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

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

 

Zondag 5 januari  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Jeugd- en jongerenwerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn,
onze diepste angst is dat we onmetelijke kracht bezitten.

Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons angst aanjaagt.

We vragen ons af,
wie ben ik om briljant, fantastisch, talentvol, geweldig te zijn?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God.

Met je onbelangrijk voordoen, bewijs je de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen

zich bij jou niet onzeker voelen.

Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren.

Die glorie is niet slechts in sommigen van ons, maar in iedereen.

En als wij ons licht laten stralen,
geven we anderen onbewust toestemming hetzelfde te doen.

Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
dan bevrijdt onze aanwezigheid automatisch ook anderen.

Nelson Mandela

 

Laat je licht schijnen

Tjdens zijn inauguratiespeech droeg Nelson Mandela dit prachtige en inmiddels wereldbekende gedicht voor.



Uit de gemeente
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Agenda
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
   20.00 uur  Wijkteam 6, Clauslaan 16

WEEK 51
Maandag 16 december 20.00 uur   Repetitie musical Ruth, de Eshof

Dinsdag 17 december 13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
   14.00 uur   ZWO, de Eshof
   20.00 uur   In de Kring (3), de Eshof

Donderdag 19 december 19.00 uur   Diaconie richt kerkzaal in voor Kerstmiddag

Vrijdag 20 december 15.30 uur   Kerstmiddag voor genodigden, de Eshof

WEEK 2 
Zondag 5 januari  12.00 - 14.00 uur  Film voor jong en oud: Pay it forward, de Eshof

Dinsdag 7 januari  13.30 uur   activiteitengroep, de Eshof
   20.00 uur   In de kring (4), de Eshof

Woensdag 8 januari 20.00 uur   Wijkteam 1, Sportweg 14
   20.00 uur   Wijkteam 8, Van Lyndenlaan 13 

Donderdag 9 januari 20.00 uur   Moderamen, de Eshof

BEZOEK UIT GRACE HOME

Pastor John Kalathil en zijn echtgenote Annie John 
zijn op 6 november weer uit Hoevelaken vertrokken. 
Tien dagen hebben ze in ons dorp gelogeerd en met 
hun bezoek aan basisschool De Spreng zelfs de plaat-
selijke krant gehaald.

Op verschillende momenten was er gelegenheid om 
hen te zien, te horen en te ontmoeten. Vooral op zon-
dag 3 november maakten velen hen mee. Pastor John 
deed de overdenking en vertelde daarin van het 
moment, waarop hij door het lot van straatkinderen 
werd geraakt. Voor hem was het God zelf die hem 
aansprak en hem woorden van Jezus te binnen bracht: 
“ik had honger en jullie gaven mij te eten, (…)ik was 
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij.” (Matteüs 25,35-36) Wie zijn verhaal 
gemist heeft, kan het beluisteren via www.kerkdienst-
gemist.nl.

Er waren ook andere momenten om hen tegen te 
komen. Zoals voor en na de film ‘The Best Exotic 
Marigold Hotel’, die we zagen in theater Onze Lieve 
Vrouw. Of tijdens het interview dat Jessica met hen 
hield in het Pauluscentrum op donderdagavond 31 
oktober. Of tijdens het afscheidsdiner in De Haen op 5 
november.
Het waren mooie momenten en mooie dagen. 
Momenten waarop twee verschillende culturen elkaar 
leerden kennen. Dagen waardoor mensen met uiteen-

lopende achtergronden een beter begrip van elkaar 
kregen.

Zelf heb ik hun aanpassingsvermogen en hun open-
heid bewonderd. Met iedereen gingen ze even gemak-
kelijk om en ze genoten van de plaatsen waar ze mee 
naartoe werden gesleept. Van alles namen ze kennis 
met een open blik en een open hart, zonder iets te 
bekritiseren of te beoordelen. Voor alles waren ze 
dankbaar, een dankbaarheid waar ik in het vorige 
kerkblad al iets over schreef. Tegelijk was het bijzon-
der hen steeds beter te leren kennen als mensen die 
dichtbij staan, ondanks de verschillen. Om hun humor 
mee te maken en om te zien hoe ze kunnen genieten.

Al is het Grace Home project voor ons als gemeente 
aan het eind van dit jaar ten einde, de contacten zullen 
blijven bestaan. Vier jongeren zijn van plan in de 
zomer van 2014 opnieuw naar Grace Home te gaan. 
Twaalf kinderen in Grace Home worden blijvend 
gesponsord door mensen hier in Hoevelaken. En er 
wordt actie ondernomen om het weeshuis ook financi-
eel verder te helpen, zoals met een minibus die de 
meisjes van het huis waar ze wonen naar school zal 
brengen.

Het laatste woord over Grace Home is nog lang niet 
gezegd of geschreven. En dit was niet het laatste con-
tact met pastor John en Annie. Namens hen mag ik 
iedereen van harte groeten en nogmaals zeggen dat ze 
hun verblijf in Hoevelaken als een zegen hebben erva-
ren.
Het is ook mijn persoonlijke wens: dat we ons betrok-
ken blijven voelen bij deze bijzondere mensen en bij 
de kinderen voor wie zij, en veel anderen met hen, 
zich inzetten.

Van de redactie
December, maand van hoop en verwachting. Kinderen verwachten cadeaus van sinterklaas  terwijl volwassenen 
hopen en verwachten dat zwarte Piet verdwijnt of juist blijft.
Vervolgens hopen en verwachten we dat de kerstdagen weer net zo gezellig zullen zijn als altijd, dan wel einde-
lijk eens dat brengt wat men al zo lang hoopt en verwacht. Tenslotte hopen we en verwachten we dat 2014 ons 
brengt wat we hopen en verwachten. Waarom schrijven we dit?  Paulus schrijft in een van zijn brieven aan een 
gemeente over hoop. “Wat we zien is geen hoop, maar wat we niet zien maar wel verwachten dat is hoop ”zegt 
hij. Hoop is dus wat anders dan stellig geloven. Wij hopen als Christenen op veel dingen die ons geloof bevesti-
gen. Op een wandeling in Duitsland kwamen we op een filosofen pad. Op een boom stond: ”Het is zo jammer 
dat domme mensen alles zeker menen te weten en verstandige mensen zo vaak twijfelen”. Laten we daarom 
maar verstandig zijn en onze hoop vestigen op de heilsverwachting.
Allemaal goede feestdagen gewenst. 

Fokke Kooistra
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AFVALWATER

Afvalwater – dat doe je daarmee? Via rioleringsbuizen 
stroomt het naar waterzuiveringsinstallaties. Vanuit de 
zuiveringsinstallaties stroomt het terug de natuur in. 
Valt er ergens in dit proces van vuil naar schoon iets 
met het water te doen? Kunnen we er iets goeds mee 
doen, met al dit stromende water? Iets wat een bijdra-
ge levert aan duurzaamheid?
Waterschap Vallei en Veluwe schreef een prijsvraag 
uit. ‘Waarde in de waterketen’, werd het project 
genoemd. Ieder die een goed idee had voor het 
gebruik van water dat onderweg is van vuil naar 
schoon, kon dat onderbouwen en insturen.

Inmiddels zijn de ideeën met elkaar vergeleken en zijn 

er drie prijzen uitgereikt. Ik vind het geweldig om te 
kunnen vertellen dat twee van onze gemeenteleden 
een prijs hebben gewonnen. Accent Praktijkonderwijs, 
waar Jan Hofman directeur is, heeft in samenwerking 
met Victor Vizee, architect bij Bureau Bos, een win-
nend plan ingediend. Ze gingen daartoe uit van de 
gracht die al aanwezig is rond het Corlaer College en 
Accent Praktijkonderwijs en kwamen met het idee 
daar een waterzuiverende gracht van te maken. Hoe? 
Victor licht toe: “Met een aaneenschakeling van water-
lopen, watervallen, (zand)filters en (riet)beplantingen 
rondom het schooleiland is het de bedoeling dat water 
uit de gracht en uit de wijk schoner wordt en zuurstof-
rijker. Zonne(energie)panelen zorgen er straks voor dat 
water wordt rondgepomp. Met als resultaat: schoon 
water als voedingsbodem voor de planten en dieren, 

zonder zwerfvuil maar met vissen.” Kortom, de omge-
ving wordt er schoner door en het zuiveringsproces 
kan het waterbewustzijn van scholieren vergroten.

Jan en Victor, school en architectenbureau, van harte 
gefeliciteerd met deze prijs! Een prijs die echt als een 
verrassing kwam: “Te midden van allerlei deskundigen 
van universiteiten en ingenieursbureaus dachten we: 
dat gaan we nooit winnen…”
Jan schrijft: “Ik vind mijn inspiratie in onze kerkelijke 
gemeente. Ik ervaar dat de diensten en andere activi-
teiten van ‘de Eshof’ er op gericht zijn om met elkaar 
te groeien. Alleen zonder te oordelen kunnen mensen 
groeien. Zoals wij afhankelijk zijn van schoon water, 
zijn wij ook afhankelijk van elkaar. Dan kunnen we 
leven. Dan zijn we duurzaam.” Victor sluit zich hier 
graag bij aan.

MEELEVEN

Richard Huijskes (Frans Tromplaan 65) is de afgelo-
pen maand geopereerd aan een blindedarmontsteking. 
Doordat hij hartpatiënt is, was het een ingrijpende 
gebeurtenis. Gelukkig is hij er goed doorheen geko-
men en mocht hij na vier dagen alweer naar huis. 
Namens hem mag ik iedereen bedanken voor de aan-
dacht vanuit de gemeente, met name in de vorm van 
de kaart die hij ontving.

Voor Alke Rosbergen-de Vries (Elzenlaan 34) heeft de 
nekoperatie die ze eind augustus heeft ondergaan de 
gewenste resultaten opgeleverd: ze heeft nu minder 
last van duizeligheid en wiebelig lopen. Ze heeft nu 
echter regelmatig felle pijn in haar handen, die intus-
sen niet altijd willen doen wat zij wil. Omdat dit een 
zenuwprobleem is, is er weinig aan te doen. Het kan 
overgaan, maar dat kan jaren duren. Gelukkig kan ze 
veel dingen wel. Ze bedankt iedereen voor de belang-
stelling en de hartelijkheid tijdens de herstelperiode.
Gerard en Alke hebben intussen hun huis verkocht en 
verhuizen vlak voor Kerst naar Leonardo da 
Vincistraat 136 in Amersfoort. Hun telefoonnummer 
blijft hetzelfde.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) krijgt 
deze week en over een maand opnieuw een chemo-
kuur. Ze voelt zich in het algemeen goed, al geeft de 
ontsteking in haar buik af en aan last en pijn.

Jan-Willem Fontein (Oosterinslag 5) heeft last van 
erge hoofdpijn die niet overgaat. Tot nu toe is nog 
onduidelijk waar die precies vandaan komt of hoe er 
iets aan te doen zou zijn.

Lies Meijer-van Ooik (Andreaslaan 1) heeft een her-
seninfarct gehad. Na opname in het ziekenhuis van 
anderhalve week is ze nu naar het Militair Revalidatie 
Centrum Aardenburg in Doorn, om met behulp van 
allerlei vormen van therapie weer op de been te 
komen.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) her-
stelt geleidelijk aan van de heupbreuk. Een positief 
geluid, naast de moeite met de ziekte die blijft.

Coralien Toom-Knoester (Julianalaan 43) zal op 6 
december een zware buikoperatie ondergaan. Als alles 
gaat zoals gepland, zal ze na twee weken in het zie-
kenhuis weer naar huis mogen.

Aan allen sterkte gewenst en licht in de komende 
weken.

FELICITATIES

Date en Dirk Bakhuizen-Vink (Pastoorakker 14) 
waren op 14 november veertig jaar getrouwd. En het 
echtpaar Jansen-van Ree (Reeënspoor 12) volgde op 
28 november met het vijftigjarig huwelijksjubileum. 
Alle vier van harte gelukgewenst namens de 
Eshofgemeente en goede toekomst samen!

Op 21 november werden William en Anja Bouw-
Hendriksen (Veenslagenweg 53) de ouders van Lucas 
Jerry. Nu is Lisa grote zus geworden. Lisa, William en 
Anja, van harte gefeliciteerd en veel liefde en goeds 
gewenst met z’n vieren!

Ellie Boot

VORMING & TOERUSTING IN DECEMBER: “IN BETLEHEM GEBEURT HET”

Betlehem is niet zomaar een stad, vertelt de profeet Micha ons.
Waarom is dat eigenlijk? Wat heeft Betlehem dat andere steden niet hebben?
En waarom moest Jezus juist daar geboren worden?
Op deze avond maken we een ontdekkingstocht langs verhalen over Betlehem.
We komen langs het graf van Rachel, en horen van de geboorte van Benjamin.
We ontmoeten Ruth en Boaz. En de kleine herdersjongen David, die tot koning 
gezalfd wordt.
In Betlehem gebeurt het!

Datum en tijd  Dinsdag 10 december; 20.00-22.00 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   Erik Idema

V&T aanbod december:
"In Bethlehem gebeurt het"



Kerkdienst en liturgie
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VESPERS

De vespers van de Adventstijd zijn op zondag 1 
december begonnen. Door stilte, bezinning en muziek 
bereiden we ons voor op het komende Kerstfeest. We 
volgen uit de Bijbel de lijn van de voormoeders van 
Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.
De vespervieringen beginnen om 17.00 uur. U bent 
van harte uitgenodigd mee te vieren.

RUTH

Niet alleen in de vespers, ook in de ochtenddienst 
horen we lezingen over de voormoeders van Jezus. De 
derde die door Matteüs in zijn geslachtsregister wordt 
genoemd, is Ruth. In een kerkdienst waarin we de 
maaltijd van de Heer vieren horen we over Bethlehem, 
‘broodhuis’, waar honger en kaalslag heersen, maar 
later toch toekomst gloort. En we horen een lied uit de 
musical ‘Ruth – van graf tot wieg’. De musical is 
geschreven door Erik Idema en Gerard van Midden, 
de muziek is gecomponeerd door Gerard van Amstel. 
Iedere maandagavond wordt er in de Eshof en in het 
Pauluscentrum voor deze musical gerepeteerd.
In de dienst van 15 december krijgen we een voor-
proefje te horen. Bijgestaan door een achtergrond-
koortje en begeleid door de dirigent van de musical, 
Lodewijk de Vries, zingen Ruth (Annemieke 
Huurdeman) en Boaz (David Roelofs) het lied 
“Toekomst in Bethlehem”. 

VIERINGEN MET KERST

Het feest gaat door: het voormalige bedrijf Intres, nu 
Euretco, stelt opnieuw de grote zaal beschikbaar voor 
de kerstsamenzang. En gelukkig is er ook nog het 
podium, waar de koren op plaats zullen nemen. Een 
orkest, samengesteld uit muzikaal talent uit ons dorp, 
zal spelen en de zang begeleiden. Inmiddels zijn de 
repetities in volle gang. Op zaterdag 14 december 
kunt u allen komen om mee te zingen. De kerstsamen-
zang begint om 19.30 uur.

In de Eshof is dit jaar de eerste mogelijkheid om 
Kerstmis te vieren op vrijdag 20 december. Om half 

vier worden de genodigden verwacht voor koffie en 
thee, om vier uur is er een kerstviering. Aansluitend 
gaan allen aan tafel. De organisatie staat voor het der-
tigste achtereenvolgende jaar onder supervisie van 
Betty Obdeijn. Dit jaar zal ook Daniëlle van Soeren, 
die een maatschappelijke stage loopt in de Eshof, 
meehelpen.

Op 24 december zullen er weer twee kerstvieringen 
zijn. De eerste begint om 19.00 uur: een viering voor 
jong en oud, vormgegeven door kinderen in samen-
werking met de leiding van de kinderdienst. Alle stoe-
len in de kuil van de kerkzaal zullen van tevoren een 
kwartslag worden gedraaid, het liturgisch centrum 
wordt verplaatst naar de ontmoetingsruimte. Zo creë-
ren we een podium en kan iedereen hopelijk goed zien 
wat er voorin de kerk gebeurt.
Om 22.00 uur begint de kerstnachtdienst. De cantorij 
ondersteunt de gemeentezang en zingt mooie liederen. 
Ook in deze kerstnachtviering zingen we veel liederen 
uit het nieuwe liedboek, waarin een grote variatie aan 
kerstmuziek is opgenomen.
Tenslotte is er op kerstmorgen om 10.00 uur de kerst-
morgendienst. Na de vier voormoeders van Jezus zal 
het nu natuurlijk over Maria gaan.

Zondag 29 december heet ‘zondag na Kerst’ – nogal 
een open deur. Maar in de naam zit ook wel betekenis: 
ook op deze zondag resoneert het wonder van Kerst 
door in ons hoofd. Het is een zondag die gelegenheid 
biedt om, na alle hectiek van het grote feest, rustig 
door te mijmeren over de betekenis van Gods komst 
in de wereld.

De avond van 31 december heeft altijd een bijzondere 
sfeer: we zeggen het oude jaar gedag, we verwelko-
men het nieuwe jaar. In de Joodse traditie begint de 
nieuwe dag op de avond eraan vooraf.
Liturgisch gezien begint nu de achtste Kerstdag: de 
dag waarop Jezus wordt besneden. De besnijdenis is 
een betekenisvol gebeuren. Het kind wordt opgeno-
men in het verbond van God en mensen. En het krijgt 
een teken mee – een soort inperking van zijn eigen 
potentie, als een boodschap van de Eeuwige: denk 
nooit dat je God moet zijn of dat je het al bent. 
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Kerkdienst en liturgie
Hoewel de besnijdenis in de bijbel alleen met jonge-
tjes gebeurt, mogen we de boodschap ervan inclusief 
zien: het verbond via de besnijdenis geldt alle mensen, 
mannen en vrouwen.

Tenslotte vieren we het feest dat voor de Orthodoxe 
Kerken het grootste is in deze tijd: Epifanie. We vieren 
het op zondag 5 januari. Het is het feest van de 
Verschijning van de Heer. We vieren de grootheid en 
de heerlijkheid van God, die in onze wereld komt. 
Niet toevallig hoort bij dit feest het verhaal van de 
magiërs die Jezus komen vereren: geen uitschot en 

tuig van de richel deze keer dat op kraamvisite gaat, 
maar voorname en geleerde mensen.
Aansluitend aan de kerkdienst spreken we voor elkaar 
onze wensen voor het nieuwe jaar uit. En vanaf onge-
veer 12.00 uur kan iedereen meekijken naar een bij-
zondere film, waarin het gaat over goede voornemens: 
‘Pay it Forward’.

Ellie Boot

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de 

NIEUWJAARSBEGROETING

op zondag 5 januari in aansluiting op de kerkdienst.

We kunnen elkaar onder het genot van koffie, thee of limonade veel heil en zegen toewensen voor het nieuwe 
jaar. In aansluiting op de koffie worden een drankje en een hapje geserveerd!

We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn!

Vanaf ongeveer 12.00 uur kunt u genieten van de 

FILM: PAY IT FORWARD.

De film gaat over de jonge Trevor die van zijn leraar maatschappijleer een opmerkelijke opdracht krijgt: bedenk 
een manier om de wereld te verbeteren! Trevor bedenkt een plan, waarbij iedereen een goede daad moet doen 

voor drie mensen, die dat op hun beurt weer bij drie andere mensen moeten doen. Op het eerste gezicht lijkt het 
idee te mislukken, maar na een tijdje slaat het toch aan, wat een geweldige verandering teweeg brengt in de 

omgeving van de 11-jarige jongen.
Het is een leuke film voor jong (vanaf 6 jaar) en oud om het nieuwe jaar mee te beginnen. De film duurt circa 

twee uur en zal vertoond worden in de yogazaal.

Nieuwjaarsbegroeting
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Afspraken met de  
Paulusgeloofsgemeenschap

Vliegende start voor musical 
"Ruth"
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In Rondom van november heeft u kunnen lezen over 
de ontwikkelingen in de Paulusgeloofsgemeenschap. 
Op de eerste en de derde zondag van de maand zijn er 
geen vieringen meer in het Pauluscentrum en dat bete-
kent een aanslag op de veerkracht van onze buurge-
meente. Een kleine maar zeer enthousiaste groep vrij-
willigers probeert de gaten zo goed mogelijk te vullen, 
maar makkelijk is dat niet.

Reeds enkele maanden denken we na op welke wijze 
wij een bijdrage kunnen leveren aan het zoveel moge-
lijk bij elkaar houden van de Paulusgemeenschap in 
Hoevelaken. Uiteraard zijn parochianen op elke zon-
dag dat zij geen viering hebben van harte welkom in 
de Eshof maar op elke derde zondag in de maand heb-
ben we afgesproken extra rekening te houden met hun 
aanwezigheid. Daarbij gaat het niet om uitbreiding 
van het aantal oecumenische vieringen, maar om ‘nor-
male’ diensten waarin onze buren zich welkom en ook 
een beetje ‘thuis’ voelen.  

In een overleg met leden van de locatieraad van de 
Paulusgemeenschap hebben we afspraken gemaakt 
over de invulling van de derde zondag van de maand.
Dat begint bij al binnenkomst van de kerk. U zult 
behalve door onze gastvrouw/heer en zondagskind 
ook welkom geheten worden door een gastvrouw/heer 
van de Pauluskerk.
Tijdens de dienst zal één keer per twee maanden een 
lezing gedaan worden door een katholieke lector. 
Uiteraard kunnen onze buren ook gebedsintenties 
noteren in het voorbedeboek en kunnen kaart of bloe-

men, als daar aanleiding voor is, bestemd worden voor 
leden van de Paulusgemeenschap. 
De voorganger zal zo mogelijk liederen kiezen die 
ook bij onze buren bekend zijn. 
Door op deze wijze rekening te houden met kerkgan-
gers van de Paulusgemeenschap hopen we het gemis 
van een eigen viering enigszins te compenseren.

Deze plannen zijn uiteraard  in de kerkenraad bespro-
ken. De kerkenraad is unaniem van mening dat we het 
‘open’ karakter van onze gemeente ook op deze 
manier concreet  kunnen maken.

Als kerkganger van ‘de Eshof’ merkt u daar pas wat 
van op de 3e zondag in februari. Op de derde zondag 
in januari is er, zoals elk jaar, een oecumenische vie-
ring in de Eshof en  ook op eerste paasdag (derde zon-
dag in april) zal deze prille gewoonte al doorbroken 
worden want dan hebben de parochianen vanwege 
deze hoogtijdag een eigen viering in het 
Pauluscentrum. 

Namens de locatieraad van de 
St.Paulusgeloofsgemeenschap en de kerkenraad 

van ‘de Eshof’, Ellie Boot en Frits Harmsen

Na het succes van de musicals Ester in 2009 en 
Maria in 2011 is begin september 2013 gestart 
met de audities en repetities van de musical 
‘Ruth – van graf tot wieg’. 

Naast bekende gezichten van voorgaande 
musicals, mochten we ook een enthousiaste 
nieuwe groep zangers en acteurs verwelko-
men. Terwijl de acteurs in een aparte ruimte 
de scènes repeteren, wordt in de kerkzaal 
geoefend op de 18 meerstemmige liederen die 
het verhaal van Ruth vertellen. Het creatieve 
team (Marcel Willems, Ruth Bouwstra, 
Lodewijk de Vries, Sipko van Gent en Nel 
Stoffelsen) heeft de wind er goed onder: voor 
de kerstvakantie moeten alle liederen en scè-
nes erin zitten, zodat daarna de verfijning kan 
plaatsvinden. Met alleen de maandagavondre-
petities is dit niet haalbaar, dus er wordt een 
groot beroep gedaan op zelfstudie door de 
deelnemers. Hard werken gaat gepaard met 
veel plezier: tijdens de repetities is er altijd 
gelegenheid voor een geintje en een liedje 
swingen dat niet op het repertoire staat. 

HET VERHAAL

Stel je voor: je wordt verliefd op een buitenlandse jon-
gen en je trouwt met hem. Maar na een tijdje sterft hij, 
net als zijn broer en zijn vader. En stel je voor dat jij 

dan tegen je schoonmoeder zegt: ‘Ik ga 
met jou mee terug naar het land waar jij 
vandaan komt.’ Je gaat met haar mee 
naar een onbekend land, waar jij de 
mensen niet kent en de mensen jou niet. 
Ruth – van graf tot wieg is een verhaal 
over verdriet en liefde. Over trouw en 
vertrouwen. Een verhaal met breekbare 
momenten, maar ook een verhaal met 
humor. Een oud verhaal met hedendaag-
se betekenis. 

REPETITIES EN UITVOERIN-
GEN

De uitvoeringen van de musical Ruth 
vinden plaats in het weekend van 24 en 
25 mei 2014. De repetities zijn op 
maandagavond om 20.00 uur in De 
Eshof (met uitzondering van schoolva-
kanties). 

Nel Stoffelsen
producent musical Ruth

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR RONDOM

Met de Rondom van oktober heeft u een acceptgiro aangetroffen voor de vrijwillige bijdrage van Rondom. 
Velen van u hebben een bedrag overgemaakt waarvoor wij u hartelijk danken. U stelt de redactie daarmee in 
staat het blad op een kwalitatief hoogwaardige manier te blijven uitbrengen.
Het kan voorkomen dat de acceptgiro aan uw aandacht is ontsnapt of dat u vergeten bent uw bijdrage over te 
maken terwijl u dat wel van plan was. Daartoe treft u in deze Rondom een herinnering aan. 
Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijk als u uw bijdrage alsnog overmaakt, maar we blijven benadrukken dat het 
een gift betreft en dus vrijwillig is.

Frits Harmsen
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ZWO: project Grace Home
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Eind 2010 kwamen de eerste plannen van 
Grace Home ter tafel. Esther en Gerwin 
Duine legden contact met de ZWO en wij 
waren meteen zeer enthousiast.   
Dit project sloot naadloos aan bij wat de ZWO altijd 
voor ogen staat, namelijk 
- betrokkenheid van de gemeente, 
- combinatie diaconaal project jongeren, 
- mogelijkheden voor volwassenen, 
En veel contacten omdat Esther en Gerwin Duine 
regelmatig naar India gaan. 

Er wordt een projectgroep gevormd, bestaande uit 
Gerwin en Esther Duine, Arjan en Sierou de Vries, 
Nico de Gier en, namens de ZWO, Wim van Vliet.                                   
De projectgroep legt verantwoording af aan de ZWO 
en de kerkenraad is eindverantwoordelijk voor alles 
wat namens de Eshof plaatsvindt. 
 
In januari 2011 worden de gemeenteleden door middel 
van de jaarlijkse brief voor de bijdrage van de ZWO in 
aanraking gebracht met Grace Home.                                                                 
De toezeggingen  van de leden zijn zeer hoopgevend 
en we besluiten jaarlijks (3 jaar lang) 15.000 euro te 
doneren aan Grace Home. 
Er wordt een projectplan geïntroduceerd. Hierin wordt 
nauwgezet weergegeven wat het project inhoudt, wat 
de knelpunten en wat de plannen voor de komende 
jaren zijn.                                                                        
We besluiten tevens dat we de “Doos voor Kinderen in 
de Knel”  wijzigen in een  “Doos voor Grace Home” 
en dat de kinderen hun collectegeld voortaan in de 
doos kunnen doen. Nu, na 3 jaar, weten 
de kinderen niet beter en is het gewoonte 
geworden om dat  zo te doen. (Tot het 
eind van dit jaar zal de doos voor Grace 
Home blijven staan.)

Zo is in het begin het project Grace 
Home van start gegaan.  In de kerkenraadsvergadering 
van december zal uitgebreid worden geëvalueerd en 
daar zal u uiteraard een verslag van bereiken.  
Wat de ZWO betreft is het geworden wat wij gehoopt 
hadden, dat het zou worden.  De afgelopen 3 jaren 
stond Grace Home altijd op de  agenda van onze 
maandelijkse vergadering en vooral via Wim van Vliet 
werden wij nauwkeurig op de hoogte gehouden. 
Wat er in de afgelopen periode gebeurd is, is teveel 
om op te noemen. Grace Home is bijna een project 
van het hele dorp geworden, onder andere de basis-
school "de Spreng" participeerde, maar zij was niet de 
enige.  
Hoogtepunten waren de jongerenreizen, in groeps-  of 
gezinsverband, die aan Grace Home in New Delhi 
gebracht werden. Het is ook een vast onderdeel van de 
Startzondag geworden, wat op de Startzondag in 2012 
resulteerde in het maken van een “Poort van Vrede” 
die maandenlang in de hal van de Eshof, maar ook een 
tijdje in het Pauluscentrum stond. 
In oktober 2013 ging een volwassengroep naar Grace 
Home en ook zij, net als de anderen , kwamen zeer 
enthousiast terug.                                                                 
Het laatste hoogtepunt was het bezoek van pastor John 
en Anny aan ons dorp, wat nog eens benadrukte dat er 
zeer diepe contacten zijn ontstaan.
  
Tot slot de conclusie: een zeer geslaagd project, dat 
precies beoogde wat ons voor ogen stond en staat.                                                                                                        
We kunnen voluit zeggen: De verloren glimlach is 
naar ons land gebracht.

De ZWO-werkgroep                                                                                               
Nelly Clement, Willemien van Putten, Tineke Wassink, 

Jan van de Kuilen, Wim van Vliet, Jan Baas                                                            

Catechesanten op bezoek bij 
"Joris op 't Zand" in Amersfoort

Zondag 24 november waren we met 15 catechisanten op bezoek bij de 
Oud-Katholieke Parochie “Joris op 't Zand” in Amersfoort. 

De kinderen kregen de vraag: Wat vind je opvallend in deze kerkdienst en in deze kerk? 
Dit schreven ze op: (hoe groter het woord, hoe vaker genoemd)
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Uit de kerkelijke pers……………….

KERSTSAMENZANG 
ZATERDAG 14 DECEMBER

Het wordt vast weer een feestelijk samenzijn van vele 
honderden bezoekers in de grote zaal van Euretco in 
Hoevelaken. De traditie van de kerstsamenzang 
bestaat al bijna 50 jaar! 
Het is zo langzamerhand net alsof de Kersttijd met dit 
evenement écht begint. De prachtig ingerichte zaal, 
het speciale podium dat Euretco voor deze gelegen-
heid opbouwt, de sfeervolle belichting; de mensen van 
Euretco halen alles uit de kast om het een waar feest 
te maken. 

Leden van de koren van de Dorpskerk, de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap en ‘De Eshof” en het 
Midweekkoor, plus een aantal andere enthousiastelin-
gen zijn al druk aan het repeteren. Het  kinderkoor en 
Gospelkoor Free zijn al weer bezig met instuderen van 
hun liederen. En apart daarvan is ook een groep 
orkestleden al vanaf eind november aan het oefenen 
voor deze feestelijke kerstsamenzang. En uiteraard 
bereiden ook de solisten zich goed voor. 
Allen, ook de mensen van Euretco die zoveel beteke-
nen bij de praktische organisatie, hebben -ieder op 
hun eigen wijze- het besef dat de geboorte van Jezus 
Christus een boodschap voor de wereld bracht die 
blijvend steun geeft in deze wereld. Los van de waan 
van de dag. Dát motiveert allen die meewerken aan 
deze Kerstsamenzang, of deze bezoeken. 

MAAK VAN EEN VOEDSELPAKKET 
EEN KERSTPAKKET

In deze tijden staan we extra stil mij onze medemen-
sen die het -om wat voor reden ook- heel moeilijk 
hebben. Vorig jaar was de collecte na afloop voor het 
project Grace Home in India, en voor dit jaar is de 
keuze gevallen op een goed doel dicht in de buurt, de 
Voedselbank Nijkerk. Wekelijks zijn zij voor 150 
gezinnen of alleenstaanden een reddingsboei voor hun 
basisbehoeften. Niet alleen voor voedsel, maar ook 
voor kleren, en een goed gesprek. 

De collecte is dus voor de Voedselbank, maar het 
organiserend comité vraagt alle bezoekers deze keer 
wat extra’s. Zij vragen alle bezoekers om een kerst-
groet te maken voor in het voedselpakket dat kort voor 

de Kerst door de Voedselbank uitgereikt zal worden. 
Dat kan een tekening of een kaart met een kerstwens 
zijn voor de anonieme ontvanger, maar ook een doosje 
bonbons of wat anders lekkers (niet bederfelijk!). 
Deze attentie kunt u voorafgaand aan de samenzang 
bij een standje van de Voedselbank bij de ingang afge-
ven. Komen er meer giften dan de Voedselbank 
Nijkerk aan pakketten uitgeeft, dan wordt dit gegeven 
aan Voedselbanken uit de omgeving, die het ook een 
prachtig idee vonden!

48E KERSTSAMENZANG HOEVELAKEN,
 OP ZATERDAG 14 DECEMBER 2013

Locatie   Euretco, Koninginneweg 1,   
  Hoevelaken
Zaal open 19.00 uur
Aanvang  19.30 uur

Orkest  Vrijwilligers uit Hoevelaken
   en omgeving
Volwassenenkoor Eshof cantorij, De Lofstem, 
Pauluskoor, Midweekkoor, en anderen
Dirigent  Henk Boswijk

Met medewerking van:

Kinderkoor o.l.v.      Annahes Boezeman en 

   Dicky van der Veer

Gospelkoor Free o.l.v.  Marianne van Manen
Pianist   Skip van Rooij
Gitaar met solozang Simon van Rooij
Lector   Michael Blaas 

Kerstsamenzang

DOOR DE OGEN VAN EEN BUITENSTAANDER.

Geregeld komt dat voor: mensen die meegaan naar een rouw- of trouwdienst, die uitgenodigd worden voor een 
doopdienst. Of mensen die – soms na jaren – voor het eerst weer naar de kerk gaan op een gewone zondag. Wat 
zien zij? Hoe ervaren zij het?
Over dit thema schreef Nynke Dijkstra-Algra een artikel in Woord & Dienst van november. Nynke Dijkstra is 
lid van de redactie van Woord & Dienst.
Is de kerkdienst geschikt voor buitenstaanders, gasten, nieuwkomers? De kerkdienst is een publieke aangelegen-
heid. Geen besloten bijeenkomst voor ingewijden. 
Houden voorgangers er rekening mee? Uit onderzoek is gebleken dat de preek bij uitstek het moment is dat 
nieuwkomers, gasten etc. ‘aanhaken’. De preek is een begrijpelijk verhaal; in de preek wordt de link gelegd tus-
sen de teksten die klonken en het leven van nu, als het goed is.

‘Het viel mee, ik had gedacht dat het nogal benauwend zou zijn, maar ik voelde me welkom. Er stond een gast-
vrouw bij de ingang, ik kreeg een brief met informatie en een liedboek. Maar ‘thuis’ voelde ik me niet. De liede-
ren waren me vreemd. Wat ik wel mooi vond, was het gesprekje met de kinderen. Dat was ontspannen, en de kin-
deren kregen echt iets mee’.

Natuurlijk is een kerkdienst niet alleen een ‘preek’. Er zijn ook mensen die geraakt worden door de muziek, de 
liederen en de gebeden. Mits dat alles ook enigszins toegankelijk is. Dat is niet hetzelfde als jip-en-janneketaal. 
Het betekent ook niet dat alles moet worden ‘uitgelegd’. Er mag ‘geheim’ zijn, mysterie. Vervreemding kan ook 
vruchtbaar werken, maar als het een en al vervreemding is, als in niets rekening wordt gehouden met mogelijke 
nieuwkomers, gaat er iets mis.

‘Ik vond het wel heftig. En eerlijk gezegd ook nogal normerend. Er werd nogal wat verondersteld. Volgens mij 
kan het veel opener, veel inclusiever. Het orgel vond ik wel mooi’.

Mensen kunnen ook geraakt worden door de gemeenschap zelf. Hoe gaan we met elkaar om? Veel kerken type-
ren zichzelf als ‘warme gemeenschappen’. Dat kan ook klef zijn en al te intiem. Het andere uiterste is: kilte, 
geen groet, geen aandacht. 
‘Vrijblijvend uitnodigend’, dat vat het samen. Je bent welkom, maar je moet niks. Je wordt gezien en begroet, 
maar er is ook ruimte. Doe mee of niet mee, op je eigen manier.

Willen we graag dat er nieuwe mensen in de kerk komen? Of is het wel prima zoals het is? Het ultieme doel van 
de missionaire roeping van de gemeente is niet: volle kerken. Missionair zijn gaat over iets anders: over geraakt 
zijn door de vreugde van het Evangelie, en dat niet voor jezelf willen en kunnen houden. Dat begint niet bij 
kerkdiensten maar bij relaties en contacten in het dagelijks leven. 
Tegelijk is het verlangen naar een volle kerk legitiem. Het is een vreugde als mensen ook letterlijk hun plek vin-
den in de gemeenschap die kerk heet – ook op zondagmorgen.

Wilt u uw eigen ervaringen delen met lezers van dit blad, aarzel dan niet op dit artikel van Nynke Dijkstra te 
reageren.

Frits Harmsen.
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Kerstmiddag

delen 
voordeel 
nadeel 

tegendeel 
verdelen
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Beursvloer
DE ESHOF OP DE BEURSVLOER

Na het succes van vorig jaar werd door de Lions op 9 
oktober jl in de Haen een 2e beursvloer gehouden. 
Het idee van de beursvloer is om profit- en non-profit 
bedrijven bij elkaar te brengen en met gesloten beurs 
elkaar diensten of goederen aan te bieden. Door diver-
se organisaties wordt hulp gevraagd voor allerlei acti-
viteiten, waarbij als tegendienst bijvoorbeeld onder-
steuning door vrijwilligers of gratis zaalhuur wordt 
ingezet.

Ook de Eshof was dit jaar vertegenwoordigd om onze 
mogelijkheden te vergroten en te bouwen aan onze 
bekendheid in de dorpsgemeenschap.
En boven verwachting kwamen wij, onder streng toe

zicht van de notaris, al snel tot matches voor de hulp-
vragen die we hadden uitgezet.
Zo kreeg de Diaconie 40 kerstpakketten toegezegd 
van de ondernemersvereniging, waarvoor dan wel 
hulp moet worden geleverd om de winteractie tot 
stand te brengen.
Door een bouwadviesbureau is ons een energiescan 
van het gebouw toegezegd, met als tegenprestatie een 
mogelijke vervolgopdracht.
Dit smaakte naar meer. Als u ook ideeën heeft, laat 
het ons weten zodat we volgend jaar met meer hulp-
vragen op pad kunnen.

Kerkenraad

Het is koud en glad,
En voor boodschappen,

Durft u haast niet op pad.
Je zal de pech toch krijgen,
Dat je lelijk komt te vallen.

En aan bed gekluisterd blijven.
Dan is dat weer, 

Veel zorg voor ons allen.
U moet naar ziekenhuis,

Arts of pedicure,
Je moet er tijdig wezen

En durft niet zelf te sturen.
Loop niet bang te wezen

Als het echt niet kan,
Bel de Hulpdienst dan.

Bel dan 2537800,
Dat is de Hulpdienst telefoon.

Die zijn nooit verwonderd,
Die vinden elke vraag gewoon!!!.

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

Goede mensen, 
Kundig en vol aandacht.

Vraag het de Hulpdienst

Deze uitnodiging voor de huiskamerbijeenkom-
sten vind u bij deze Rondom. Daarin leest u 
welk thema we dit jaar hebben, wanneer we de 
verschillende bijeenkomsten houden en hoe u 
zich kunt opgeven. Valt de uitnodiging níet uit 
de Rondom, ga dan even naar www.pgdeeshof.
opweb.nl. Ook daar leest u van alles over deze 
nieuwe en inspirerende manier van elkaar ont-
moeten én u kunt op de site meteen opgeven!

De kerstmiddag wordt ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de 
St. Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie van de Eshof georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 20 december om 15.30 uur in de Eshof.

Na het welkom zal in de grote kerkzaal de Kerstviering plaatsvinden, waarna de middag afgesloten 
wordt met een gezamenlijke maaltijd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en alle ouderen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Mocht u toch geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich alsnog opgeven bij één 

van de hieronder genoemde diakenen.

Namens de voorbereidingscommissie,                             
Wilma v.d. Kuilen tel.nr. 2536077

Annie Hansen, tel.nr.2535288
College van Kerkrentmeesters.

Willemien van Putten
Hulpdienst Hoevelaken
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Kinderdienst
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Hoi kinderen van de kinderdienst,
Op zondag 17 november was de eerste activiteit na de 
kerkdienst. Een lekkere activiteit die je direct mocht 
opeten…………..tsja wat zou dat zijn dachten jullie 
natuurlijk
Jullie kwamen met veel kinderen, wel 30, en begon-
nen enthousiast cake te versieren met slagroom/smar-
ties/marshmallows/hagelslag. Dat jullie na de kerk-
dienst wel wat lekkers lustten zagen we 
wel……………..de versierde cake werd met kruimels 
en al opgegeten.
Leuk dat jullie er waren!

Zeg maar tegen jullie ouders, verzorgers, opa’s en 
oma’s dat we op zondag 5 januari weer een lekkere 
activiteit hebben na de kerkdienst.
Tot dan!

Kinderkerstdienst 24 december 19.00 uur
Ook dit jaar wordt er voor onze kleine kerkgangers 
een mooie  en leuke kinderkerstdienst georganiseerd. 
Het thema van dit jaar is “licht”
Wil je meedoen? Mee beslissen? Mee zingen? Zorg 
dan dat je erbij bent... Want tijdens de kerkdiensten op 
8 en 15 december zullen we met de kindernevendienst 
al aandacht gaan besteden aan de kinderkerstdienst. 
En op 22 december hebben we een heuse generale 
repetitie na de kerkdienst om 11.15 uur. 
Lijkt het je leuk? Dan zien we je graag bij de' Eshof' 
op boven genoemde data. Want het beloofd weer iets 
moois te worden. 
 

De kinderdienst

Begroting 2014
Leden van de Protestantse Gemeente “de Eshof”

Onderstaand vindt u de begroting voor 2014 van de Protestantse Gemeente “de Eshof”te Hoevelaken. Deze 
begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van oktober 2014.
De begroting is in verkorte vorm weergegeven , de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester 
P.F.Verhagen, Kijftenbeltlaan 51 en bij de administrateur F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a.

Uitgaven:
Predikantsplaatsen en gastpredikanten
kerkcentrum, groot onderhoud
Quotum landelijke organen
Solidariteitskas, generale collecten
Jeugdwerk, OCG, Kerkblad, Vorming en Toerusting
Kosten eredienst inclusief musici
Kerkelijke administratie, informatie, contributies

Inkomsten:
Collecten en giften
Verhuur en buffetinkomsten
Solidariteitskas, bijdrage leden
Kerkblad rondom, bijdrage leden
Bloemenfonds
Bijdrage BAK
Renten
Vrijwillige bijdragen

Over / Tekort 

Begroting
2014

83.800
39.795
6.250
2.300

10.550
9.260

14.900
----------
166.855

6.500
19.000
4.500
7.000
3.300
6.000
7.100

112.000
----------
165.400
----------  
-  1.455

======

Begroting
2013

84.200
40.200
6.050
2.300

12.000
9.300

15.450
----------
169.500

7.500
23.000
4.500
7.000
3.300
6.000
5.300

120.000
----------
176.600
----------

7.100
======

Namens college van Kerkrentmeesters
P.F.Verhagen, penningmeester

F.Schimmel, administrateur
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Volwassen reis naar Grace Home

‘Daarom vind ik dit zo’n mooi vak’, zegt de 
conducteur van de Thalys als we pastor John 
en Annie op zaterdag 9 november uitzwaaien 
in Amsterdam. We, Remco, Bianca, Davi, 
Ellie, Anje, Levi, Tineke, Dicky, Annelies, 
Ellen en Nico, staan in de deuropening en zeg-
gen wel honderd keer “bye”, voordat de trein 
begint te rollen. Levi rent er nog achteraan, 
maar geeft het na 100 meter op. Een bijzon-
der moment  in het Grace Home project. 
Enerzijds beseffend dat het project ten einde 
is anderzijds wetend dat de betrokkenheid zal 
blijven. 

Ellie heeft in deze Rondom mooi geschreven over de 
tijd dat pastor John en Annie in Hoevelaken waren. 
We zien terug op een geslaagde twee weken en zijn 
blij met de gastvrijheid die we konden bieden. 
Waardevolle contacten konden worden versterkt en het 
was fijn dat veel mensen pastor John en Annie einde-
lijk in levenden lijve konden ontmoeten. Het sluit ons 
project op een waardige manier af, waarbij naast het 
bouwen en het onderwijs ook erg de nadruk is gelegd 
op het ontmoeten.

De volwassenen hebben zeer bijzondere weken in 
Grace Home in India gehad, dat was ook terug te zien 
in hun betrokkenheid tijdens het verblijf van pastor 
John en Annie in Nederland. Ze hebben een deel van 

het programma ingevuld en zijn regelmatig gespot om 
niets te missen! Een leuk verslag van de volwassenen-
reis is ook in deze Rondom te vinden. 

Het formele slotstuk is een eindpresentatie bij de 
komende kerkenraad. Hier blikken we nog een keer 
terug op het plan dat eind 2010 is opgesteld en nu is 
afgerond. Daarmee wordt een punt gezet achter het 
project Grace Home, maar we zullen Grace Home 
altijd met ons blijven meedragen. In de volgende 
Rondom blikken wij nog één keer terug.

Gerwin Duine
Namens projectteam Grace Home

Grace Home Nieuws
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Zaterdag 12 oktober is het zover… na een 
intensieve voorbereidingsperiode gaat einde-
lijk ons India avontuur beginnen.! We zien 
enorm naar deze reis uit, een hele uitdaging… 
maar ook ontzettend spannend! Vooral de 
laatste weken zijn zo druk geweest , dat we 
blij zijn als we straks in het vliegtuig zitten. 
Wat we nu willen is gaan genieten en ontmoe-
ten. Grace Home here we come! 

En ja, daar gaan we dan… na een rustige vlucht lan-
den we na middernacht op Indira Gandi Airport. 
Daarna is het met de rust gedaan. Eén van de minibus-
jes die ons naar Grace Home zal brengen, krijgt een 
lekke band. En dat op de snelweg in de verkeerschaos 
van nachtelijk Delhi! Pfffttt… dat begint gelijk al 
goed. Wat gaat India ons nog meer brengen? We zitten 
vol verwachtingen . 

De volgende verrassing is de ontvangstceremonie. We 
hadden hierover gehoord…maar dan toch…we wer-
den volkomen verrast! Alle kinderen en het team had-
den zich opgesteld. Uit volle borst werden we toege-
zongen en werd er een regen van bloemblaadjes over 
ons uitgestrooid en kregen we een bloemenkrans 
omgehangen. Pastor John hield vervolgens een warm 
woord van welkom en benadrukte de innige band die 
zij ervaren met de Eshof en hoeveel dat betekent voor 
de ontwikkeling van Grace Home. Wij werden nog 
een keer uitbundig toegezongen… rondom ons blije 
en verwachtingsvolle gezichtjes. Het raakte ons, het 
was allemaal zo ontroerend! 

Daarna zijn wij vol enthousiasme aan de slag gegaan. 
Want in de tijd dat we in Grace Home zullen verblij-
ven, willen wij lesgeven, klussen (de aanleg van het 
speeltuintje) en spel- en muziekactiviteiten met de 
kinderen ondernemen. Er is zoooveel te doen! De kin-
deren zijn laaiend enthousiast, of ze nu aan het knut-
selen zijn of inhoudelijk les krijgen, alles vinden ze 
leuk. Ze zijn heel nieuwsgierig, leergierig en creatief. 
Dat werkt heel aanstekelijk en ook het team gaat daar-
in mee. Eens hebben de kinderen een andere tijd 
gekend… 

Tijdens een rustig moment van samenzijn heeft Annie 
van Pastor John ons de verhalen verteld over de leefsi-
tuatie van de kinderen voordat ze in Grace Home 

terecht komen. Jongens en meisjes die nog niet kun-
nen lezen, nog geen ABC ooit geleerd hebben en heel 
langzaam beetje bij beetje de taal leren. Schrijnende 
verhalen van kinderen die een moeilijk bestaan heb-
ben geleid en in Grace Home tot bloei komen, heel 
indrukwekkend. 

Het gaat als je dit hoort niet in de koude kleren zitten 
en je beseft dat Pastor John en zijn team een mooie 
maar een zware taak hebben om dit alles in goede 
banen te leiden. Ze leven met elkaar als één grote 
familie. Zo eten ze o.a. samen en daarvoor koken ze , 
zoals de uitdrukking het zegt… letterlijk voor een heel 
weeshuis… heel veel maar ook heel lekker. 

Dagelijks kregen wij de meest verrukkelijke maaltij-
den voorgeschoteld… om je vingers erbij af te likken! 
De kerkdiensten hebben we drie zondagen meege-
maakt. Een dienst duurt daar ongeveer drie uur maar 
dat valt absoluut niet zwaar. Pastor John is een bevlo-
gen spreker en wij hingen aan zijn lippen… 
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Administratie
INGEKOMEN:
 Mevr. Devy van Soeren  Broodheuvel 2  Hooglanderveen   wijk 1
Dhr. B.A.M. Doorneweerd  Het Wolfseind 47  Amersfoort   wijk 1
Dhr. H.W. den Harder  Oosterdorpsstraat 26       wijk 8
Fam. Blok   Boekweitveld 70      wijk 2
Mevr. J.R. Drok   Klaarenbeeksingel 114     wijk 5

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. P. de Gier   Klaarenbeeksingel 75 naar Amersfoort  wijk 5
Mevr. M.R. Bleeker  Ottoborrengoed 31 naar Papendrecht  wijk 3
Dhr. S. Cozijnsen   Kastanjelaan 3  naar Amsterdam  wijk 1
Marieke Boon   Ridderspoor 65  naar Nijmegen  wijk 4
Mevr. Adriane Bleeker  Ottoborrengoed 31 naar Amersfoort  wijk 3
Dhr. Ruud Zanting  Hogeweg 237  naar Utrecht   wijk 1

VERHUISD:
Dhr. Peter Meijer   Kerkepad 7  naar Pastoorakker 31  wijk 2/3

UITGESCHREVEN:
Dhr. W. Kole   Westerdorpsstraat 71     wijk 1

Volwassen reis naar Grace Home
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Er is veel afwisseling, er wordt gedanst en gezongen. 
Ook wij gaven acte de presence door liederen te zin-
gen die we met Annahes hadden ingestudeerd. Na het 
formele gedeelte is er dan nog een break… een sand-
wich, een banaan en drinken. 

En ja… met al onze zintuigen zuigen we India in ons 
op. Zo ook de wereld buiten Grace Home. Behalve 
naar Delhi zijn we twee dagen naar Agra geweest. De 
reis er naar toe was al een hele belevenis. Over de tol-
weg door agrarisch gebied. Op de akkers werden 
gewassen gesneden en gedorst, van restanten werden 
schoven opgestoken. Ook werd er geploegd, meestal 
met een trekker maar soms met een os. Alsof de tijd 
heeft stil gestaan… Dan de chaos in Agra met al zijn 
verkeer met de meest vreemde voertuigen! Cultureel 
Agra met de Taj Mahal en het Rode Fort was heel 
indrukwekkend! 

Bij dit schrijven zijn we alweer drie weken terug. Ja, 
India… wat een ervaring was het en wat een indruk-
ken! De beelden laten ons nog niet los. Steeds weer 
zien wij die kindergezichtjes voor ons, al die prachtige 
mensen zoals Pastor John, zijn vrouw Annie en het 
team. 

De leefgemeenschap waar wij ruim twee weken deel 
vanuit hebben mogen maken is zo bijzonder! De sfeer 
die daar leeft is met geen pen te beschrijven. Woorden 
als dankbaarheid, tevredenheid, eenvoud, eenheid, 
vreugde en liefde borrelen bij ons naar boven. 

Het geloof en vertrouwen in Jezus/God is de drijf-
kracht in alles… zo sterk aanwezig in hun leven! In 
materieel opzicht hebben ze niets aan waarde, maar 
hun manier van leven is zo rijk, zo puur dat raakt ons 
diep, emotioneert ons…

Ook India als land heeft, van wat wij gezien hebben 
veel indruk op ons gemaakt, echt wel een cultuurs-
hock! Het is een land van uitersten. Rijkdom en 
armoede… de slums wisselen zich af met moderne 
gebouwen. Wij gingen naar India met al onze ver-
wachtingen… Maar wat hebben we veel terug gekre-
gen! We proberen nu alles van afgelopen tijd een beet-
je te laten bezinken. Maar één ding is zeker… Grace 
Home hebben we voor altijd in ons hart gesloten! 

Annelies, Annie, Dicky, Marijke, Nico, Tineke en Trudy
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De bloemen of een zinboekje
 gingen naar:

Elly Stomphorst  Constantijngaarde 3  ziekte
Mevrouw de Langen De Brink 36   attentie
Levi Boswijk Julianalaan 55   attentie

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Bakhuizen Pastoorakker 14  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Jansen Reeenspoor 12  vijftig jaar getrouwd

EN DE JARIGEN:
Dhr Kiers, Mw Hartman, Mw van der Burg, Dhr Soetens, Mw Louis, Mw Petter.

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 jan/febr. nummer is 
dinsdag 31 december
Inleverdatum voor het maart nummer is 
dinsdag 25 februari
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

Toilet-renovatie
Het is al weer bijna 40 jaar geleden dat ‘de Eshof’ 
werd gebouwd. Ook de toiletten in het gebouw date-
ren van die tijd en dat is te zien. Het is schoon en net-
jes, daar wordt elke week keurig voor gezorgd, maar 
wel gedateerd. Als College van kerkrentmeesters vin-
den we dat het tijd wordt voor een opknapbeurt. Om 
het invalidentoilet aan de bestaande regels voor afme-
tingen en alarmering te laten voldoen is ook een her-
indeling noodzakelijk. Financieel kunnen we deze 
renovatie betalen uit ons onderhoudsbudget, 
waar jaarlijks voor wordt gereserveerd.

De werkzaamheden zullen op maandag 6 januari a.s. 
starten en de gehele maand januari duren.
Met twee noodtoiletten is gedurende deze periode wel 
een toiletvoorziening beschikbaar.
Na de renovatie zal de toiletgroep weer voldoen aan 
de eisen van deze tijd en kunnen we hier weer vele 
jaren mee vooruit.

Roel Burema

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

Rooster BAK
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


