
Gedicht

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

ik was gestorven, maar ik lééf!

want Christus leeft in mij.

Hij was het, Die mijn angst verdreef,

nu schijnt Zijn zon in mij,

nu waait Zijn adem door mij heen,

nu zing ik een nieuw lied:

ik ben in ‘t donker niet alleen,

de dood bedreigt mij niet.

‘t Is Pasen! God heeft ‘t laatste woord,

de duivel is gezwicht,

de dood is slechts een donk’re poort

die voert naar eeuwig licht.

Nu zal ‘k mijn weg in vreugde gaan,

in droefheid zelfs nog blij:

‘k ben tot nieuw leven opgestaan,

want Christus leeft in mij! 

Pasen

Nel Benschop
uit de bundel :
de stem uit de wolk
uitgeverij Kok, Kampen



Zondag 10 maart 10.00 uur Vierde zondag van de 40-dagentijd, Ds. E. Boot, 
Maaltijd van de Heer
Collecten: Kerk in Actie Diaconaat maart; 
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

19.00 uur Vesper met sobere maaltijd
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 17 maart 10.00 uur Vijfde zondag van de 40-dagentijd, Ds. D. Soeteman
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Vorming & Toerusting

19.00 uur Vesper   
Collecte:Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 24 maart 10.00 uur Palmzondag, ds. E. Boot 
Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd;
Landelijk & Prov.Werk PKN

19.00 uur Vesper   
Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Donderdag 28 maart 19.00 uur Witte Donderdag, Ds. E. Boot en pastor B. Piepers,
Open dienst Pauluscentrum

Vrijdag 29 maart 19.00 uur Goede Vrijdag, Ds. E. Boot en parochianen, Open dienst de Eshof
Collecten: Eigen diaconie; Ondersteuning eigen gemeente

Zaterdag 30 maart 22.00 uur Paasnacht, Ds. E. Boot en Ds. D. Soeteman, Maaltijd van de Heer
Met medewerking van de Cantorij
Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk; Cantorij/muziekinstrumenten

Zondag 31 maart 10.00 uur Eerste Paasdag, Ds. E. Boot, bediening van de doop
Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Oec.Coördinatie Groep   

Zondag 7 april 10.00 uur Ds. G. Rosbergen 
Collecten: Eigen diaconie; Instandhouding Eredienst

Zondag 14 april 10.00 uur Ds. E. Boot; dienst voor jong en oud 
Collecten: Eredienst en kerkmuziek PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 21 april 10.00 uur Ds. E.W. Berkhof 
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken;
Jeugd en Jongerenwerk 

Zondag 28 april 10.00 uur Ds. E. Boot  Met medewerking van de Cantorij 
Collecten: Missionair werk PKN;
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 10
Maandag 4 maart 20.00 uur In de kring (7), de Eshof 
Dinsdag 5 maart 20.00 uur Rein Bos: Beleving van het kerkelijk jaar, de Eshof

20.00 uur Wijkteam 6, Dr.F.W. Klaarenbeeksingel 65 
Woensdag 6 maart 20.00 uur Commissie vorming & toerusting, Lindenhof 18

Donderdag 7 maart 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof 
Vrijdag 8 maart 10.00 uur ZWO, de Eshof

19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 11
Maandag 11 maart 19.30 uur Het hooglied van de liefde (6), Pauluscentrum 
Dinsdag 12 maart 16.00 uur Projectgroep Kerkendag, de Eshof

20.00 uur Tekenen van nieuwe bloei in de kerken?, de Eshof 
Woensdag 13 maart 20.00 uur Diaconie, de Eshof
Donderdag 14 maart 20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 8 
Vrijdag 15 maart 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 12
Donderdag 21 maart 20.00 uur Lieve deugd (3), de Eshof 
Vrijdag 22 maart 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

20.15 uur Doopgesprek, Boersenserf 15

WEEK 13
Maandag 25 maart 20.00 uur Wijkteam 2, Grasmaat 4

WEEK 14
Dinsdag 2 april 20.00 uur Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16 
Woensdag 3 april 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 4
Donderdag 4 april 20.00 uur Moderamen, de Eshof 
Vrijdag 5 april 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof

WEEK 15
Dinsdag 9 april 20.00 uur Wijkteam 8, van Lyndelaan 13 
Woensdag 10 april 20.00 uur Kloosterreünie, Utrecht 
Donderdag 11 april 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof 
Vrijdag 12 april 19.30 uur Jeugdmusical, de Eshof
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MEELEVEN

Harry Bakker (Domstraat 2A, Nijkerkerveen) herstelt
voorspoedig van de operatie die hij in december heeft
ondergaan. Binnenkort zal hij geleidelijk aan gaan re-
integreren op school.
Intussen is Wouda ook thuis: na alles wat er in de afge-
lopen twee jaar is voorgevallen, was ze aan het eind
van haar energie. Ze bouwt die nu stukje bij beetje op
en ziet uit naar het voorjaar.

Cees Otte (Willem Alexanerdreef 23) heeft te kampen
met heftige gewrichtspijn. Hij moet met medicatie
experimenteren, maar een medicijn als prednison blijkt
niet te helpen en ook andere medicijnen haalden tot
nog toe niets uit.

Gré van der Zwaag-Monkhorst woont nu in
Woonzorgcentrum De Lichtenberg (Utrechtseweg 299,
3818 EJ Amersfoort). Op 24 februari is ze 90 jaar
geworden. Mentaal maakt ze het redelijk goed, al is
haar fysieke gezondheid niet sterk.

Hilda Schouten-Attema verblijft in verpleeg-
huis en verzorgingshuis Birkhoven (Locatie
Birkhoven Park / Revalidatie, Soesterweg 539-
1, 3819 BA, Amersfoort). Ze houdt het goed
vol, al is het moeilijk voor haar om zin te vin-
den in haar huidige bestaan.

Hennie Schimmel-van Egdom
(Westerdorpsstraat 58A) merkt hoe haar krach-
ten iedere dag minder worden. Met haar trouwe
echtgenoot Frans aan haar zijde houdt ze het
vol, al worden de momenten dat ze uit bed kan
zijn steeds korter. De aandacht van mensen om
haar heen doet haar goed.

Trudy Jonker-de Langen (Oosterdorpsstraat
108) heeft een knieoperatie ondergaan; ze
maakt het goed en werkt aan revalidatie.

Harry van der Klok (Hemelricplaats 8) werd eind
december geveld door een dubbele longontsteking. Hij
is erdoor in het ziekenhuis beland en erg ziek geweest.
Na de ziekenhuisopname moest hij thuis verder met de
antibiotica. Geleidelijk bouwt hij zijn conditie weer op
en komt hij op krachten. Hij hoopt binnenkort weer

enkele dagen aan het werk te kunnen.

Henny Tadema-Nieuwland (Eiberlaan 19) heeft de
afgelopen maand een heupoperatie moeten ondergaan.
Het gaat goed, ze revalideert voorspoedig; geduld is de
grootste uitdaging.

Rie Lensen-de Graaff ('t Viertel 33) heeft nare weken
achter de rug. Tijdens haar vakantie met haar dans-
groep op de Canarische Eilanden eind januari is ze
geveld door longontsteking. Tot overmaat van ramp
viel ze en brak een knie. In een ziekenhuis is ze geope-
reerd. Op donderdag 21 februari kon ze naar
Nederland worden vervoerd, waar ze werd opgenomen
in ziekenhuis De Lichtenberg.

Mieke Kleber-Lambers (Christinapad 1) moest de
afgelopen maand met spoed worden opgenomen in het
ziekenhuis. We hebben na afloop van een kerkdienst
een kaart voor haar getekend. Ze schreef daarop een
bericht terug aan ons allen:

Aan ieder van harte goede moed en sterkte toegewenst.
Ook aan wie hier niet wordt genoemd en leeft met zor-
gen, ongemakken of pijn. Dat er mensen mogen zijn
die in hun warmte iets van Gods aanwezigheid waar-
maken.
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FELICITATIE
Op 9 februari is Brent Benjamin geboren, zoon voor
Martijn en Anne-Marie van Veldhuizen-Spruijt
(Boersenserf 15). Brent heeft twee grote zussen, Jet en
Pien. Lieve ouders, zussen en kleine broer, namens ons
allen van harte geluk gewenst met elkaar! 

IN GEDACHTENIS 
WILLY VAN REIJENDAM-SEGIJN

In de vorige Rondom is het al gemeld: op zaterdag 29
december overleed Wil van Reijendam. Een vrouw met
een haast onverwoestbare positieve instelling. Zo'n vijf
jaar lang is ze ziek geweest en heeft ze medicijnen
tegen longkanker moeten innemen. Het was een enor-
me klap, vijf jaar geleden, toen ontdekt werd dat ze
ziek was.
Gelukkig was er een medicijn dat voor haar heel goed
werkte. Maar het ging allemaal niet vanzelf. Ze boette
in aan energie. Ook moest ze tussendoor over op ande-
re medicatie, omdat de gebruikte niet voldoende effect

meer had, maar dat was telkens geen succes. In okto-
ber van het vorig jaar moest ze definitief het werkzame
medicijn laten staan: het had niet langer het gewenste
resultaat. Sinds dat moment ging het met Wil steeds
verder achteruit.
In de vijf jaar van haar ziekte maakte Wil pieken en
dalen mee - en Harm met haar. Het waren goede jaren,

want ze heeft kunnen genieten. Soms waren de teleur-
stellingen zwaar. Wil deed vanaf het begin van haar
ziekte mensen versteld staan, doordat ze de draad van
haar leven weer wist op te pakken en doorging waar ze
gebleven was. "Het heeft immers geen zin te gaan zit-
ten kniezen," vond ze. Zingen was een geliefde uitlaat-
klep voor haar. Zo lang ze kon bleef ze zingen in de
cantorij en die laatste jaren ook in het Toon Hermans
koor in Amersfoort, "Zingen voor je leven".
Tijdens haar werkzame leven was Wil met hart en ziel
kleuterjuf. En toen Martijn en Joost geboren waren,
was ze vol overgave moeder. Ze vond het heerlijk om
met kleine kinderen om te gaan. Ze vond het soms ook
wel lastig om eraan te wennen dat kleuters volwassen
worden, zoals Lenie van Reijendam in haar overden-
king bij het afscheid van Wil vertelde. Misschien heeft
dat ook wel een rol gespeeld in haar relatie met haar
schoondochter Renske. De laatste weken van haar
leven zijn Joost en Renske voortdurend om haar heen
geweest. Ik denk en hoop dat de verbondenheid, die
toen groeide, haar en ook Joost en Renske goed heeft
gedaan.
Wil was in onze gemeente een vrouw die meedeed aan
alles wat maar haar interesse had - en dat was veel. Ze
was bij activiteiten van vorming en toerusting, in kerk-
diensten, bij de cantorij; op de laatste oecumenische
reis naar Praag na heeft ze zover ik weet iedere
gemeentereis meegemaakt. Ze laat een leegte achter. In
de eerste plaats voor Harm, en voor Martijn en Joost
en Renske. Aan hen en aan ieder die Wil mist van
harte goede en liefdevolle herinneringen toegewenst.

IN GEDACHTENIS 
JANNETJE VAN VELUW-VAN DE

BEERENKAMP
Op dinsdag 19 februari overleed Jannetje van Veluw-
van de Beerenkamp. 91 jaar oud is ze geworden. Ze
tobde al jaren met haar gezondheid en haar leefruimte
werd steeds kleiner. Toch leefde ze met voldoening en
genoot ze van alles wat haar toeviel. "Als ik zo mag
blijven, wil ik graag nog een tijdje leven," was een
gevleugeld woord van haar.
Ze is bekend onder vele namen. Vrouw Veluw; oma
Veluw; Jans; Janny. Haar gezin was haar leven. Zeven
kinderen kreeg ze, van wie er een kort na de geboorte
overleed - een groot verdriet. Later werd een derde
kindje geboren en hij kreeg, zoals toen gebruikelijk
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was, de naam van het tweede kindje: Rink.
Met de kinderen en kleinkinderen heeft ze veel
beleefd, mooie en ook moeilijke dingen. Het maakte
haar in de loop van haar leven wijzer en geduldiger.

De dingen waren zoals ze waren en "alles moet toch
weer gewoon doorgaan", zei ze zelf. Op verzoek van
kinderen en kleinkinderen schreef ze haar herinnerin-
gen op. Door Kees werden ze in een boekje gebundeld,
samen met een aantal foto's en herinneringen van Nita
en Joke. Met het boekje ging toch nog een kinder-
droom in vervulling: op de lagere school wilde ze 'boe-
kenschriefster' worden.
Een van de moeilijkste gebeurtenissen in haar leven
was het overlijden van haar echtgenoot Klaas in 1984.
Hij was toen 66 jaar oud. Janny slaagde er in haar
leven weer op te pakken, mede dankzij Janneke en de
andere kinderen en de kleinkinderen. Teun en Marieke
woonden toen naast haar en kregen hun eerste kindje,
Sam. Janny hielp mee in het gezin nu Teun de winkel
had overgenomen en was blij dat ze van betekenis kon
zijn.
In de bijna 30 jaar na Klaas' overlijden heeft ze in haar
eentje veel ondernomen. Een paar keer is ze zelfs naar
Kees en Inge in Afrika gereisd, wat een belevenis was.

Terwijl zij op reis is door Ghana wordt haar eerste ach-
terkleinkind geboren. In haar herinneringen schrijft ze:
"Met fijne dingen denk ik: 'Was pa er nog maar'. Met
nare dingen denk ik: 'Wat goed dat pa dit niet mee-
maakt'."
In de bijbelvertaling van 1951 staat over Henoch en
Noach geschreven, dat ze 'wandelden met God' - wat
de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt als 'leven in nauwe
verbondenheid met God'. Wanneer ik dat lees, denk ik
aan Janny. Ze was voortdurend met God in gesprek.
Met hem ging ze de dag door, van het wakker worden
tot het naar bed gaan.
Op zaterdag 23 februari hebben we afscheid van haar
genomen in een kerkdienst in de Eshof. Daarna is ze
bij haar echtgenoot Klaas in het graf gelegd op het
oude deel van de begraafplaats.
In haar verliezen we een lieve vrouw, die met hart en
ziel bij dit dorp en bij de Eshofgemeente hoorde.
Negenenveertig kinderen, partners, kleinkinderen en
partners en achterkleinkinderen laat ze achter. Dat zij
en wij allen haar gedachtenis hoog mogen houden.

AFWEZIG
In het weekend van 15 tot en met 17 maart ben ik niet
op het honk. Bartjan van Tent, zoon van Pim en Etta,
woont sinds enkele jaren in Parijs en is daar lid van de
Nederlandstalige protestantse gemeente. Die was in de
periode van predikantswisseling op zoek naar voorgan-
gers en kwam dankzij Bartjan ook bij mij terecht. Op
17 maart mag ik er een kerkdienst leiden.
Ik hoop dat het niet nodig zal zijn, maar mocht er in
dit weekend aan een predikant behoefte zijn, dan weet
Frits Harmsen (2535532) de weg.

Ellie Boot

BOEKBINDEN.
U kunt al uw boeken laten repareren , waarbij u
alleen het gebruikte materiaal betaalt.
Voorbeeld : Onlangs heb ik een oude bijbel
gerepareerd.: 25 uur werk, gebruikt materiaal
€ 15,00 . Dus kosten € 15,00 !!
Behalve bijbels en zangboeken ook muziekboeken,
puzzelboeken (vooral de ruggen) en voor u
andere waardevolle boeken

U kunt uw boeken meegeven aan:
mevrouw Trudy Julsing:
Bijenvlucht 8  Tel: 2537820
Email: trudy.julsing@live.nl
of contact opnemen met::
C.Maarsen  Parelduiker  19  3831 GG  Leusden.
Telefoon (033) 4953111
n.b. Laat vooral leren  boeken nakijken !!!
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BEVESTIGING  VAN AMBTSDRAGERS -
10 FEBRUARI

Op zondag 10 februari vierden we een feestelijke kerk-
dienst waarin vijf mensen in een ambt werden beves-
tigd. Vier van hen zetten hun ambt voort, een van hen
was 'nieuw' - tussen aanhalingstekens, want eigenlijk
was hij terug van weggeweest. Die laatste is Martie
Doppenberg. Hij schrijft over zichzelf:

"Ook mij werd gevraagd een persoonlijk stukje te
schrijven voor de Rondom ter introductie van mijzelf
als nieuwe ambtsdrager; bij deze mijn bijdrage.
Mijn naam is Martie Doppenberg. Ik ben getrouwd
met Rika, samen hebben we 3 kinderen: Alissia, Nilis
en Sharin. Ik ben samen met mijn broer Kees eigenaar
van de lokale wel bekende bouwonderneming
Doppenberg BV, die wij overgenomen hebben van
onze vader. Rika is administratief medewerkster bij
een hengelsport groothandel en de kinderen zitten op
het middelbaar en voortgezet onderwijs. Voor de mees-
ten onder de
lezers zal ik
geen onbe-
kende zijn,
ook omdat ik
een regelma-
tig kerkgan-
ger ben en
vier jaar
ambtsdrager-
schap als
diaken erop
heb zitten.
Na een perio-
de van vier jaar niet meer actief betrokken te zijn
geweest bij de kerk, was de tijd rijp er nu weer energie
in te steken. Toen ik gevraagd werd om toe te treden
tot het college van kerkrentmeesters zei ik niet meteen
ja maar ook niet meteen nee. Als je zelfstandig onder-
nemer bent, kost het veel tijd om de zaak te runnen. Je
moet dus een goede tijdsplanning voor jezelf kunnen
maken om vrijwilligerswerk erbij te kunnen doen.
Toch is het fijn om te horen dat men vertrouwen in je
heeft en je vraagt om het team weer compleet te
maken. Daarom lag de drempel om ja te zeggen niet te
hoog. Het voelt goed als men van je kennis en vaardig-
heden gebruik wil maken, om samen de kerk draaiende
te houden. Wanneer u dit leest ben ik reeds bevestigd

als ambtsdrager in de dienst van zondag 10 februari. Ik
ben nu de secretaris van het college van kerkrentmees-
ters."

In de vorige Rondom is al bericht over de bevestiging
van de andere vier ambtsdragers. Annie Hanse, die
opnieuw een termijn als diaken aangaat, zegt zelf: "Het
is goed om bij de diaconie te zijn. Daarom wil ik nog
twee jaar met de diaconie samenwerken. Het is fijn om
je in te zetten en te werken met gemotiveerde mensen.
En ook om iets te betekenen voor je medemens die het
minder heeft. Je geloof uit te dragen en je werk doen
geeft je een gevoel van verbonden zijn met elkaar."

Roel Burema schrijft: "Na al twee eerdere periodes als
kerkrentmeester ben ik hopelijk voor de meeste leden
van 'de Eshof' geen onbekende meer.
Sinds 2000 woon ik samen met mijn vrouw Agnes met
veel plezier aan de Veenlanden in Hoevelaken. In het
algemeen ervaren we hier een gemoedelijke en dorpse
sfeer en dat bevalt ons goed.
Ook in 'de Eshof' ervaar ik die sfeer en voel ik me
goed thuis. Van jongs af aan ben ik opgegroeid met de
gedachte dat je 'je talenten' niet alleen gebruikt om je
geld te verdienen, maar ook beschikbaar stelt voor de
gemeenschap. Ik geloof in de kracht van een geloofs-
gemeenschap zoals 'de Eshof', waarin je er wilt zijn
voor elkaar en voor je omgeving om zo de Boodschap
van de Bijbel gestalte te geven. Daar wil ik me graag
weer voor inzetten."

Wie wel eens speelt met de gedachte aan een duo-
ouderlingschap, moet zeker lezen wat Trudy en
Herman erover schrijven: "In januari 2009 werden wij
als duo ouderlingen bevestigd. De jaren zijn voorbij
gevlogen! Dit zegt voor ons voldoende: wij hebben het
werk steeds met veel plezier gedaan. Natuurlijk kwam
er in het begin veel op ons af: de vergaderingen met de
kerkenraad, de pastorale raad, later het moderamen en
natuurlijk ons wijkteam. Ook waren er de bezoekjes
aan de mensen in onze wijk en het organiseren van
diverse activiteiten. 
Het feit dat wij samen de functie van ouderling kunnen
delen, is prettig en fijn. Wij kunnen elkaar erbij onder-
steunen, de taken kunnen worden verdeeld. Het ouder-
lingschap is zo prima te combineren met ons drukke
werk, gezinsleven en sociale leven.
En ja........ Wij ervaren het als een voorrecht om op
deze manier ons in te kunnen zetten voor onze
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gemeente en deel te kunnen nemen aan al het wel en
wee binnen de Eshof.
Nu na vier jaar onze ambtstermijn er op zit, hadden we
niet het gevoel hiermee te willen stoppen. Wij ervaren
een fijne groep betrokken mensen om ons heen met
wie we binnen alle geledingen in de Eshof goed kun-
nen samenwerken.
Eigenlijk waren we er met zijn tweetjes snel over uit.
We plakken er nog gewoon twee jaar bij aan!"

We namen ook afscheid. Hans Nobels is acht jaar lang
penningmeester van het college van kerkrentmeesters
geweest. En André Floor was er vier jaar lang secreta-
ris. Hans was wanneer hij kon aanwezig bij de kerken-
raadsvergaderingen, betrokken als hij zich voelde bij
het bestuurlijke werk. André maakte de termijn van
vier jaar vol, nadat hij eerder een periode lang diaken
was geweest. André en Hans, bedankt namens ons
allen voor jullie betrokkenheid bij de gemeente en
voor al jullie werk!
Frans Verhagen (Kyftenbeltlaan 51) is bereid gevonden
om de functie van penningmeester in het college op
zich te nemen. Een taak waarvoor iemand niet beves-
tigd hoeft te worden als ambtsdrager, maar die het
nodige werk met zich mee brengt. Frans, geweldig dat
je dit bent gaan doen!

VESPERS

Sinds zondag 17 februari houden we om 19.00 uur een
oecumenisch avondgebed in de Eshof. Dat zal ook de
komende zondagen gebeuren, tot en met de laatste
zondag in de veertigdagentijd (24 maart). Door stilte,
muziek en meditatie hopen we ons voor te bereiden op
het naderende Paasfeest.

Met het oog op de troonswisseling zijn er teksten over
koningen gekozen als bijbelse lijn voor deze vesperse-
rie. Ook trekken we de lijn door die op zondag 10
februari is ingezet: op wat voor wijze worden in de bij-
bel aan de koning richtlijnen voor duurzaamheid gege-
ven? Hoe laten die zich vertalen naar onze tijd van
ecologische crisis? Middenin de veertigdagentijd, op
zondag 10 maart: 'laetare' wordt het thema duurzaam-
heid toegepast in een sobere maaltijd. U bent van harte
uitgenodigd. Voor de maaltijdvesper van 10 maart is
geen opgave noodzakelijk: we delen het eten dat ons
gegeven wordt.

PAASVIERINGEN

Op Witte Donderdag, 28 maart, zijn we te gast in een
open dienst in het Pauluscentrum. We zullen in die
dienst geen brood en wijn delen, maar op een andere
manier stilstaan bij het laatste avondmaal van Jezus en
zijn vrienden: we zullen kijken naar het vijfluik van de
Russische fotograaf Raoef Mamedov. In een recensie

in Trouw van februari dit jaar staat: "Naar het voor-
beeld van Da Vinci's beroemde werk uit Milaan (1497)
en geïnspireerd door het licht van Caravaggio en ande-
re grote schilders uit de christelijke traditie als Giotto
en Van Eyck en El Greco, liet Mamedov vier mannen
en een vrouw die geboren werden met het syndroom
van Down in wisselende samenstelling poseren als
Christus met zijn twaalf discipelen. Voor Johannes
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koos Mamedov een vrouw, Lena. Van de opstelling
maakte hij vervolgens de foto's die de illusie van een
schilderij opwekken. Een prachtig detail overigens is
het brilletje dat voor Jezus op tafel ligt. Het is het type
bril dat Raoefs twaalf jaar oudere broer vroeger droeg
en eveneens een hommage aan de componist
Sjostakovitsj, die in de jaren zestig ook zo'n montuur
droeg."

Op Goede Vrijdag zijn onze rooms-katholieke buren
bij ons in de Eshof te gast. We lezen zoals altijd het lij-
densevangelie, dit jaar zoals het wordt beschreven door
de evangelist Lukas.

De Paasnacht is het moment waarop we vieren dat het
licht het wint van de duisternis. Kinderen van de basis-
catechese zullen de nieuwe paaskaars voorzien van een
verhaal vol symbolen. In de Paasnacht zal die nieuwe
kaars binnen worden gedragen en geven we elkaar het
licht door. Teken van hoop, die ons zal doen leven. We
horen oude verhalen waarin mensen de hoop hebben
bewaard. Dio Soeteman zal in deze viering de Schrift
uitleggen.

Op Paasmorgen zullen twee kinderen ten doop worden
gehouden. De ene is Rosalina Kath-Lynn Romy, doch-
ter voor Pieter en Romy Honing-Beitler, die wonen in

Wolvega. Romy is geboren en getogen in Hoevelaken
en voelt zich altijd nog verbonden met de
Eshofgemeente. Hun beide oudste dochters zijn ook
hier gedoopt en zullen nu de doop van hun jongste
zusje meemaken.

De tweede is Brent Benjamin, zoon van Anne-Marie
en Martijn van Veldhuizen-Spruijt. Ook hij heeft twee
grote zussen: Jet en Pien.

Anne-Marie en Martijn schrijven: "Op 9 februari is
onze mooie zoon Brent Benjamin geboren! Hij maakt
ons gezin zo prachtig compleet. Wij zijn ontzettend
blij en dankbaar dat we na twee geweldige dochters
(Jet van 4 jaar en Pien van 3 jaar) alweer een gezond
kindje mochten ontvangen. Wij realiseren ons maar al
te goed dat daar niks vanzelfsprekends aan is en daar-
om willen wij Brent graag laten dopen op 31 maart."
En Romy
schrijft:
"Wederom een
bijzondere dag
voor ons, dit-
maal zal onze
derde dochter
Rosalina Kath-
Lynn Romy
gedoopt wor-
den. We vinden
het erg speciaal
dat we dit voor
de derde keer
in de Eshof
mogen doen,
net zoals bij
Kathelyne (3 jaar)
en Jocelynn (bijna 2 jaar). Met drie gezonde en mooie
dochters is ons gezin compleet. We zijn God erg dank-
baar voor ons mooie leven, onze drie kinderen en
elkaar! Al in de korte levens van de kinderen kun je
merken dat God een grote rol speelt, ik hoop dat dit
hun hele leven zo mag blijven en dat zij later, net zoals
wij nu, zelf kiezen voor het geloof en geloof een
onderdeel van hun leven uit laten maken. Met het
dopen brengen wij voor ons gevoel Rosalina en het
geloof samen, we zullen haar begeleiden en hopelijk
zal ze dit later zelfstandig doen!"

Ellie Boot
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Van harte aanbevolen
10 MAART  KERK IN ACTIE: NIEUW LEVEN
VOOR KINDEREN VAN DE REKENING
Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat
ze asielzoeker zijn, omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen, of omdat ze in een arm gezin opgroei-
en. Deze kinderen verdienen een eerlijke kans, maar

wie betaalt de rekening?
Kerk in Actie steunt organi-
saties die kinderen ruimte
geven om kind te zijn. Zoals

het werk van de Rudolphstichting voor kinderen die
niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vandaag is de
collecte bestemt voor kinderen van de rekening in
Nederland. Met uw bijdrage kunt u deze kinderen een
toekomst geven. Helpt u mee om dit mogelijk te
maken? Van harte aanbevolen!

17 MAART  KERK IN ACTIE: NIEUW LEVEN
VOOR ONTHEEMDEN IN COLOMBIA
Deze zondag staat het werk van Mencoldes voor ont-
heemden in Colombia centraal. Al meer dan vijftig jaar
zit de Colombiaanse bevolking klem tussen rebellen-
groepen, de overheid en het
leger. Deze partijen vechten hun
strijd om macht, geld en grond
ongelofelijk gewelddadig uit. De
gewone Colombiaan op het plat-
teland is de dupe. Mencoldes
heeft een eigen opvangcapaci-
teit, maar de vluchtelingenstroom is te groot. De orga-
nisatie wil daarom de ontheemden weerbaar en zelf-
standig maken. Mencoldes doet daarom meer dan
voedsel uitdelen. De organisatie biedt eerste hulp, helpt
bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat deze mensen
krijgen waar ze recht op hebben: onderdak, medische
zorg, voedsel, scholing en werk. 

24 MAART  KERK IN ACTIE: ZORG VOOR
NIEUW LEVEN IN MALAWI 
Op de laatste zondag van de 40dagentijd staat we stil
bij het werk onder moeders en kinderen in Malawi.
Het Uchembere Netwerk in Malawi zet zich in voor de
levens en gezondheid van zowel de moeders als de
baby's in de vaak moeilijk bereikbare plattelandsdorp-
jes.

In Malawi wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk
goede gezondheidszorg is. Het land heeft de hoogste
moeder- en kindsterfte ter wereld. Daarom heeft Kerk
in Actie met steun van partnerorganisaties en lokale

kerken het Uchembere Netwerk in het leven geroepen.
Dit netwerk brengt ruim 125 moedergroepen essentiële
kennis bij over geboorte, borstvoeding en gezondheid.
Zo leren de plattelandsmoeders het belang van profes-
sionele zorg kennen en durven ze er ook voor te kiezen
door in het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis. 

ONZE EIGEN DIACONIE OP GOEDE
VRIJDAG 29 MAART
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving;
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moei-
lijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en
soms zelfs hard nodig. 

30 MAART
PAASNACHT:
NIJKERKS
DIACONAAL
BERAAD
Een paar jaar geleden hebben de diaconieën van een
twaalf - tot veertiental Nijkerkse, Hoevelakense en
Nijkerkerveense kerken elkaar gevonden in de volgen-
de uitgangspunten:
* gebruik maken van elkaars ervaringen,
* samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
* onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving
vergroten
* samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is. 
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel mee
bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje.

31 MAART 1E PAASDAG: PROTESTANTSE
KERK NEDERLAND JOP JEUGDWERK
Met Pasen is er nieuws. Goed nieuws! We vieren de
opstanding van Jezus. Het verhaal van Jezus gaat door.
Er is nieuw leven! Ook vandaag vertellen wij het ver-
haal door aan de volgende generatie, aan onze
(klein)kinderen. Daarom staat in de Paascollecte het
werk van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk, centraal. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor de ontwikkeling van materialen,  zoals
de meer dan 400 gratis werkvormen die in de plaatse-
lijke gemeenten bij het jeugdwerk kunnen worden
gebruikt. Maar ook voor de toerusting van de vrijwilli-
gers in het jeugdwerk. Met uw bijdrage aan de collecte
maakt u het jeugdwerk in de kerken mogelijk. We
bevelen de collecte van harte bij u aan. 
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AAN AL ONZE GEMEENTELEDEN

BASISCURSUS PASTORAAT
(SEPTEMBER 2013)

In 2012 hebben we voor het eerst een basis-
cursus pastoraat gestart  voor gemeenteleden
die op één of andere manier binnen de Eshof
zich nu of in de toekomst willen bezighouden
met een vorm van pastoraat toe te rusten. Dit
kan zijn als contactpersoon, diaken, ouderling
of als vrijwilliger.
In het najaar van 2013 willen we graag hier
een vervolg aan geven door een herhaling van
deze cursus en een mogelijk vervolg op de
cursus van afgelopen jaar.

WAT HOUDT DE CURSUS IN?
De basiscursus pastoraat is een interactieve cursus van
drie avonden. Er is een basis waarbij een drietal onder-
werpen een rol speelt:

De eerste avond verkennen we met elkaar het begrip
pastoraat. Wat is pastoraat, wie doen pastoraat? Wat
verwacht degene die bezocht wordt  van ons, welke
mogelijkheden hebben we zelf en welke visie heeft de
gemeente op pastoraat? Ook willen we nagaan hoe we
in het verleden pastoraat hebben ervaren en gaan we
na wat de Bijbel ons te zeggen heeft over pastoraat.
Als er nog tijd over is kunnen we een oefening doen
met als thema: luisteren.
De tweede avond denken we na over de vraag: wat is
een goed gesprek, hoe kunnen we tot de kern komen in
een gesprek? Welke houding is nodig? Door middel
van  een rollenspel oefenen we een of meerdere casus-
sen. Een mogelijkheid is om op deze avond ook te kij-
ken naar de organisatie van het pastoraat in de eigen
gemeente. De tweede avond staat dus vooral de prak-
tijk van het werk in het pastoraat centraal. Hoe krijg ik
een afspraak met mensen, wat vertel je wel en niet tij-
dens een bezoek, hoe voer je een gesprek? Maar ook:
hoe luister je, hoe ga je om met kritiek en hoe rond je
vervolgens een gesprek weer af?
De derde avond staat in het teken van bidden en bijbel
lezen. Aan de orde komen onder andere de vragen:
welke verwachtingen zijn er? Wanneer bid je en wat
bid je tijdens een pastoraal bezoek? Waaruit bestaat
een gebed? Ook worden suggesties gegeven voor het

lezen van bijbel teksten.
Maar ook andere onderwerpen kunnen deze avond aan
de orde komen zoals  het oefenen in gespreksvaardig-
heden. De deelnemers aan de cursus kunnen zelf ook
zelf onderwerpen inbrengen die zij graag aan de orde
willen stellen.

De deelnemers aan de cursus ontvangen het boekje
'Pastoraat voor iedereen' van Drs Nynke Dijkstra-
Algra.

VOOR WIE?
Iedereen in onze gemeente mag deelnemen aan deze
cursus. Het maximale aantal deelnemers is 12. Dit om
voldoende aandacht te kunnen geven aan een ieder die
hieraan deelneemt.

DOOR WIE EN WANNEER?
De cursus zal gegeven worden door Aart Peters. Hij is
gemeente adviseur van de PKN voor o.a. Nijkerk. Aart
heeft de cursus ook afgelopen jaar gegeven, waarbij hij
zich goed had voorbereid op onze plaatselijke situatie.
De data van de cursus zullen met hem overlegd wor-
den, zoals het er nu uitziet zullen de avonden  plaats-
vinden in september/oktober, van 20.00 tot 22.00 uur
in de Eshof.

Graag opgeven voor 1 April 2013 !

Namens de Pastorale Raad,
Herman Julsing

Opgave voor deelname kan bij: 

Herman Julsing
Tel: 033-2537820
Email: herman.julsing@live.nl

Hetty Veldhuizen - den Daas
Tel: 033-2536403
Email: hettyveldhuizendendaas@gmail.com
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Pastoraal medewerker
AAN AL ONZE GEMEENTELEDEN

PASTORAAL MEDEWERKER IN DE
ESHOFGEMEENTE

Bouwen aan identiteit, dit is waar we met elkaar mee
bezig zijn. 
Binnen het pastorale werk waar Ellie en de Pastorale
Raad beiden hun taak in hebben willen we aandacht
kunnen geven aan diegenen die dit nodig hebben. Van
een luisterend oor tot aan specifieke hulp. In de prak-
tijk is dit niet zo eenvoudig. Pastorale ouderlingen en
contactpersonen proberen zo goed als zij kunnen deze
taken op zich te nemen. Ellie ondersteunt hen hierin en
is er voor diegene die meer specifieke zorg nodig
heeft. Niet elke ouderling of contactpersoon heeft de
nodige "bagage" om dit te kunnen doen. Binnen de
Pastorale Raad is daar in dit kader over gesproken en
gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit en de
mogelijkheden voor bredere aandacht te verbeteren,
waarbij we uitgaan van de situatie dat alleen Ellie als
professionele kracht beschikbaar is.

HOE ZIEN WE DE PASTORALE ZORG NU?

We kunnen het pastoraat in onze gemeente indelen in
drie niveaus van zorg:
? Basiszorg
? Specifieke zorg
? Professionele zorg
De basiszorg is een taak van iedereen en wordt onder
andere uitgevoerd door de wijkteams, in het bijzonder
door de pastorale ouderlingen en contactpersonen en
door enkele diakenen. De professionele zorg ligt bij de
predikant(en), in samenwerking met andere deskundi-
gen. 
De specifieke zorg zal in de toekomst, waar gewenst,
mede ingevuld kunnen worden door daarvoor opgelei-
de leden uit de gemeente (de pastoraal medewerkers)
en kan bestaan uit langduriger pastorale (na)zorg.

PROFIELOMSCHRIJVING VAN EEN 
PASTORAAL MEDEWERKER 

Hij of zij is iemand, die namens de gemeente en daar-
toe aangesteld door de kerkenraad het pastorale contact
onderhoudt met een aantal gemeenteleden.
De medewerker en ambtsdragers  treffen elkaar regel-
matig in de Pastorale Raad (4-5 maal per jaar). 

De pastoraal medewerkers, ouderlingen en diakenen
hebben ieder hun eigen functie. De pastoraal medewer-
ker heeft een specifieke bezoektaak. Hij/zij maakt geen
deel uit van de kerkenraad.
De pastoraal medewerker en de ambtsdragers werken
op gelijkwaardig niveau met elkaar samen. 

De taak van een pastoraal medewerker is het verrichten
van bezoeken in de categorie 'speciale zorg', namelijk
in bijzondere pastorale situaties. Daarbij kan men den-
ken aan bijvoorbeeld ernstige ziekte, ziekenhuisopna-
me, verlies van werk en dergelijke. Ouderlingen, predi-
kant en pastoraal medewerkers houden nauw contact
met elkaar over alle pastorale zorg.

De pastoraal medewerker in de gemeente  volgen de
Uitgebreide Training Pastoraat voor Vrijwilligers  die
gegeven wordt door professionele trainers van het
Centrum voor Toerusting en Educatie  Ze ontvangen
daarvoor een certificaat. Ze  nemen geheimhouding in
acht ten aanzien van hetgeen hen vertrouwelijk wordt
meegedeeld.  Ze worden door de kerkenraad benoemd
en aan de gemeente voorgesteld. Voor de continuïteit
van het werk is het van belang dat pastoraal medewer-
kers zich tenminste drie jaar beschikbaar stellen.

VAN START

De training kan dit najaar gevolgd worden door 1
gemeentelid.
De training bestaat uit een achttal vrijdagen waarop de
cursisten intensieve studie maken van de pastorale
praktijk. Ze moeten daarbij zelf ervaringen inbrengen.

Als jou het wat lijkt om als pastoraal medewerker bin-
nen onze gemeente mee te gaan draaien, neem dan
contact op met Herman Julsing. Wij nodigen je dan uit
voor een oriënterend gesprek.

Namens de Pastorale Raad
Herman Julsing.

Opgave voor deelname kan bij: 

Herman Julsing 
Tel: 033-2537820 Email: herman.julsing@live.nl

Hetty Veldhuizen - den Daas 
Tel: 033-2536403 Email: hettyveldhuizendend-
aas@gmail.com
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Kerkendag 2013
Het zal u niet zijn ontgaan dat het dit jaar 600 jaar
geleden is dat Nijkerk stadsrechten heeft gekregen.
Daarover is de laatste maanden in de pers al veel gepu-
bliceerd. Bij de viering spelen ook de kerken een
belangrijke rol. Je kunt zeggen dat de kerken en hun
leden de afgelopen 600 jaar een belangrijke rol hebben
gespeeld in de ontwikkeling van Nijkerk. Het is daar-
om dat de kerken van Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken de handen ineen hebben geslagen om in
het kader van Nijkerk 600 een bijdrage te leveren aan
de viering van dit feit.
In het kader hiervan is de Stichting Kerken in de
Schijnwerper opgericht (SKS). Deze Stichting heeft
als doel de betrokkenheid van alle kerken in de
gemeente Nijkerk in het kader van de viering van
Nijkerk 600 vorm te geven. Dit zal plaatsvinden in de
vorm van een 'open kerkendag' op 8 juni en een sym-
posium op 28 september in de Fonteinkerk te Nijkerk.
In het kader van dit artikel zal ik mij beperken tot de
kerkendag op 8 juni.

De kerkenraad van 'de
Eshof' heeft in het
voorjaar van 2012
besloten om mee te
doen aan de kerkendag
2013. Het blijkt dat
vrijwel alle kerken in
Nijkerk, Nijkerkerveen
en Hoevelaken positief
hebben gereageerd op
de oproep om mee te
doen. Dat betekent 19
deelnemende kerken. Slechts de Hersteld Hervormde
Kerk in de drie kernen ziet af van deelname. In
Hoevelaken zullen naast 'de Eshof', de Hervormde
Dorpskerk en de St.Paulus Geloofsgemeenschap mee-
doen.

Zoals gezegd vindt de kerkendag plaats op 8 juni a.s.
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Zet u deze zaterdag al vast
in uw agenda. Het doel van de kerkendag is 'het creë-
ren van een open ruimte waarin de kerken zich presen-
teren aan de inwoners van de gemeente Nijkerk'. Dat
zal plaatsvinden door een zgn.'kerkenpad'. Een route
van kerk naar kerk die per fiets of (bij slecht weer) met
de auto afgelegd kan worden. Er zullen routeboekjes
verschijnen waarin alle deelnemende kerken beschre-
ven worden. Natuurlijk kunnen alle kerken bezocht
worden, maar dat zijn er wel veel. Er zullen dan ook
'themaroutes' ontworpen worden en u kunt uiteraard

ook een eigen selectie maken. Het is de bedoeling dat
de route bij elke kerk opgepakt kan worden. Uitgaande
van een mooie zonnige zaterdag is dit uiteraard een
prachtige gelegenheid een aantal kerken te bezoeken
en en passant van een mooie fietstocht te genieten. Het
is de bedoeling dat de kerken niet alleen open zijn
maar ook een programma te bieden hebben.

Wat hebben wij als 'Eshof' voor de bezoekers in petto.
Om een programma op te tuigen is in het najaar van
het vorig jaar een projectgroep in het leven geroepen
bestaande uit Ineke van den Berg, Aalt van de Pol, Jan
Baas. Jan Duijnhouwer en Frits Harmsen. Deze groep
heeft een programma ontworpen waarin 'voor ieder
wat wils' te vinden is en waaraan bezoekers ook kun-
nen meedoen. Het centrale thema luidt: Muziek,
Kunst en Historie.
Aan het muziekprogramma werken onze cantorij en
kerkmusici mee; het onderdeel 'kunst' komt voor reke-
ning van de liturgische schikgroep en de 'historie' is in

handen van enkele Eshof leden die ook deel uitmaken
van Historisch Hoflake. En last but not least zal ook de
Grace Home groep present zijn met een terugblik op
de jongerenreis. Kortom, ook als u niet (een gedeelte
van) de route fietst, is een bezoek aan de Eshof meer
dan de moeite waard.

In een volgend nummer van Rondom zal meer in
detail ingegaan worden op de programma onderdelen.
Ook zal het programma van de Hervormde Dorpskerk
gepresenteerd worden.

Namens de Projectgroep Kerkendag 2013,
Frits Harmsen.
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De komende periode leven we toe
naar de Pasen. Deze zondagen krijgen we in

de kerk telkens een plaat van de dominee mee
naar de kinderdienst. Benieuwd wat we daar-
op zullen zien en wat we erover kunnen ver-
tellen! Als we terugkomen uit de kinderdienst
nemen we de plaat weer mee de kerkzaal in.
Daar plakken we de plaat op een heel grote
plaat die al in de kerk staat. Iedere week
wordt de grote plaat verder gevuld.
We zullen tijdens de kinderdienst verhalen
gaan horen over David.
Soms zijn dat best moeilijke verhalen. Dit
komt omdat ze lang geleden zijn gebeurt en
het soms moeilijk is je dit voor te stellen.
Samen met de leiding van de kinderdienst kan
je erover praten en we zullen je dan helpen
het te begrijpen.
Terwijl ik hierover nadacht moest ik denken
aan een ander verhaaltje wat vaak gelezen
wordt in de tijd van Pasen. Dat verhaal heet
de graankorrel en de mier en kun je hieron-
der lezen.

DE GRAANKORREL EN DE MIER. 

Mieren zijn echte verzamelaars. Ze leggen grote voor-
raden aan. Ze slepen zich een breuk. Ook Maarten de
mier is druk bezig met het aanleggen van een winter-
voorraad. Hij heeft een grote graankorrel op zijn rug.
Eigenlijk is de graankorrel te groot voor Maarten. "Wat
loop je te zeulen", hoort Maarten. Hij blijft staan. Hij
legt de graankorrel neer en kijkt verbaasd om zich
heen. Hij ziet niemand. Misschien heeft hij het
gedroomd dat hij iemand hoorde. Hij wil de graankor-
rel weer op zijn rug sjorren. "Lieve mier, waarom
neem je me eigenlijk mee?" Tot zijn stomme verbazing
merkt Maarten dat het de graankorrel is die tegen hem
praat. "Wil je weten waarom ik je meeneem?" vraagt
Maarten. 'Snap je dat dan niet. Wij hebben je nodig
voor de winter. Ik breng je naar onze voorraadkamer."
"Ja maar" zei de korrel, "ik wil niet opgegeten worden.
Ik wil verder leven." "Dat kan wel zijn" zei Maarten,
"maar alle korrels die achterblijven op het veld zijn

voor de dieren. Dat is altijd zo geweest."
"Luister" zei de graankorrel. "Ik doe je een voorstel.

Als je mij hier laat geef ik je volgend jaar honderd
graankorrels voor je voorraadkamer." Ongelovig kijkt
Maarten de graankorrel aan. Honderd korrels in ruil
voor één? Zou dat kunnen? Stel je voor! "Hoe weet ik
dat je me niet voor de gek houdt?" vraagt Maarten.
"Dat moet je geloven", zegt de graankorrel."Het is een
geheim. Doe nu maar wat ik je zeg. Stop me onder de
grond en kom volgend jaar terug." Het is te proberen.
Daarom graaft Maarten een kuiltje en stopt de graan-
korrel onder. Bij de plek legt hij drie steentjes. Dan
kan hij de graankorrel terugvinden. Glimlachend gaat
hij terug naar de andere mieren. "Er valt niets te
lachen", zeggen ze boos als Maarten zonder iets terug
komt. "Moet je niet voor morgen zorgen?" Maarten
zegt niets. "Wacht maar", denkt hij." Ik heb straks
meer gespaard dan jullie allemaal bij elkaar." Elke dag
gaat hij kijken, maar er gebeurt niets. Het wordt win-
ter. Het vriest, het sneeuwt. Er is niets te zien. Maar
dan wordt het lente. Het wordt elke dag een beetje
warmer. En toen gebeurde het. Bij de drie steentjes
komt een groen sprietje uit de grond. Het is anders dan
hij verwachtte, maar Maarten voelt dat dit het begin is
van iets groots.

Dit verhaaltje vertelt ons verschillende dingen.
Onder andere dat je geduld wordt beloond. De mier
wachtte en wachtte, maar het komt uiteindelijk alle-
maal goed.
Vervolgens horen we dat je soms iets moet wegdoen of
weggeven om er later iets beters voor terug te krijgen.
Denk maar eens aan God, wat moest hij weggeven om
er later iets beters voor terug te krijgen?
Ik praat hier graag verder met je over. Misschien een
van de komende zondagen in de kinderdienst? Tot dan!

Jolanda van den Berg,
namens de leiding 

van de kinderdienst.

Kinderdienst



Nog een paar maanden, dan is het er einde-
lijk! Het nieuwe liedboek. Na een voorberei-
dingstijd van zes jaar.
In de Rondom van september heb ik reeds
enige basiskennis verschaft omtrent de ver-
schillen tussen psalmen, gezangen en praise-
liederen. In het onderstaande artikel licht ik
graag een aantal achtergronden van het lied-
boek toe. Voor uitgebreidere informatie ver-
wijs ik u naar www.liedboek.nl.

INLEIDING
In 2007 heeft een achttal synodes van verschillende
kerken besloten dat er een nieuw liedboek moest
komen. Daartoe is speciaal een stichting in het leven
geroepen: de Interkerkelijke Stichting voor het
Kerklied. De ISK heeft met grote inzet en in een bij-
zondere projectorganisatie van vele deskundigen dit
project aangepakt en is nu bezig met de afronding.
Precies veertig jaar nadat het "Liedboek voor de
Kerken" is gepresenteerd komt het nieuwe liedboek
uit, met de titel "Liedboek, zingen en bidden in huis
en kerk".

LIEDKEUZE
Was er in 1973 nog een redelijke mate van uniformi-
teit in de liedkeuze binnen de betrokken kerken, daar-
van is in de huidige kerkelijke maatschappij veel
minder sprake. Je kunt gemeentes enigszins typeren
als:
- Basisbeweging
- Oecumenisch protestant
- Klassiek gereformeerd
- Evangelicaal (praise and worship)
Doorgaans gaat het om accentverschillen. Daardoor
komen er vooral veel mengvormen voor. Bij de
samenstelling van het nieuwe liedboek is rekening
gehouden met die pluriformiteit en dus de grote ver-
scheidenheid in behoefte aan liederen.  
De ontwikkeling van nieuwe liederen is na de ver-
schijning van het liedboek voor de kerken volop
doorgegaan. Om een zo compleet mogelijk beeld te
hebben van wat verschenen en beschikbaar is, om

daarna keuzes te maken in wat wel en wat niet wordt
opgenomen, is gewerkt met een achttal
aandachtsvelden:
- Psalmen (berijmd en onberijmd)
- Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken 
- Nieuwe Nederlandse en buitenlandse

liederen (na 1973)
- Kinder-, jeugd- en tienerliederen
- Liturgische gezangen
- Overige zangvormen (o.a. canons)
- Gebeden en teksten voor meditatie

ONZE LITURGIE
Naar verwachting bevat het nieuwe liedboek een
1000-tal liederen. Behalve wat voorbeeldliederen is
er op dit moment nog geen compleet overzicht van
wat er straks allemaal in te vinden is. We kunnen dus
op dit moment nog geen begin maken met het in
kaart brengen van de liederen die zouden kunnen pas-
sen bij de manier waarop wij in de Eshof de liturgie
vieren, of liederen die we om andere redenen graag
zouden toevoegen aan ons repertoire.
In de Eshof hebben we in de achterliggende jaren ons
vertrouwd gemaakt met een groot scala aan prachtige
liederen die hun oorsprong vinden buiten het lied-
boek. Een heleboel van die liederen vinden we straks
terug in het nieuwe liedboek. Daarnaast biedt het
liedboek ons straks een aantal nieuwe mogelijkheden,
waar we op een goede manier onze keuzes uit moeten
maken. Het wordt ongetwijfeld een boeiende en
inspirerende ontdekkingstocht die ook aan de kerk-
muziek een nieuwe impuls kan geven.
Hoe we concreet in de Eshof aan de slag willen gaan
zal in een van de volgende nummers van de Rondom
aan de orde komen. Op zondag 9 juni zullen we in
een dienst, waaraan ook de cantorij meewerkt, uitge-
breid aandacht aan het nieuwe liedboek besteden.
Op de site http://www.liedboek.nl/uitgaven vindt u de
verschillende uitvoeringen ervan. Als u wilt, kunt u
via deze site of via Hoevelakense boekhandel Het
Laakmannetje (www.hoevelakenseboekhandel.nl) uw
eigen liedboek bestellen.
Heeft u zin om bij de introductie van het nieuwe lied-
boek te zijn, houd u dan alvast zaterdag 25 mei vrij.
Met de bus van de familie Boezeman rijden we met
al wie mee wil (maximaal 40 mensen) naar
Monnickendam om alles van dichtbij mee te maken!

Namens het liturgisch werkoverleg,
Rudi Coppools

Nieuw liedboek
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BOUWEN IN CAMBODJA, MEER DAN EEN
SCHAAFWONDJE

'Huizen bouwen in Cambodja'. We hadden
de verhalen van eerdere reizen gehoord, de
foto's gezien. Twee dagen zelf bouwen, en
verder de kans om het land, zijn inwoners,
zijn wonderen en zijn wonden te zien en
beter te begrijpen. In ieder geval meer dan
een gewone vakantie. Wat nog een beetje
vreemd voelde was het hoofdbestanddeel van
de reis: dat bouwen. Wat verbeeldde wij ons
dat wij met onze Gamma-kennis daar moest
laten zien hoe dat dan moest? Konden ze dat
zelf niet dan? Het waarom intrigeerde. We
gingen. En sterker nog: Mirjam en Redmar
mochten ook mee!  

Op de heenweg een flinke tussenstop in Singapore en
dus een klein bezoekje aan deze wereldstad. De vier-
kante meters zijn er onbetaalbaar, kubieke meters lij-
ken gratis. Waarom zo hoog? Omdat het kan, en
omdat het geld gezien moet worden. Omdat arbeid
niets kost, en de Nanny er zeven dagen per week
werkt. Dus was daarna het kleine vliegveldje van
Siem Reap - hoe schitterend Singapore ook was - een
soort geruststellend. Menselijke maat.

'JUST LIKE THAT'
We zouden eerst een paar dagen rondreizen door

Cambodja, beetje
wennen, en daarna
aan het werk. En
wennen was het.
Ik was een dag na
Singapore net aan
het besluiten dat
de door spung
trees overgroeide
Ta Prohm-tempel
in Angkor -
bekend van 'Tomb
Raider' - de mooi-
ste plek op aarde
was toen daar één
van onze reisgeno-

ten, middenin een gesprek, overleed. "Just like that",
zou fezkomiek Tommy Cooper gezegd hebben, zijn

stopwoordjes, die hij waarschijnlijk ook gebruikt zou
hebben wanneer hij over zijn eigen plotselinge podi-
umdood zou hebben verteld. Maar onze reisgenoot
had het eigenlijk alleen een beetje warm gehad. En
het was niet eens zó warm of zó zwaar geweest. Wat
doe je dan, wat denk je dan, hoe kijk je elkaar als
bouwteam dan in de ogen? Doorgaan of terug naar
huis? 
We gingen niet naar huis. Nog lang niet, nog lang

niet. Want we
waren er, en ter-
wijl ik het schrijf
klinkt het hoog-
dravender dan we
het voelden, met
een missie. Door
de tranen heen.
En we zagen ook
de tranen van
Cambodja, in de
woorden van
onze gids die fei-
telijk zijn familie-
tragedie vertelde.
Tranen om de

totaal verdwenen middenklasse, omdat Pol Pot alleen
boeren en rijst wilde. Om het feit dat een kwart van
de bevolking in de jaren '70 (de jaren die wij ons nog
kunnen herinneren) was uitgemoord en gemarteld,
hetgeen betekende dat iedereen boven de 40 die we
ontmoet hebben, ofwel slachtoffer ofwel dader van de
Rode Khmer was geweest. Maar, waar wij 60 jaar na
'de oorlog' (hoezo 'de'?) nog steeds achter daders aan-
zitten, bestond Cambodja het om met één intelligente
twist of mind IEDEREEN tot slachtoffer te bestem-
pelen, de aanvoerders te vervolgen en toch maar te
beginnen met weer samenleven. Dat is nog eens
Boeddhisme. Wat weer haaks staat op hoe de huidige
Europese concentratiekampen symbolen zijn gewor-
den, waar de dood slechts als herinnering aanwezig
is, terwijl op de Killing Fields de botten en botjes
steeds opnieuw bovengronds komen na een regenbui.
En je legt ze dus maar op de vitrines als je er weer
eens over één struikelt.

UITZICHT
Voor ons was het beeld van het land er een van een
uitzichtloos bestaan. Mensen op drijvende huisjes,

'Huizen bouwen in Cambodja'. 



mijlen vergezicht over het water maar nooit de kans
om verder te komen dan je bootje en de lengte van je
hengel. Of de mensen waar wij zouden gaan bouwen:
een palmbladeren hut, een magere koe, en zeker
weten dat een regenbui je spullen komt wegspoelen.
Dus je gaat maar zitten, en laat het zo. Totdat een
zekere Janne - geboren in Drenthe opgegroeid in

Canada - besloot het NIET zo te laten. Zij, wetend
dat helpen niet zou helpen, zette een minispaarsys-
teem op. Zodat die mensen een klein bedragje kun-
nen sparen, en zo met een groter bedrag van een
sponsor een veilig huis kunnen bouwen. Haar toe-
spraak zou ontroerend zijn, vertelden de organisato-
ren Cor en Giulio. En haar relaas WAS raak, omdat
ze alle misverstanden over 'helpen' en 'geven' van
voorbeelden wist te voorzien. "Geef ze geen cadeau-
tjes, want dan doe je een ander tekort, ontstaat er
ellende en kan ik het gaan oplossen. Til geen baby
op, want dan is  'ie van jou. Ze zijn gewend dat ze het
kind moeten afstaan, als tegenprestatie. Haar naaste
assistente was als zevenjarige verantwoordelijk
geweest voor 60 baby's, gevangenen van de Rode
Khmer. Ze had ze niet kunnen redden. Ze werden
gedood omdat ze huilden, of ze gingen gewoon dood.
"I'm bad", was haar conclusie over haar falen. Al wist
ze verstandelijk dat ze kansloos was geweest, omdat
haar falen voorbestemd was, omdat de Rode Khmer

uit principe alle kinderen van 'spionnen' anders toch
tegen een boom doodsloegen - ze zouden eens wraak
kunnen nemen als ze ouder werden. En eindelijk
begreep ik waarom wij huizen gingen bouwen.

ALLEMAAL TOBBERS
En we gingen huizen bouwen. Dat wil zeggen - we
gingen de huisjes afmaken: platen bevestigen en vloe-
ren timmeren. En vooral - we gingen laten zien dat de
Khmer (het woord betekent 'mensen') ons zweet
waard waren, evenals ons respect en uiteindelijk indi-
rect wat geld. Dus, we hielpen ieder gezin met tim-
meren, gingen samen met hen de ladders op en zagen
dat ze er veel handiger in waren dan wij. En zij zagen
dat ook, we keken elkaar eens aan en we lachten er
samen om. Allebei tobbers, ieder op zijn eigen
manier. En we zagen een dag later, als we terugkwa-
men voor een volgend huisje, dat deze mensen ineens
met hun toekomst waren begonnen in plaats van met
weer een zelfde zinloze dag. En weer een dag later
bezochten we een dorp waar de woningen een jaar
klaar waren, en zagen we dat deze mensen een
bedrijfje hadden opgebouwd, of een echte boerderij.
Omdat ze de oogst en hun gereedschap nu droog kon-
den houden. Een heel dorp een sociale salarisschaal
omhoog.    
Kortom - huizen bouwen in Cambodja, pijn doet het
wel. Met een alleen een mentaal schaafwondje kom
je er niet vanaf. Heeft het zin? Als er zoiets is als
maakbaarheid, dan is het nu, daar. Als er ook maar
één gezin is waar ze 's avonds na een dag hard wer-
ken nog wel eens aan elkaar vertellen over die onhan-
dige blanken, die eigenlijk best bang waren boven
aan die ladder, en ook maar gewone mensen waren,
dan hebben wij iets nuttigs gedaan.
Laura, Rinus, Mirjam en Redmar Bos, vrij naar Remus

Aussen, The Orange Wave, 
www.stichtingtoetssteen.nl

'Huizen bouwen in Cambodja'. 
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Toelichting bij de symbolische schikking
voor de 40-dagen-tijd

Op de zuil staat een spiegel van gebroken glas. Dit
beeld weerspiegelt onze gebrokenheid en staat sym-
bool voor hoe de kijk op onszelf, op de ander en op
de wereld vertroebelt en gekwetst kan zijn.
In de komende 40-dagen naar Pasen toe laten de bij-
belverhalen ons gaandeweg  beelden zien en woorden
ontdekken, die onze gedachten en inzichten kunnen
verhelderen en ons leren kijken vanuit een nieuw en
helder perspectief.
De scherven worden minder, de spiegel wordt helder.
We kunnen helder zien:
Wie ben je? Hoe kijk je naar jezelf , de ander en de
wereld om je heen?
Kijk je naar de buitenkant van jezelf, of de ander of
net als Samuel met je hart? En wat zie je dan..........?
Vergeld je kwaad met kwaad of kwaad met goed? En
wat brengt je dat?
Durf je gaandeweg de scherven, de scherpe kanten
van jezelf, de struikelblokken naar de ander toe, de
brokstukken in de wereld, weg te halen, zodat je met
een nieuwe, heldere blik in de spiegel naar jezelf, de

ander en de wereld kunt kijken?
Met dit beeld voor ogen hopen we uiteindelijk na 40
dagen uit te komen bij Pasen: Heelheid voor een
nieuw begin!

Namens de liturgische schikgroep.

40 Dagen te gaan.............

VRAAG HET DE HULPDIENST

Het is koud en glad,
U gaat voor boodschappen,
Liever niet op pad.
Je loopt te bibberen
Van angst, om met de hond,
Van de weg te glibberen,
U moet naar ziekenhuis,
Arts of pedicure,
Je moet er tijdig wezen
En durft geen fiets te sturen.
Loop niet zo te vrezen
Als het echt niet kan,

Bel de Hulpdienst dan.
Bel dan 2537800,
Dat is de Hulpdienst telefoon.
Die zijn niet verwonderd,
Die vinden elke vraag gewoon!!!.

En voor laatste levensdagen,
Zo graag thuis doorgebracht.
Kunt u ondersteuning vragen
De Hulpdienst heeft daarvoor,
Kundige mensen, vol aandacht.

Willemien van Putten
Hulpdienst Hoevelaken
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Palmpasen

Palmpasen
Zondag 24

maart
We willen graag samen met jou de palmpaasstokken versieren.
We kunnen samen gezellig bezig zijn met het versieren van de stokken. 
We gebruiken hiervoor allerlei mooie kleuren papier, snoep en chips, een broodhaantje en nog meer lekkers.

Als we klaar zijn gaan we de stok-
ken laten zien in de kerk.
We starten om 10.00 uur in de ruim-
te van de kinderoppas.

Van de redactie
De winter was lang zong een inmiddels bejaarde zangeres ooit. ook onze winter duurt lang deze keer. Of dat
zonder liefde is laten we in de midden. Feit is dat zolang we samen een kerkelijke gemeenschap kunnen en wil-
len vormen, er begrip en aandacht voor elkaar nodig is.
De jongste cijfers van de gezamenlijke kerken zijn als we het getal heilig achten, zorgwekkend. Veel kerken
moeten hun deuren sluiten wegens afnemend  ledental.
Toch mogen we ook denken aan waar twee of drie in Mijn naam aanwezig zijn, ben Ik in hun midden. En al
zijn veel van onze kinderen geen kerkgangers meer, toch praten ze onderling wel degelijk over geloof en de
praktische betekenis daarvan. Mooi toch?

Fokke Kooistra
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"Als zoeker putten we onszelf uit met pogingen
om te accepteren wat er is,

om  mededogend en vredelievend te zijn,
om gelijkmoedig en geweldloos te zijn,

om ons niet te identificeren met het denken,
om hen die ons kwetsten te vergeven,

om niet te oordelen,
om in het hier en nu te zijn,
om te stoppen met zoeken,

om ons aan het leven over te geven,
om alles er te laten zijn zoals het is……

Niet beseffend dat deze kwaliteiten nimmer het resultaat
zullen zijn van onze inspanningen als zoeker, maar reeds aanwezig zijn

als de natuurlijke kenmerken van wie we werkelijk zijn."
(Erik van Zuydam)

Met deze tekst (met dank aan Dietrix, die haar bij ons onder de aandacht bracht) wil ik het verhaal beginnen over
mijn ervaring in de Sint Adelbert Abdij in Egmond Binnen. We waren er te gast in het weekend van 15, 16 en 17
februari. 

In deze tekst herken ik mijn voornemen om in het klooster eens goed op zoek te
gaan naar mezelf. Want wat stel je je voor bij een verblijf in het klooster voor een
weekend? Ik dacht: RUST, even aandacht voor mezelf, mezelf de tijd gunnen om
tot diepere gedachten te komen en ja, een kijkje in de keuken van monniken leek
mij ook erg interessant. Ik dacht in mindere mate aan de vraag: Hoe zit het nu met
mijn geloof? Wat geloof ik nu eigenlijk? Ik had niet echt behoefte om daar diep-

gang in te vinden. En laat ik daar nou de
mooiste gesprekken over gevoerd hebben,
in dit weekend. Mijn geloof! Hoe zie ik
dat? Hoe ziet de ander dat…? Zo bijzon-
der!

Natuurlijk heb ik ook rust gehad,
geen kindjes die toch veel aan-
dacht vragen overdag en 's nachts.
Als ik ging ontbijten smeerde ik
alleen voor mezelf, ook wel eens
lekker. We hebben geschilderd,
wat ik leuk vond om een keer te doen en waar ik normaal nooit de tijd
voor neem. Me terugtrekken als ik daar behoefte aan had en niemand die
daar bewaar tegen maakt, heerlijk! Eten in stilte, saai! Maar ik kon dat
uiteindelijk heel erg waarderen. 
Maar die gesprekken, die waren erg waardevol! Die hebben mij het mees-
te gebracht. Een groep met jonge meiden, die zich zo kwetsbaar durfden
op te stellen. En waar ieder zo eerlijk was over haar geloofsbeleving. Dat was het waar mijn geluk van dat week-
end lag. Ieder liet de ander in haar waarde, we respecteerden elkaars mening of beleving… Ik heb veel gehad aan
dingen die anderen zeiden. Ze benoemden regelmatig wat ik voelde terwijl ik er zelf geen woorden voor vond.
Voor mij een vertaling uit onverwachte hoek waar ik niet specifiek naar "opzoek" was maar die voor mij zeer
waardevol bleek. Hanneke, Mendi, Dietrix, Linda en Ellie, bedankt! Ik had dit voor geen goud willen missen…

Ingrid Kroneman-Stevens

Kloosterweekend
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Impressie van de vergadering van de kerken-
raad van 24 januari 2013.

Elke vergadering van de kerkenraad wordt geopend
door één van de ambtsdragers. De opening kan bestaan
uit een bijbelgedeelte, een gedicht, passages uit een
boek of tijdschrift. Een ieder is daar vrij in.
Evert Veldhuizen had gekozen voor een artikel van
Geertje de Vries uit het blad 'Geloven in Nederland'.
Naar aanleiding hiervan hebben we een tijdje gespro-
ken over de huiskamerontmoetingen die door de
Pastorale Raad worden georganiseerd en waarbij het
thema 'geloven' centraal staat. In een overwegend
zakelijke vergadering is het altijd goed om te beginnen
met een bezinningsmoment waardoor we ons bewust
blijven van waar het werkelijk in de kerk om gaat. En
het onderwerp 'geloven' leende zich daar bij uitstek
voor, al was de tijd natuurlijk veel te kort. 
En die tijd hadden we hard nodig om b.v. van de pro-
jectleiding van  Grcace Home te vernemen hoe zij
terugkijken op de jongerenreis en vooruitkijken naar
komende activiteiten. We zijn nu het derde jaar van het
project ingegaan en de vraag werpt zich op hoe onze
betrokkenheid bij Grace Home wordt gecontinueerd
als het project officieel wordt afgerond.
Maar voordat we aan deze vraag toekwamen, werd op
een heldere wijze uiteengezet wat de doelen zijn van
het project en in welke mate deze tot op heden zijn
gerealiseerd.. 
De vier hoofddoelen zijn:
¢ Ontmoeten
¢ Bouwen
¢ Onderwijs
¢ Continuïteit
In het kader van deze impressie voert het te ver om in
detail te beschrijven wat er m.n. tijdens de jongerenreis
gebeurd is om deze doelen te realiseren, maar als u de
evaluatiebijeenkomst in de Haen hebt bezocht, heeft u
daarvan een goede indruk gekregen. En er volgen nog
wel meer gelegenheden om u op de hoogte stellen van
wat er allemaal is gebeurd. De kerkenraad was zeer
onder de indruk van alle acties en activiteiten die bij-
gedragen hebben om de gestelde doelen vrijwel alle te
realiseren. Gedegen voorbereiding en een realistisch
verwachtingspatroon zijn van doorslaggevend belang
gebleken. Ook werden we als kerkenraad in woord en
beeld op de hoogte gesteld hoe het verblijf in India is
verlopen.
De continuïteit na afsluiting van het project is natuur-
lijk een hoofdstuk apart. Het project wordt weliswaar

afgesloten, maar dat betekent niet het einde van onze
betrokkenheid bij Grace Home. De ZWO en de ker-
kenraad gaan nadenken op welke wijze het vervolg
gestalte kan krijgen.
Grace Home was weliswaar een belangrijk maar niet
het enige onderwerp dat besproken is. De oecumeni-
sche samenwerking met de St.
Paulusgeloofsgemeenschap was aan de orde n.a.v. het
jaarlijkse overleg met de locatieraad. Door een gebrek
aan voorgangers wordt het steeds moeilijker het kerk-
dienstrooster sluitend te krijgen. N.B. Inmiddels is
bekend geworden dat vanaf komende zomer er nog
slechts twee vieringen per maand in het Pauluscentrum
zullen zijn. Als kerkenraad hebben we uitgesproken
van harte achter de oecumenische samenwerking te
blijven staan en de geloofsgemeenschap te ondersteu-
nen waar mogelijk. De kerkenraad zal nadenken over
een mogelijke uitbreiding van het aantal oecumenische
vieringen.
Het beschikbaar stellen van de diensten via internet is
een succes en voorziet in een behoefte. Bij drie
gemeenteleden, die niet over een internetaansluiting
beschikken, is een zgn Lucaskastje geïnstalleerd. Deze
voorziening is echter eindig omdat de provider met
ingang van maart niet langer het analoge signaal zal
doorgeven. Het college van kerkrentmeesters studeert
op een oplossing.

Wanneer 'de kuil' bij drukke diensten vol zit, zullen de
kosters en de dienstdoende ambtsdragers attent moeten
zijn op bezoekers die vanwege gehoorproblemen aan-
gewezen zijn op de ringleiding in 'de kuil'. Voorkomen
moet worden dat een kerkganger terugkeert naar huis
omdat er in 'de kuil' geen plaats meer was. Deze situ-
atie heeft zich onlangs voorgedaan.
Aan het slot van de vergadering hebben we afscheid
genomen van Hans Nobels en André Floor. Hans
Nobels is gedurende 12 jaar kerkrentmeester (penning-
meester) geweest.  Hoewel Hans  geen ambtsdrager
was, heeft hij ervoor gekozen bij vrijwel elke vergade-
ring van de kerkenraad aanwezig te zijn en dat heeft de
kerkenraad zeer gewaardeerd.
André Floor heeft na vier jaar ouderling kerkrentmees-
ter te zijn geweest afscheid genomen. André heeft als
secretaris nauwgezet zijn werk gedaan en zo bijgedra-
gen aan de kwaliteit van het werk van het college.
De kerkenraad is Hans en André veel dank verschul-
digd.

Frits Harmsen.

Van de kerkenraad ……………
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Grace Home nieuws 

Ook dit jaar legt de ZWO de basis voor al het
goede werk dat we in India kunnen verrich-
ten. Dankzij de bijdragen van alle Eshof leden
kunnen we ons project dit jaar afmaken.  We
denken continue vooruit en zijn heel blij met
het volwassenen team dat is opgestaan om dit
najaar naar Grace Home te gaan. Zij hebben
zich onder andere laten inspireren door de
belevenissen van de jongeren en de geweldige
terugkoppeling die we hiervan gehad hebben
met een expositie voor de hele Hoevelakense
gemeenschap in De Haen.  

VEEL WERK VERZET
Met eigen ogen konden alle aanwezigen zien hoeveel
werk er met de bijdragen vanuit Hoevelaken verzet is.
Eind 2010 vertelde pastor John over zijn plannen. Het
weeshuis was toen nog een gebouw in ruwbouw met
één etage. Nu staat er een tweede etage op waardoor er
meer ruimte is. De kinderen hebben nu aparte ruimtes
om te eten en te slapen. Dankzij de samenwerking met
Livingstone (organisator van werkvakanties) zijn er op
de buitenplaats leslokalen ingericht. Remco en Bianca
van den Burg hebben met hun sponsorbijdragen ver-
schillende extra voorzieningen getroffen, maar ook bij-
gedragen aan de verharding van het speelterrein. Meer
en meer wordt Grace Home een plek waar kinderen
onder goede omstandigheden kunnen opgroeien. Met
de bijdrage van de ZWO voor 2013 kunnen we zorgen
dat de tweede verdieping afgebouwd kan worden. Met
onze bijdragen kunnen ook nieuwe leerkrachten wor-
den aangetrokken die het onderwijs in Grace Home
naar een hoger plan kunnen tillen.

DOOR HOEVELAKEN HEEN
Er valt nog een hoop te doen, maar we mogen samen
ook best trots zijn op het bereikte resultaat en stilstaan
bij de hechte relatie die we als gemeenschap met
Grace Home hebben opgebouwd. In januari hebben we
met het jongerenteam een mooie 'Welkom'-dienst

gehad op 13 januari in de Eshof. Het voelde goed om
als team de belevingen van de weken in India te kun-
nen vertellen en te delen met alle mensen die ons zo
gesteund hebben in de afgelopen anderhalf jaar. Op
zaterdag 2 februari wilden meer dan 200 belangstellen-
den uit alle geledingen van de Hoevelakense gemeen-
schap, deelgenoot zijn van de belevenissen van de jon-
geren. De posterexpositie, presentatie en films oogsten
veel lof. Wat mooi dat we dit samen met elkaar in
Hoevelaken mogelijk maken. En wat geweldig dat Cor
en Ans Horst van 'De Haen' hier ons voor wilden spon-
soren.

VOLWASSENEN OP REIS!
Gelukkig gaat het project dit jaar nog plaatsvinden.
Met de start van de volwassenenreis luiden we de laat-
ste fase van het project in. Op dit moment staat een
groep te popelen om ook naar Grace Home te gaan. De
voorbereidende activiteiten zijn geweest en op 22 janu-
ari is het besluit gevallen om van 12 tot en met 28
oktober 2013 naar India te gaan. Een ruime twee
weken waarin ook allerlei werkzaamheden opgepakt
zullen worden: lesgeven, knutselen, sport en spel en
lichte bouwwerkzaamheden. In de komende uitgaven
van de Rondom zullen zij zich aan u voorstellen.
Binnenkort zult u in 'de Eshof' ook een symbolisch
element tegenkomen dat de reis van het volwassenen-
team markeert. Dat komt daarmee in de plaats voor de
'personen meter' en de 'kaart van India', die inmiddels
uit de kerkzaal zijn gehaald.

Namens het projectteam Grace Home, Gerwin Duine

p.s.: Volg het Grace Home project op
www.gracehome.nl.
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar
Gerwin en Esther Duine:
gerwin.esther@hetnet.nl.
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Aan mij de eer om een terugblik te schrijven op het
diaconale project van deze winter. Een lastige klus.
Want hoe kan ik in pakweg een bladzij daaraan recht
doen…? Ik waag een poging, in het besef dat ik nooit
volledig kan zijn. En begin bij het begin.

Het hele project zou er niet zijn geweest zonder
Gerwin en Esther Duine. Zij woonden tweeëneenhalf
jaar in Noida, India. Zij ontdekten er het huis, waar
pastor John Kalathil toen nog woonde en waar hij
straatkinderen opving die hij een toekomst wilde bie-
den. Hij noemde dat thuis Grace Home - huis van
dank, huis van genade, gratis thuis. Ze lieten ons als
gemeente met dit huis kennismaken. Ze zetten hun
schouders eronder om, samen met de werkgroep ZWO

en met de kerngroep waarvan ook Yvonne en Nico de
Gier, Arjan en Sierou de Vries en Wim van Vliet deel
uitmaakten, ons te winnen voor een driejarig project
van delen en ontmoeten.

Het diaconaal project zou geen kans van slagen hebben
gehad zonder de steun van u allemaal. Ruim een jaar
lang hebben vijfentwintig jongeren samen met vier
begeleiders van alles gedaan om geld bijeen te bren-
gen. Als u niet welwillend telkens opnieuw de porte-
monnee had getrokken, hadden we niets kunnen begin-
nen. Dat geldt evenzeer voor de vrijwillige bijdrage die
u doet voor het werk van de ZWO. We hebben in India
gezien wat er met dat geld gebeurt. Dat is heel veel.
En het betekent heel veel voor een grote groep leuke,
lieve, grappige kinderen die we in twee weken tijd in
ons hart hebben gesloten. Het huis waar ze wonen
groeit en wordt steeds een beetje meer af; de lessen die
ze krijgen worden, dankzij onder andere boeken en

laptops en goede docenten, van steeds betere kwaliteit.
En natuurlijk heeft wel eens iemand gedacht: "hè,
alwéér Grace Home!" Soms kan een langdurige
focus wel eens vervelen. Dat doet niets af aan het
feit dat wat er gebeurd en ontstaan is in de afgelo-
pen paar jaar, prachtig is. Dat het ook geweldig is
dat dit niet een binnenkerkelijke aangelegenheid is
gebleven, maar dat veel mensen buiten onze beide
kerkgemeenschappen zich erbij betrokken voelen.
Dat er in oktober een enthousiaste groep volwasse-
nen naar Grace Home gaat. En dat een aantal jonge-
ren en ouders besloten heeft om blijvend het levens-
onderhoud van de kinderen van Grace Home finan-
cieel te gaan steunen.

En verder - wat heeft het diaconale project



D E  E S H O F 23

Twee maanden later
gebracht?

Het heeft jongeren bij elkaar gebracht die elkaar
anders nooit uitgekozen zouden hebben. Sommigen
waren bevriend en dat was fijn voor ze, ze waren niet
alleen in de grote groep. Anderen waagden zich dapper
zonder iemand te kennen aan dit avontuur. Persoonlijk
heeft het mij veel gegeven om een aantal van hen
beter te mogen leren kennen. Het heeft ons allen
geleerd elkaar te aanvaarden en verdragen, ook wan-
neer de een wel eens minder hard liep dan de ander.
Het heeft voor sommigen de wens doen ontstaan om
de organisatie van een volgend diaconaal project op
zich te gaan nemen. Het heeft zelfs drie liefdesrelaties
opgeleverd. :

Het verblijf in India heeft sommigen een dosis kerk-
gang bezorgd die ze anders nog niet in een jaar te ver-
stouwen krijgen. Het heeft ons gedachten en gesprek-
ken opgeleverd, om mee te maken hoe pastor John en
de kinderen van Grace Home geloven. Het heeft ons
een manier van geloven geleerd die anders is dan die
van velen van ons, zonder meer of minder 'waar' te
zijn. Het heeft één van de jongeren zelfs definitief

doen besluiten om zich te laten dopen.

De contrasten tussen arm en rijk en de sobere levens-
wijze van de kinderen hebben ons meer bewust
gemaakt van onze eigen welvaart. Van alles wat wij

'zomaar' hebben. Van de betrekkelijkheid van de finan-
ciële crisis. En ook van het feit dat wij makkelijk wat
kunnen missen van de veelheid die wij hebben.

De ontmoetingen met de kinderen en met volwassenen
hebben contacten opgeleverd die altijd speciaal zullen
blijven. We zijn verwonderd geweest over de intensiteit
van de banden die ontstonden binnen twee weken. Het
diaconale project heeft, mag je wel zeggen, een stroom
van liefde losgemaakt en in beweging gezet. Waarbij
de liefde die we hebben ontvangen voor velen denk ik
het grootst aanvoelt - groter dan we zelf hebben te
geven.

Veel hè. En dan te bedenken dat dit lang geen com-
pleet overzicht is.

Ellie Boot
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Collectenoverzichten
januari en februari 2013

Opbrengst Kerkbalans
Dagelijks lezen we over de ‘crisis’ in de krant
en alle gevolgen die dat voor de meesten van
ons heeft.
Om dan met de actie Kerkbalans aan toezeggin-
gen een bedrag van € 115.500 binnen te halen
(bijna net zo hoog is als vorig jaar) is dan een
geweldige opsteker. Het bewijst dat we ons als
gemeente verantwoordelijk voelen om samen

de financiering van de Eshof te dragen.
Als College van kerkrentmeesters zijn we hier
heel blij mee.

Hartelijk dank voor uw steun.

Roel Burema
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Rooster oud papier BAK 
2 maart M. K. Spaan E. Veldhuizen
09  ,, M. A. v. Beek N. de Gier
16  ,, A. Lekkerkerker J. Zwart
23  ,, J. Haverkamp J. v. d. Kuilen
30  ,, H. Willemsen Joh. v. d. Veen

06 april R.v.d. Burg J. Stomphorst
13   ,, H.J. Nobels J. W. Wicherink
20   ,, G. J. Duine A.de Vries
27   ,, W. Kraaikamp E. H. H.Mooij

04 mei F.v. d. Veer A. Zijlstra
11   ,, E. S. Beitler H. C. v. Reijendam
18   ,, J. v. Beek R. S. Hulst
25   ,, G. J. Wassink R. M. Bos

Administratie
INGEKOMEN:
Dhr. B.L. Roersen Wilgenlaan 17 Nijkerk wijk 1
Mevr. K.C. van VeldhuizenWilgenlaan 17 Nijkerk wijk 1
Dhr. H. van de Lagemaat Dr F W Klaarenbeeksingel 79 wijk 5
Jorine C. Becker Oosterdorpsstraat 9b wijk 9
Mevr. K. Schipper Roggeakker 38 wijk 9
Fam. van der Wal - Joosen Jan Meerdinklaan 16 Zeist wijk 1
Fam. Rhebergen de Wetering 2 wijk 7

VERHUISD:
Fam. Plug Kijftenbeltlaan 19 naar Oosterdorpsstr.t 144 wijk 1/7
Fam. Buitink Scharwoudestraat 27 naar W. de Zwijgerln. 11 wijk 1/5
Mevr. E. van Deuveren Stoutenburgerln. 4J naar Nijkerkerstraat 6A wijk 8/1

VERTROKKEN:
Dhr. K.A. van Rooij Heribertlaan 6 naar Amsterdam wijk 3
Duijst - Buissant des Amorie Wiekslag 14 naar Nijkerkerveen wijk 1
M.A. van der Zwaag - Monkhorst Julianalaan 82 naar Amersfoort wijk 5
Manoek Schaap Oosterdorpsstraat 110 naar Barneveld wijk 7

UITGESCHREVEN:
Mevr. J.E. van Ommen - Hausel Oosterdorpsstraat 98 wijk 6
Mevr. E. van Sintemaartensdijk Grasmaat 43 wijk 2
Mevr.  I. van Sintemaartensdijk Grasmaat 43 wijk 2
Fam. Tigchelaar - Jonker Westerdorpsstraat 107 wijk 1
Dhr. M.G. Bos Reigerlaan 26 wijk 4

OVERLEDEN:
Mevr. van Veluw - van de Beerenkamp Oosterdorpsstraat 102 wijk 6
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En de bloemen gingen naar ...
De uivaart van Mevrouw van Veluw.

Fam. Westein Andreaslaan 8 attentie
Fam. Schimmel Westerdorpsstraat 58a attentie
Mw. van der Zwaag Verpleeghuis ziekte
Gea Rakhorst de Heerd 5 attentie
Esther Baas Lagebrinkerweg 21 attentie
Mw Kleber Christinapad 1 ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw. Schütten, Mw. Reitsema, Mw. Rijnhout, Mw. vd Bunt,
Dhr. vd Veen, Dhr. Tadema, Dhr. Kleber, Dhr. Dijkstra,
Dhr. Broekhuis, Mw. v Delden, Mw. Willemsen, Mw. Meijer,
Mw. v Putten, Mw. Hendriks, Mw. v Bockel, Dhr. v Dam,
Mw. Wiggers, Mw. Bernhard.

Autodienst
Voor gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kun-
nen, is er een autodienst beschikbaar.

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

VERANDERINGEN IN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

In januari hebben we afscheid genomen van twee leden van het college. André Floor is na zijn periode van vier
jaar afgetreden als secretaris en Hans Nobels was twee perioden onze penningmeester en vond het ook tijd wor-
den om 'het stokje door te geven' .
We zullen ze zeker missen, maar gelukkig konden beide functies gelijk weer vervuld worden.
Inmiddels is Frans Verhagen (Kyftenbeltlaan 51) benoemd tot penningmeester en heeft Martie Doppenberg  na

zijn bevestiging (10 februari) tot ouderling kerkrentmeester het secretariaat op zich
genomen.

Ook Frans Schimmel, die de financiële administratie beheert, was aftredend
maar heeft zich bereid verklaard deze werkzaamheden voorlopig voort te zetten.
Wij zijn blij dat we compleet verder kunnen gaan met onze werkzaamheden ten
dienst van de Eshof. Ook vanaf deze plaats spreken we nog onze hartelijk dank
uit aan André en Hans voor alle inzet van de afgelopen jaren en heten Frans en
Martie hartelijk welkom als nieuwe collegeleden.

Roel Burema
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Oppasrooster
ROOSTER OPPASDIENST

1 JANUARI T/M 1 APRIL 2013

6 januari
Myriam Zandberg en Aart de Gier

13 januari (doopdienst)
Mariska du Crocq, Nadia Ochoa Saif en Hanne Blaas

20 januari (9.30!)
Anne-Marie van Veldhuijzen en Ina van Os

27 januari
Elza Ipenburg en Nine Kloppenburg

3 februari
Anneke Waslander en Coen van Dunschoten

10 februari
Judith van Hoeijen en Tim Floor

17 februari
Judith van de Kamp en Anje Boswijk

24 februari
Linda Timmermans en Femke van de Poll

3 maart
Hester Beukers en Marit van Looijengoed

10 maart
Anja Bouw en Aart de Gier

17 maart
Elza Ipenburg en Nadia Ochoa Saif

24 maart
Myriam Zandberg en Coen van Dunschoten

31 maart  (Pasen en doopdienst)
Linda Borgdorff, Hanne Blaas en Nine Kloppenburg

27

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februari
en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op:
www.pgdeeshof.opweb.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 platform voor
gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te
delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Hoofdredactie: Fokke Kooistra 
Eindredactie:  Inge Pie
Redactieleden: Jan v/d Kuilen, Elske den Uijl, Inge Pie
Distributie: H. van Reijendam  tel 2580664.            

email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het april nummer is 
dinsdag 26 maart
Inleverdatum voor het mei nummer is dinsdag 30 april
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij
(jpeg of tiff).

Gemiste kerkdienst beluisteren?
www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken

De bijbehorende liturgie vindt u op de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl
Hiervoor moet u wel eerst inloggen met uw gebruikernaam en wachtwoord.


