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Ik kijk door ’t raam en zie de wolken drijven,

En ongewild gaan mijn gedachten mee

Ver weg, ver weg. Ik wil hier niet meer blijven.

Ik wil de bergen zien, de bossen en de zee;

Ik wil dat de wind mijn haren zacht zal strelen.

En dat de zon mij als een minnaar kust;

Ik wil mijn tranen met de regen delen, 

‘k wil dat de nacht naast mij op ’t kussen rust.

Ik wil alleen zijn met de stille bomen,

De bloemen storen mijn gedachten niet;

Ik wil de dromen van de bergen dromen,

En zingen in een juichend vogellied.

Ik wil gelukkig langs de paden zweven,

Ik wil vergeten al mijn grauw verdriet,

En eindelijk weer de stille rust verwerven.

Een kind van God te zijn en anders niet…

Nel Benschop

Dagdroom

Verderop in deze Rondom vindt u een interview met Alice Bernhard. Zij zegt:
" Ik las toen uit de Bijbel en ik had gedichtenbundels van Nel Benschop, vooral ‘Dagdroom’ vind ik heel mooi."



Zondag 8 september  10.00 uur  Drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Vorming en Toerusting

Zondag 15 september 10.00 uur  Ds. E. Boot; uitreiken van de liedboeken aan kinderen die naar  
     groep 4 zijn gegaan
     Collecten: Vredesweek PKN; Onderhoud/exploitatie kerkgebouw

Zondag 22 september 10.00 uur  Ds. E. Boot en mw Linda de Wals; oecumenische viering;   
     Startzondag en Vredeszondag
     Collecten: Startzondag PKN; Oec. Coördinatie Groep

Zondag 29 september  10.00 uur  Ds. E. Boot; bediening van de doop
     Collecten: Eigen diakonie; Instandhouding Eredienst

Zondag 6 oktober    9.30 uur  Inzingen 3 liederen uit het liedboek
   10.00 uur  Dr. M. Dijkstra (Ede) Israelzondag
     Collecten: Kerk en Israel PKN; Landelijk & Prov. Werk PKN

Vrijdag 11 oktober 15.00 uur  Zegenviering van Carola van Veldhuizen en Brent Roersen, kasteel  
     Vanenburg in Putten; voorganger ds E. Boot

Zondag 13 oktober 10.00 uur  Ds. E. Boot; Werelddiaconaat
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Kerk

Zondag 20 oktober 10.00 uur  Ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Kerk in Actie Najaarszending; Ondersteuning eigen   
     gemeente

Zondag 27 oktober 10.00 uur  Ds. E. Boot; Allerheiligen; Gedachtenis van de gestorvenen;   
     Maaltijd van de Heer 
     Collecten: Hospice Nijkerk; Cantorij/muziekinstrumenten
 
Zondag 3 november  9.30 uur  Inzingen 3 liederen uit het liedboek: 872, 931 en 1005
   10.00 uur  Ds. E. Boot en pastor John Kalathil    (Willibrordzondag)
     Collecten: Hervormingsdag PKN; Jeugd en jongerenwerk

Zondag 10 november 10.00 uur  Dr. H. Vreekamp (Epe)
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Instandhouding Eredienst

Zondag 17 november 10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Missionair werk PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 24 november    9.30 uur  Pauluscentrum
      Ds. E. Boot + pastor A. Bottenberg; Solidaridad

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 36
Maandag 2 september 20.00 uur    Audities musical Ruth, de Eshof
   20.00 uur    Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16
Dinsdag 3 september 18.00 uur   Wijkteam 6 de Haen
Donderdag 5 september 20.00 uur   Moderamen, de Eshof

WEEK 37
Maandag 9 september 20.00 uur    Audities musical Ruth, de Eshof
   20.00 uur   Instructie Basiscatechese, De Wetering 8
Dinsdag 10 september 20.00 uur   Wijkteam 8, Koninginneweg 2
   20.30 uur   Wijkteam 3, Kijftenbeltlaan 51

WEEK 38
Maandag 16 september 18.45 uur   Eerste keer basiscatechese, de Eshof
   20.00 uur   Vergadering leiding kinderdienst, de Eshof
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 17 september 20.00 uur   Pastorale Raad, de Eshof
Woensdag 18 september 19.30 uur   Wijkteam 1, de Haen
Donderdag 19 september 20.00 uur   Erik Idema: avond met het nieuwe liedboek (1), de Eshof
   20.00 uur   Wijkteam 7, De Heerd 19

WEEK 39
Maandag 23 september 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
   20.00 uur   Wijkteam 2, Grasmaat 4
Woensdag 25 september 19.30 uur   Classicale Vergadering, Nijkerk
   20.00 uur   Commissie vorming & toerusting, Lindenhof 18
Donderdag 26 september 20.00 uur   Kerkenraad, de Eshof
Zaterdag 28 september 10.00 uur   Bezinningsdag Kerkenraad, Don Bosco Soest

WEEK 40
Maandag 30 september 13.30 uur   Wijkteam 4, Tabaksschuur 7
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Donderdag 3 oktober 20.00 uur   Erik Idema: avond met het nieuwe liedboek (2), de Eshof
Vrijdag 4 oktober  20.00 uur   Jongerengesprekskring (1), de Eshof
Vrijdag 4 t/m      Kloosterweekend in de abdij van Affligem, België
zondag 6 oktober     
 
WEEK 41
Maandag 7 oktober 20.00 uur   Informatieavond over de reis naar Ligurië (Italië),   
      Pauluscentrum
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Donderdag 10 oktober 20.00 uur   Moderamen, de Eshof
   20.00 uur   Regionale vergadering vorming en toerusting, Putten?



Uit de gemeente
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Het heeft even geduurd voordat het zomer 
werd. Maar sinds half juli hebben we bijna 
geen koude dagen meer gehad. Voor velen was 
het afzien toen er een hittegolf over Noord-
Europa kwam. Anderen genoten vooral. Velen 
genieten, nu ook de nazomer mooie dagen 
heeft.

En intussen was het stil in Hoevelaken. De één na de 
ander ging met vakantie. Als je toch al opziet tegen 
lange dagen in je eentje, valt zo’n zomervakantie niet 
mee. Dan ben je blij wanneer de scholen beginnen en 
het leven weer ‘normaal’ is. Voor wie een vol leven 
heeft, is het soms omgekeerd: de stilte in het dorp 
brengt ook stilte vanbinnen. Net of het wat makkelij-
ker is om nog een beetje kalm aan te doen en de rust 
van de vakantie vast te houden. Voor kinderen is het 
soms nog weer anders. In het algemeen is het mis-
schien wel zo dat hoe jonger ze zijn, hoe meer ze in 
de zomervakantie school missen. En hoe ouder ze zijn 
of hoe beter ze zich kunnen vermaken, des te meer 
zien ze op tegen het nieuwe schooljaar.

Zoals we de zomer en de vakantie verschillend bele-
ven, zo is het ook met God. Ook God beleven we 
ieder op onze eigen wijze. Ik ben blij dat we bij een 
kerkelijke gemeente horen waarin we elkaar daarin de 
ruimte laten.

Ook in de zomer gebeuren er nare dingen. Ik denk aan 
het verongelukken van Jeroen Hansma. Aan het over-
lijden van Henny Kous en Meertien van Reenen. Aan 
mensen die een vader of een moeder verloren en aan 
wie ziek zijn. 
Wil Vreekamp-Geurtsen (Sint Jozef, Hooglanderveen) 
heeft rond haar verhuizing naar het verzorgingshuis 
een moeizame en ziekelijke tijd gehad. Op het 
moment gaat het echter goed met haar en begint ze 
geleidelijk aan te wennen. Ze kan niet meer lopen, 
maar is blij met de goede verzorging. Ze doet iedereen 
in de Eshof de groeten.

Op 30 augustus is Alke Rosbergen-de Vries 
(Elzenlaan 34) geopereerd in het Elisabeth- 
ziekenhuis. Ze heeft al meer dan 6 jaar nekklachten en 
nu is besloten om tot operatie over te gaan. Na vijf 
dagen ziekenhuis zal de herstelperiode waarschijnlijk 
meer dan twee maanden duren. Ze zal dan veel plat 
moeten liggen. Bezoek is zeer welkom; belt u 

alleen even van tevoren met mantelzorger Gerard 
(2540058).

Frank de Bruijn (Roggeakker 12) heeft een chronische 
ontsteking van de nierfilter, als gevolg waarvan hij 
drie dagen per week naar het ziekenhuis moet voor 
dialyse. Helaas herstellen de nieren zich waarschijn-
lijk niet meer. Maar Frank is ook blij dat hij zich 
dankzij de dialyse nu weer fitter voelt dan hij in 
maanden heeft gedaan.

Bertus Dasselaar (Reeënspoor 17) heeft een herstel-
operatie ondergaan waarbij oud hechtingsmateriaal is 
verwijderd. Die draden bezorgden hem veel pijn. 
Direct na de operatie was de pijn verdwenen.

Sierou de Vries-van der Weide (Meerveldlaan 4) is 
hard aan het werk met de revalidatie, die veel energie 
kost. Maar ze geniet van de lichtpuntjes: een half uur 
autorijden, tien minuten fietsen, weer een kwartiertje 
wandelen.

Rien Stellingwerf (Remvardplaats 3) knapt langzaam 
aan een beetje op en komt wat op krachten. Hij blijft 
echter last houden van zijn voeten. Het is nog zoeken 
naar de oorzaak van de pijn.

Richard Huijskes (Frans Tromplaan 65) is begin 
augustus geopereerd en heeft toen een nieuwe, grotere 
ICD gekregen; stap voor stap moet zijn lichaam hier-
aan wennen. 
 
Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 4) heeft een 
val gemaakt met een fiets en daarbij kneuzingen en 
twee gebroken ribben opgelopen. Op 2 september 
wordt ze opgenomen in het ziekenhuis voor verder 
onderzoek. 
 
Ester Baas (Lagebrinkerweg 21) is over de helft van 
de chemokuren die ze zal ondergaan. Ze veroorzaken 
in toenemende mate pijn en soms een ontsteking. Ze 
ziet uit naar het einde van de kuren, eind september.

Aan ieder die ziek is of met klachten kampt en aan 
allen die mantelzorger zijn, en ook aan allen voor wie 
deze zomer anders verliep dan gehoopt, sterkte 
gewenst. Ik hoop dat we ook in het komende jaar 
elkaar af en toe licht kunnen brengen in donkere 
momenten
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In memoriam Meertinus Jan van Reenen

Op 18 juli is Meertien van Reenen overleden op de 
leeftijd van 83 jaar. Van 1986 tot 1994 was hij als 
(gereformeerd) predikant verbonden aan de Samen op 
Weggemeente ‘de Eshof’. Veel mensen hier in 
Hoevelaken hebben in die tijd een band met hem 
opgebouwd. Dat bleek onder meer uit de grote belang-
stelling bij zijn uitvaart op donderdag 25 juli, vanuit 
de Zendingskerk in Ermelo.
In de rouwadvertentie die namens de Eshofgemeente 
in Trouw is geplaatst, staat: 
“Wij herinneren ons Meertien als een opgewekt en 
humorvol mens, een toegewijd pastor en een enthousi-
ast voorvechter van het tot stand brengen van de fede-
ratie met de hervormde deelgemeente.” 

Dit tekent kort en krachtig hoe hij was. Hij genoot van 
samenwerking, zowel met Dirk Monshouwer als met 
Adri Maat. Waar er verschillen waren tussen mensen 
in geloof en andere opvattingen, probeerde hij bruggen 
te bouwen.
In de tijd waarin hij in Hoevelaken werkte, bleven 
Truus en hij in Harderwijk wonen. 
Beiden voelden zich thuis in de Eshofgemeente. Truus 
was voor Meertien het baken in alle stormen, zoals hij 
dat op zijn beurt was voor haar. Truus en Meertien kre-
gen vier zoons en twee kleinkinderen.
We wensen Truus en haar zoons, hun partners en de 
kleinkinderen alle sterkte toe om met de leegte die is 
ontstaan, te leven.

In memoriam Hedrika Kous-de Jong

Op 1 augustus stierf Henny Kous, 70 jaar oud. Ze 
woonde met Henk op Havikshorst 2. Henny leefde 
met grote liefde voor haar gezin. Met Henk kreeg ze 
drie kinderen, van wie twee tot hun verdriet te vroeg 
geboren waren en stierven. Danny trouwde en schonk 
hen kleinkinderen. Henny had jarenlang problemen 
met haar gezondheid en moest leven met permanente 
pijn als gevolg van osteoporose, maar ze bleef opge-
wekt. “Er zijn dingen die erger zijn,” zei ze eens tegen 
me, “en ik heb kinderen en kleinkinderen, wat wil je 
nog meer?” Bij toeval werd bij haar dit jaar een 
kwaadaardige darmpoliep ontdekt. In juni werd gestart 
met chemotherapie, maar door een hersenbloeding in 
juli kwam aan alles een einde.
Henk en Henny waren 48 jaar getrouwd. Daarvóór 
kenden ze elkaar al heel wat jaren: ze waren veertien 
en zestien jaar oud toen ze verkering kregen. Samen 
zijn ze door moeilijke en mooie tijden heen gegaan.
Op 6 augustus was er een afscheidsdienst in de Eshof, 
waarin ds Gerard Rosbergen voorging. Daarna is 
Henny op de algemene begraafplaats begraven.
Aan Henk, Danny en Gea en aan de kleinkinderen 
sterkte gewenst om met het verlies van Henny een 
weg te vinden en goede herinneringen om troost uit te 
putten.

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E
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Felicitaties
Hilly en Ed Mönch-Mooij (Roggeakker 46) waren op 
8 juli vijfenvijftig jaar getrouwd. 
Huib en Wilma Verkerk-Veldhuizen (Pastoorakker 11) 
volgden op 15 juli met een vijfentwintigjarig huwe-
lijksjubileum. 
Peter en Sigrid den Uijl-Daas (Horstweg 4) waren op 
25 augustus eveneens vijfentwintig jaar getrouwd.

Alle bruidsparen namens de Eshofgemeente van harte 
gefeliciteerd!

Wisseling van contactpersonen
Dit najaar komen geen ambtsdragers aan het einde van 
hun termijn. Dat is mooi voor de continuïteit. Er 
komen evenwel ook geen nieuwe ambtsdragers bij in 
september. Hopelijk kunnen we in januari weer nieuwe 
diakenen en ouderlingen begroeten!

Wel is er een wisseling onder de contactpersonen. 
Liesbeth Geelhoed stopt per 1 september als contact-
persoon in wijk 3. Ze is nog langer dan ik actief 

geweest in de Eshofgemeente: ze heeft het werk ruim 
negentien jaar gedaan! Liesbeth is opgevolgd door Bea 
Verhagen-Wissink. In dezelfde wijk is op 1 mei Anna 
Vink gestopt, die ruim elf jaar contactpersoon was. Zij 
is opgevolgd door Anna Brasser.

Liesbeth en Anna, namens de Eshofgemeente bijzon-
der bedankt voor al jullie inzet en meeleven in de afge-
lopen jaren. En Anna en Bea, fijn dat jullie wijkteam 3 
versterken!

‘De Eshof’ op Facebook
Sinds een paar maanden heeft ‘protestantse gemeente 
‘de Eshof’ – Hoevelaken’ een facebooksite. De laatste 
nieuwtjes en andere aardigheden worden daarop gezet. 
Wie wil kan reageren en zelf ook een berichtje op de 
bladzij schrijven. Mocht je nog niet op 
Facebook ‘zitten’, maak dan een bladzij aan en vind de 
Eshof ‘leuk’: dan krijg je een berichtje als er iets op de 
site wordt gezet!

Ellie Boot

Ouder worden is van alle tijden, maar dat tegenwoordig zoveel men-sen zoveel 
ouder worden, is een ongekend nieuwe ontwikkeling. Overheden definieren dit 
nieuwe ouder worden vaak eenzijdig vanuit financiële gevolgen. Maar de vraag 
blijft: hoe kunnen we nadenken over en betekenis geven aan dit nieuwe levensper-
spectief? 
Een manier om dat toe doen is na te gaan wat er in de geschiedenis van de filoso-
fie over de ouderdom te vinden is. We lezen wat Cicero, M. de Montagne, A. 
Schopenhauer, H. Hesse, A. Heschel en S.L. Bartky geschreven hebben over de 
levenskunst van de ouderdom. Daarnaast bekijken en bespreken wij elke keer twee 
beelden over de ouderdom uit de kunstgeschiedenis (o.a.  Rembrandt, Toorop, Picasso, Freud en Erwin Olaf).

Plaats:  Bergkerk (bij voldoende aanmeldingen morgen/middagkring)
Tijd:  7, 14, 28 oktober, 4, 11 november 2013
Opgave: Bergkerk : ds. R.Rosmolen tel. 033-4801553, e-mail: r.rosmolen@casema.nl
Kosten:  E 50, - (incl materiaal uit het boek  ‘De kunst van het ouder worden’ van Joep Dohmen en Jan Baars).

Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom
‘De geschiedenis van de ouderdom: in woord en beeld’.



Van de Pastorale Raad 
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IMPRESSIE VAN DE VERGADERING 
VAN 3 JULI 2013 

Niet altijd is er na een vergadering van de 
Pastorale Raad een impressie in de Rondom 
terug te vinden. 
Deze keer zijn er wel een paar onderwerpen 
om in de Rondom te vermelden.       
Zo is er teruggeblikt op het Gemeente-uitje.
Deze dag is door allen ervaren als een superdag met 
een vreemd einde. Eén persoon is via Den Helder weer 
in Hoevelaken aangekomen.

Kerkdiensten worden in de zomermaanden niet door         
de redactie van De Stad Nijkerk geplaatst.  De redactie 
heeft ons laten weten dat de informatie-pagina tot sep-
tember wordt gebruikt als redactie-pagina. In verband 
met het kleinere nieuwsaanbod en minder advertenties 
zouden er maar vier redactiepagina’s overblijven en 
die pagina’s worden op deze manier uitgebreid. Het 
wordt wel ervaren als een gemis om een hele informa-
tiepagina te laten vervallen, terwijl dit soort gegevens 
toch in een regionaal blad thuis horen. 

Pastorale bezoeken worden nu door Janny Dammingh 
als pastoraal medewerker gebracht. Zij vertelt dat 
Yvonne de Gier en Hannah Wicherink de cursus pasto-
rale medewerker gaan volgen. Janny maakt een sche-
ma van de werkwijze en de taken van de, straks drie, 
pastorale medewerkers. Een pastoraal medewerker gaat 
nooit een gesprek aan zonder overleg met Ellie Boot.

Er is een evaluatie gemaakt van de rouwgespreksgroep 
(rouwgroep) en daaruit blijkt dat er een minimum aan-
tal mensen heeft deelgenomen aan deze gesprekgroep. 
Dat betekent niet dat er gestopt wordt, want Ria 

Kooistra en Anna Brasser willen deze gespreksgroep 
graag nog een seizoen een kans geven. In iedere wijk 
waarin rouwenden zijn, wordt de behoefte gepeild bij 
de mensen die hun partner verloren hebben.

Er wordt aandacht geschonken aan de vacatures pasto-
rale ouderlingen. Ruim anderhalf jaar is de wijk 2 al 
vacant en in januari 2014 treden er weer enkele ouder-
lingen af. Alle ouderlingen wordt gevraagd binnen de 
wijk te kijken wie er ouderling zou kunnen worden. 
Spontane aanmeldingen zijn natuurlijk welkom!

Wisseling van Contactpersonen in wijk 3 wordt 
gemeld. Bea Verhagen heeft aangegeven contactper-
soon te willen worden en dat komt goed uit. Liesbeth 
Geelhoed stopt namelijk na 20 jaar (!) contactpersoon 
te zijn geweest. Met deze wisseling blijft het wijkteam 
gelukkig op peil.

Over de jaarlijkse barbecue, waaraan iedere ouderling 
een bijdrage levert, kan ik kort zijn.  Er worden diverse 
data genoemd, maar geen geschikte datum gevonden. 
De conclusie is dat we de barbecue dit jaar maar over-
slaan. 

De vergadering wordt positief afgesloten met de mede-
deling dat er zich 15 tot 17 personen hebben aange-
meld voor een ontmoetingsmiddag. Het initiatief hier-
voor is genomen door Wilma van de Kuilen (diaconie) 
en deze activiteitengroep gaat 24 september a.s. al van 
start. De activiteiten worden  in de Eshof gehouden en 
beginnen om 13.30 uur en eindigen om ongeveer 16.00 
uur   

Kees van Rietschoten

Van de redactie
Zes dagen zult gij arbeiden, maar de zevende dag zult gij rusten.
Grappig te constateren dat vele van ons zijn opgegroeid met zondag de eerste dag van de week.
Inmiddels heeft de buitenwereld in kalenders en agenda’s de zondag tot de zevende dag van de week gebombar-
deerd. Afgezien van de Joodse weekindeling zijn we nu weer terug bij de zevende dag waarop we moeten rusten. 
Wie gelijk heeft, de binnen- of de buitenwereld, zullen we maar in de midden laten.
Hoofdzaak is dat we ons als gemeente verbonden weten te voelen.

Fokke Kooistra
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Vorming & Toerusting
Kennismaken met het nieuwe Liedboek

Met deze ‘Rondom’ ontvang u ook het aanbod voor Vorming & Toerusting voor het seizoen 
2013-2014. Graag wijzen wij u op de eerste bijenkomst die al in september plaatsvindt.

Op 25 mei 2013 is het nieuwe liedboek verschenen; meer dan 
duizend liederen, deels vertrouwd, maar ook voor een groot deel 
onbekend. In het najaar maken we op twee avonden een verken-
ningstocht door het nieuwe liedboek. 

De eerste is op 19 september en de tweede op 3 oktober. 

Natuurlijk zullen we daarbij veel zingen, waarbij Rudi Coppolse 
en Annahes Boezeman ons zullen begeleiden op orgel en piano. 

En Erik Idema leidt de liederen in. 

Van harte welkom.

Data en tijd:  Donderdag 19 september en 
  donderdag 13 oktober 2013; 
  20.00-22.00 uur 
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Erik Idema in samenwerking met 
  Rudi Coppoolse en 
  Annehes Boezeman 

Bericht van de gespreksgroep rouwverwerking
Deze vorig jaar gestarte gespreksgroep willen we dit seizoen voortzetten.
We komen zes ochtenden bij elkaar in de Eshof. De data worden nog nader bepaald.
De bijeenkomsten zijn in de wintermaanden, voor en na de feestdagen.

Het doel van de gespreksgroep is elkaar de gelegenheid te bieden om onderling ervaringen uit te wisselen, om 
op die manier bezig te zijn met het verlies van een partner en de verwerking daar van.

Mocht u interesse hebben, dan bezoeken we u graag om verdere uitleg te geven.

Anna Brasser tel. 2534243
Ria Kooistra   tel. 2536078.



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

8 september 2013 JOP Jeugdwerk PKN Aan 
de slag met hart en ziel!
Het jeugdwerk is met het nieuwe kerkelijk seizoen 
weer begonnen. Overal in 
Nederland gaan jeugdwer-
kers met hart en ziel aan de 
slag om kinderen en jonge-
ren te inspireren. Het lande-
lijke jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk onder-
steunt hen daarbij. Zij doen net die dingen die het 
plaatselijk jeugdwerk nog mooier kunnen maken. De 
Protestantse Kerk wil investeren in het Jeugdwerk. Uw 
steun via de collecte is daarbij onmisbaar.

Vredeswerk PKN op 15 september Act for 
Peace
Syrië bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde 
aan lijkt te komen. In het land is gebrek aan alles. 
Kinderen kunnen niet naar school, zieken worden niet 
verzorgd en er is een ernstig tekort aan levensmidde-

len, vooral aan brood. De 
Protestantse Kerk wil helpen 
en doet dat in Syrië via de 
organisatie IKV Pax Christi, 
die burgercomités onder-
steunt die zich inzetten om in 
deze extreme omstandighe-

den hulp te bieden, met voedsel, onderdak en educatie. 
Maar ook in Nederland steunt de Protestantse Kerk 
mensen uit conflictgebieden of oorlogssituaties. 
Stichting de Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, 
biedt in asielzoekerscentra programma’s aan vluchte-
lingenkinderen, zodat zij weer kind kunnen en durven 
zijn en zich kunnen focussen op een veilige toekomst. 
De collecte van vandaag is bestemd voor het vredes-
werk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie. Warm 
aanbevolen!

22 september Startzondag: PKN Help de 
nieuwe kerk in Nieuw-Vennep 
Ds. Taco Koster is ruim twee jaar predikant-pionier in 
de gemeente CrossPoint in Nieuw-Vennep. Hij is er 
nadrukkelijk voor de mensen in de wijk. Het zijn met 
name gezinnen met jonge kinderen die in de wijk 
wonen. Ze zijn druk en zitten niet op de kerk te wach-
ten. Toch groeit CrossPoint en worden ook andere 
mensen dan de vertrouwde kerkgangers bereikt, door 

op zondag behalve kerkdien-
sten ook regelmatig een cur-
sus aan te bieden die aansluit 
bij de wijk. Gebleken is 
namelijk dat de bewoners van 
de wijk warmlopen voor bij-
voorbeeld ondersteuning in de opvoeding én bezig wil-
len zijn met geloofsvragen. De Protestantse Kerk wil 
met dit soort pioniersplekken op plaatsen waar geen 
kerk is ruimte geven aan mensen om bezig te zijn met 
vragen van geloof en leven. Over kerkmuren heen. 
Help mee dit mogelijk te maken en geef aan de collec-
te!

Onze eigen diaconie op 29 september
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 

voor mensen dichtbij, die het 
soms (financieel) moeilijk heb-
ben. In deze dagen begint de 
diaconie weer met de voorbe-
reidingen om in december 
kerstpakketten te kunnen ver-

zorgen. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms 
zelfs hard nodig. 

Op 6 oktober  Kerk & Israël Israëlzondag 
PKN
De eerste zondag van oktober, is het Israëlzondag. Op 
deze dag staan we stil bij onze onopgeefbare verbon-
denheid met het volk Israël. De opbrengst van de col-
lecte is bestemd voor het werk van Kerk & Israël, dat 
hier concreet gestalte aan geeft door activiteiten te 
organiseren en projecten in Nederland en Israël te steu-
nen. In Israël wordt bij-
voorbeeld de internatio-
nale werk-  en leefge-
meenschap Nes Ammin 
gesteund, waar joden, 
christenen en moslims 
elkaar ontmoeten en met 
elkaar in gesprek kunnen gaan.
 In Nederland steunt de Protestantse Kerk de Joodse 
school in Amsterdam Cheider en de organisatie Zikna. 
Zikna biedt in Nederland pastorale zorg in de Joodse 
gemeenschap. Voor gemeenteleden die zich willen ver-
diepen in de relatie kerk en Israël, maakt de 
Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël 
Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is veel-
zijdig. Om al deze activiteiten in de toekomst te kun-
nen voortzetten is uw steun onmisbaar. Geef daarom in 
de collecte!
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Kom jij wel eens naar de kinderdienst in de 
Eshof?
Ben je zeven jaar oud – of ga je in september 
naar groep vier? Of misschien wel allebei?
Dan sta je vast te popelen om eindelijk zo’n 
nieuw liedboek te krijgen. ;-)

We hadden graag de gewoonte voortgezet om begin 
september alle kinderen die net hebben leren lezen een 
liedboek cadeau te doen. Dan hadden we gelijk ook de 
kinderen, voor wie er op 9 juni nog geen liedboek in 
voorraad was, er eentje gegeven. Nu blijkt echter dat 
de kinder- en jeugdeditie van het nieuwe liedboek op 
zich laat wachten. De herdruk verschijnt pas op 31 
oktober…

Jongens en meisjes, jullie moeten dus nog even geduld 
hebben. Op zondag 17 november hopen we een lied-
boek aan jullie te kunnen geven. Tot dat moment moet 
je nog even meelezen met iemand anders.
Maar na 17 november kunnen jullie dan echt meezin-
gen met je eigen liedboek!

Namens de leiding van de kinderdienst,
Ellie Boot

Liedboeken voor kinderen

In 2012 is op initiatief van de Lions Club Hoevelaken 
voor de eerste keer de beursvloer Hoevelaken gehou-
den.  Het doel van de beursvloer is het in contact bren-
gen (matchen) van maatschappelijke organisaties en 
het lokale bedrijfsleven.  Op deze manier kunnen beide 
partijen gebruik maken van elkaars kennis en kunde. 
Het gaat daarbij om prestatie en tegenprestatie.

Zo zijn in 2012 op de beursvloer 85 matches gemaakt. 
De matches zijn heel divers. Een paar voorbeelden:
- Ontwerpen en maken van folder en visitekaartjes in 
ruil voor een logo op de website en folder
- Reclamebord in winkel in ruil voor koffie schenkende
dames
- Enz. 

Op 9 oktober 2013 wordt in De Haen opnieuw 
een beursvloer gehouden. 

De Eshof wil daar ook aanwezig zijn om een paar 
leuke matches  te maken. 
Als tegenprestatie heeft de Eshof de mogelijkheid om 
bijv.  vergaderruimte beschikbaar te stellen. 

We zijn nu nog op zoek naar voor de Eshof interessan-
te vragen. 
Heeft u een leuke vraag , meldt die dan vóór 25 sep-
tember 2013 bij Nico Peer.

We zijn benieuwd!

Beursvloer Hoevelaken 2013



600 Jaar religiegeschiedenis

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E10

Onder dit hoofd heeft u in het zomernummer van 
Rondom kunnen lezen dat de herdenking van 600 jaar 
religiegeschiedenis in Nijkerk op 28 september 
wordt afgesloten met een symposium in de 
Fonteinkerk, ds Kuyperstraat 2 te Nijkerk.

Het symposium bestaat uit een ochtend en een middaggedeel-
te. Iedereen die dit symposium wil bijwonen dient zich wel op 
te geven per e-mail: sksnijkerk@gmail.com of telefonisch 
(033-2451366). De kosten bedragen 20 euro voor de hele dag 
inclusief lunch of 10 euro per dagdeel. Koffie, thee e.d. zijn 
inbegrepen.

In het morgengedeelte wordt het omkeerboek Heilig Nijkerk 
en Hemels Hoevelaken gepresenteerd door de auteurs Fred 
van Lieburg en John Exalto. Dit prachtige boek is na 28 sep-
tember te koop bij de Hoevelakense Boekhandel voor 15 euro. 

Onder dit artikel leest u een impressie over het gedeelte 
Hemels Hoevelaken.
Elke deelnemende kerk aan de kerkendag ontvangt een gratis 
exemplaar. Brochures van dit boek treft u aan op de leestafel 
van de Eshof.

Tijdens het ochtendprogramma zal tevens een DVD van de 
kerkendag van 8 juni worden vertoond.

Vanaf 13.00 uur zal onder leiding van televisiejournalist Tijs 
van den Brink een debat plaatsvinden met verschillende gere-
nommeerde sprekers over het christelijk geloof in Nijkerk nu 
en straks. In de vorige Rondom heeft u kunnen lezen wie deze 
gerenommeerde sprekers zijn.

Het wordt ongetwijfeld in een interessante dag.

Frits Harmsen.

Het moerasgedeelte dat later Hoevelaken ging heten, werd in 
1132 door de bisschop van Utrecht ter ontginning uitgegeven. 
De nieuwe kolonie viel voorlopig onder de parochie Leusden.

In de loop van de twaalfde eeuw moet Hoevelaken een eigen 
kerk en een eigen pastoor hebben gekregen. Teken van geeste-
lijke bloei in de late middeleeuwen zijn niet alleen de parochi-
ale bijdragen aan de bouw van de Utrechtse Dom maar vooral 

ook de muurschildering. De 
twaalf apostelen sierden het 
koor van het Hoevelakense 
zaalkerkje, geflankeerd door 
Sint Antonius en Sint Nicolaas, 
aan wie de zijaltaren werden 
gewijd. 

De Reformatie drong in 1594 
van buiten door en doorbrak de 
eenheid van geloven en leven. 
Voortaan woonden er katholie-
ken en gereformeerden in 
Hoevelaken. De oude moeder-
kerk had dan weliswaar geen 

godsgebouw meer in het dorp, maar kon in de loop der eeu-
wen op de nodige aanhang blijven rekenen. 

Door opwekking lieten de nuchtere boeren zich niet beroeren, 
maar aan het einde van de negentiende eeuw werd het dorp 
steeds rechtzinniger. Het volksgeloof in muizentovenaars en 
behekste hazen floreerde terwijl de bevindelijk-hervormde 
orthodoxie een steeds dominanter stempel op Hoevelaken 
zette. 

Na de Tweede Wereldoorlog transformeerde Hoevelaken van 
een agrarisch dorp in een forensenplaats voor Hilversum en 
Amersfoort. Mede door de import verbreedde het aanbod aan 
religieuze samenkomsten: de katholieken namen in de jaren 
zestig opnieuw een godshuis in gebruik, de gereformeerden 
openden een kerkgebouw en vanuit de dorpskerk ontstond een 
buitengewone wijkgemeente. 

Naast onkerkelijken zijn er tegenwoordig ook hersteld her-
vormden.

ISBN 978 90 239 27105
Auteur Dr. John Exalto

Hemels Hoevelaken
Religiegeschiedenis van een valleidorp
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STARTZONDAG - 22 september

De vakantie is voor de meeste gemeenteleden 
voorbij. We kunnen weer vol energie en goede 
moed aan de slag, ook in de kerk.

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe seizoen met 
een startzondag, deze zal worden gehouden op zondag 
22 september. We hebben een programma gemaakt dat 
voor elk wat wils bevat.

10.00 uur: In de oecumenische ochtenddienst, die in de 
Eshof wordt gehouden, zullen de voorgangers in deze 
dienst (Ellie Boot en Linda de Wals) aandacht schenken 
aan het jaarthema dat de PKN voor het seizoen aanreikt: 
‘met hart en ziel geloven’. Omdat het ook 

Vredeszondag is, zal een groepje kinderen gevraagd 
worden een lied te zingen tijdens de dienst. Na de dienst 
drinken we samen koffie/thee/fris, waarna er een gevari-
eerd programma is. 

11.30 uur: De jeugd  kan aan de slag voor de kinderen 
in Grace-Home. De Eshof-delegatie die in oktober rich-
ting India gaat kan de resultaten in hun koffers meene-
men.

Natuurlijk komt Grace Home ook nog op andere wijze 
aan bod; er zullen foto’s worden getoond, er wordt ver-
teld  wat tot nu toe is bereikt en Ellen en Mark van 
Beek zullen hun recente ervaringen in India met ons 
delen. Daarnaast zullen we nadenken over de vraag: zal 
er een vervolg op het Grace-Home-project komen, en 
wat blijft onze betrokkenheid op dit project?

Zowel de meer meditatief ingestelden als actie-gerichten 
kunnen een activiteit kiezen die hen past. Er zal een 
meditatieve wandeling zijn, daarnaast wordt ook een 
levend ganzenbord georganiseerd. Dit spel is geschikt 
voor jong en oud.

Natuurlijk zal de commissie voor vorming en toerusting 
het V&T-programma van het komende seizoen presente-
ren.

12.30 uur: start van het traditionele moment van samen 
zingen van een aantal bekende en nieuwe liederen. Het 
nieuwe liedboek is natuurlijk een belangrijke bron, en 
mogelijk zingen we ook andere liederen die over vrede 
en over ‘met hart en ziel geloven’ gaan.

13.00 uur: afsluiting van de startzondag met een lunch. 

We hopen dat velen van u zullen meedoen met een deel 
of met het hele programma. U bent van harte uitgeno-
digd!

Namens de voorbereidingscommissie, Evert Veldhuizen
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Ik geloof het wel
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn 
eigen verhaal dat het waard is om gehoord of 
gelezen te worden. Daarom stellen wij eens 
per twee maanden een lid uit onze gemeente 
aan u voor in de vorm van een uitgebreid 
interview. Het is belangrijk om aandacht voor 
elkaar te hebben, wanneer we meer van 
elkaar weten, wordt ook het begrip voor 
elkaar groter. Deze keer interviewen we Alice 
Bernhard, die van kinds af aan al lid is van 
onze gemeente.

DERTIG JAAR LANG
Ik ben geboren op 8 oktober 1961 
op een zolderkamertje in 
Amersfoort. Toen ik tien maanden 
was zijn we in Hoevelaken gaan 
wonen op de Klaprooslaan, mijn 
moeder woont daar nog steeds. Ik 
heb daar een hele fijne jeugd gehad. 
We hadden veel kennissen en ik 
speelde daar veel met kinderen uit 
de buurt. Veel familie hadden wij 
niet in de buurt. Mijn moeder komt 
uit Friesland en mijn vaders familie 
komt uit de buurt van Amsterdam. 
Ik ben de oudste van ons gezin, ik 
heb nog twee zusjes en een broer-
tje. 

Ik heb tot de derde klas op de Schimmelpenninck van 
de Oyeschool gezeten. Daar kan ik mij weinig van her-
inneren. Ik weet nog wel dat we een hele lieve juf-
frouw hadden. Daarna heb ik op de Hommersomschool 
gezeten. Daar kreeg ik les van meester Volbert.

Na de lagere school heb ik vier jaar lang op de huis-
houdschool gezeten. Daarna heb ik de INAS gedaan, 
dat is een schakelopleiding. Ik wilde graag kraamver-
zorgster worden. Maar toen ik ging kijken op die 
school waren ze zo negatief, dat ik in de trein naar huis 
dacht: “het hoeft van mij niet meer”. En toen heb ik 
voor de thuiszorg gekozen. Dat doe ik nu al dertig jaar 
met plezier. Ik maak daar veel mee en heb met een 
hoop leuke mensen te maken, maar daar mag ik niet 
over vertellen, want ik heb een geheimhoudingsplicht.

 
Ik heb nooit echt een relatie gehad. Ik heb wel eens 
vriendjes gehad in de vakantie waar ik dan mee 
omging, maar ik heb nooit iets vasts gehad. Ik heb dat 
ook nooit gemist. Ik kan niet zeggen dat ik daar ook 
echt behoefte aan heb gehad. En ik zeg ook altijd: “Je 
moet hem maar tegenkomen”. Ik ben de ware nooit 
tegen gekomen en ik denk dat ik hem ook niet meer 
tegen ga komen. 

EEN HARD GELAG
Toen ik 37 jaar was heb ik een herseninfarct gehad. Ik 

had zelf wel in de gaten dat er iets 
niet helemaal goed was met me, 
want ik had ontzettende hoofdpijn, 
maar ik was wel voorzichtig aan 
het werk gegaan. Later ben ik naar 
dokter Manschot geweest omdat 
mijn rechteroog niet goed dicht 
ging. Maar het was weekend, dus 
ik kon pas na het weekend door de 
scan. Ik had er zelf niet zoveel van 
in de gaten, maar ik wist wel dat 
het niet goed zat, want ik praatte 
raar.  Ik was eigenlijk te jong voor 
een herseninfarct, maar uit de scan 
bleek dat ik maar liefst vier infarc-
ten heb gehad. Sindsdien heb ik 

ook last van epilepsie, dat komt doordat ik litteken-
weefsel heb overgehouden aan het herseninfarct. En 
daar blijf ik mijn leven lang last van hebben, maar 
gelukkig heb ik al twaalf jaar lang geen aanval meer 
gehad. 

Ik heb daar toen veel moeite mee gehad, ik moest heel 
veel inleveren. En dat is een hard gelag. Als ik het aan-
kon dan ging ik nog wel werken, maar ik werkte sinds-
dien nog maar twaalf uur in de week, terwijl ik daar-
voor wel veertig uur werkte. Ik was ook een fanatieke 
korfbalster bij Telstar en dat kon ik ook niet meer aan. 
Daar heb ik toen wel een traantje om gelaten. Ik moest 
leren accepteren dat ik niet zo veel meer kon. Toen 
haalde ik kracht uit mijn geloof. Ik las toen uit de 
Bijbel en ik had gedichtenbundels van Nel Benschop, 
vooral  ‘Dagdroom’ vind ik heel mooi. 



D E  E S H O F 13

Ik geloof het wel
EEN POT NAT
Van kinds af aan ben ik al lid van de kerk.  Ik ging 
altijd met mijn ouders mee. Ik heb nog catechisatie 
gehad in de Stuw van een dominee uit Austerlitz. Ik 
kan me nog herinneren dat de gereformeerden en de 
hervormden achter elkaar dienst hadden. Toen zaten 
we nog in het gebouw waar nu de bibliotheek in zit. 
Toen ik nog met mijn ouders meeging naar de kerk 
dacht ik wel eens: “moeten we weer mee”, maar ik ga 
elke week. Als ik niet ga, dan kan ik meestal ook echt 
niet. Ik vind de sfeer in onze kerk erg goed, het gaat 
allemaal erg gemoedelijk. Ik heb niet heel diep contact 
met de gemeenteleden. Maar je kent elkaar wel en 
maakt zo nu en dan een praatje. Ik zit ook in het wijk-
team, als ik de Rondom rondbreng dan bel ik ook 
altijd aan om even een praatje te maken. 

 Als ik nu kijk naar onze kerk vind ik dat we het goed 
voor elkaar hebben. We hebben een mooi gebouw en 
daardoor kunnen we ook meer als vroeger. Ik vind het 
moeilijk om te zeggen op wat voor manier ik geloof, 
het is mijn eigen manier. Ik geloof meer van uit mijn 
gevoel, ik zit in het koor ‘Free’ en hou ervan om te 
zingen, dat is voor mij de manier om mijn geloof te 
uiten. Vooral Engelse liederen vind ik erg mooi. 
Zingen is voor mij de hoofdmoot. Verder vind ik het 
allemaal een pot nat om het maar plat te zeggen. Of je 
nou hervormd of katholiek bent, we geloven allemaal 
in dezelfde God en dat is het belangrijkst. 

Naast het zingen denk ik dat ik mijn geloof vooral uit 
in het zorgen. In mijn werk zorg ik voor de mensen. 
Dan zorg ik dat ze genoeg in huis hebben, of dat er 
iemand bij ze is. Ik ben echt een zorgtype. Ik geef veel 
om de ander, dat vind ik belangrijk. Als ik voor 
iemand kan zorgen, dan geeft mij dat voldoening. Ik 
heb dat van mijn moeder. Mijn moeder was ook heel 
zorgzaam, dat zit gewoon in het bloed. Ik ben er ook 
altijd voor haar, ze hoeft maar te bellen en dan kom ik 
eraan. En zo gaat dat over en weer. Zij zorgt voor mij 
en ik zorg voor haar. 

Wat ik de lezers mee wil geven is: “blijf zoals je bent, 
laat je niet veranderen”. Ik heb het zelf wel eens in 
mijn hoofd, ik moet Alice blijven, ik moet me niet 
laten veranderen door anderen. Ze noemen mij wel 
eens eigenwijs, maar dat kan me niet schelen. Ik blijf 
gewoon mezelf. 

In een volgend interview zou ik graag het verhaal van 
Nico de Gier willen lezen, omdat hij zo veel doet voor 
India. Ik ben zelf bij alle acties geweest. Ik vind het 
heel zinvol om daar aan mee te werken. En ik vind het 
ook altijd interessant om de reisverslagen terug te 
lezen. En als ik er aan denk, had het mij ook heel leuk 
geleken om mee te doen, maar dat kan ik niet meer. 

(In de volgende Rondom een interview met Frans 
Schimmel)

De activiteitengroep van de eshof start op

Dinsdag 24 september 2013 van af 13.30 tot 16.00 uur.

Weet dat u welkom bent!!

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik namens de Eshof mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het 
revalidatiecentrum Norschoten. Het gaf een extra feestelijk tintje aan mijn thuiskomst. Hartelijk dank ook voor 
de kaarten uit de gemeente die ik daar mocht ontvangen. De belangstelling van de Eshofgemeente heeft me 
goed gedaan.

Stien woldman



Uit de kerkelijke pers...
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Woord & Dienst is in kerkelijke kringen een 
veelgelezen blad. Het zomernummer stond in 
het teken van ‘levensvreugde’. Eén van de bij-
dragen over dit onderwerp is van de hand 
van Arjan Markus, redactielid van Woord & 
Dienst en predikant te Utrecht. Hieronder een 
samenvatting met als titel: ZORGVULDIG 
GENIETEN.

Bij levenslust denk je al snel aan het bier met de fraaie naam 
‘Het Elfde Gebod’. Als ondertitel staat dit gebod ook op de 
fles: ‘Gij zult genieten’. Een gebod dat zo uit het bijbelboek 
Prediker lijkt te zijn weggelopen.  
Neem Prediker 9 vanaf vers 7: ‘Dus eet je brood met vreugde, 
drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet 
allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies 
een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je 
bemint. Geniet op alle dagen van het leven, die God je heeft 
gegeven’.

Prediker roep mensen op om te genieten, omdat hij heel wat 
mensen ziet die helemaal niet aan genieten toekomen. 
Sommige mensen zijn alleen maar aan het zwoegen en 
draven - zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2 en 3. Als je altijd maar 
aan het rennen bent, dan leef je te haastig om te kunnen genie-
ten. Volgens Prediker is het ‘lucht en leegte’ om altijd maar te 
zwoegen en te draven. Je hebt de dingen toch niet in de hand. 
Of, zoals het in de oude vertaling staat: het is ijdelheid. Bij 
anderen ziet hij dat hun dorst naar rijkdom nooit gelest wordt; 
ze willen altijd meer en vergeten te genieten van wat ze 
hebben- hoofdstuk 5 en 9 en verder. Dat is lucht en leegte, 
want als je sterft kun je er toch niets van meenemen.

De prediker schrijft ook over mensen die blijven steken in het 
anticiperen. Ze willen alles onder controle hebben en geen 
risico’s nemen – hoofdstuk 11. Ze blijven maar kijken of
de juiste wind gaat waaien en of de goede wolken opdoemen. 
Ze komen aan het zaaien niet toe, laat staan aan het plezier 
van de oogst. Maar ook dat is lucht en leegte, zegt 
Prediker, want het is zinloos om alles onder controle te willen 
hebben. Het is ijdelheid om voortdurend te anticiperen op wat 
misschien komt. Wij denken soms dat we dingen kunnen 
beheersen en dat het leven maakbaar is. Dat geeft ook een vei-
lig idee; het helpt om zorgeloos te kunnen leven. Maar maak-
baarheid is een illusie. Je kent de wegen van de wind niet, zegt 
Prediker, je weet niet hoe het kind groeit in de moederschoot. 
De gang der dingen is voor ons verborgen. Ergens achter de 
dingen zit het handelen van God en dat is voor ons niet na te 
rekenen. Nee, het beste dat je kunt doen, is genieten. Geniet 
op alle dagen van je leven: het Elfde Gebod.

Nu is het wel de vraag of je voor een avondje zorgeloos genie-
ten met Prediker op stap zou moeten gaan. Geniet op alle 
dagen van je leven, dat schrijft hij inderdaad in hoofdstuk 9. 
Maar dan komt er opeens achteraan: ‘want in het dodenrijk is 
er niets en daar ben je altijd naar op weg’. Zulk soort opmer-
kingen vind je veel vaker in dit bijbelboek. Je zou zeggen: dat 
bederft het hele genieten. Je komt ervan in een grafstemming 
en zorgeloos genieten zit er dan niet meer in.

Is Prediker een enorme pessimist? Daarmee doe je hem tekort. 
Zijn levensadvies is niet om te somberen in het leven. Hij 
adviseert mensen niet om de harde realiteit te ontvluchten. 
Evenmin om de realiteit te ontvluchten in een fantasiewereld.
Prediker roep mensen op om realist te zijn en onder ogen te 
zien dat het leven niet maakbaar is en ook niet eindeloos, maar 
eindig en soms ook abrupt. In dat besef maant hij vervolgens 
om te genieten. Daarbij gaat het niet om oppervlakkig genie-
ten van ‘pluk de dag’, niet het grote zorgeloos genieten. Geen 
Zwitserleven. Nee, Prediker roept op om zorgvuldig te genie-
ten. Dat heeft volgens hem te maken met leven voor Gods 
aangezicht. Het goede is een geschenk van God en God onder-
werpt je aan zijn oordeel (hoofdstuk 11:9).

Op het eerste gezicht lijkt het oordeel van God, net als de 
opmerking over het dodenrijk, ook een domper op het ware 
genieten te zijn. God, die je in de gaten houdt als een Big 
Brother. Dat is het godsbeeld uit het verhaaltje over de pastoor 
en de dorpsjongens. In de tuin van de pastoor stonden appelo-
men en toen de appels rijp waren, kwamen er elke nacht jon-
gens die over het hek klommen en appels plukten. De pastoor 
vond dat niet leuk, maar wat kon hij er tegen doen? Op een 
avond zette hij een bord bij het hek en daarop schreef hij: 
‘God ziet alles!’. Toen hij de volgende morgen ging kijken 
hadden de jongens eronder geschreven: ‘maar Hij verraadt ons 
niet!’.

Ik (Arjan Markus) denk dat je Prediker geen recht doet als je 
hem het godsbeeld van de pastoor in de schoenen schuift. God 
is niet de Grote Boeman die alles ziet. Hij is degene die aan-
wijzingen geeft voor het leven en het leven daarmee ook eva-
lueert. Dus ook de manier waarop mensen genieten van het 
goede dat ze in het leven ontvangen. Als je leeft voor Gods 
aangezicht en zijn aanwijzingen serieus neemt, dan kun je 
niet achteloos genieten. Het leven is geen slobberwijntje dat je 
zo maar naar binnen slaat. Het leven dat God je geeft, is een 
wijn die je vol aandacht moet proeven en in dankbaarheid 
geniet.

Levend voor Gods aangezicht kun je ook niet gulzig genieten 
en eruit halen wat erin zit en jezelf over de kop consumeren. 
In Gods aanwijzingen voor het leven die verband houden met 
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Uit de kerkelijke pers...
de Sabbat, is overduidelijk dat je van ophouden moet weten; 
genoeg is genoeg. Egoïstisch genieten gaat ook niet volgens 
Gods aanwijzingen. Gods oordeel is dat Hij met ons in dia-
loog treedt en ons vraagt of we wel genieten van het goede dat 
Hij geeft en hoe we daarvan genieten. Zorgvuldig genieten in

 dankbaarheid, dat is de ware lofprijzing. Vandaar dat Prediker 
ons meegeeft: ‘Eet je brood met vreugde en drink je wijn met 
een vrolijk hart, dat kijkt God met voldoening naar je’.

Samenvatting
Frits Harmsen.

KERKBALANS 2013.
Onder het motto: “ Een kerk daar geef je voor” hebben 
wij u begin dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd 
of u bereid bent de Protestantse Gemeente “de Eshof” 
dit jaar financiëel te steunen. Hiervoor hebben velen 
van u een toezegging gedaan. Voor zover u deze toe-
zegging nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt 
onze gemeente helpen door uw toezegging voor kerk-
balans 2013 over te maken. Werkt u hieraan mee?.

STAND PER 23 AUGUSTUS 2013.
Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2013 is toege-
zegd een bedrag van EURO  116.680 hiervan is tot en 
met 23 augustus 2013 binnengekomen een bedrag van 
EURO  77.667 dit is  66,6% van het toegezegde 
bedrag. In de periode van 23 augustus 2013 tot en met 
31 december 2013 moet dus nog een bedrag binnenko-
men van EURO  39.013.

Namens het College van Kerkrentmeesters                                                                                         
Frans Schimmel, administrateur.

College van Kerkrentmeesters.

Collecteoverzicht juli 2013

Collectebeheerder M.v.Deuveren

Heb ik u al verteld,
Dat erbij de Hulpdienst,
Zich dames hebben gemeld.
Die U willen helpen,
Om kleding te kopen,
Als ze u leuk kunnen kleden,
Dan pas, zijn zij tevreden.!
Zij zorgen voor uw vervoer,

Helpen bij lopen.
En het passen,
Van kleding en jassen.
En het sjouwen van tassen.
Bel de Hulpdienst maar,
Telefoon 2537800
Dan komt ook dit ,
Prima voor elkaar.

Hulpdienst Hoevelaken Helpt
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Wat was het ontzettend leuk om deze zomer de 
belevenissen van de familie van Beek op de voet te 
volgen in Grace Home. Wij hebben het als een 
mijlpaal ervaren in ons project. Dat er gelegenheid 
was voor gemeenteleden om zich in te zetten voor 
Grace Home. En dat al die gemeenteleden dat 
avontuur aangedurfd hebben. Voor de meesten is 
het een verrijkende ervaring gebleken. Fijn dat dit 
kan in ons project en dat iedereen gastvrij wordt 
onthaald door pastor John, zijn team en natuurlijk 
de kinderen. 
Tijdens startzondag blikt de familie van Beek terug 
op hun reis en kijkt de volwassenengroep vooruit 
naar hun reis naar Grace Home!
 
DE GASTVRIJHEID VAN GRACE HOME
De familie Van Beek heeft een zeer goede tijd gehad in India 

en zeker ook in 
Grace Home. Hun 
belevenissen staan 
nog steeds op www.
gracehome.nl onder 
het kopje ‘blog’. 
Mocht u het nog 
niet gelezen hebben, 
het is zeker de 

moeite waard om even te kijken. Hiermee krijgt u ook weer 
een beetje beeld op welke wijze onze steun leidt tot verbete-
ring van de leefsituatie van de kinderen in Grace Home en hun 
toekomst. Heel concreet gaat het dan over de bouw en inrich-
ting van de tweede verdieping en de guestroom die door de 
familie van Beek voor het eerst in gebruik genomen is. Ook de 
volgende stap in de realisatie van My Book Buddy project 
(bibliotheek voor 
de kinderen van Grace Home) is gezet. En er zijn weer vele 
brieven overhandigd vanuit onze gemeente aan de kinderen 
van Grace Home. 

VOLWASSENENTEAM
Het volwassenenteam is nu echt in de weer met de laatste 
zaken rondom hun vertrek naar India; er is nog veel te doen! 

Visum aanvragen, 
startzondag voorbe-
reiden, uitzenddienst 
opluisteren en 
natuurlijk het ver-
blijf in Grace Home 
zelf voorbereiden. 
Een mooie opmaat 

naar hun vertrek op 12 oktober; nog maar enkele weken te 
gaan! 

STARTZONDAG
De vorige keer hebben we aangekondigd een deel van het pro-
gramma van startzondag in te vullen. Het volwassenenteam 
brengt drie jaar Grace Home in beeld met een eigen fotopre-
sentatie. Het projectteam Grace Home neemt iedereen mee in 
de laatste acties voor het project. En zoals gezegd kan ieder-
een uit de eerste hand terughoren wat de familie van Beek in 
India/Grace Home beleefd heeft en wat de plannen van het 
volwassenenteam zijn.

UITZWAAIDIENST 
VOLWASSENEN-
TEAM
Op zondag 6 oktober is 
in de Eshof de uitzwaai-
dienst gepland voor de 
deelnemers aan de vol-
wassenenreis (6 dames en Nico!). Tijdens de dienst zal het 
team alle gemeenteleden meenemen in hun motivatie voor 
deze reis. Ze ervaren sterk dat ze vanuit onze gemeentes 
(zowel Eshof als Paulus) gezonden worden, waarbij ze graag 
de zegen ontvangen over hun bijzondere onderneming. Het 
wordt een leuke dienst waarin we als gemeenschap het team 
kunnen laten zien dat we met ze meereizen.

VERBLIJF PASTOR JOHN&ANNIE IN 
NEDERLAND
Pastor John en Annie zullen van 28 oktober tot 6 november in 
Nederland zijn om de persoonlijke band met onze gemeen-
schap te versterken. Het projectteam is een interessant, infor-
matief en leuk programma in elkaar aan het zetten. We willen 
graag zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven 
om persoonlijk met pastor John en zijn vrouw kennis te maken 
en buiten de 
gemeente ook met 
diverse andere partij-
en. Zo hebben we 
een bezoek aan de 
straatpastor in 
Amersfoort op het 
programma staan, 
gaan we de band 
met Livingstone aanhalen en gaan we ook een dagje naar 
Amsterdam met de leden van het diaconale jongeren team. Op 
starzondag hebben we het programma grotendeels rond en 
zullen we dit ook met iedereen delen.

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home
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Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. W. Vreekamp – Geurtsen    wijk 1
Dhr. P. Meijer      wijk 2

VERHUISD:
Dhr. B.R.S. Obbes                             wijk 5/8
Mevr. N. Ochoa Saif     wijk 7

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. Martin c. Schreuders               
Mevr. Sandra Bakkr   
Dhr. Mark van Drie   
Mevr. K.K. Leliveld   

UITGESCHREVEN:
Fam. Smith    

OVERLEDEN:
Mevr. C.W. Meijer Velthuizen    wijk 9
Mevr. H. Kous de Jong   Havikshorst 2     wijk 5

Op dinsdag 8 oktober houdt psychiater B. 
Chabot een inleiding over bovenstaand onder-
werp in de PKN-gemeente De Ontmoeting, 
Arthur Briëtstraat 38 in Nunspeet. Aanvang 
20.00 uur. Discussie en vragen na afloop.

Hieronder een verkort commentaar uit de NRC naar 
aanleiding van de perspresentatie van een door Chabot 
gemaakte film over het onderwerp zelfdoding. Samen 
met Stella Braam schreef hij ook het boek: Uitweg: een 
waardig levenseinde in eigen hand”.
“Artsen worden tegenwoordig overspoeld met verzoe-
ken om euthanasie. Chabot wijst mensen een andere 
weg: hoe mensen hun levenseinde in eigen hand kun-
nen nemen.
Hij heeft hierover een boek geschreven en een voor-
lichtingsfilm laten maken. 

Zelfdoding is niet strafbaar. Adviseren over zelfdoding 
en het geven van  morele steun zijn evenmin strafbaar. 
Maar het geven van „op naleving gerichte instructies” 
is dat wel. Net als het aanreiken en toedienen van 

dodelijke middelen. 

Het boek en de film werden vooral gemaakt ten bate 
van hoogbejaarden of mensen met uitzichtloos geeste-
lijk lijden die het leven niet langer verdragen. Louter 
om redenen die henzelf aangaan. Het past bij het recht 
op zelfbeschikking, op het maken van eigen autonome 
keuzen. Chabot brengt al enige jaren de boodschap dat 
het eigen leven ook op een pijnloze, verantwoorde 
manier kan worden beëindigd, zonder direct ingrijpen 
door een arts. Chabot laat zien dat het op meer manie-
ren kan, althans voor doorzetters. 

De film “Sterven in eigen regie” demonstreert dat de 
emancipatie van de zelfstandige burger  een nieuwe 
fase is ingegaan. Die van het levenseinde in eigen 
hand.” 

Voor belangstellenden is er een interview met Chabot 
uit Volzin voorhanden. 
Dit is aan te vragen bij Cora de Kovel, tel. 034-253329, 
e-mail: coradekovel@planet.nl

Lezing:  Een waardig levenseinde: 
Mag het een keer genoeg zijn.
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De bloemen of een zinboekje 
gingen in juli en augustus naar:
DE UITVAART VAN:
Hennie Kous- de Jong

DE BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Mönch  Roggeakker 46   vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Verkerk  Pastoorakker 11   vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw den Uijl  Horstweg 4   vijfentwintig jaar getrouwd

Jan Vogel   Tabaksland 12   ziekte
Esther Baas   Lagebrinkerweg 21  attentie
Etta van Tent   Constantijngaarde 4  attentie
Dhr Huijskes   Frans Tromplaan 65  ziekte
Henny Berends   Nassaulaan 58   attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Konstapel, Dhr Petter, Dhr Henkemans, Mw de Boer, Mw Woldman, Dhr en Mw van Gent, Mw Simon, Dhr 
Ritmeester, Dhr Kalksma, Mw van Deuveren, Mw Roersen, Dhr Welvaart, Dhr Fontein, Mw Sloten, Dhr 
Lubbers, Dhr Lozeman, Mw vd Horst, Dhr Kisdonk, Mw Lameijer, Mw Stellingwerf, Dhr Uiterwijk, Mw 
Dasselaar en Mw de Gier.

Rooster oud papier BAK 
07 september R.v.d.Kamp  T.Toom             
14  G.W.Schuiteman  E.Veldhuizen
21  A.v.d.Pol  J.Stomphorst
28  E.S.Beitler  E.J.v.Campen

05 oktober Joh.v.d.Veen  J.v.d.Kuilen
12  J.W.Wicherink  A.Zijlstra

Oproep voor nieuwe vrijwilligers 
voor de creche
Elke zondag worden de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar opgevangen in de creche.
Daar worden zij liefdevol opgevangen door elke week weer 2 vrijwilligers zodat hun ouders de kerkdienst 
kunnen bijwonen.
Door allerlei omstandigheden zijn er een aantal mensen als vrijwilliger gestopt en kunnen wij dus nieuwe aan-
was gebruiken.
Ben(t) je/u tussen de 10 en de 80 en vind(t) je/u het leuk om zo'n 4 a 5 keer per jaar op de zondagmorgen op 
een groepje kinderen te passen laat het mij dan weten !

Alvast bedankt !
Linda Borgdorff

lborgdorff@tele2.nl
06-26761006
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8 september  Mariska du Crocq en Anje Boswijk
15 september  Ina van Os en Anneke Waslander
22 september  Judith van Hoeijen en  Femke van de Poll
29 september  Judith van de Kamp en Tim Floor

6 oktober  Anja Bouw en Nine Kloppenburg
13 oktober  Hester Beukers en Marit van Looijengoed
20 oktober  Elza Ipenburg en Nine Kloppenburg
27 oktober  Myriam Zandberg en Anje Boswijk

19

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.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 plat-
form 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 september nummer is 
dinsdag 24 september
Inleverdatum voor het oktober nummer is 
 dinsdag 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij   
(jpeg of tiff).

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

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.

Oppasrooster


