
Rondom november 2013
Gedicht

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

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; m.m.v. gospelkoor Free en de  
     'Voices for Grace Home'
     Collecten: Hervormingsdag PKN; Eshof:jeugd-en jongerenwerk

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

Zondag 17 november;  10.00 uur doopdienst en uitreiking van liedboeken aan kinderen
      Ds. E. Boot
     Collecten: Missionair werk PKN; Eshof: pastoraat

Zondag 24 november   9.30 uur  Pauluscentrum
      Ds. E. Boot + pastor A. Bottenberg; oecumenische viering van  
     Solidaridad, m.m.v. de Cantorij en het Pauluskoor

Zondag 1 december 9.30 uur  Inzingen van 3 liederen uit het liedboek: 454, 458 en 738.
   10.00 uur  Ds. G. Rosbergen     Advent I
     Collecten: Solidaridad; Onderhoud kerkgebouw
   17.00 uur  Vesper: Collecte: Passantenverblijf

Zondag 8 december 10.00 uur  Ds. E. Boot            Advent II
     Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties; Landelijk & Prov. werk  
     PKN
   17.00 uur  Vesper:   Collecte:  Passantenverblijf

Zondag 15 december  10.00 uur  Ds. E. Boot           Advent III  Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Eshof: cantorij
   17.00 uur  Vesper   Collecte: Passantenverblijf

Zondag 22 december 10.00 uur  Dr. M. Dijkstra(Ede)  Advent IV
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk; Vorming & Toerusting
   17.00 uur  Vesper   Collecte: Passantenverbloijf

Dinsdag 24 december 19.00 uur  Kerstavond voor jong en oud; ds. E. Boot  + kinderdienstleiding  
     Collecten: Naar school in Haiti; Jeugd en jongerenwerk
   22.00 uur  Kerstnachtdienst; ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij
     Collecten: geloof, hoop, liefde; Eshof: Eredienst

Woensdag 25  december 10.00 uur  1e Kerstdag
      Ds. E. Boot
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Eshof: muziek en liturgie

Zondag 29 december  10.00 uur  Ds. M. van Giezen (Zeist)
     Collecten: Hospice Nijkerk; Eshof: pastoraat

Dinsdag 31 december    19.00 uur Oudejaarsavond
      Ds. E. Boot
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Landelijk & Prov. Werk  
     PKN

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Blijf geloven in de toekomst
ook al lijkt de kans maar klein

blijf geloven in een wereld
die jouw wereld ook kan zijn

blijf geloven in het leven
in je denken en je doen.

Blijf geloven in oprechtheid
en in normen van fatsoen
blijf geloven in de vrede
en in simpel kort gebed
blijf geloven in de mens

die zich voor jou heef ingezet.

Blijf geloven in het wonder
dat jouw angsten overwint

blijf geloven in de onschuld
in de glimlach van een kind.

Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat overheeft. 

Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft

blijf geloven in de waarde
en het doel van je bestaan

blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan.

Blijf geloven

Dit gedicht werd voorgedragen
bij aanvang van een Z.W.O. vergadering
door Tineke Wassink



Uit de gemeente
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Agenda
WEEK 45 
Maandag 4 november 18.00 uur   Volleybalclinic, sporthal Ridderspoor?
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 5 november 18.00 uur   Afscheidsdiner pastor John Kalathil en Annie John, De  
      Haen
   20.00 uur   Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16
Woensdag 6 november 13.30 uur   Activiteitengroep, de Eshof
   20.00 uur   Instructie basiscatechese, De Wetering 8
Donderdag 7 november 20.00 uur   Anne Zweers: Hildegard von Bingen, de Eshof

WEEK 46
Maandag 11 november 10.30 uur   Vergadering ZWO, de Eshof
   20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
   20.00 uur   Doopgesprek, plaats nog niet bekend
Dinsdag 12 november 20.00 uur   In de kring (2), de Eshof
   20.00 uur   Wijkteam 8, Bijenvlucht 8
Woensdag 13 november 20.00 uur   Pastorale Raad, de Eshof 

WEEK 47
Maandag 18 november 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 19 november 13.30 uur   Activiteitengroep, de Eshof
   19.30 uur   Wijkteam 4, Gerstkamp 3
   20.00 uur   Werner Gugler: Bijbel en Babel (1), de Eshof
   20.00 uur   Vergadering leiding kinderdienst, Groot Middendorp 36?
Donderdag 21 november 20.00 uur   Wijkteam 7, De Heerd 5
   20.00 uur  Moderamen, de Eshof

WEEK 48
Zondag 24 november 9.15 uur   Excursie basiscatechese naar de Oud-Katholieke Kerk in  
      Amersfoort
Maandag 25 november 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 26 november 20.00 uur   Werner Gugler: Bijbel en Babel (2), de Eshof
   20.00 uur   Overleg locatieraad (Paulusgemeenschap) en moderamen,  
      de Eshof
Woensdag 27 november 10.00 uur   Wijkteam 5, Julianalaan 15
 
WEEK 49
Maandag 2 december 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Woensdag 4 december 13.30 uur   Activiteitengroep, de Eshof
   20.00 uur   Diaconie, de Eshof

WEEK 50
Maandag 9 december 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 10 december 20.00 uur   Erik Idema: in Betlehem gebeurt het, de Eshof
Donderdag 12 december 20.00 uur   Kerkenraad, de Eshof

Op maandagmorgen 28 oktober ontvingen we de zeven 
India-reizigers in de Eshof. Het was een warm weer-
zien. Dicky van der Veer, Annelies Polhuis, Trudy 
Julsing, Annie Hanse, Tineke Wassink, Marijke Kroon 
en Nico de Gier – een voor een kwamen ze aan op de 
parkeerplaats voor de Eshof, samen met familieleden 
die hen hadden opge-
wacht op Schiphol. 
Door alle aanwezigen 
werden ze in de armen 
gesloten. Zestien 
dagen zijn ze wegge-
weest, misschien niet 
eens heel erg lang; 
maar de afstand in 
cultuur en leefom-
standigheden is 
enorm.
In korte tijd werden 
veel ervaringen 
gedeeld. Bloemen 
werden overhandigd. Namens de Eshofgemeente en de 
Paulusgemeenschap kregen de reizigers een adventska-
lender. Er werd koffie en thee geschonken.
Een van de indrukwekkende dingen om mee te maken 
was de dankbaarheid, die de reizigers in Grace Home 
tegenkwamen – zowel bij de leiding als bij de kinderen. 
Ze zijn dankbaar voor alles. De kinderen voor het feit 
dat ze in Grace Home wonen, waar ze eten en onderdak 
en scholing krijgen – en voor heel veel meer. De vol-
wassenen zijn dankbaar voor iedere dag waarop het 
lukt om zoveel monden te voeden – en voor nog veel 

meer.
En toen was het tijd om 
weer afscheid te nemen 
en thuis uit te gaan bla-
zen. Geen idee hoeveel 
ze hebben geslapen in 
het vliegtuig; de één kan 
dat beter dan de ander. 
Hoe dan ook vraagt zo’n 
reis wel wat verwer-
kingstijd.

’s Middags om twee uur 
landde het vliegtuig dat pastor John Kalathil en zijn 
echtgenote Annie John naar Nederland bracht. De 
komende dagen staan in het teken van hun bezoek aan 

Hoevelaken. Vreemde gedachte, dat ze op het moment 
dat dit kerkblad verschijnt alweer vertrokken zullen 
zijn… Maar vóór het zover is hoop ik, dat heel veel 
mensen de gelegenheid zullen krijgen hen te ontmoe-
ten.

MEELEVEN

Momenteel zit Coralien Toom-Knoester (Julianalaan 
43) in de onderzoeksmolen van het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis. Binnenkort hoort ze of dit 
betekent dat ze een operatie zal moeten ondergaan of 
dat er op andere wijze behandeld gaat worden.

Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 4) herstelt 
langzaam, ze kan nog niet alles doen wat ze zou willen 
– maar de dokter is tevreden over hoe het gaat.

Judy Smidt-Brouwer (Prinsenhof 3) heeft de afgelopen 
maand een behandeling ondergaan voor de schildklier, 
die te snel werkte waardoor ze allerlei klachten heeft. 
Pas na weken en soms maanden blijkt vaak pas veran-
dering en komt er hopelijk meer rust in alles.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) is de 
afgelopen maand gevallen en heeft haar heup gebroken. 
Naast slechter zien en moeite met slikken en spreken is 
het bewaren van evenwicht als gevolg van ziekte erg 
moeilijk geworden. Helaas moest het weekend met het 
gezin worden uitgesteld. Gelukkig kan het eind decem-
ber plaatsvinden. Lies heeft een kleine week in het 
ziekenhuis doorgebracht, waar ze is geopereerd. Op het 
moment probeert ze thuis verder op te knappen.

Tom Kuipers (Van Lyndenlaan 39) is de afgelopen 
maand aan een niersteen geopereerd. De operatie is 
goed verlopen en ook een pijnlijke stent kon worden 
verwijderd, wat Tom grote opluchting gaf.

Alke Rosbergen-de Vries (Elzenlaan 34) herstelt lang-
zaam. De pijn aan haar handen blijft af en toe de kop 
op steken. Het beste gaat het als ze goed op haar hou-
ding let, wat vóór de operatie eigenlijk ook al zo was. 
Goede resultaten moeten nog blijken.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) heeft 
veel last van de ontsteking in haar buik. De chirurg kan 
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Ontwikkelingen in de 
Paulusgeloofsgemeenschap
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er nog niets aan doen, omdat niet duidelijk is waar de 
plek zich bevindt; ook een scan heeft geen duidelijk-
heid geboden. Volgende week wordt er verder gezocht.

Met Ans Baas-Colenbrander (Havikshorst 20) gaat het 
goed. Ze geniet erg van alle warme blijken van meele-
ven, ze doen haar veel.

Iedereen, hier genoemd of niet genoemd, van harte 
sterkte gewenst. Dat er licht van binnen zal zijn, ook al 
wordt het buiten steeds langer donker.

FELICITATIES

Een heel aantal bruidsparen had in de afgelopen maand 
een jubileum te vieren.
Jan en Ina van Heiningen-Veldhuizen (Veenslagenweg 
117) waren op 12 oktober veertig jaar getrouwd. Op 14 
oktober gedachten Harmen en Astrid Lanser 
(Wildforsterweg 23, Putten) tegelijk met Jan Roos en 
Anita Postma (Willem de Zwijgerlaan 7) het vijfen-
twintigjarig huwelijksjubileum. Lies en Jan van de 
Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) waren op 18 okto-
ber vijftig jaar getrouwd; Jan en Truus van Leijenhorst-
Hofman (Hemelricplaats 14) vierden ditzelfde aantal 
jaren op 25 oktober. Op 23 oktober was het echtpaar 
Mooij-Ordelman (Kyftenbeldlaan 52) vijfenveertig jaar 
in de echt verbonden. En het echtpaar Meijer-van Ooik 
(Andreaslaan 1) volgde op 31 oktober met ditzelfde 
aantal jaren van verbondenheid.
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte 
gelukgewenst en veel goeds en liefde voor de toe-
komst!

Op 5 oktober is Kim Anique geboren, dochter voor 
Dennis en Lideke Wijnberg-Blom en zusje voor Eva 
(F.W. Klaarenbeeksingel 23). Kim, welkom in deze 
wereld. Ouders en zus, van harte gefeliciteerd met dit 
prachtige wonder!
Graag feliciteer ik hier ook Pauline en Christian 
Schreuder (Sint Pietersberg 20, Amersfoort), die op 14 
oktober een dochter kregen: Norah Catherina, heet ze. 
Ze is de kleine zus van Olivia en Vera. Hoewel geen lid 
van de Eshofgemeente, doet Pauline al enkele jaren 
mee met een gesprekskring. Alle vijf van harte geluk-
gewenst met elkaar!

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

In de komende maanden zullen we een maatschappe-
lijke stagiaire in ons midden hebben. Tijdens een maat-
schappelijke stage doet een scholier vrijwilligerswerk 
bij een niet-commerciële organisatie. Het doel ervan is, 
dat jongeren het belang van vrijwilligerswerk voor de 
samenleving leren zien en dat ze zelf vrijwilligerswerk 
leuk gaan vinden.
Onze nieuwe stagiaire stelt zich aan ons voor:

“Hoi, ik ben Daniëlle van Soeren. Ik ben 13 jaar oud en 
woon in Nijkerk. Ik zit in het tweede jaar op het 
Groenhorst College. Mijn hobby is handbal, dat doe ik 
al zeven jaar. Verder houd ik van koken en dieren. Ik 
heb thuis ook een paar huisdieren, een hond Duckie  en 
een vis genaamd Mandarijn, ik ben erg dol op ze!
Voor mijn school moet ik 30 verplichte stage uren 
maken, dat houd in dat ik vrijwilligers werk moet doen. 
Via ‘masplein’ ben ik bij de Eshof terecht gekomen. 
Ik ben de kleindochter van Chrisje Timmerman-Docter.   
Mijn ouders hebben een eigen bedrijf en mijn zus stu-
deert in Utrecht. Wat ik door de weeks doe is na school 
de hond uitlaten en twee keer per week trainen, aan 
huiswerk hoef ik niet meer te doen dan leren voor toet-
sen, lekker makkelijk!”

Daniëlle wil na het Groenhorst College de hotelschool 
gaan doen. Daarom zal ze op verschillende momenten 
mee gaan helpen met de catering in de Eshof – zoals 
het koffie schenken en de kerstmiddag voor ouderen. 
Daarnaast zag ze de oproep staan voor nieuwe leiding 
voor de kinderdienst. Ook daar wil ze zich graag nuttig 
maken.
Daniëlle, erg leuk dat je ‘de Eshof’ hebt uitgekozen als 
plek voor jouw maatschappelijke stage! We hopen dat 
je een fijne tijd bij ons zult hebben.

Ellie Boot

Binnen de Paulusgemeenschap heeft een ingrijpende 
verandering plaatsgevonden. Na het vertrek van Ben 
Piepers, wiens plaats niet wordt opgevuld, heeft het 
bestuur van de Lucasparochie besloten dat er in de 
Pauluskerk in Hoevelaken op de eerste en de derde 
zondag van de maand geen viering meer zal zijn: er 
zijn te weinig pastores.

Wel zijn er elders mogelijkheden om een viering mee 
te maken op de zondagen dat de kerk is gesloten. 
- Voor een Eucharistieviering kan men in 
Leusden terecht. Daar is elk weekend een 
Eucharistieviering.
- Men kan naar een van de andere kerken van 
de Lucasparochie of naar een RK kerk in Amersfoort.
- Men kan thuis de RKK-dienst volgen op de 
tv (zolang die bestaat).

In de afgelopen maanden zijn er bijeenkomsten 
geweest in het Pauluscentrum rond de nieuwe situatie. 
Daar bleek dat de teleurstelling vanwege het feit dat 
men niet meer elke week in Hoevelaken terecht kan 
voor een viering, groot is. Men wil graag de gemeen-
schap hier in Hoevelaken bij elkaar houden, maar dat 
wordt moeilijker nu er op de eerste en derde zondag 
van de maand geen dienst meer is.

Een paar suggesties om toch weer een viering moge-
lijk te maken zijn naar voren gebracht en onderzocht. 
Een daarvan is om de eerste en derde zondag van de 
maand samen te vieren met ons, de buren in de Eshof.
De vraag bij deze mogelijkheid is: kunnen de katholie-
ken zich voldoende thuis voelen in de dienst van de 
Eshof? Kunnen we samen vieren als 

Paulusgemeenschap en Eshofgemeente en daarbij 
ieders eigenheid respecteren en bewaren? Kunnen ze 
zodoende de verbondenheid met elkaar hier in 
Hoevelaken behouden, terwijl ze een gemeenschap 
vormen in een breder verband?

Een andere optie is, om met vrijwilligers in de 
Paulusgemeenschap de eerste en derde zondag in het 
eigen kerkgebouw in te vullen. Maar deze mogelijk-
heid wordt niet als reëel gezien. Ze vergt teveel van de 
vrijwilligers die al de handen vol hebben aan de 
‘lekenvieringen’, die ze verschillende keren per jaar 
houden.

De eerste optie lijkt de locatieraad van de 
Paulusgemeenschap de beste. In de kerkenraad hebben 
we hierover nagedacht en wij staan open voor die 
mogelijkheid. Op een van de beide zondagen willen 
we zoeken naar inbreng vanuit de Paulusgemeenschap 
in de viering. Daarvoor is de derde zondag van de 
maand gekozen. Waaruit die inbreng zou kunnen 

bestaan, daarover wordt verder gedacht. We hopen 
haar vanaf 1 januari 2014 concreet te kunnen maken.
Uiteraard blijven parochianen ook op de eerste zondag 
van de maand van harte welkom.

Ellie Boot, namens de kerkenraad van de 
Eshofgemeente, de locatieraad van de 

Paulusgemeenschap en de oecumenische
coördinatiegroep.

 Invalidenparkeerplek
    
    Sinds kort is voor ‘de Eshof’ een invalidenparkeerplek 
    aangebracht.
    Op ons verzoek heeft de gemeente daarvoor de eerste 
    parkeerplek naast het pad richting Eshof aangewezen en 
    een bord geplaatst.
    Houdt u er rekening mee dat als u hier parkeert er een 
    gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit moet 
    worden aangebracht.
 

   Roel Burema          



Kerkdienst en liturgie
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KINDEREN CENTRAAL OP 17 NOVEMBER

In september waren de nieuwe liedboeken voor 
de jeugd er nog niet – maar op dit moment, eind 
oktober, zijn ze herdrukt. Daarom zullen we op 17 
november alle kinderen, die anders aan het begin 
van het schooljaar een liedboek hadden gekregen, 
een liedboek uitreiken. Kinderen die naar groep 
vier zijn gegaan en wel eens naar de kinderdienst 
komen, krijgen zo’n boek. Maar ook enkele oudere 
kinderen, voor wie er in juni nog geen liedboek 
was, zullen worden uitgenodigd. En mocht je het 
nou fijn vinden zo’n lied-
boek te krijgen, maar geen 
uitnodiging hebben ontvan-
gen, kom dan gewoon naar 
de Eshof op 17 november en 
laat het weten aan de leiding 
van de kinderdienst. We 
bestellen het dan ook voor 
jou, want we verwelkomen 
altijd graag nieuwe kinderen 
in de kerkdienst en in de 
kinderdienst!

Op dezelfde zondag zal Jaike worden gedoopt. Haar 
ouders schrijven: “Op 25 september is onze dochter 
en Thijmens zusje Jaike Laurinne geboren.
Groot is het wonder, een kindje lief en klein. Wij 
zijn dankbaar, dat jij bij ons mag zijn. 
Dit gedichtje geeft voor ons, Arno en Krista Kem-
pers, weer waarom wij Jaike graag willen laten 
dopen. 

Thijmens doop met Pasen 2011 hebben we ervaren 
als een bijzondere dag, die past bij de christelijke 
opvoeding die we de kinderen graag willen meege-
ven. Bij Thijmen hebben we die christelijke opvoe-
ding omschreven met de woorden dankbaarheid, 
liefde, respect en aandacht voor de medemens. We 

hopen ook voor Jaike een basis te vormen waarmee 
ze vanuit vertrouwen in zichzelf en de ander in de 
wereld mag staan en haar eigen keuzes mag maken 
en zich door ons gesteund zal voelen.”

 
SOLIDARIDAD OP 24 NOVEMBER

Op zondag 24 november vieren we om 9.30 uur in het 
Pauluscentrum onze solidariteit met boeren wereld-
wijd, die voor onze voedselproductie zorgen. Dit jaar 
staat cacao centraal. Solidaridad zet zich in voor duur-
zame cacaoteelt, waarbij de boeren een eerlijke prijs 
voor de bonen krijgen. Op de website van Solidaridad 
lezen we:“70% van alle cacao wereldwijd wordt 
geproduceerd door 
kleinschalige boeren in 
West-Afrika. De meeste 
van hen lukt het niet om 
een goede oogst te pro-
duceren. Ze komen daar-
door niet boven de 
armoedegrens uit. De 
verouderde landbouw-
methoden die zij gebrui-
ken, putten de grond uit 
en leiden tot een steeds 
kleinere oogst. In de zoektocht naar nieuwe vruchtba-
re grond, wordt het tropisch regenwoud gekapt. 
Boeren weten 
echter geen andere manier om aan de almaar groeien-
de vraag naar kwalitatief goede cacao te voldoen.

Door de lagere opbrengsten van de teelt neemt hun 
inkomen eerder af dan toe, ondanks de stijgende 
cacaoprijzen. Een hogere productie en een verbetering 
van de kwaliteit van de cacaoteelt zijn daarom voor 
deze cacaoboeren de enige manier om aan armoede te 
ontsnappen. 

Solidaridad helpt boeren bij het verduurzamen van 
hun landbouwmethoden om zo de kwaliteit en het 
volume van hun oogst te verbeteren. Dat doen we 
samen met het bedrijfsleven en lokale partners. We 
hebben baanbrekende afspraken gemaakt die ervoor 
zorgen dat niet alleen de cacaoboeren, maar ook de 
bedrijven die de cacao kopen en verwerken, op een 
duurzame manier gaan werken. Door de verbeterde 
landbouwpraktijken oogsten de boeren meer tegen 
lagere kosten. Hun inkomen gaat omhoog. 
Proefprojecten in Ivoorkust laten zien dat boeren per 
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jaar tot 25% meer inkomen hebben als ze duurzamer 
telen, terwijl in Ghana de productiviteit tot 40% per 
jaar stijgt. De aanpak heeft succes en dat wordt opge-
merkt en gekopieerd door andere boeren. Langzaam 
maar zeker kunnen zo hele dorpen profiteren van de 
opgedane kennis. Kinderen kunnen naar school en er 
is meer geld voor gezondheidszorg.” 

Als het lukt, zullen na de kerkdienst verantwoorde 
cacaoproducten worden verkocht.

ADVENT

In de adventstijd van dit jaar zullen we lezen over de 
voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en 

Batseba. Dat we ons in hen verdiepen, hebben we aan 
de auteur van het Matteüsevangelie te danken. Volgens 

hem is vanuit de geschiedenis van God met zijn volk 
te begrijpen wie Jezus is. Hij begint zijn boodschap 
dan ook met de stamboom van Jezus. Uiteindelijk is 
Jezus zoon van David en van Abraham. Maar geheel 
tegen de gebruiken in noemt hij in deze stamboom 
niet alleen mannen, maar ook vier vrouwen. Waarom? 
Wat is hun betekenis voor ons begrip van Jezus? We 
zullen het in de Advent horen. 

Op de eerste zondag in de Advent oefenen we weer 
vanaf 9.30 uur enkele liederen. Eén 
ervan zal op alle vier zondagen terugkomen: een swin-
gend lied over vrouwen die een rol spelen in de bijbel, 
lied 738. Het is gebaseerd op een van de liederen uit 
Iona: “There is a line of women”. Het staat oorspron-
kelijk getoonzet op een lieflijke, golvende melodie. 
Wim Ruessink heeft er voor het nieuwe liedboek ech-
ter iets pittigers van gemaakt.
In vers 3 worden in één adem alle vier de voormoe-
ders genoemd. Maar er komen natuurlijk veel meer 
vrouwen in het lied voor. Zó gaat het eerste vers:

WAAR TWEE OF DRIE …

Wie op zoek is naar stilte, bezinning of een rustige 
manier om zich voor te bereiden op het komende 
Kerstfeest, kan iets hiervan vinden in de vespers. Op 
1, 8, 15 en 22 december zal er om 17.00 uur een ves-
per of avondgebed in de Eshof zijn. Ook in de 
vespers volgen we de lijn van de voormoeders van 
Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

De vespervieringen duren telkens ongeveer een half 
uur. U bent van harte uitgenodigd mee te vieren.

Ellie Boot
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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 Frans 
Schimmel (70), de man die tot voor kort een 
intensieve dagtaak had als mantelverzorger 
van zijn in maart overleden vrouw Hennie, 
die zich inzet als kerkrentmeester voor De 
Eshof, actief is als activiteitenorganisator voor 
SC Hoevelaken, de administratie van De 
Zonnebloem verzorgt en ook nog tijd weet te 
vinden voor een wandeling met Dave de 
Groodt die blind is.

Door Gerrit Steen

We houden het gesprek aan de eetkamertafel bij Frans 
thuis op de Westerdorpsstraat in Hoevelaken. Na een 
kopje thee steekt Frans van wal: “Ik ben geboren en 
getogen in Hoevelaken. Mijn ouderlijk huis is gelegen 
op de Westerdorpsstraat 58, een fraaie monumentale 
boerderij schuin tegenover de grote kerk. Het is 
inmiddels al weer 70 jaar geleden dat ik daar geboren 
werd. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf, com-
pleet met koeien, varkens en kippen en daarnaast ook 
nog bouwland waarop aardappelen, bieten en rogge 
verbouwd werd. Als echte boerenzoon moest ik na 
schooltijd vaak op tijd terug zijn om mijn ouders op 
het boerenbedrijf te helpen met allerhande karweitjes.”

VOORMELKER
“Ook het melken van de koeien hoorde tot de taken, 
sterker nog, ik was zelfs voormelker, hetgeen beteken-
de dat ik les gaf aan een aantal andere cursisten. Ik 
heb een zus en een broer, beiden zijn helaas overle-
den, een halfbroer van mij leeft nog wel. Net zoals 
veel leeftijdgenootjes ging ik naar de christelijke 
Schimmel-penninck van der Oyeschool op de 
Oosterdorpsstraat. Wat ik mij daarvan nog herinner is 
onder meer juffrouw Van de Heerd, zij was echt een 
begrip in Hoevelaken, meester De Vries en natuurlijk 
meester Hommersom, toentertijd het hoofd van de 

school. Op de meeste klassen kijk ik met plezier 
terug, alleen met meester Beentjes in klas 3 kon ik 
niet zo goed overweg, hij begreep mij niet zo goed en 
ik hem niet.” 

LANDBOUWSCHOOL
“Na de lagere school ging ik naar de Landbouwschool 
in Nijkerk op de Luxoolseweg, gevestigd op dezelfde 

plek waar nu het Groenhorst College staat. Na deze 
opleiding met succes te hebben afgerond ging ik ver-
volgens naar de Middelbare Landbouwschool in 
Putten. In de beginperiode reisde ik er met de bus naar 
toe, in het tweede jaar was ik 16 geworden en mocht 
ik met de bromfiets naar school. Het was een tweejari-
ge opleiding, ’s zomers moest je stage lopen, waarbij 
ik in de bevoorrechte positie was om die thuis te 
mogen doen.” 

ADMINISTRATIE
“Met het diploma van de Middelbare Landbouwschool 
op zak had ik snel in de gaten dat het lastig was om 
met ons relatief kleinschalige boerenbedrijf in het 
levensonderhoud te voorzien. Het ging zelfs helemaal 
niet meer toen het Bouwfonds een groot gedeelte van 
ons bouwland overnam. Het liefst wilde ik toen naar 

Een bloemetje brengen bij een mevrouw die haar ver-
jaardag had gevierd, is een van de aardige taken van 
“wijkdame”zijn. Gezellig zaten we te praten over 
vroeger.
En een kop koffie te drinken. 
In de zondagse diensten was mevrouw al een tijd niet 
aanwezig geweest omdat ze problemen had met een 
langzaam genezende wond. Bovendien is ze ook een 
tijd op de camping geweest.
Toen ik wilde opstappen zei ze dat ze me nog wat geld 
wilde meegeven voor, hoe heet het ook al weer…. 
Sweet home. Ik begreep dat het voor Grace home 
bedoeld was.
Maar toen ik later thuis was, bleek dat ik uiteindelijk 
het geld vergeten had mee te nemen.

Dus ging ik de volgende dag weer bij haar langs:
 “ik kom het envelopje halen”, zei ik.
Het bleek geen envelopje te zijn, maar een plastic 
zakje vol met muntjes van 10, 20 en 50 eurocenten. Al 
het koper had zij gespaard voor een goed doel. En dat 
was in dit geval Grace Home. Al was zij niet in staat 
actief aanwezig te zijn in de kerkdienst, toch had ze 
op deze manier gedachten gehad bij de gemeente. En 
in dit geval bij de Aktie voor kinderen van Grace 
home. Later bleek na de telling dat het €20 euro was! 
De diaken zorgt dat het op de goede plek terecht komt. 
Veel dank.

Dit is ook een manier van gemeente zijn.
Willemien Schuurman Hess

Kerstsamenzang dit jaar zaterdag 
14 december

Al weer voor de 48e keer wordt deze Kerstsamenzang georganiseerd vanuit de Dorpskerk, de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap en PKN ‘De Eshof”. Het wordt vast weer een feestelijk samenzijn van vele honder-
den Hoevelakers in een van de grote zalen van Euretco in Hoevelaken.
Een koor dit keer vast ook weer met meer dan 50 zangers. En een koor van minstens zoveel kinderen, alles 
begeleid door een mooi samengesteld orkest, zal ook dit jaar weer de blijde muzikale boodschap laten horen 
van bekende en minder bekende kerstliederen. Daarnaast verzorgen ook Gospelgroep Free en pianist Skip van 
Rooij weer een bijdrage.Leden van de koren van de drie genoemde kerken oefenen voor deze kerstsamenzang 
’s avonds van 19.00 tot 20.30 op dinsdag 26 november in het Pauluscentrum, woensdag 4 december in De 
Eshof, donderdag 12 december in de Dorpskerk en een ‘generale’ op de dag van de uitvoering, ’s middags van 
14.30 tot 15.30 in Euretco.
Als u mee wilt doen, kom dan de eerste avond naar het Pauluscentrum!

Vorig jaar was de collecte bestemd voor Grace Home in India. Dit jaar zoeken we het wat dichter bij huis, om 
ook stil te staan bij de mensen die in Nederland door de crisis in de kou zijn komen te staan.
Het goede doel is de Voedselbank in Nijkerk. Die heeft dit jaar het nodige meegemaakt en verdient een extra 
steuntje. Samen met de Voedselbank wordt geprobeerd van de voedselpakketten die zij de week daarop uitrei-
ken een echt Kerstpakket te maken! Nieuws daarover volgt in een later nummer.
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de Hogere Landbouwschool met als doel landbouw-
kundig ingenieur te worden in Wageningen. Heb hier-
voor nog een avondstudie Mulo gedaan, maar het roer 
vervolgens omgegooid toen ik in de gaten kreeg dat ik 
hiermee nog geen toegang verkreeg tot de Hogere 
Landbouwschool. Ik ben me helemaal op de admini-
stratie gaan toeleggen. Eerst het Praktijkdiploma 
boekhouden gehaald, vervolgens de MBA  opleiding 
gevolgd en daarna doorgestoomd met SPD 1 en SPD 
2. Dit kon alleen maar in de avonduren en dat was 
best pittig, maar het is allemaal goed gegaan.”

DENKAVIT
“Ik heb in mijn eerste werkzame jaren diverse baan-
tjes als assistent in de administratie gehad bij verschil-
lende bedrijven in Barneveld, Nijkerk en Amersfoort. 
Uiteindelijk raakte ik aardig op mijn plek bij Denkavit 
in Voorthuizen, daar heb ik ook mijn SPD-diploma’s 
gehaald. Met deze papieren op zak dacht ik wel op 
eigen benen te kunnen staan. Ik had een chef bij 
Denkavit die geen mogelijkheden voor verdere door-
groei zag, sterker nog, ik had op een gegeven moment 
meer vakdiploma’s dan hij. Ik dacht wat hij kan dat 
kan ik ook en heb vervolgens gesolliciteerd bij EBM 
Techniek in Scherpenzeel. Ze hadden daar twee divi-
sies, een verpakkingsmachinelijn en een speciaalma-
chinelijn. Ik heb het daar gebracht tot Financial- en 
human resourcemanager, we waren onderdeel van 
Twentse Kabel Holding en ben hier gebleven tot aan 
mijn vervroegd pensioen (61 jaar). “

VERZORGING
“Dat vervroegde pensioen kwam goed uit, want toen 
kon ik me helemaal wijden aan de verzorging van 
mijn vrouw Hennie. In 1999 openbaarden zich bij 
Hennie voor het eerst klachten die aanvankelijk niet te 
duiden waren, zoals plotseling omvallen. Twee jaar 
later werd de diagnose PLS gesteld, primaire laterale 
sclerose. Dit betekende dat ze steeds minder beheer-
sing had over haar spieren, de ziekte tastte bovendien 
haar spraak vermogen aan.  De verzorging voor haar 
is sindsdien uitgegroeid tot een complete dagvulling. 
Dat begon al met haar uit bed tillen, wassen en aan-
kleden… het was net een kantoorbaan. Gelukkig 
kreeg ik als mantelzorger assistentie van mensen van 
de Eshof, twee dames wisselen elkaar af op de dins-
dagmiddag, vaak kwam er ook iemand op zaterdag, 
dan kon ik naar de voetbalcompetitie bij SC 
Hoevelaken kijken. Hennie is uiteindelijk na een ziek-
bed van 14 jaar op zaterdag 23 maart jl. op 68 jarige 
leeftijd overleden.”

KENNISMAKING
“Ik kwam Hennie tegen toen ik op dansles zat bij 
Kamperman in Amersfoort. We zagen elkaar en het 
was in één keer raak. Het is daarna nooit meer uitge-
gaan. Dat was in maart 1963, ik was toen zo’n 19 jaar. 
Dit jaar zouden we 44 jaar getrouwd zijn, we hebben 
6 jaar verkering gehad, we trouwden op mijn 26e jaar, 
ik wilde eerst mijn eigen huis hebben. We hebben 
naast de boerderij van mijn ouders een eigen huis 
laten bouwen. De oude boerderij heeft het Bouwfonds 
later gekocht, mijn moeder mocht erin blijven wonen 
zolang als ze leefde.”

OPA
“We hebben drie kinderen gekregen, een zoon en twee 
dochters. Zoon Frans woont in Hoevelaken, Wilma in 
Nijkerk en Alison zit in Engeland. We hebben in totaal 
6 kleinkinderen, 5 jongens en 1 meisje, ik ben een 
dankbare opa, het is ‘mooi spul’. Regelmatig kom ik 
bij Alison in Engeland, ik ben er ook met Hennie ver-
schillende keren geweest. Dan sliepen we daar in een 
hotel in een aangepaste kamer.” 

OUDERLINGEN
“Ik woonde vlak tegenover de Hervormde Kerk in 
Hoevelaken en heb daar ook menige dienst meege-
maakt. Met de ouderlingen van die kerk kon ik niet zo 
goed overweg, ze kwamen wel eens langs en dan pro-
beerde ik de discussie aan te gaan. Ze kwamen op mij 
over als farizeeërs die bepaalden wat we wel en  niet 
mochten doen, het was echt heel streng. Toen kwam 
ik via Hennie, die in Leusden woonde, in aanraking 
met een iets lichtere kerk, de Marcuskerk aan de 
Aschatterweg in Leusden. Je voelde daar veel meer 
liefde voor de medemens, ik voelde me daar echt 
thuis, er werden ook allerlei zaken buiten de kerk om 
georganiseerd. Het beviel me daar veel beter dan in 
Hoevelaken. Toen in 1969 de Eshof in Hoevelaken 
werd opgericht, gingen we hier naar toe. Het was in 
De Eshof nog wat lichter dan in Leusden en het werd 
nog lichter met de Samen-op-Weg gemeente De Eshof 
toen met ingang van 1 januari 1986 alle kerkdiensten 
gezamen¬lijk gehouden werden. We moesten onze 
eigen weg zien te vinden, er was een vooruitstrevende 
en een minder vooruitstrevende beweging in de kerk.”
MONSHOUWER
“Hennie en ik zijn in 1969 nog wel in de Marcuskerk 
in Leusden getrouwd. We werden getrouwd door een 
dominee die gescheiden was, dat vond men in die tijd 
behoorlijk zondig en wij werden daar zeer kritisch op 

aangekeken…eigenlijk vond men dat het niet kon. We 
hebben met name voor De Eshof gekozen omdat we 
onze kinderen toch een christelijke opvoeding wilden 
meegeven, je moet op een gegeven moment een keuze 
maken en in Leusden blijven was geen optie. We 
moesten in het begin behoorlijk wennen aan ds. Dirk 
Monshouwer, met zijn lange haren en spijkerbroek 
was het een echte hippie, als mens was hij een hele 
lieve man.”
 
VRIJWILLIGERSWERK
“Ik heb verschillende functies bij De Eshof gehad, zo 
gauw je ergens bij komt ben je de klos.  Ik ben er 
onder meer koster, ouderling kerkvoogd en deed er 
ook 8 jaar de administratie voor.  Nu ben ik kerkrent-
meester en beheer de stoffelijke belangen van de 
gemeente. Dat doe ik nu ook al weer bijna 9 jaar.  Ik 
vind het leuk om te doen, net zoals bij SC 
Hoevelaken, waar  ik verschillende functies heb 
gehad:  ik ben daar 12 jaar penningmeester geweest, 
was vroeger jeugdleider en later leider van een senio-
renelftal en ik zit sinds mensenheugenis in de suppor-
tersclub die allerlei zaken organiseren zoals het jaar-
lijkse klaverjastoernooi, bingo’s voor de jeugd en de 
senioren, Sinterklaasacties en Paasacties op poten zet, 
etc.  De laatste 2 jaar wat minder omdat het veel min-
der goed ging met mijn vrouw. Als je ergens bij hoort 
moet je er ook wat voor doen vind ik.  Ik heb heel wat 
jaren bij de SC Hoevelaken gespeeld, ben regelmatig 
kampioen geworden, vooral met de veteranen. Ik zit 
nu ook bij de JJC (jonge jenever club), op maandag-
morgen maak ik samen met o.a. Jan Baas de kantine 
schoon. Dit jaar ben ik 40 jaar lid. Ik wandel en fiets 
veel, naar een sportschool gaan is voor mijn beweging 
niet nodig.”

GELOOF
“Ik ga nog trouw iedere zondag naar de kerk, en nam 
voorheen Hennie ook mee.  Dat vond ze heel fijn, de 
sociale contacten waren heel belangrijk voor haar, we 
bleven altijd koffie drinken en dan kon ze nog wat 
vragen. Op deze wijze is ook de hulp bij de mantel-
zorg ontstaan. Van De Eshof uit was iedereen altijd 
heel meelevend, ds. Ellie Boot en Hetty Veldhuizen 
(ouderling) kwamen bijna elke week.. Dan sprak je 
nog wel eens over allerlei zaken, over het geloof en 
over het ongeloof, waarom moet het altijd zo. God is 
liefde maar waarom moet een mens zo lijden, we 
geloven wel maar waar geloven we eigenlijk in…? 
Het is allemaal wel mooi opgeschreven maar je krijgt 
toch geen antwoord terug.  Soms denk ik wel eens dat 

ik mijn hele leven voor de gek gehouden ben als je 
hoort wat er allemaal in de wereld gebeurt zoals oor-
logen, vijandigheden, ziektes, droogtes, pest, noem 
maar op.”

KRACHT
“Toch krijg je ergens de kracht vandaan, die moet wel 
ergens vandaan komen. We hebben de ziekte nooit als 
een beperking gezien, ik nam Hennie ook overal mee 
naar toe. We bleven nooit ergens voor thuis, we heb-
ben ons nooit afgezonderd en alle verjaardagen wer-
den vrolijk bezocht. Hennie ging ook wekelijks naar 
de dagopvang in de Kopperhof en was iedere vrijdag-
morgen paraat om te gaan zwemmen in De Slag. Je 
moet in het leven aanpakken, kan niet bestaat niet, ik 
ben een boerenzoon die het allemaal nog een beetje 
nuchter bekijkt. Ik kook altijd voor mezelf, heb dat 
door Hennie geleerd, zij gaf aan hoe ik het moest 
doen, steeds leer je er dan weer wat bij.” 

ZONNEBLOEM
“Ik ga tegenwoordig één keer in de week met Dave de 
Groodt op pad, dat is een man die een aantal jaren 
geleden geheel blind is geworden, daar wandel ik 
ruim een uur in de week mee. Verder doe ik werk-
zaamheden op administratief gebied voor de 
Zonnebloem. Daar ben ik op verzoek ook penning-
meester van geworden, het is niet zoveel werk en ik 
heb er nu eenmaal moeite mee om nee te zeggen…”.

In het januari nummer leest u een interview met Jan 
van de Rovaart
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 Solidaridad
“Van bitter naar beter”

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. De 
professionele zorg ligt bij de predikant.
De specifieke zorg wordt, waar gewenst, ingevuld 
door daarvoor opgeleide leden uit de gemeente (de 
pastoraal medewerkers) en kan bestaan uit langduriger 
pastorale (na)zorg.

Op dit moment kent de Eshof drie pastorale medewer-
kers;
1. Janny Dammingh
2. Yvonne de Gier (volgt nu de opleiding)
3. Hannah Wicherink (volgt nu de opleiding) 

Pastoraal medewerker, ouderlingen en diakenen heb-
ben ieder hun eigen functie. De pastoraal medewerker  
heeft een specifieke bezoektaak. Hij/zij maakt geen 
deel uit van de kerkenraad.
De pastoraal medewerker en de ambtsdragers werken 
op gelijk niveau met elkaar samen. 
De taak van een pastoraal medewerker is het verrich-
ten van bezoeken in de categorie ‘specifieke zorg’, nl. 
in bijzondere pastorale situaties. Welke situaties dat 
zijn, wordt in overleg met de predikant bepaald. 
Daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld: ernstige 
ziekte, ziekenhuisopname, verlies van werk, behoefte 
aan een gesprek over geloofsvragen of zingevingsvra-
gen. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en 
hebben vooral als doel om leden van onze gemeente 
op verschillende momenten in hun leven bij te staan
De verwijzing vindt plaats via het wijkteam of via 
Ellie. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf contact op 
te nemen met de pastoraal medewerker.
Deze drie medewerkers komen geregeld bij elkaar 

samen met Ellie om zo elkaar te inspireren en om van 
elkaar te leren. Hun gegevens  staan in het kerkblad, 
via het wijkteam of via Ellie of rechtstreeks zijn ze te 
bereiken. 

pastoraal medewerker:
Janny Dammingh  
Elzenlaan 35 
2580304

Pastoraal medewerker in opleiding
Hannah Wicherink
Julianalaan 53
2535247

Pastoraal medewerker in opleiding:
Yvonne de Gier
Dr. FW Klaarenbeeksingel 75
2535071

 Pastoraal werk in ‘De Eshof’
 Zondag 24 november is de oecumenische
 viering van Solidaridad.                   
Ook de jaarlijkse collecte voor Solidaridad wordt in 
deze maand gehouden. De traditionele collectezakjes 
vindt u in de Rondom en het Dialoogje. U kunt de 
zakjes met inhoud ook bij diverse adressen en de beide 
kerken in de bus doen. 
                                                                                  
Het thema is dit jaar : Van bitter naar beter”.  
                   

Wat doet Solidaridad?   
70% Van alle cacao wereldwijd wordt geproduceerd 
door kleinschalige boeren in West-Afrika. De meesten 
van hen lukt het niet om een goede oogst te produceren. 
Ze komen daardoor niet boven de armoedegrens uit. De 
verouderde landbouwmethoden die zij gebruiken, put-
ten de grond uit.  Solidaridad helpt boeren bij het ver-
duurzamen van hun landbouwmethoden om zo de kwa-
liteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Er zijn 
in samenwerking met Solidaridad baanbrekende afspra-
ken gemaakt. Lokale partners ,waaronder landbouw-
voorlichtingorganisaties, trainen boeren om deze doelen 
te realiseren. Dit gebeurt in programma’s die door 
Solidaridad en het bedrijfsleven zijn opgezet. De trainin-
gen worden in het veld gegeven in de lokale taal en zijn 
ontwikkeld voor analfabeten, zodat iedereen mee kan 

doen. Boerentrainingen leiden tot landbouwmethoden 
die beter zijn voor het milieu, de boer en het gezin. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan versterking van de posi-
tie van vrouwen, waar door er ook meer geïnvesteerd 
wordt in de toekomst van kinderen. 

Resultaat: hele dorpen profiteren mee.
Proefprojecten in Ivoorkust laten zien dat boeren per 
jaar tot 25% meer inkomen hebben als ze duurzamer 
telen, terwijl in Ghana de productiviteit tot 40% per jaar 
stijgt. De aanpak heeft succes en dat wordt opgemerkt 
en gekopieerd door andere boeten. Langzaam maar 
zeker kunnen zo hele dorpen profiteren van de opgedane 
kennis. Kinderen kunnen naar school en er is meer geld 
voor gezondheidszorg.             

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als het 
beste middel om de levensstandaard van mensen in ont-
wikkelingslanden te verbeteren. De Ivoriaanse cacao-
boer die ons aankijkt op het affiche van Solidaridad, 
ervaart dagelijks aan den lijve hoe zwaar het bestaan van 
een cacaoboer kan zijn, maar hij is ook hoopvol! Hij 
leeft niet langer in angst en kan weer aan een toekomst 
werken voor hem en zijn familie.  Wie er meer over wilt 
weten, kan de site van Solidaridad opzoeken.  
                                                                            
Wij bevelen deze jaarlijkse collecte van harte 
bij u aan.

U kunt uw zakjes bij de volgende adressen in de bus 
doen. Er hangt ook een affiche van Solidaridad.
Willy van de Berg Weidelaan 6                                                                    
Willemien van Putten Elzenlaan 40                                                                 
Jan Baas   Havikshorst 20                                                      
Toon Ossendrijver Stoutenburgerlaan 7                                                     
Wim van Vliet  L.PH.Michonlaan 1
 

Namens de ZWO- en de MOV-groep        
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Impressie van de vergaderingen van de 
kerkenraad van 26 september en 24 oktober
zal ze meedoen met de kinderkerstviering op 24 
december. Het doel van een maatschappelijke stage is 
dat Daniëlle  ervaring opdoet met vrijwilligerswerk en 
het belang ervan voor de samenleving leert inzien. 
Elders in dit blad stelt ze zich aan u voor.

BEGROTING 2014
In de vergadering van 24 oktober is de begroting voor 
2014 van ‘de Eshof’ en van de diaconie van ‘de 
Eshof’ behandeld en goedgekeurd. Het college van 
kerkrentmeesters heeft een sluitende begroting gepre-
senteerd waarbij rekening is gehouden met licht terug-
lopende inkomsten van de vrijwillige bijdragen en van 
de verhuur aan derden. Ook als kerk ondervinden wij 
de gevolgen van toenemende lastendruk voor gezin-
nen en alleenstaanden. Kostenbeheersing is altijd van 
belang maar is juist in deze tijd van extra gewicht om 
de begroting in evenwicht te houden. Toch is het col-
lege erin geslaagd ruimte te blijven vinden voor nood-
zakelijke uitgaven t.b.v. de kwaliteit van onze kerkelij-
ke gemeente.

In de begroting van de diaconie wordt rekening 
gehouden met een toenemend aantal hulpvragen. Het 
financiële beleid van de diaconie is dan ook gericht op 
het vormen van een financiële buffer om aan gerecht-
vaardigde hulpvragen te kunnen blijven voldoen. 

INFORMATIEBOEKJE 2014
De laatste papieren versie van het informatieboekje 
dateert van 2010. De kerkenraad heeft besloten om 
geen nieuwe papieren uitgave meer te laten maken. 
Alle informatie over ‘de Eshof’ is te vinden op de 
website www.pgdeeshof.opweb.nl  Gezien de geringe 
aftrek van het informatieboekje acht de kerkenraad dit 
besluit, mede uit kostenoverwegingen, gerechtvaar-
digd.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

Impressie van de vergaderingen van de 
kerkenraad van 26 september en 24 oktober
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Aangezien de impressie van de vergadering 
van 26 september niet meer meekon met de 
Rondom van oktober worden in deze Rondom  
twee vergaderingen samengevat. 

GRACE HOME EN HET VERVOLG
Op het moment dat u dit leest hebben pastor John en 
zijn vrouw Annie Nederland al weer verlaten. Over 
hun bezoek en over de reis van het volwassenenteam 
leest u elders in dit blad veel meer. 
Met het bezoek van pastor John en zijn vrouw wordt 
het Grace Home project officieel afgesloten en dus 
wordt door de ZWO volop nagedacht over een nieuw 
project. De kerkenraad is daarbij uiteraard nauw 
betrokken, want een nieuw project moet draagvlak 
hebben in de gemeente en ook ruimte bieden aan een 
diaconaal jongerenproject. Om hierover van gedachten 
te wisselen was Wim van Vliet namens de ZWO in de 
vergadering van 26 september aanwezig.  De ZWO is 
in overleg met vele betrokkenen binnen en buiten ‘de 
Eshof’, maar een definitieve keuze is nog niet 
gemaakt. En die keuze, zo betoogde Wim, moet zorg-
vuldig tot stand komen. Alle aspecten, zoals veilig-
heid, bezoekwaardigheid, wederzijdse leermogelijkhe-
den en draagvlak in de gemeente dienen zorgvuldig te 
worden afgewogen. De kerkenraad zal uiteindelijk op 
basis van alle informatie het groene licht moeten 
geven voor een nieuw Eshof project.

VACATURES
In januari ontstaan drie vacatures in het team van pas-
torale ouderlingen. Hetty en Evert Veldhuizen, Kees 
van Rietschoten en Lieske Duim stoppen als ambts-
drager. Er wordt naarstig naar opvolgers gezocht. 
Mocht het ouderlingschap iets voor u zijn, aarzel dan 
niet uw belangstelling kenbaar te maken. Mocht u 
gevraagd worden, denk dan serieus na over de vraag. 
Met elkaar moeten wij ervoor zorgen dat er voldoende 
vrijwilligers zijn om het werk te kunnen blijven doen.

Het goede nieuws is dat Lieske Duim een nieuwe 
functie in ‘de Eshof’ gaat vervullen. Lieske wordt 
vrijwilligerscoördinator. Een vrijwilligerscoördinator 
is iemand die weet voor welke taak vrijwilligers 
gevraagd worden en die op de hoogte is van de (vaak 
verborgen) talenten in onze gemeente. De kerkenraad 
is ervan overtuigd dat onze gemeente vele talenten 
herbergt die deskundig zijn op diverse gebieden. Door 
het in kaart brengen van ons potentieel kan veel 
gerichter gezocht worden naar vrijwilligers met speci-

fieke kwaliteiten. De kerkenraad is enthousiast dat 
Lieske deze taak op zich wil nemen.

Kees van Rietschoten stopt als ouderling om zich 
geheel te kunnen concentreren op zijn taak als per-
soonlijke assistent van Ellie. Hiermee neemt Kees 
haar veel operationeel werk uit handen zodat Ellie 
zich (nog) meer op haar kerntaken kan toeleggen. 
Beiden zijn zeer positief over de ervaringen tot nu toe.

PASTORAAT VOOR VRIJWILLIGERS
Hannah Wicherink volgt samen met Yvonne de Gier 
de training ‘pastoraat voor vrijwilligers’. Hannah 
informeerde de kerkenraad over de inhoud van deze 
training.  Het is een intensieve opleiding van acht vrij-
dagen gedurende de maanden september t/m decem-
ber waarin diverse pastorale situaties worden besroken 
en in rollenspellen geoefend. De kerkenraad vindt het 
verheugend dat Hannah en Yvonne op deze wijze wil-
len investeren in hun eigen ontwikkeling ten bate van 
de gemeente. Vanaf januari vormen zij samen met 
Janny Damming een team pastorale vrijwilligers t.b.v. 
het meer intensieve pastoraat in onze gemeente.

ST. PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
Zoals bekend worden in het Pauluscentrum nog maar 
twee keer maand vieringen gehouden. Het gebrek aan 
pastores is daarvan de oorzaak. Als het Pauluscentrum 
gesloten is zijn onze buren natuurlijk hartelijk welkom 
in de Eshof. Daarbij gaat het erom dat kerkgangers 
vanuit de Paulusgeloofsgemeenschap zich bij ons wel-
kom  en thuis voelen. De kerkenraad heeft het groene 
licht gegeven  enkele ideeën samen met het locatiebe-
stuur en de OCG verder uit te werken. Zie daarvoor 
het artikel elders in deze Rondom. 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
In ons beleidsplan staat onder andere dat wij ‘aanwe-
zig’ willen zijn in het dorp. En in dat kader zouden 
wij aanwezig moeten zijn op de maatschappelijke sta-
gebeurs van het Corlaer College in Nijkerk. Nu ging 
onze feitelijke aanwezigheid door een misverstand de 
mist in maar desondanks ontvingen wij wel een aan-
melding voor een maatschappelijke stage in ‘de 
Eshof’. Daniëlle van Soeren (14 jaar) gaat gedurende 
enkele maanden  30 uur  bij ons stage lopen waarbij 
haar activiteiten gericht zullen zijn op catering en kin-
deren. Zo zal ze een keer helpen met koffie schenken 
na een kerkdienst en met het bedienen van de aanwe-
zigen tijdens de kerstmiddag voor genodigden. Ook 

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een 
studiemiddag (‘symposium’) ter gelegenheid 
van het afscheid van Kees Both als lid van de 
Stoutenburg Academie. Al bijna 20 jaar is 
Kees verbonden met het Franciscaans 
Milieuproject Stoutenburg. Lang maakte hij 
deel uit van het stichtingsbestuur en toen hij 
als lid aftrad (2005) ging hij direct enthousiast 
door met de “werkgroep Studiesecretariaat”, 
later de Stoutenburg Academie genoemd.

THEMA: 
In het thema van het symposium, De klimaatcrisis en 
een pedagogiek van de hoop, komen verschillende 
interesses van Kees Both samen: pedagogiek, natuur 
en milieu en religie.

Aan het symposium werken mee: 
Siebren Miedema, emeritus hoogleraar algemene- en 
godsdienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit en 
Hans Schravesande, theoloog, actief binnen net-wer-
ken Kerk en Milieu en kenner van het denken van de 
joodse filosoof Martin Buber. Ook Kees levert een bij-
drage.

Met dit symposium over 
genoemd thema wil de 
Stoutenburg Academie 
Kees Both eren en hem 
bedanken voor zijn jaren-
lange inzet voor 
Stoutenburg. 

Plaats: Milieuklooster 
Stoutenburg, 
 Stoutenburgerlaan 5, 3835 PB Stoutenburg, 
Tijd: Vrijdag 29 november 2013 
 van 13.45 – 17.30 uur

Graag vernemen wij voor 22 november 2013
 van u of u het symposium zult bijwonen. Dit kan via 
e-mail: post@stoutenburg.nl

Met een hartelijke groet, namens de Stoutenburg 
Academie,

Cathrien de Pater, voorzitter  en Anne van den Berg, 
secretaris

 ‘De klimaatcrisis en een pedagogiek van de hoop’
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Eerste excursie catecheten: 
Museumpark "Orientalis"
29 September was het zo ver, de eerste excursie voor 
de catecheten van seizoen 2013-2014 was gepland en 
voorbereid door Petra Floor.
Om iets voor tienen in de ochtend verzamelden zich 
tien kinderen en zeven begeleiders op de parkeerplaats 
bij De Eshof. 
Na een voorspoedige reis waren wij voor half twaalf 
de kassa’s bij de ingang van het park gepasseerd. 
Petra had als voorbereiding o.a. vragenlijstjes uitge-
print met daarop vragen die de kinderen zouden gaan 
leiden langs alle hoogtepunten van het park.
Na groepjes gemaakt te hebben en een startschot te 
hebben afgegeven aan de kinderen, gingen zij aan de 
slag.
De te volgen route begon met een tentoonstelling waar 
allerlei voorbeelden 
van ver voor de jaar-
telling en maquettes 
en tekeningen te zien 
waren. Overal was 
duidelijk bij geschre-
ven wat het was en 
waarvoor het diende.

Vervolgens leidde de 
route ons naar een 
dorpje uit de oudheid 
“Beth Juda”  
genaamd.
Het was een leuk 
nagebootst dorpje 
met o.a. huisjes, een 
boerderij, en een 
Synagoge. Leuk was 
te zien hoe zo’n huis-
je er van binnen uit 
zag om een beeld te 
kunnen krijgen over hoe de mensen vroeger woonden. 
Een goed bed met een donzen dekbedje hadden ze in 
ieder geval niet.

Na langs een grot te zijn gelopen waar de herders 
overnachten als zij buiten waren met hun schapen, 
kwamen wij aan in een Arabisch vissersdorpje. Dat 
was een nagebootst dorpje aan de rand van een mooie 
vijver. Als dit dorpje met een mooie foto in een reis-
gids had gestaan zou je zo geboekt hebben, zo gezel-
lig en idyllisch zag het er uit.
Een aantal kinderen en begeleiders werden hier voor-
zien van een lekker geurend Arabisch kopje thee en 
van een mooie tekening met betekenis op de binnen-

kant van hun pols. Na hiervan genoten te hebben ver-
volgden wij onze weg. Na maar een paar minuten 
lopen waanden wij ons in de Romeinse tijd doordat 
wij een Romeinse stad binnenliepen.
Wij vielen hier met onze “neus in de boter” omdat er 
net op het binnenplein een voorstelling was begonnen 
over hoe Romeinse soldaten op verschillende manie-
ren ten strijde konden trekken. Als ik ze zo zag staan 
met hun schilden en zwaarden, leek het er net op, of 
ze Obelix en Asterix tegen konden komen.

Achter het pleintje was heel leuk een straat uit de 
Romeinse tijd nagebootst. Met o.a. een manden vlech-
terij, een bakkerij, een klein filmzaaltje waar een soort 
van gladiatoren filmpje werd vertoond, een heuse 

melaatse zwerver, tal 
van andere bewonde-
ringswaardigheden en 
bovenal, een 
Romeinse herberg 
waar heerlijke cap-
puccino met cake 
werd geserveerd. U 
snapt zeker wel, de 
begeleiding kon dit 
niet aan hun neus 
voorbij laten gaan….
Mevrouw Lensen 
trakteerde ons hier op 
een lekker stukje cake 
voor haar komende 
96e verjaardag.

Na bijgekomen te 
zijn werd onze reis 
vervolgd en kwamen 
wij langs een soort 

van nederzetting waar Bedoeïenen woonden. Er is op 
dat park een zandvlakte nagebootst met tenten zoals 
de Bedoeïenen in die tijd woonden. Eenvoudige tenten 
in een cirkel opgezet met in het midden een kamp-
vuur.
Na dit alles liep het tegen vieren en werd het tijd om 
de uitgang weer op te zoeken.

Voor de kinderen als wel de hele begeleiding was dit 
een leerzame en interessante excursie. De kinderen 
hadden niet verwacht dat het zo leuk zou zijn.

Gerwin Lozeman

Huiselijk Geweld
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Op donderdag 28 november organiseert de 
werkgroep “Huiselijk Geweld en de Kerk” in 
de Week zonder Geweld, een debatavond in 
Barneveld voor de kerken uit de regio 
Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel over het 
thema “Schuld en Vergeving bij Huiselijk 
Geweld?”

• Voor wie: voor kerken van alle gezindten en voor 
een ieder die geïnteresseerd is in dit thema

• Waar: Veluwehal, Nieuwe Markt 6 (eerste etage), 
Barneveld

• Tijd: 28 november van 20.00 – 22.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur)

• Kosten: gratis
• Aanmelden: is wel gewenst

Voor aanmelding of meer informatie:  Annette 
Rijsemus, a.rijsemus@huiselijkgeweldgelderland.nl, 
telefoon 0318 – 672675 

Gastsprekers.
Prof. Dr. Ganzevoort is hoogleraar Praktische 
Theologie in Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd 
in de problematiek rond trauma en geloof.  Hij zal 
deze avond ingaan op de gevolgen van te snelle verge-
ving.
Mw. Pouls is stafmedewerker bij Moviera (aanpak 
huiselijk geweld) en docente minor huiselijk geweld 
bij de HAN (Hoge School Arnhem en Nijmegen). Zij 
zal ingaan op de thema’s schaamte, schuld en verge-
ving vanuit het perspectief van hulp bij geweld.

Vragen die aan de orde komen zijn; welke rol speelt 
schaamte bij geweld in relaties? Is het mogelijk om 
emotionele schuld in te lossen?

Daarnaast is er voldoende ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan en voor het stellen van vragen.

Annette Rijsemus
Coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld 

West-Veluwe/Vallei

 Dit jaar viert de Joodse gemeenschap van 27 
november tot 5 december Chanoeka (het 
lichtfeest). Zij herdenken dan de herinwijding 
van de Tempel in Jeruzalem in 164 voor 
Christus. Elke avond van het Chanoekafeest 
wordt een extra kaars aangestoken van de 
Chanoekia, de achtarmige kandelaar.

Christenen voor Israël heeft het plan opgevat om in 
Nijkerk de grootste Chanoekia van Europa te bouwen: 
een enorm bouwwerk van ruim elf meter hoog. Deze 
zal bij de start van Chanoeka, 
op woensdag 27 november a.s. om 19.30 uur, 
worden aangestoken door Opperrabbijn Binyomin 
Jacobs, in aanwezigheid van diverse andere hoogwaar-
digheidsbekleders waaronder de burgemeester van 
Nijkerk en de Ambassadeur van Israël in Nederland. 
Dit unieke evenement is een gebaar van Nederlandse 
christenen aan de Joodse gemeenschap in Nederland 
en Israël, een zichtbaar teken van vriendschap en ver-
bondenheid. Geïnteresseerden zijn welkom op deze 
unieke bijeenkomst. 

Locatie: 
Israël-Centrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk.

De avond ervoor, op dinsdag 26 november, spreekt ds. 
Willem J.J. Glashouwer in Nijkerk. We nodigen u 
hiervoor uit in het Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in 
Nijkerk. Aanvang van de avond is 19.30 uur en het 
thema van de lezing is 'Israël en de Eindtijd'.

Als voorzitter van Christians for Israel International 
reist ds. Willem J.J. Glashouwer de hele wereld rond 
om te spreken over Gods plan met Israël. Van 
Argentinië tot Nigeria en van Griekenland tot 
Maleisië: overal wordt de boodschap inmiddels 
gehoord.

Voor verdere informatie: www.christenenvoorisrael.nl

Grootste kandelaar van Europa in Nijkerk
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V&T aanbod november
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Solidariteitskas 2013

HILDEGARD VON BINGEN

Non, mystica en wereldwijs. Geniaal, 
creatief, krachtig en lastig. 
Gevoelsmens en wetenschapper. 
Eigentijds en tijdloos. Enkele typerin-
gen van Hildegard von Bingen die in 

1098 werd geboren en in 1179 stierf. 
Wie zich verdiept in Hildegards leven en werk raakt 
onder de indruk van haar kracht en intelligentie en van 
haar vermogen zich in woorden, beelden en muziek 
uit te drukken. Daarvan is gelukkig veel bewaard 
gebleven. Daarmee houden we ons een avond bezig. 
Niet in de vorm van een uitgebreide lezing maar voor-
al door te kijken naar de prachtige miniaturen in haar 
boeken.

Datum en tijd: donderdag 7 november 2013; 
  20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Anne Zweers, 
  predikant bij de krijgsmacht 

BIJBEL EN BABEL

Al meer dan 150 jaar vinden er opgravingen plaats in 
het huidige Irak. De opgravingen hebben veel blootge-
legd van wat eens een wereldrijk was: Babylonie. 
Op 2 avonden maken we kennis met enkele hoogte-
punten uit de fascinerende wereld van Babel en 
Babylonie. Wie denkt er niet aan de torenbouw van 
Babel of aan de beruchte Babylonische koning 
Nebukadnessar die Jeruzalem en de tempel sloopte en 
het Joodse volk wegvoerde. Recent archeologisch 
onderzoek vult de oude Bijbelverhalen aan. 
Maar wie was eigenlijk die koning Nebukadnessar? In 
hoeverre zijn de verhalen over de ‘hangende tuinen’ 
en de torenbouw in Babel inderdaad juist?
Op twee avonden zal dr. Werner Gugler met beeldma-
teriaal een modern licht werpen op bovenstaande en 
andere vragen. 

Data en tijd: dinsdag 19 en 26 november 2013; 
  20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Werner Gugler, 
  predikant PKN in Putten 

“Gemeenten helpen elkaar” 
Als gemeenten zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere 
plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het 
leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die het plaatselijk gemeentewerk over-
stijgen en niet door één gemeente op te brengen zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over dovendiensten, pas-
toraat voor de koopvaardij of studentenpastoraat.  
Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. U 
leest hier verder alles over in de folder die u bij de acceptgiro ontvangt.

Wij rekenen graag op uw bijdrage om dit werk voor de landelijke kerken te steunen. 
Het richtbedrag is 10 Euro per volwassen lid.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Roel Burema

Hoe kan de ouderdom een levensfase van 
bezinning zijn: op eindigheid en zingeving, op 
autonomie en sterfelijkheid, op innerlijke 
groei en spiritualiteit? 

Sprekers:
• Prof. dr. Frits de Lange: Weging van de woorden: 

autonomie, zelfbeschikking en voltooid leven.
• Ds. Carel ter Linden: leren omgaan met rouw en 

verlies
• Drs. Bert Keizer ervaringen van een SCEN arts 
• Drs. Gijsbert van Es ‘Het laatste woord’: de kunst 

van het leven met de dood
• Dr. Jean Jacques Suurmond : Sterven als laatste 

daad van overgave

Kosten (incl. lunch en symposiumbundel) Euro 50, - 
(Euro 30, - voor studenten).
Over te maken op NL 40 INGB 0008 2419 72  t.n.v. 
Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium 
onder de Vijgenboom 29 november. Voor verdere 
informatie: www. Bergkerk.nl

Plezier in zingen in een koor en geen moeite met het 
zingen van moderne en traditionele gospel? Dan nodi-
gen wij van gospelkoor Free uit Hoevelaken, je van 
harte uit om met ons mee te komen zingen. Dat is nu 
extra makkelijk want alle oefenavonden in november 
zijn toegankelijk voor iedereen die eens wil komen 
luisteren en natuurlijk meezingen. Motivatie, kwaliteit 

en gezelligheid zijn drie begrippen die Free het beste 
omschrijven. Om dit in de toekomst ook te kunnen 
blijven waarborgen zijn wij altijd op zoek naar zan-
gers en zangeressen die ons koor willen versterken.

REPETITIE OP DINSDAGAVOND.
Na een periode op zondagavond te hebben gerepe-
teerd, zijn we verhuisd naar dinsdagavond van 
20.00u tot 22.00u in De Eshof te Hoevelaken. We zijn 

aan het oefenen voor een bijzondere viering op 3 
november in De Eshof. Ds. E. Boot en pastor John 
Kalathil uit India gaan voor en gospelkoor Free en de 
“Voices for Grace Home” ondersteunen deze viering 
muzikaal.

Het Kerstrepertoire wordt eveneens doorgenomen 
want er staan diverse optredens rondom de Kerst op 
het programma, waaronder medewerking aan de kerst-
samenzang in Hoevelaken en zingen bij een kerstbij-
eenkomst van De Zonnebloem. We ondersteunen ook 
de Kerstnachtdienst in de Vredeskerk in Nijkerk.

Kortom veel te doen en je bent van harte welkom om 
mee te zingen. Tot ziens op één van onze repetitie-
avonden in november. 

Meer info op www.gospelkoorfree.nl

Namens gospelkoor Free,
Michiel van Meurs
Marcel van Brakel

Feel free to join Free

SYMPOSIUM: ‘Ouderdom als STAAN IN HET EINDE’
Bergkerk 29 november 2013 (10.00-16.00uur)
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Kinderdienst
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17 NOVEMBER: SAMEN ZINGEN EN KNUTSELEN

Hoi kinderen van de kinderdienst,
Op 17 november aanstaande is het een bijzondere dienst voor jullie. Deze ochtend krijgen alle kinderen die 
hiervoor een uitnodiging hebben gehad het lang verwachte liedboek. 
Tijdens de kinderdienst gaan we dan een aantal van deze liederen ook met elkaar zingen. 

Na afloop van de kerkdienst staat er een leuke activiteit te wachten. Deze 
activiteit is voor alle leeftijden. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie 
allemaal komen. Op deze manier leren jullie op een leuke gezellige manier 
elkaar, de kinderdienst en de leiding nog beter kennen. 
Tot dan!

Voor in de agenda:
Ook dit jaar wordt er weer een kinderkerstdienst voor jullie georganiseerd.  
Dit jaar wordt er één zondag geoefend en dit oefenmoment zal plaats vin-
den op 22 december  aansluitend aan de kerkdienst. 

Wij zien jullie graag bij de kinderdienst!

Bianca van den Burg
Namens de leiding van de kinderdienst

Collecteoverzichten
Collecteoverzicht september 2013      
      
Datum  Diaconie   Bedrag  Kerk    
Bedrag
1-9-2013 St. Hulpd. H'laken 139,32  Inst.h. Eredienst   125,05
8-9-2013 JOP(jeugw. PKN) 117,70  Vorming en Toerust.  106,16
15-9-2013 Startzondag PKN  164,20  Onderh. Kerkgeb.   151,74
22-9-2013 IKV/Pax Chr.(Syrië) 287,60  Oec. Coörd. Groep  192,53
29-9-2013 Diaconie  162,37  Inst.h. Eredienst   118,98
  Totaal euro  871,19  Totaal euro   694,46
      
    

Collecteoverzicht oktober 2013      
      
Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk    Bedrag
6-10-2013 Kerk en Israel  112,10  Land/prov. Werk PKN  124,20
13-10-2013 Werelddiaconaat  127,15  Eigen Diaconie   196,65
20-10-2013 Kerk in Actie  126,81  Eigen Diaconie   112,16
27-10-2014 Hospice Nijkerk  288,18  Cantorij    221,00
  Totaal euro  654,24      654,01
      

Collectebeheerder M.v.Deuveren

College van Kerkrentmeesters
ACTIE KERKBALANS 2013

Onder het motto: “Een kerk daar geef je voor” hebben wij u dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u 
bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar financieel  te steunen. Hiervoor hebben velen van u een toe-
zegging gedaan. Voor zover u deze toezegging nog niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze gemeente hel-
pen door voor het einde van dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans 2013 over te maken.

Deze maand wordt de begroting van onze gemeente voor 2014 in de kerkenraad behandeld en daar vervolgens 
vastgesteld. Maar voordat we in januari 2014 met de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met uw 
hulp het doel voor 2013 bereiken. Dat betekent dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in begin van 
dit jaar gedane toezegging in een daadwerkelijke betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.

DE STAND PER 10 OKTOBER 2013.

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2013 toegezegd een bedrag van EURO 116.680 hiervan is tot en met 10 
oktober 2013 een bedrag binnengekomen van EURO 89.298 dit is 76,5% van het toegezegd bedrag. 
In de periode van 18 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 moet dus nog een bedrag binnenkomen van 
EURO  27.382.

Namens het College van Kerkrentmeester,
Frans Schimmel, administrateur

Oproep
Er is van alles aan de hand,

We jammeren wat af,
In ons kleine kikkerland.

En alles wordt te duur 
Het weer is lang te guur.
Maar ik kan u vertellen,

Dat je de Hulpdienst,
Voor wat u graag zou  willen,

En wat u zelf niet kan. 
Altijd op kunt bellen.

Een hele groep staat klaar,
Zij hebben zich opgegeven,

Om eder die dat vraagt,
Te helpen met hun leven.

Bel 2537800,
Wij helpen iedereen,

Niemand uitgezonderd

Nieuwkoop, 29-10-‘13

Aan de leden van de Eshofgemeente.

Excuses voor mijn schrift, ik ben te zwak om goed te 
schrijven en bibber steeds.
We waren ontzettend verrast toen we een prachtige 
Eshofkaart kregen met zoveel bekende namen erop. 
We zijn nu al meer dan 17 jaar weg uit Hoevelaken, 
maar we kenden zeker 90% van al die mensen nog en 
zagen hun gezichten voor ons nog heel duidelijk.

De Eshofgemeente heeft op ons dus wel indruk 
gemaakt. We lezen nog altijd met veel interesse 
Rondom.

Ik weet sinds bijna twee jaar dat ik uitzaaiingen heb 
van de borstkanker van 20 jaar geleden in de wervel-
kolom en de ribben. Er breekt nu van alles. Maar ik 
heb in 2012 nog een heel goed jaar gehad.

Iedereen de hartelijke groeten en nogmaals bedankt. 
Jan en Adrie van Bruchem.
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Grace Home Nieuws

Wat fijn dat de volwassenen terug zijn 
Nederland en dat ze zo’n goede tijd in India, 
Grace Home, hebben gehad. Twee weken bin-
nen de muren van Grace Home verblijven is 
een hele belevenis. De kinderen laten op elke 
groep een onuitwisbare indruk achter. De 
manier waarop ze hun toekomst willen pak-
ken; zo gretig en gedreven om iets van hun 

leven te maken. Het team heeft van binnenuit 
kunnen meemaken wat er speelt in Grace 
Home. Via het blog op ‘de Eshof’ website heb-
ben we ze kunnen volgen. In de volgende 
Rondom kijken zij terug op hun indrukwek-
kende reis. 

PASTOR JOHN & ANNIE
Op het moment dat deze Rondom verschijnt, hebben 
we net afscheid genomen van pastor John en Annie. 
Naar hun verblijf hebben we zo uitgekeken. Het was 

een grote wens van het projectteam die dank zij de 
rommelmarkt financieel haalbaar is geworden. Wat 
een mooie gelegenheid om dit paar samen te kunnen 
ontmoeten in onze gemeenschap. De Grace Home 
gemeenschap en onze gemeente kunnen spreken van 
een waardevolle relatie. We hebben over en weer veel 
kunnen geven en met elkaar kunnen werken. Alle con-
necties die hieruit zijn ontstaan, de verdere opbouw 

van het weeshuis en de ondersteuning van het onder-
wijs zijn waardevolle pijlers in het project. Op het 
moment dat ik dit schrijf, zijn pastor John & Annie 
net twee dagen in Nederland. Ze zijn al bij de basisca-
techese op bezoek geweest, bij Livingstone en bij de 
straatpastor in Amersfoort. Ze hebben de ontvangst in 
‘De Lieve Vrouw’ erg gewaardeerd; zoveel mensen 
die met hun meeleven, een hele gemeenschap die 
meewerkt aan hun doel: Creëren van een leefbare 
wereld voor kinderen die de toekomst hebben. Bring 
back the lost smile!

Grace Home Nieuws

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E22

‘THE DAY AFTER’
Als pastor John & Annie weer terug zijn naar India 
gaat het projectteam werken aan de afsluiting van 
het Grace Home project van de afgelopen drie jaar. 
Samen met de ZWO en de kerkenraad zullen het 
project evalueren. Een aantal zaken loopt nog door. 
We ondersteunen nog anderhalf jaar drie leraren 
van het projectgeld. Los van het project loopt er een 
initiatief om ervoor te zorgen dat Grace Home een 
nieuwe schoolbus krijgt. Een groep jongeren die 
afgelopen kerst in Grace Home zijn geweest, over-
wegen komende zomer opnieuw naar Grace Home 
af te reizen. Ook zijn er nog een aantal mensen die 
individuele Grace Home kinderen sponsoren. Wij 
zullen u verderop dit jaar informeren over deze ini-
tiatieven. 

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home

VAN DE ZWO……

Na drie jaar Grace Home zijn we bijna aan het eind 
dit project. Het is onnodig te zeggen, dat dit alles had, 
wat wij er van voor gesteld hadden. 
Deze week zijn pastor John en zijn vrouw Annie op 
bezoek als feestelijk sluitstuk. In een volgend num-
mer zullen wij op het project terugzien.
We zijn nu bezig met het zoeken naar een nieuw
 project. Het zal heus niet meevallen om iets te vin-
den, dat zo door de gemeente in al zijn geledingen 

gedragen wordt. Maar dat is onze uitdaging. Gelukkig 
hoeven we het niet alleen te doen, maar worden 
geholpen en van advies gediend door mensen van 
Kerk in Actie. 
Als u dit leest in Rondom is de afsluiting van Grace 
Home in de kerkdienst met pastor John achter de rug, 
is de rust weergekeerd, maar blijde herinneringen 
blijven.
Zoals gezegd, in een volgend nummer van Rondom 
komen we er uitgebreid op terug.

De ZWO-werkgroep 

Voor de activiteitengroep zijn wij op zoek naar iemand die met één van onze deelnemers
op dinsdag middag van 1.30- 16.00 uur  wil schaken.
Wij hopen dat er iemand is die zich eenmaal in de vier weken beschikbaar wil stellen en met ons 
in onze gezellige groep wil meedraaien.

Aanmelden bij:
Wilma v. d. Kuilen
Tel. 2536077
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Rooster oud papier BAK 
02 nov.  R.J.W.Bloemendaal W.J.E.Heining
09 nov.  M.A.v.Beek  J.Roos
16 nov.  F.v.d.Veer  J.v.Beek
23 nov.  R.v.d.Burg  J.Haverkamp
30 nov.  J.Zwart   H.H.Luth

07 december G.de Gans  H.Boswijk
14 december G.J.Wassink  R.Burema
21 december T.Toom   R.S.Hulst
28 december A.d.Vries  T.A.Kuipers

Administratie

Rooster koffiediensten
BIJ VERHINDERING GRAAG ZELF VOOR VERVANGING ZORGEN!

03 nov.  Annie Schuurrnan Jannie van der Veen
10 nov.  Annie Hanse  Nel Stoffelsen
17 nov.  Pea Heining  Quirina Schipper
24 nov.  Ina van Os  Ans Baas

01 december Lies Lekkerkerker Wil de Meij
08 december Alice Bernhard  Yvonne de Gier
15 december Chris Timmermans Jannie van den Berg
22 december Lammy Martens  wordt nog ingevuld
29 december Dinie Beitler  Tonny van Rootselaar

Contactpersoon: Ans Baas Colenbrander

Uitnodiging voor het gemeente-uitje 2014
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In het voorjaar van 2014 en wel op donderdag 24 april organiseren we voor alle senioren in 
onze gemeente weer het jaarlijkse gemeente-uitje.

Dit keer staat het Museumpark Orientalis bij Nijmegen op ons programma. Een park waar we 
in het spoor van Abraham kunnen zien, ervaren en beleven dat cultuur en religie van het 
Jodendom, christendom en Islam nauw met elkaar zijn verbonden.

Ontdekken en beleven.

Programma:

•	 We	rijden	rechtreeks	naar	het	Museum-
park.

•	 Aangekomen	staat	de	koffie	voor	ons	
klaar	met	Hemelse	koek.

•	 Hierna	neemt	de	gids	ons	mee…..	Zo	
wandelen	we	o.a.	door	een	joods	dorpje,	
een	Arabisch			handelsdorp,	een	Romein-
se	stadsstraat,	bezoeken	we	een	Syrische	
herberg	en	een	bedoeïenen	of	nomaden	
kamp.

•	 Vervolgens	krijgen	we	een	warme	lunch	
onder	de	naam	:	“Nazareth”	.

•	 Tenslotte	is	er	voor	ieder	de	gelegenheid	
om	zelf	wat	rond	te	wandelen	en	drinken	
we	voordat	we	vertrekken	nog	wat	met	
elkaar	in	het	restaurant.

•	 Bij	terugkomst	in	de	Eshof	zullen	we	
de	dag	afsluiten	met	een	hapje	en	een	
drankje.

Datum: Donderdag 24 April 2014

Verzamelen:	 	 9.15	uur	bij	de	Eshof.
Vertrek:		 	 9.30	uur	met	de	bus.
Thuiskomst:	 	 ongeveer	17.00	uur	bij	
de	Eshof.
Prijs	per	persoon:	 €	20,00

Opgave voor 1 maart 2014 bij:

Trix	Kalksma:	tel:	2534145	
	 mail:	 johnkalksma@zonnet.nl
Trudy	Julsing:	tel:	2537820	
	 mail:	 trudy.julsing@live.nl
Bij	opgave	ook	graag	uw	eigen	telefoonnum-
mer	of	mobiele	nummer	doorgeven.

Ook	willen	we	u	vragen	om	bij	opgave	gelijk	
het	bedrag	van	€	20,00	per	persoon	over	te	
maken	op	het	volgende	rekeningnummer:	
NL20RABO0302206299		tnv	“prot.	Gemeen-
te	de	Eshof”	met	als	vermelding	“gemeente-
uitje	2014”

Met vriendelijke groeten:
Elly van Rijnhout, Trix Kalksma en Trudy Julsing.
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10 november Hanne Blaas en Femke van de Poll 
17 november Judith van Hoeijen  en Tim Floor
24 november Linda Borgdorff 

1 december Hester Beukers en Nine Kloppenburg
8 december Elza Ipenburg en Nadia Ochoa Saif
15 december Mariska du Crocq en Marit van Looijengoed
22 december Femke van de Poll en Nadia Ochoa Saif
25 december Anne-Marie van Veldhuijzen, Anje Boswijk en Tim Floor
29 december Linda Borgdorff en Hanne Blaas
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De bloemen of een zinboekje
 gingen naar:

DE BRUIDSPAREN:

Dhr en Mw v Heiningen Veenslagenweg 117  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Lanser Wildforsterweg 23 Putten  vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Roos-Postma W de Zwijgerlaan 7  vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw vd Rovaart Kijftenbelrtlaan 30  vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Mooij Kijftenbeltlaan 52   vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw v Leijenhorst Hemelricplaats 14  vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Meijer Andreaslaan 1    vijfenveertig jaar getrouwd

Fam ten Hoven Julianalaan 21    attentie
Fam vd Steeg Gravenhof 11    attentie
Coralien Toom Julianalaan 43    attentie
Judy Smidt Prinsenhof 3 attentie
Fam Wijnberg Dr Klaverbeeksingel 23   geboorte dochter 
Fam Kempers Vlinderlaan 39 Nijkerk   geboorte dochter

En de jarigen:

Dhr Dekker, Mw Lensen, Dhr Lammers, 
Mw Timmerman, Mw Venema, Mw Ritmeester, 
Dhr Westerman, Dhr Meijer, Mw Bos.

Colofon
‘Rondom	de	Eshof’	is	het	kerkblad	van	de	Protestantse	
Gemeente	‘de	Eshof’	te	Hoevelaken.	
‘De	Rondom’	verschijnt	10	keer	per	jaar	(januari/	febru-
ari	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	december	nummer	is	
dinsdag 26 november
Inleverdatum	voor	het	januari/februari	nummer	is	
	dinsdag  31 december
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

Van de redactie
We zijn weer van start gegaan op startzondag. Hoe de we het ervaren hebben is net zoals onze geloofsbeleving; 
per persoon verschillend. Vorming & Toerusting is ook een onderdeel van het nieuwe seizoen en misschien is 
er nog meer te doen als we de troonrede mogen geloven. We gaan naar een participerende samenleving oftewel 
“ieder dopt zijn eigen boontjes maar”  Misschien voor velen van ons een uitdaging, maar net als in het instituut 
kerk loop je bij een eigen invulling van de maatschappij tegen allerlei regeltjes aan. Kan nog spannend worden. 
Onomkomelijk is echter dat meer dan ooit de sterkeren oog moeten hebben voor de zwakkeren. Grace Home 
pastor John refereerde daaraan.
De burgerlijke gemeenten krijgen het voor de kiezen de komende jaren. Het zal vallen en opstaan zijn. 
De kerkelijke gemeenten kunnen dan niet achter blijven. Diaconieën hebben nu al te maken met voedselvoor-
ziening aan gestrande medeburgers. De  Eshof gemeente in veel opzichten niet bepaald een doorsnee gemeente, 
maar dat laat onverlet dat we een taak hebben of zullen krijgen.

Fokke Kooistra


