat te klussen was en dronk koffie 
met hen. Joop hield van gezelligheid. Actief was hij ook 
bij de vrijwillige brandweer.
Joop en Jannie kregen vijf kleinkinderen. Ze beschreven 
bij het afscheid hun opa als sociaal, grappig, een dieren-

vriend, geïnteresseerd en enthousiast. Ook in De Eshof 
kennen we Joop als een man met een lach. Hij heeft 
jaren met beperking moeten leven, zeker de laatste acht 
jaar nadat een van zijn benen was afgezet. Van een aan-
tal bezigheden waar hij van hield, moest hij afscheid 
nemen. Zo was het een hard gelag om niet meer mee te 
kunnen met de fietsclub – niet alleen voor hem, ook 
voor Jannie. Maar Joop hervond steeds weer zijn opge-
wekte aard.
Enkele jaren geleden, voordat zijn verstand mistiger 
werd, vertelde hij me over zijn ouders en zijn overleden 
broer: hoe zij bij hun levenseinde tot aanvaarding kwa-
men van de dood. Hoe ze zich konden toevertrouwen. 
Het ontroerde hem als hij daarover sprak. Hij hoopte dat 
hij ooit op dezelfde manier afscheid zou kunnen nemen 
van het leven.
Op het laatst heeft hij dit vertrouwen gevonden. Al een 
paar jaar zei hij dat het wat hem betreft genoeg was 
geweest. Dat hij het leven graag uit handen wilde geven. 
Wat hij uiteindelijk, met zijn oudste zoon Johan aan zijn 
zijde, kon doen.
Op dinsdag 21 juni hebben we afscheid van Joop geno-
men in een dankdienst in De Eshof. Daarna hebben we 
Joop naar zijn laatste rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats van Hoevelaken gebracht.
Aan Jannie, Johan en Yolente, Wim en Tirza, aan de 
kleinkinderen en aan ieder die Joop mist van harte lief-
devolle herinneringen toegewenst.

AFWEZIGHEID
Op 4 juli begint de vakantie van Ellie. Die zal tot en met 
31 juli duren. In deze weken zal Kees van Rietschoten 
aanspreekpunt zijn voor noodsituaties. 

 
Mocht Kees niet bereikbaar zijn, dan is onze scriba Nico 
Peer het tweede aanspreekpunt
Er zijn twee predikanten gevonden die in deze zomerpe-
riode zo nodig bereikbaar zijn. Van 4 t/m 17 juli is dat 
Mieke Groen (De Glind). En van 18 t/m 31 juli Anette 
Sprotte (Leusden). Kees en Nico hebben hun gegevens 
en kunnen hen bereiken.

Dat de zomerperiode voor ieder, thuis of elders, ont-
spanning mag brengen.

       
                        Ellie Boot 

Kees van Rietschoten
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Mensen gevraagd? 
Een kerkelijke organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers. Landelijk zien we een tendens 
dat het aantal vrijwilligers terugloopt en daar hebben we als Eshof gemeenschap ook mee te 
maken. Willen we als kerkgemeenschap in de toekomst betekenisvol blijven voor elkaar en 
voor onze omgeving, dan is het zaak deze tendens gezamenlijk het hoofd te bieden. 
Hoe staan we er eigenlijk voor als Eshof gemeente? 

Samen met onze vrijwilligerscoördinator Lieske Duim heb ik me onlangs gebogen over de 
lijst van vrijwilligers die binnen de Eshof gemeente actief zijn. Ongeveer 220 namen telden 
we. Stuk voor stuk enthousiaste mensen die, soms al vele jaren, hun beste beentje voor 
zetten en onze kerkgemeenschap mede maken tot wat zij is. Het gaat wel goed, denkt u 
misschien. Maar dat is toch niet helemaal waar, want ruim een jaar eerder telden we 240 
namen. Toch een daling van bijna 10%!  

Door incidentele activiteiten fluctueert het aantal vrijwilligers natuurlijk altijd wel iets, maar 
toch, 10% is een behoorlijk hoog percentage. Dat heeft niet alleen met incidentele activiteiten 
te maken. De kern van trouwe vrijwilligers wordt ouder, waardoor mensen door 
omstandigheden gedwongen zijn om te stoppen, of na jarenlange inzet een poosje “niets 
willen doen”. Het aanvullen van het bestand vrijwilligers wordt steeds lastiger. 

Waar liggen de specifieke knelpunten? 

Feitelijk is er al jaren een tekort aan ambtsdragers. Met enige regelmaat wordt de gemeente 
uitgenodigd om in overweging te nemen ambtsdrager te worden. Oproepen die de afgelopen 
anderhalf jaar door de pastorale raad en door de diaconie in Rondom de Eshof zijn 
geplaatst, hebben weinig toestroom opgeleverd. We zijn blij dat er in september 2015 een 
nieuwe ouderling is bevestigd, maar er is behoefte aan meer vers bloed. 

De kerkenraad draait nu op herbevestiging van bestaande ambtsdragers, maar ook deze 
stroom houdt een keer op. Ook al zijn de ouderlingen druk bezig om de pastorale organisatie 
toekomstbestendig en effectiever te maken, zonder vers bloed wordt het steeds lastiger om 
bakens te verzetten en veranderingen te realiseren. 

Kwantiteit alleen is natuurlijk niet de oplossing, maar extra mensen en een wisselende 
samenstelling van de kerkenraad maken het werk wel lichter. 

Hoe zit het feitelijk met de bezetting van de kerkenraad? 

Zonder de predikant mee te rekenen, bestaat onze voltallige kerkenraad idealiter uit 26 
ambtsdragers, die als volgt zijn verdeeld: 

 2 ambtsdragers met bijzondere opdracht (ABO; voorzitter en scriba) 
 9 diakenen (D) 
 9 ouderlingen (O) 
 2 jeugdouderlingen (JO) 
 4 ouderling kerkrentmeesters (OK) 
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Een ambtsdrager wordt bevestigd voor een eerste termijn van vier jaar (48 maanden). 
Daarna kan twee maal een hernieuwde verbintenis worden aangegaan. Omdat een volgende 
termijn niet altijd goed te overzien is, spreken we soms af dat een ambtsdrager na twee jaar 
weer vertrekt. 

Om voor de lezer inzichtelijk te maken wat de actuele bezetting van de kerkenraad is, en hoe 
de bezetting er in de toekomst uit zou kunnen zien als we geen nieuwe ambtsdagers vinden 
en de aftredende ambtsdragers hun termijn niet verlengen: 

Ambt Aantal 
regulier 

Aantal 
actueel 

Gem. 
Termijn 
in mnd 

Aantal 
Sept. 
2016 

Aantal 
Jan. 
2017 

Aantal 
Sept. 
2017 

Aantal 
Jan. 
2018 

Aantal 
Sept. 
2018 

Aantal 
Jan. 
2019 

ABO 2 2 34 1 1 1 1 0 0 
D 9 7 52 3 3 2 2 1 1 
O 9 7 53 7 6 5 4 3 2 
JO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
OK 4 3 58 3 3 2 2 2 0 
Totaal 26 19 51 14 13 10 9 6 3 
 

Toelichting op bovenstaande cijfers: 

 We zien op dit moment een tekort van zeven ambtsdragers. (26-19) 
 Uit de gemiddelde termijn van 51 maanden kunnen we afleiden dat de zittende 

kerkenraad gemiddeld aan een tweede termijn bezig is. 
 Als er niets gebeurt, bestaat de kerkenraad per september van dit jaar uit 14 

ambtsdragers.  
 Trekken we deze lijn door naar januari 2019, dan zijn er op dat moment slechts drie 

ambtsdragers over. 
 

Gelukkig hebben drie van de vier aftredende diakenen aangegeven een tweede termijn te 
willen beginnen. De vierde diaken wacht voorlopig op vervanging. Het plaatje komt er 
daardoor iets gunstiger uit te zien.  

Beeld per september, rekening houdend met verlengingen vanuit de diaconie: 

Ambt Aantal 
regulier 

Aantal 
actueel 

Gem. 
Termijn 
in mnd 

Aantal 
Sept. 
2016 

Aantal 
Jan. 
2017 

Aantal 
Sept. 
2017 

Aantal 
Jan. 
2018 

Aantal 
Sept. 
2018 

Aantal 
Jan. 
2019 

ABO 2 2 34 1 1 1 1 0 0 
D 9 7 52 7 6 5 5 1 1 
O 9 7 53 7 6 5 4 3 2 
JO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
OK 4 3 58 3 3 2 2 2 0 
Totaal 26 19 51 18 16 13 12 6 3 
 

Bovenstaand plaatje ziet er op korte termijn wat gunstiger uit, maar biedt op langere termijn 
nog geen oplossing. Dan is er echt nieuwe instroom nodig. In september komt onze scriba 
aan het eind van zijn termijn. En voor een goed functionerende kerkenraad is een scriba 
onmisbaar! 
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Wat hebben we nodig? 

We hebben nieuwe ambtsdragers nodig, lijkt het voor de hand liggende antwoord. Natuurlijk 
hebben we nieuwe mensen nodig, maar dat alleen is niet de toekomstbestendige oplossing 
waar we naar op zoek moeten. Er zal ook het nodige moeten veranderen in de organisatie, 
zodat we als kerk toekomstbestendig worden. Dat vereist meer flexibiliteit, wellicht 
aanpassing van het besturingsmodel en een kleinere bestuurlijke organisatie. Dit proces is in  
de pastorale raad al gestart, na de zomer gaan we er als gehele kerkenraad aan werken. 

Zijn er dan toch geen nieuwe ambtsdragers nodig op korte termijn?  

Natuurlijk zijn er nieuwe ambtsdragers nodig, want de organisatie moet wel op sterkte blijven 
om veranderingen te kunnen doorvoeren. De winkel moet blijven draaien. Tegelijkertijd zijn 
we ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken in de realisatie van een 
toekomstbestendige kerkvorm, waarin we blijvend aandacht aan elkaar besteden. 

Ben ik wel geschikt als kerkenraadslid? 

Ongetwijfeld komt die vraag bij u boven. Op deze vraag kan ik volmondig ja zeggen. 
Natuurlijk bent u geschikt om kerkenraadslid te worden! Wij zijn het toch ook, met al onze 
persoonlijke beperkingen en talenten. 

Dit antwoord lijkt wat eenvoudig en kort door de bocht, maar de mogelijkheden van een 
mens zijn groter dan zijn beperkingen. Daar zijn we in de kerkenraad van overtuigd! En we 
zullen u niet overvragen, maar ondersteunen waar kan. Graag gaan we het gesprek met u 
aan om te onderzoeken wat voor u een goede plek is. 

Meld u zich alstublieft 

Ik wil u / jou, als lid van de Protestantse Gemeente De Eshof, vragen uw / je 
verantwoordelijkheid te nemen en contact met één van de moderamenleden op te nemen, 
om uw mogelijkheden en kwaliteiten te bespreken.  

Ook als u / je denkt: “Nu nog even niet”, “Misschien later”, of “Helemaal niets voor mij”, 
stellen we uw reactie op prijs! 

Het makkelijkst is per e-mail bericht te sturen met de tekst “Mensen gevraagd!” als 
onderwerp, want dan hebben wij gelijk uw email adres . Het persoonlijk aanspreken van één 
de moderamenleden mag natuurlijk ook. 

Het moderamen bestaat uit Mart Geelhoed, Jac. van Hoeijen, Herman Julsing, Nico Peer, 
Henry Westein, Ellie Boot. De e-mailadressen vindt u achter in de Rondom. 

Naar aanleiding van uw bericht wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Ik zie uit naar de reacties. 

Jac. van Hoeijen - Voorzitter Kerkenraad 

Mensen gevraagd! 



 “Vrijwilliger bij…” 
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 NIEUW ACHTER HET ORGEL …   
     HEIN HOF

 
Met de rubriek “Vrijwilliger bij…” probeer ik 
elke maand een vrijwilliger met de activiteit in 
beeld te brengen. Op deze manier wil ik laten 
zien wie zich allemaal inzetten in de Eshof en 
meteen ook welke activiteiten er zoal gebeuren. 
Dit keer heeft de rubriek een iets andere titel. Ik 
kreeg de vraag om Hein Hof, onze nieuwe orga-
nist, te interviewen. Wie is hij? Waar komt hij 
vandaan en hoe komt hij in De Eshof? En, als ik 
dan toch bezig ben: Wat is zijn favoriete muziek 

en waar ligt zijn passie?

Hein is geboren in 
Spanbroek(NH) en woont 
sinds de 70-er jaren in 
Amersfoort, in een mooi 
‘30-jaren-huis’. De kamer 
is als een visitekaartje: 
het voorste gedeelte 
wordt gevuld door de 
piano uit zijn ouderlijk 
huis samen met een pijp-
orgel dat niet veel kleiner 
is dan het orgel in de 
Eshof en nog een kistor-
gel. In het achtergedeelte 
staan twee prachtige kla-
vecimbels in groot en klein formaat. 

BEROEPSMUSICUS: KLAVECINIST
Het is duidelijk met Hein Hof zit er in de  Eshof een 
(ex-)beroepsmusicus achter het orgel. Hij doceerde o.a. 
op het Hilversums Conservatorium. Ook Eshof-
bekenden als Mart Geelhoed, Jan Bloemendal en Tom 
Doude van Troostwijk gaf hij les. Hein is met zijn 72 
jaar nog steeds op vele manieren met de muziek bezig. 
Zo  speelt hij behalve in de Eshof ook 1x per maand in 
de Fonteinkerk, is actief bij Stichting Musick's 
Monument (beide in Amersfoort) en heeft hij veel ple-
zier in zijn Gregoriaans koor in Hooglanderveen.

GREGORIAANS
Geboren en getogen in de RK kerk, maakte hij de ver-
andering mee na  het 2e Vaticaans Concilie. Hein maak-
te zich sterk om de Gregoriaanse muziek in de kerk 
levend te houden én te vernieuwen. Het koor is daar een 
voorbeeld van. Op de site www.katholiekamersfoort.nl/
onze-mensen/koren/  is het resultaat te beluisteren. 

Gregoriaans is, zo vertelt Hein, een muziekvorm, die 
ontstaan is uit de muziek van de Joodse synagoge.  

OECUMENISCH
Ook deze ‘katholieke broeder’ heeft een oecumenisch 
hart. Hein heeft al in vele protestantse kerken gespeeld. 
Het valt hem op dat in protestantse kerken veel aandacht 
is voor het afstemmen van woord en zang, zoals bijbel-
lezingen die gevolgd worden door passende liederen. 
Het klopt zo mooi. 

VOORKEUR  MUZIEK 
De klavecimbels wijzen al naar al zijn voorkeur: de 
Barokmuziek met Bach als grote componist.

DE ESHOF
Sinds eind 2015 speelt Hein 1 
keer per maand in de Eshof. 
Ellie Boot had hem al eerder 
gevraagd, het was allemaal in 
kannen en kruiken toen hij 
getroffen werd door een aneu-
rysma. “Het was kantje boord, 
het is een wonder dat ik er nog 
ben”, zegt Hein er zelf over. Na 
een tijd in het ziekenhuis volgde 
maanden van revalidatie. Hij is 
nog niet helemaal ‘de oude’, 
maar voelt wel dat het steeds 
beter gaat. Zijn leeftijd heeft als 
voordeel dat hij ook beschikbaar 

is voor het spelen bij herdenkingsdiensten door de 
week.

REACTIES
Graag hoort Hein of zijn wijze van spelen aanspreekt. 
“Het kan, dat ze vinden dat ik wat langzaam speel. 
Laten ze het zeggen”. Hein heeft in de Fonteinkerk 
ervaring met lunchconcerten na afloop van de dienst. 
Hij vertelt daar graag over en misschien is het iets voor 
De Eshof? 

Hein, dank je wel en we hopen samen op mooie
vieringen.  

Lieske Duim

Wie meer wil weten over het muzikale verleden en 
heden van Hein verwijs ik naar de site 
www.rondomdekantates.nl/musici/14-hein-hof 
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Impressie uit de kerkenraad
Donderdag 9 juni 2016 vergaderde de kerkenraad voor 
de laatste keer voor de zomervakantie. Met de medede-
ling van onze predikant Ellie Boot over haar ziekte 
begon dit kalenderjaar roerig en vooral zorgelijk. We 
zijn nu dankbaar dat het herstel van Ellie goed verloopt. 
Een deel van haar taken heeft Ellie in de week voor 
Pinksteren weer opgepakt. Tot de zomer werkt Ellie for-
meel 30%. Dit wordt de komende maanden uitgebreid 
tot 50% en het is de bedoeling dat dit percentage vanaf 
september wordt opgebouwd naar 100%. We hopen dat 
de goede lijn van herstel zich het komende half jaar 
door zet.
De vervanging van Ellie tijdens haar vakantie is inmid-
dels rond. Predikantsondersteuner Kees van Rietschoten 
en scriba Nico Peer zijn in deze periode het eerste aan-
spreekpunt. Voor zaken die een dominee vereisen zijn 
verschillende dominees bereid gevonden om bij te sprin-
gen. Meer hierover leest u elders in deze Rondom.
In het Pauluscentrum is op 17 juli en 23 oktober geen 
viering, omdat er geen voorganger beschikbaar is. Op 
deze zondagen zijn onze Rooms Katholieke buren weer 
van harte welkom in De Eshof. De oecumenische dienst 
van 20 november in het Pauluscentrum begint om 9.15 
uur, omdat de voorganger die ochtend nog een tweede 
dienst moet leiden, elders in de parochie.

VACATURES
Het structureel aanwezig zijn van vacatures in de ker-
kenraad is een doorlopend punt van aandacht. 
Regelmatig wordt hierover gesproken en ook in de afge-
lopen anderhalf jaar zijn diverse oproepen via de 
Rondom verspreid. Helaas heeft dit nog niet tot het 
gewenste resultaat, voldoende toezeggingen van 
gemeenteleden om mee te draaien in de kerkenraad, 
geleid. In september 2015 is voor het laatst een nieuw 
kerkenraadslid bevestigd in het ambt. De kerkenraad 
blijft getalsmatig nog een beetje op peil, omdat zittende 
kerkenraadsleden - al dan niet noodgedwongen – bereid 
zijn hun termijn te verlengen.
De kerkenraad is van mening dat het een verantwoorde-
lijkheid van alle gemeenteleden is, om De Eshof 
gemeente bestuurlijk te dragen. Zij wil een dringend 
beroep op elk gemeentelid doen om een steentje bij te 
dragen. U gaat hier de komende maanden het nodige 
van merken.
Op dit moment zijn er voor de bevestigingsdienst van 11 
september nog geen nieuwe kandidaat ambtsdragers 
bekend. Er zijn enkele gemeenteleden die hun kandida-
tuur in beraad hebben. We hopen rond de vakantieperio-
de enkele bereidverklaringen te ontvangen.
Aanvulling van de kerkenraad is dringend gewenst. In 
september 2016 zijn de scriba (secretaris van de kerken-

raad) en 4 diakenen aftredend. Als er geen geschikte 
kandidaat bereid gevonden wordt, moeten we vanaf sep-
tember door zonder scriba. Van de aftredende diakenen 
zijn Henry Westein, Jan van de Kuilen en Lien Vogel 
bereid hun aflopende termijn te verlengen. Indien er 
vanuit de gemeente geen wettige bezwaren komen, 
wordt hun verbintenis op 11 september hernieuwd. 
In september 2014 heeft Quirina Schippers bij haar her-
nieuwde verbintenis aangegeven nog twee jaar door te 
willen gaan. Om het aantal vacatures in de diaconie niet 
groter te maken heeft ze aangegeven af te zien van de 
gemaakte afspraak en door te gaan tot er een nieuwe 
diaken is. We zijn blij met deze geste van Quirina, maar 
we hopen van harte op vers bloed in de diaconie, zodat 
Quirina haar welverdiende stapje terug kan doen.

SPECIALE DIENSTEN EN 
VERGADERINGEN

Door de ziekte van Ellie Boot is de kerkvisitatie, die 
begin dit jaar zou plaatsvinden, afgezegd. Inmiddels is 
een nieuwe datum bekend, dinsdag 13 september 2016. 
Meer informatie over de visitatie vindt u elders in dit 
blad. 
Op 18 september zijn er activiteiten in het kader van de 
start van het kerkelijk seizoen. Deze zondag is tevens de 
start van de vredesweek. Vanuit de kerkenraad zijn drie 
mensen bereid om mee te draaien in de voorbereidings-
commissie. Met de thema’s van de startzondag “Deel je 
leven” en van de vredesweek “Vrede verbindt” gaan we 
als commissie aan de slag.

TOT SLOT
Rest mij u allen een goede vakantieperiode toe te wen-
sen, ver weg of dicht bij huis. Ik hoop u allen in septem-
ber uitgerust en wel weer te mogen ontmoeten in en 
rondom  De Eshof.

Jac. van Hoeijen, Voorzitter kerkenraad



Onze ZWO….
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Al jaren werken we met een vaste werkgroep. Hoelang 
dit al zo is, wisten we niet precies, zodat we het uitge-
zocht hebben. We zullen u niet vermoeien met al te pre-
cieze cijfers, maar we zitten gemiddeld meer dan 12 
jaren in onze werkgroep. Alleen, Jan van de Kuilen, die 
namens de diaconie lid van de ZWO is heeft er vier 
jaren op zitten. Dat we al zo lang lid zijn , tekent wel de 
sfeer in onze groep. Toen Willemien van Putten stopte 
met de diaconie bleef ze bij de ZWO. We zijn een prag-
matische groep, we vergaderen 1 x per maand, meestal 
1 ½ á 2 uur. Zoals gezegd: we zijn een praktische aan de 
gang, al nemen we ook de tijd als er over een onderwerp 
doorgepraat moet worden.                  
Dat we praktisch ingesteld zijn, wordt verwoord in onze 
doelstelling : “De ZWO beoogt met haar werk de belan-
gen van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssa-
menwerking te 
behartigen en de 
gemeente en haar 
leden te wijzen op 
hun missionair-dia-
conale roeping”. 
Om deze mooie 
woorden te vertalen, 
hebben we ongeveer 
de laatste 10 jaren 
gestreefd om diaco-
nale jongerenprojec-
ten te starten of te helpen van de grond te krijgen, zowel 
met woorden, adviserend als met financiële hulp.                                   
Het eerste diaconale jongeren project was in Babbadag 
in Roemenië , daarna een project in Oekraïne, een pro-
ject in Moldavië, drie jaren hebben we volop steun 
gegeven aan Grace Home in New Delhi en de laatste 

drie jaren zijn we nauw betrokken bij het opzetten van 
een dagcentrum in Percuri in Moldavië. Tijdens Grace 
Home hebben de doos van “Kinderen voor Kinderen” in 
de kerk gezet, waar de kinderen hun collectegeld in kun-
nen doen en die is niet meer uit de dienst weg te den-
ken. Daarnaast steunen  we incidentele doelen. Een vast 
onderdeel is de laatste jaren de 40-dagen projecten van 
Kerk in Actie geworden. Voor elke zondag in de 

40-dagentijd is er een project, dus 6 projecten en die 
steunen we elk met 500 euro . We zijn betrokken 
geraakt met Noi si Voi, een zorgboerderij in Roemenië. 
En daar hebben we vorig jaar 1000 euro gedoneerd, spe-
ciaal voor het saneren van de gebitten van de kinderen, 

want daar was 
geen geld voor.  
Edukambani, een 
project in Afrika 
kan jaarlijks 
rekenen op steun 
en daarnaast steu-
nen we  ook jon-
geren uit onze 
gemeente  die 
betrokken zijn bij 
diverse  projec-

ten. Zo gaat Celine van de Heuvel dit jaar fysiowerk 
doen in Sri Lanka en we konden haar 500 euro meege-
ven, want er is altijd geld nodig. Jaren geleden waren 
we betrokken bij het opzetten van de wereldwinkel in 
Hoevelaken en konden we een renteloze lening geven. 
Jammer genoeg was voor dat project niet genoeg draag-
kracht   en is dat niet helemaal echt van de grond geko-
men. In Rondom hebben we telkens verantwoording van 
ons werk afgelegd en eens per jaar moeten we dat bij de 
kerkenraad doen, want die is altijd eindverantwoorde-
lijk.
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Onze ZWO….
Zoals gezegd in het begin, vroegen we ons op een gege-
ven moment af hoelang we bij de ZWO waren. Dat von-
den we met z’n allen te lang en na wat gepraat, hebben 
we het volgende besloten. We stoppen met z’n allen, 
maar niet voordat we iemand gevonden hebben, die een 
nieuwe groep wil vormen. Gerwin Duine was bereid dat 
te doen en samen met Wim van Vliet, die nog een poos-
je voor de continuïteit  blijft, hebben ze al plannen 
gemaakt om met een nieuwe groep aan het werk te 
gaan. Op de Startzondag, 18 september, zwaaien wij af 
en wordt de nieuwe groep gepresenteerd.  
                      
In onze vergadering van 10 juni hebben we tegen elkaar 
gezegd dat we als ons werk alleen maar konden doen 
met uw steun. We hebben ons altijd volop gedragen 
geweten door de Eshofgemeente, die financieel door de 
jaarlijkse bijdrage en met warme belangstelling betrok-
ken bleef.   
          
Tot slot zijn we dankbaar dat we zoals in de jaarlijkse 
brief voor uw bijdrage staat: 
ZWO……. 3 letters                                                                                                 
maar …….een geweldige opdracht                                                                           
zodat we aan kerken en christenen de bijbelse bood-
schap door mogen geven en zichtbaar maken  voor alle 
mensen.                                                                          
De nood in de wereld is groot, maar elke druppel helpt. 
We hopen dat we met onze ZWO daar iets van hebben 
laten zien.

Jan Baas, Nelly Clement, Jan van de Kuilen, 
     Willemien van Putten, Wim van Vliet, Tineke Wassink 
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Voor de kinderen

Nog heel even en dan is het zover.......de zomervakantie 
gaat beginnen. Heerlijk even een paar weken leuke din-
gen doen. Ook tijdens de vakantie is er op zondag altijd 
kinderdienst waarin we met elkaar luisteren naar een 
Bijbelverhaal en een spel doen of kleurplaat maken. 
Soms doen we ook hele andere dingen. De vorige keren 
kon je in de Rondom daarover lezen. Maar na de zomer-
vakantie tijdens de Startzondag op 18 september gaan 
we wel iets héél leuks doen.
We zullen het alvast een klein beetje verklappen. Het 
heeft te maken met spelen, met Bijbelverhalen en met 
Lego. Niet een klein beetje Lego, maar heel veel Lego. 
Zoveel dat we allemaal tegelijk kunnen bouwen met de 
Legosteentjes.
Ben je nieuwsgierig, houd dan de volgende Rondom in 
de gaten of andere informatie over de Startzondag!

Groetjes de kinderdienstleiding.
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Bureau Salesianen van  Don Bosco in Nederland 
De Wiekslag 2c
3871 AS Hoevelaken
secretariaatDBN@donbosco.nl
033 - 8447505

Hoevelaken juni 2016

Op zondag 10 juli 1966 werd onze directeur van het bureau van de Salesianen van Don Bosco in Nederland, 

ADRI MAAT SDB

in Utrecht door kardinaal B. Alfrink tot priester gewijd.

Wij nodigen u uit om met hem dit feit feestelijk te herdenken.
U bent harte welkom op zondag 10 juli 2016 van 14.00 tot 16.30 uur 

in De Haen Grandcafé en Partycentrum, De Brink 10, 3871 AM Hoevelaken.

De medewerkers van het bureau
Joop, Lieneke, Yvonne, Lenie en Ad

De ontwikkeling van het Christendom in wat nu Nederland is ,
wordt in het September nummer vervolgd.
Reacties zijn welkom. 

Fokke Kooistra  
  fokke.kooistra@pgdeeshof.nl
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In de zomerperiode en dan vooral tijdens de 
schoolvakanties mogen we altijd bekende en 
onbekende gastpredikanten ontmoeten. Dat zal 
dit jaar niet anders zijn. De meeste gastvoor-
gangers zijn bekend maar voor enkelen is het 
de eerste keer of lang geleden dat ze zijn voor-
gegaan in de Eshof.

Op 10 juli mogen we Rolinka Klein Kanenburg 
begroeten. 
Geboren en getogen in Hoevelaken vind ze het fijn om 
in haar geboortedorp een kerkdienst te leiden. Daarvoor 
hoeft ze niet ver te reizen want Rolinka is predikant van 
de Veenkerk in Vathorst. Ze kan dus op de fiets naar de 
Eshof.
Ze heeft de wijk Vathorst vanuit de weilanden zien ver-

rijzen, want ze is al sinds 2002 verbonden aan de 
Veenkerk.
Ze noemt zichzelf een opbouw dominee in een vinex 
locatie. Het gaat daarbij om gemeente-vorming en iden-
titeit-vorming. Een kerk bouwen zonder kerk! En, nieu-
we manieren ontdekken van vieren en ontmoeten.
In deze periode heeft ze ook 5 jaar les gegeven op de 

PC Basisschool ‘de Vuurvogel’. ‘Kinderen bewust 
maken van religiositeit en vanuit deze positie ook mee-
denken en meewerken aan verschillende interreligieuze 
projecten voor kinderen’, zoals ze op haar website 
meldt.

Op 17 juli gaat Jan Greven uit Blaricum voor. 

Jan heeft in zijn leven al heel veel gedaan. Behalve the-
oloog en journalist was hij een tijdlang hoofdredacteur 
van het Dagblad TROUW en directeur van de IKON. 
Na zijn pensionering is Jan zich gaan toeleggen op het 
schrijven, het houden van lezingen en het voorgaan in 
kerkdiensten. Eén van zijn meest bekende boeken is: 
‘Aartje, gedachten bij de dood van een kind’. Hij heeft 
dit boek geschreven na het onverwacht overlijden van 
zijn dochter Aartje, ruim 4,5 jaar geleden.   
In het seizoen 2014-2015 heeft Jan Greven in het kader 
van Vorming & Toerusting een boeiend betoog gehou-
den over het onderwerp: ‘De kerk van de toekomst of de 
toekomst van de kerk’. In het afgelopen seizoen heeft 
hij een inleiding gehouden over: ‘Wat is geloven’. Wat 
bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat we geloven en 
wat ontkennen we als we zeggen niet of niet meer te 
geloven. Dat waren boeiende avonden. Alle reden dus 
om Jan Greven uit te nodigen een dienst in de Eshof te 
leiden. 

Gastpredikanten 
in de zomerperiode
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Op 24 juli is Dio Soeteman onze gastvoorganger. 
Over Dio heb ik bij vorige gelegenheden al genoeg 
geschreven, dus laat ik het maar bij de aankondiging.

Ook Meindert Dijkstra, die op 31 juli voorgaat, 
is een bekend gezicht in de Eshof, maar op deze plaats 
nog niet geïntroduceerd. Meindert is een wetenschapper 
die kans ziet zijn wetenschappelijke kennis vooral over 
het Oude Testament in heldere bewoordingen te vertalen 
naar de praktijk van alle dag en daarbij politieke uitspra-
ken en kerk-kritische opmerkingen niet schuwt.
Meindert Dijkstra heeft theologie gestudeerd aan de uni-
versiteit van Kampen. In zijn werkzame leven was hij 
verbonden aan de theologische faculteit van de 
Universiteit van Utrecht als oud testamenticus. De laat-
ste jaren van zijn loopbaan was hij hoogleraar Oude 
Testament.

In de tachtiger jaren was Meindert gedurende 8 jaar ver-
bonden aan het Evangelical Theological Seminary van 
Caïro als professor Oude Testament. 

Op 7 augustus gaat René Rosmolen voor en op 
28 augustus mogen we Marian van Giezen ver-
welkomen. 
Beiden zijn de afgelopen maanden al uitgebreid geïntro-
duceerd zodat vermelding in deze Rondom volstaat.

Op 4 september is Marja Visser-Hesseling onze 
gastvoorganger. 

Marja heeft op de Hogeschool Windesheim theologie 
gestudeerd, gericht op pastoraal werk. In het kader van 
haar opleiding heeft ze in 2011/2012 stage gelopen in 
‘de Eshof’. Velen zullen haar van die periode misschien 
nog kennen. Marja heeft een aanvullende opleiding 
genoten zodat zij bevoegd is om kerkdiensten te leiden. 
Ook in de zomer van 2015 heeft Marja een dienst in de 
Eshof geleid.

Een goede zomer gewenst met onze gastpredikanten.

Frits Harmsen

Gastpredikanten 
in de zomerperiode
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Weetjes over 
de activiteitenmiddagen.

WEET U DAT………..

Het heel gezellig is op de activiteiten middagen
 in de Eshof.

Wij leuke dingen maken en doen zoals breien,
 knutselen, spelletjes

en/of gezellig met elkaar kletsen.
U opgehaald en thuisgebracht wordt wanneer u 

niet zelfstandig
naar de middagen kunt komen?

Onze vrijwillige bijdrage het afgelopen seizoen 300 
euro  voor het goede doel heeft opgebracht?

Wij voor Moldavië mutsen, shawls, truien, sokken, 
poppen enz. hebben gebreid?

U altijd iemand mee mag nemen?

U bij ons ook kunt schilderen,
U bij ons koormuziek in de kerkzaal kunt beluisteren

U ook bij ons kunt schaken of dammen,
U bij ons altijd ontvangen wordt met 

koffie/ thee met koek.

Wij openen met een gedicht
Wij af en toe een feestelijke bijeenkomst hebben

b.v. met Kerst, Pasen en met de afsluiting 
van het seizoen.

iedereen van harte wordt uitgenodigd 
eens te komen,, sfeerproeven”

en  welkom is bij ons.

Namens de deelnemers van de activiteitengroep.
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De zomervakantie staat voor de deur en toch is er al een werkgroep bezig met een activiteit die we NAZOMEREN 
noemen. Nazomeren, dat roept op het vasthouden van de gezelligheid, ontmoeten, tijd aan jezelf en voor elkaar….

Maar wat houdt het nu precies in?

Een gezellige, creatieve, ontmoetende en bezielende activiteit die wij vlak na de zomervakantie voor gezinnen met 
jonge kinderen binnen de Eshof Gemeente gaan organiseren.

Dit zal op zondag 28 augustus, na de kerkdienst, gaan plaatsvinden. 

Tussen 11.30 – 15.00 uur is er een creatief en sportief programma voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 
0 – 12 jaar. Ouders kunnen ondertussen elkaar ontmoeten, nader leren kennen en zullen zich bezig houden met het 
thema toekomst. De tijdmachine staat deze dag voor iedereen centraal. Voor de allerkleinste is er oppas geregeld. 

Hoewel kinderen in deze leeftijdsgroep aan het eind van de zomervakantie persoonlijk een uitnodiging zullen ont-
vangen, is deze middag voor iedereen die dat wil toegankelijk. Wel is het fijn als we van te voren weten wie er 
komt. 

Graag opgeven bij diana.kneppersdoornekamp@pgdeeshof.nl

Wij hopen op jullie komst! Dus reserveer de datum vast! 

Werkgroep NaZ  meren

Naz  meren

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar

De uitvaart van Joop van de Veen

Marcella van de Poll attentie

Bruidsparen:
Nelleke en Wim Kraaikamp veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Oudbroekhuizen  vijfentwintig jaar getrouwd

En de jarigen:
Mw Verburg, Dhr vd Berg, Dhr Polhuis, Mw Knol, Dhr den Hollander, Dhr Mönch, 
Mw Jansen, Mw de Langen, Dhr Schuijt, Mw Mobach, Mw Brons, Mw Wernsen, 
Dhr v Deuveren.
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 
3 juli: Brunchdienst; Noodhulp aan Ethiopië
Tijdens de Brunchdienst is het thema “delen”. Daarom 
willen we dit thema ook doorzetten naar de eerste col-
lecte tijdens de dienst op 3 juli. Door 
Klimaatverandering is de situatie in Ethiopië op dit 
moment nijpend, miljoenen mensen lijden onder de 
voedseltekorten ontstaan door El 
Niño. El Niño treft op dit moment 
ruim 8 miljoen mensen in Ethiopië.
ICCO en Kerk in Actie bieden nood-
hulp en maken deel uit van een con-
sortium van elf Nederlandse organisaties, die met finan-
ciële steun van de Nederlandse overheid, de krachten 
bundelen. Middels de Ethiopië Joint Response willen de 
organisaties het komende half jaar 392.000 mensen hel-
pen op het gebied van voedselzekerheid en schoon 
drinkwater. De Ethiopische overheid verleent op dit 
moment al noodhulp. De Nederlandse organisaties 
ondersteunen haar en verstrekken voedsel, water, vee en 
droogte-bestendige zaden. Wij willen dit graag onder-
steunen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

Voor onze eigen diaconie vragen wij uw aan-
dacht op:
10 juli, 31 juli, 7 augustus, 21 augustus en 4 september: 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het financieel moeilijk heb-
ben. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verlo-

ren of onverwacht voor (te grote) uit-
gaven 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! 

17 juli: Passantenverblijf
Ook in de warme zomermaanden zijn 
er mensen op zoek naar onderdak. 
Iedereen van 16 jaar of ouder die(langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort. 
Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme 
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage 
ervoor zorgen dat deze mensen ook tijdens zomerse 
warmte niet in de figuurlijke kou hoeven te staan

24 juli: Stichting hulpdienst 
Hoevelaken
Wij vragen uw aandacht voor een fantas-
tische plaatselijke stichting: Zij staan 
klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld de 
pedicure, dokter of ziekenhuis, waarbij 
ze u ook, desgewenst, bij het artsenbezoek willen bege-
leiden. Hulp bij het boodschappen doen of hulp om uw 
betalingen op een rijtje te houden. Maar ook als mensen 
in de laatste fase van hun leven thuis wensen te blijven, 
kan de Hulpdienst gebeld worden voor ondersteuning. 
Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd.

14 augustus: Kerk in Actie Zomerzending; 
Lekenpredikanten op Nias
Op het Indonesische eiland Nias zijn 
te weinig predikanten. In veel kerken 
gaan daarom leken voor, vaak men-
sen met weinig opleiding. De kerken 
lijden onder deze schaarste. De Banua Niha Keriso 
Protestant, de Kerk van Nias, wil er zijn voor de mensen 
op Nias, die veelal erg arm zijn. Op het eigen trainings-
instituut worden lekenvoorgangers en predikanten bege-
leid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen 
jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk 
zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen 
mensen bijvoorbeeld geld om te investeren in hun 
bedrijfjes. Uw bijdrage is van harte welkom!

28 augustus: Missionair werk PKN; Help de 
nieuwe kerk in Zeist
In een achterstandswijk in Zeist bestaat de 
pioniers plek genaamd “Buurtvrij” nu 
twee jaar. 
Deze pioniers plek, een initiatief van de Oosterkerk, 
werkt in de wijk samen met het inloophuis. Ook werkt 
Buurtvrij samen met de voedselbank en het repaircafé. 
Een van de doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare 
mensen bij te staan door praktisch hulp te  verlenen. 
Gedachte achter Buurtvrij is dat de kerk er wil zijn voor 
mensen in de eigen wijk.  De Protestantse Kerk stimu-
leert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in 
Zeist. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en 
andere pioniersplekken om op een vernieuwende manier 
zichtbaar te zijn de samenleving. Van harte aanbevolen!
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Nieuwe datum VISITATIE:
13 september 2016

In de kerkelijke regelgeving (kerkorde) is bepaald dat elke kerkelijke gemeente 
één keer in de 4 jaar bezocht wordt door kerkvisitatoren. 
Kerkvisitatie kan gezien worden als een soort huisbezoek namens de landelijke kerk aan de plaat-
selijke gemeente. Op 
13 september 2016 zullen wij twee visitatoren ontvangen. Dat zijn Ds. G.J. Krol uit 
Geldermalsen en de Heer A.J. Quik, ouderling te Hedel.

In de kerkorde is het doel van de visitatie geformuleerd in termen van het verkrijgen van inzicht 
in de opbouw van de gemeente voor wat betreft:
- het geestelijk leven van de gemeente
- het gehoor geven van de roeping van de gemeente en
- het vervullen van de ambten en diensten.

In de praktijk komt het erop neer dat de kerkenraad met de visitatie commissie een gesprek heeft 
over de wijze waarop wij als gemeente functioneren. Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde 
komen als kerkdiensten, pastoraat, diaconaat, financiën, organisatie, communicatie etc. Ter voor-
bereiding zal de visitatie commissie o.a. het beleidsplan, de informatiegids Vorming & 
Toerusting, liturgieën van zondagse vieringen en  Rondom ontvangen.
Het gesprek is dus geen beoordeling hoe wij functioneren, maar wel het geven van inzicht op 
welke wijze wij in deze tijd gemeente van Christus willen zijn en hoe wij daar als kerkenraad lei-
ding aan geven.

Behalve het gesprek met de kerkenraad en met Ellie Boot worden ook gemeenteleden in de gele-
genheid gesteld de leden van de visitatiecommissie te spreken. Deze gelegenheid  zal zijn op 
genoemde datum van 19.30 uur tot 20.00 uur in de consistoriekamer van de Eshof.

Namens de kerkenraad
Jac. van Hoeijen
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Basiscatechese zoekt medewerkers
Wie helpt ons ervoor te zorgen dat ook in 
september 2016 een nieuwe groep kan starten?

Vanaf september gaan we weer van start met een nieuwe groep 

basiscatechisanten. Kinderen die naar groep 6 en 7 gaan zijn hier-

voor uitgenodigd. De komende twee jaar zullen we hen in een 

totaal van ongeveer veertig lessen meenemen door de wereld van 

kerk, bijbel en geloof. En we 

zullen hen plezier laten bele-

ven aan wat er in en rond de 

kerk gebeurt.

Een aantal heel leuke kinde-

ren heeft zich al opgegeven. 

Nu zoeken we nog een leuke 

catecheet! En een efficiënte 

coördinator. Ervaren onder-

steuning is aanwezig in de 

personen van Lieske Duim, 

Petra Floor en Ellie Boot. 

Graag nodigen we iedereen 

die boven de vijftien jaar is uit 

te solliciteren.

Heb jij
 * plezier in het werken met kinderen van 10 tot 12 jaar;

 *  een paar uurtjes per week over voor het voorbereiden en geven       

     van de catechese;

 * in om ook zelf van kinderen en via goed materiaal iets nieuws       

    te leren?

Of ben jij
  * iemand die graag zorgt dat de dingen goed lopen;

  * iemand die het leuk vindt op de achtergrond hand- en span      

     diensten te verrichten?

Laat het ons weten! We vertellen graag meer.

Petra Floor     e-mail petra.floor@pgdeeshof.nl

Lieske Duim   e-mail lieske.duim@pgdeeshof.nl

Ellie Boot        e-mail predikant@pgdeeshof.nl
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Collecten overzicht en

In de laatste twee weken van januari 2016 is de actie kerkbalans 

gehouden met als motto

“Mijn Kerk inspireert”.  Inmiddels zijn bijna alle antwoordstro-

ken binnen. Totaal is toegezegd een bedrag van 114.088 euro, 

begroot was een bedrag van  114.000 euro. Het college van 

kerkrentmeesters is verheugd met het resultaat, hierdoor kunnen 

wij onze doelstellingen in 2016 verwezenlijken. Van het toege-

zegde bedrag is tot en met 17 juni binnengekomen een bedrag 

van 66.671 euro zijnde 58,4% van het toegezegde bedrag.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2016.

Collecte overzicht mei 2016

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
01-05-16 Straatpastoraat Amersfoort 158,00 Eredienst 124,98
08-05-16 Eigen diaconie 90,57 Cantorij 73,85
15-05-16 Kerk in Actie Pinksterzendingsweek 219,60 Eredienst 182,78
22-05-16 Hospice Nijkerk 148,35 Muziek en liturgie 104,51
29-05-16 Eigen diaconie 118,86 Onderhoud gebouw 92,50

                       Totaal 735,38                            Totaal  578,62

Collecte overzicht juni 2016

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
05-06-16 Werelddiaconaat Kerk in Actie 179,62 Jeugd- en jongerenwerk 143,80
12-06-16 Plaatselijk werk; zomerpakketten 160,85 Eredienst 107,10
19-06-16 Eigen diaconie 128,43 Vorming en Toerusting 93,99

Totaal 528,86                         Totaal 344,89

Collectebeheerder José van Dasselaar
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Administratie
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VERHUISD:
Fam. Beukers      wijk 7/7

OVERLEDEN:
Dhr. J. van de Veen       wijk 7

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. A.W.C. Verkerk    wijk 3

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

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder 
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de 
Eshof. ‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene 
informatie over het gemeenteleven en is tevens een plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com
Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag 30 augustus 2016
Inleverdatum voor het oktober nummer is
dinsdag 27 september 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.


