
Veertig dagen nog tot pasen ...

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

Woensdag 5 maart  19.00 uur  Ds. E. Boot, Gerda Kammeijer, Gerda van Vilsteren; Aswoensdag,  
     Pauluscentrum

Zondag 9 maart  10.00 uur  Ds. E. Boot; Veertigdagen-I; m.m.v. de Cantorij;    
     bediening van de doop
     Na de kerkdienst is er een kinderactiviteit.
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Vorming & Toerusting

Zondag 16 maart  10.00 uur  Ds. D. Soeteman;  Veertigdagen-II
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Landelijke kerken

Zondag 23 maart  10.00 uur  Ds. P. van Midden;  Veertigdagen-III
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Pastoraat

Zondag 30 maart  10.00 uur  Ds. E. Boot; Veertigdagen-IV  mmv Cantorij. Maaltijd van de Heer
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Muziek en Liturgie

Zondag 6 april  09.30 uu r Inzingen van enkele liederen uit het nieuwe liedboek
   10.00 uur  Ds. E. Boot; Veertigdagen-V
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Pastoraat

Zondag 13 april  10.00 uur  Ds. E. Boot; Palmzondag, Veertigdagen -VI  Afsluiting basiscatechese
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Eredienst

   19.00 uur  Vesper. Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
Maandag 14 april  19.00 uur  Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd
.
Dinsdag 15 april  19.00 uur  Vesper. Collecte: Kerk in Actie

Woensdag 16 april  19.00 uur Vesper. Collecte: Kerk in Actie

Donderdag 17 april 19.00 uur Ds. E. Boot + pastor Henk Tolboom; Witte Donderdag.   
     Pauluscentrum  Maaltijd van de Heer
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Vorming & Toerusting

Vrijdag 18 april  19.00 uur Ds. E. Boot + lector Goede Vrijdag
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk

Zaterdag 19 april  22.00 uur Ds. E. Boot + drs G. de Gans;  m.m.v. Cantorij  
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk, onderhoud gebouw

Zondag 20 april    10.00 uur  Ds. E. Boot 1e Paasdag. Bediening van de doop
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN, Cantorij

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Veertig dagen nog tot pasen,
tot de winter is gegaan

en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen

en het leven op zal staan

Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren

dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

 
Veertig weken duurt het groeien

van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder

tot het klaar is om te komen,
volheid is een nieuw begin.

Veertig dagen, weken, jaren ...
Veertig jaren van een leven

zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen

wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen, weken,jaren ...
Veertig dagen nog tot pasen

soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen
om met pasen klaar te zijn.

Veertig dagen, weken, jaren .....

 
Marijke de Bruijne Vierend DichterBijs

Een gedicht wat wel passend is voor de veertigdagentijd.
Ingezonden door:

A. Lekkerkerker



Vergadering van de kerkenraad
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Agenda
WEEK 11
Maandag 10 maart  20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
    20.00 uur Lectorentraining (2, tweede groep), Pauluscentrum

Dinsdag 11 maart   18.00 uur Etentje wijkteam 7
    20.00 uur  Wijkteam 8, Peter v.d.Kieftlaan 19
    20.00 uur  Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16
    20.00 uur Evaluatie huiskamergesprekken, de Eshof

Woensdag 12 maart  20.00 uur Commissie vorming & toerusting, Lindenhof 18
Donderdag 13 maart  20.00 uur Cees Otte: Reis in vorm en kleur, de Eshof
Zaterdag 15 maart  9.30 uur  Oefenzaterdag musical Ruth, de Eshof

WEEK 12 
Maandag 17 maart  19.30 uur Jantine Dijkstra: workshop poezie schrijven (3), de Eshof
    20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 18 maart   20.00 uur ''Lieve deugd'' (2), de Eshof
Woensdag 19 maart  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof
Donderdag 20 maart  12.30 uur Sociaal Beraad, de Eshof
    13.30 uur  Wijkteam 6, Julianalaan 43

WEEK 13 
Maandag 24 maart  10.30 uur  ZWO, de Eshof
    20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 25 maart   20.00 uur  Wijkteam 7, de Heerd 8
Woensdag 26 maart  10.00 uur  Wijkteam 5, Elzenlaan 40
    20.00 uur  Wijkteam 1, de Haen  
Donderdag 27 maart  20.00 uur Informatieavond oecumenische reis naar Liguria,   
      Pauluscentrum

WEEK 14 
Maandag 31 maart  20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 1 april   13.30 uur Activiteitengroep, de Eshof
    20.00 uur  ''Lieve deugd'' (3) , de Eshof
Donderdag 3 april  20.00 uur  Moderamen, de Eshof

WEEK 15
Maandag 7 april   20.00 uur Repetitie musical Ruth, de Eshof
Dinsdag 8 april   20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof
    20.30 uur Wijkteam 3, Grasmaat 4
Donderdag 10 april  20.00 uur  Henk Schuurman, "Ik ken hem niet!": Woorden verBeeld, 
      de Eshof

Zaterdag 12 april   9.30 uur  Oefenzaterdag musical Ruth, de Eshof

WEEK 16
Maandag 14 april   20.00 uur  Repetitie musical Ruth, de Eshof
Woensdag 16 april  13.30 uur  Activiteitengroep, de Eshof

IMPRESSIE VAN DE VERGADERING VAN DE KERKENRAAD VAN 23 
JANUARI 2014.

Gewoontegetrouw wordt elke vergadering geopend door een lid van de 
kerkenraad met een verhaal, een gedicht, een Bijbelgedeelte wat  hem of 
haar aanspreekt. Jan Vogel had deze keer gekozen voor een gedicht ‘leve 
de kerk’. U zult dit gedicht in deze of één van de volgende nummers van 
Rondom aantreffen.

De kerkenraad maakt zich zorgen over het tekort aan pastorale ouderlingen. Met het 
aftreden van Hetty en Evert Veldhuizen, Lieske Duim en Kees van Rietschoten 
bedraagt het aantal vacatures vier. Gelukkig is Nel van Rietschoten bereid gevonden 

ambtsdrager te worden. Nel zal bevestigd worden in de dienst van 7 september. Daarnaast gaat Nel de opleiding 
‘uitgebreid pastoraat voor vrijwilligers’ volgen. Een opleiding die al gevolgd is door Janny Dammingh, Hannah 
Wicherink en Yvonne de Gier. In het januari/februarinummer van Rondom hebben Yvonne en Hannah verslag 
gedaan van deze training. 
Het tekort aan pastorale ouderlingen maar daartegenover de aanstelling van pastorale medewerkers  noopt de pasto-
rale raad het pastorale beleid op onderdelen aan te passen. Elders in deze Rondom leest u daar meer over.

Een ander belangrijk gespreksonderwerp was het bestaansrecht van vespers. Vespers zijn gebedsvieringen die ruim 
tien jaar in oecumenisch verband gehouden worden in de adventsperiode en de veertigdagentijd. Ze vinden plaats in 
de Eshof en mogen zich verheugen in een kleine maar vrij constante groep belangstellenden. Dat laatste geldt voor-
namelijk voor de adventsvespers. De belangstelling voor de zes vespers in de veertigdagentijd neemt zodanig af dat 
de vespercommissie zich afvraagt of de inspanningen die gedaan worden om aansprekende vieringen te organiseren 
nog wel opwegen tegen de tanende belangstelling. Daarbij komt dat de vespercommissie door omstandigheden 
geslonken is tot drie personen.
De kerkenraad is in overgrote meerderheid van mening dat vespervieringen belangrijk zijn en niet verloren mogen 
gaan. Maar daarvoor zijn wel enkele aanpassingen noodzakelijk. De kerkenraad heeft besloten om, bij wijze van 
experiment, vespervieringen in de veertigdagentijd te concentreren in de ‘stille week’. Dat betekent dat ze dit jaar 
gehouden zullen worden van zondag 13 april t/m woensdag 16 april om 19.00 uur in de Eshof. Ellie zal op een 
andere plek in deze Rondom daar meer over schrijven. Hopelijk werkt dit stimulerend voor de belangstelling.
Een ander positief punt is dat Linda de Wals van de Paulusgemeenschap de commissie zal versterken. 

Een andere niet meer weg te denken traditie in ‘de Eshof’ is het lectorschap. Een groep van acht lectoren verzorgt 
tijdens de kerkdienst één of beide lezingen. Dat doen ze op een kwalitatief hoog niveau en tot volle tevredenheid 
van de gemeente. Niet alleen de kerkenraad maar ook de lectoren zelf vonden het van belang een herhalingstraining 
te volgen om het kwalitatieve niveau in stand te houden. Brigitte Lammers, bekend als regisseur van de gemeente-
musicals Ester en Maria, was bereid  twee avonden een herhalingstraining te verzorgen. Omdat ook de lectoren van 
de Paulusgemeenschap mee deden en daardoor de groep te groot zou worden, was Brigitte zelfs bereid twee extra 
avonden in te plannen. Een geste die door de kerkenraad zeer op prijs werd gesteld.

De kerkenraad werd besloten met een bezinningsmoment als laatste in het drieluik over het ‘missionair gemeente-
zijn’. Het ging deze keer niet zozeer over de gemeente maar meer over onszelf. We hebben nagedacht over welk 
woord of uitdrukking als eerste bij ons opkomt als we het hebben over ons geloof. Het is waardevol om dat met 
elkaar te delen. Het is mooi en waardevol om met elkaar te praten over geloof, maar het is ook  niet altijd even 
makkelijk, zoals het treffend werd verwoord in één van de filmpjes: 
‘de woorden liggen op mijn tong in een mond vol tanden’.

Namens de kerkenraad, Frits Harmsen
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Uit de gemeente
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Uit de gemeente
MEELEVEN

Marchella van de Poll-
Schipper (’t Viertel 27) 
heeft begin januari een 
buikoperatie ondergaan. 
Het herstel duurt langer 
dan ze had gedacht of zou 
willen; inmiddels (eind 
februari) doet ze weer een 
aantal dingen, maar moet 
ook opletten niet teveel 
tegelijk te willen. 

Gelukkig is de buikpijn nu weg.

Jan Duijnhouwer (F.W. Klaarenbeeksingel) heeft een 
bloedziekte, waardoor de aanmaak van met name bloed-
plaatjes verstoord wordt. Er zijn geen medicijnen die dit 
kunnen herstellen. Het is gelukkig niet iets levensbe-
dreigends. Wel moet Jan uitkijken voor bloeduitstortin-
gen en blijft hij voorlopig maandelijks onder controle. 
De vermoeidheid die bij de ziekte hoort, moet hij voor 
lief nemen en verder zoveel mogelijk de dingen blijven 
doen waar hij graag mee bezig is.
Daarnaast deed zich nog iets heel anders voor, waarvoor 
Jan inmiddels in het ziekenhuis is geopereerd: een 
hoofdader in zijn rechterbeen was gaan lekken, waar-
door het bloed niet goed teruggepompt werd naar zijn 
hart. Na het uitschakelen van de ader en na revalidatie 
zal Jan hopelijk verlost zijn van de pijn.

Ankie van Hoeijen-Sikkema (Clauslaan 16) heeft eind 
januari een licht hartinfarct gehad en bracht een paar 
dagen in het ziekenhuis door. Medicatie moet er nu voor 
zorgen dat haar bloeddruk op peil blijft. Ze hoopt dat ze 
met goede revalidatie snel weer de oude zal zijn.

Eind november 2013 kwam Ad van Zadelhoff (Frans 
Tromplaan 47) te vallen en brak hij een rugwervel. Na 
een operatie en een lange periode van revalidatie in ver-
zorgingshuis Zilverschoon kwam hij op 13 februari 
weer thuis. Het gaat nog niet makkelijk wat bewegen 
betreft, maar hij is blij weer in zijn eigen huis terug te 
zijn.

Gerrie Hummel-Reimink (Horstweg 20) kreeg in janua-
ri last van hartklachten. Na onderzoek bleek dat een 

dotterbehandeling zou kunnen volstaan. Die heeft ze 
inmiddels ondergaan; er zijn twee stents geplaatst en de 
behandeling is goed geslaagd.

Ook Aart Dekker (Lindenhof 12) onderging eind februa-
ri een dotterbehandeling. Daar gingen hartproblemen 
aan vooraf, die hem overkwamen toen hij in januari met 
zoon Ron in Zwitserland was. Een eerste dotterbehande-
ling is in Bern uitgevoerd. Op 25 februari zijn in het 
Meander nog vier stents geplaatst. Tevoren had hij ver-
schillende klachten en het is een opluchting voor hem 
en Joke dat de operatie nu achter de rug is en hij kan 
gaan werken aan herstel.

Rien Stellingwerf (Remvardplaats 3) heeft op 24 februa-
ri in Rotterdam een operatie ondergaan waarbij stents 
zijn geplaatst in de slagaders in de liezen. Hopelijk heeft 
de operatie als effect dat hij minder pijn zal hebben in 
zijn benen en beter zal kunnen lopen.

Joyce Koster (Havikshorst 3) heeft begin januari een 
hersenbloeding gehad. Gelukkig heeft ze het gebruik 
van al haar functies behouden. Vermoeidheid kan nog 
wel een half jaar blijven, maar geleidelijk aan doet ze 
weer meer dingen en kan ze weer wat gaan leren ver-
trouwen op haar lichaam.

Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 3) heeft bij 
een val een beenbreuk opgelopen. Er hoefde geen ope-
ratie gedaan te worden, maar een aantal weken lang 
mag ze haar been niet belasten en zit het been in het 
gips. Het was een flinke tegenvaller, net nu ze goed aan 
het herstellen was.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 4) kon op 
26 februari weer een chemokuur toegediend krijgen in 
het ziekenhuis. De bloedwaarden waren goed en de 
tumormarkers opnieuw gedaald. Hopelijk komt de buik-
pijn, die haar erg ziek kan maken, niet meer terug en zal 
ze zich redelijk goed blijven voelen.

Aan ieder die met pijn of andere klachten te maken 
heeft, hier genoemd of niet genoemd, van harte goede 
moed gewenst. Ik denk ook aan wie naast iemand staat 
die het lichamelijk of geestelijk zwaar heeft: de mantel-
zorgers – hen wens ik graag hetzelfde toe.

FELICITATIES

Op 10 januari 2014 is Benjamin Olivier geboren, zoon 
voor Martin en Diana van Dijken-Bonestroo en broertje 
voor Valentijn en Olivier (Julianalaan 27). En op 8 
februari kwam Anouk Julia ter wereld, dochter voor 
Edwin en Ellen Scholing-Harmsen en zusje voor Wessel 
en Bart (Meester Smeetslaan 15). Samen met Lucas 
Bouw en Wouter Beukers zullen ze op 9 maart worden 
gedoopt. Ouders en broers, van harte gefeliciteerd!

Enkele bruidsparen hadden in de afgelopen twee maan-
den een jubileum te vieren. Barend en Marga van de 
Steeg-Doornekamp (Gravenhof 11) waren op 20 januari 
twaalfeneenhalf jaar getrouwd. Het bruidspaar Van 
Dasselaar-Dekker (Hemelricplaats 1) gedacht op 7 
februari het veertigjarig huwelijksjubileum. Max en Ina 
de Vries-Mijdam (Grasmaat 45) bereikten dit aantal 
huwelijksjaren op 27 februari. Bruidsparen, van harte 
gelukgewenst namens de Eshofgemeente!

Ellie Boot

Na een volgeboekte reis die wij vorig jaar hebben 
gemaakt naar Israël gaan we dit jaar naar Lourdes. 
De exacte datum is nog niet bekend maar u kunt 
alvast september in uw agenda aankruizen. Zoals 
vanouds wordt het een 8 à 9 daagse busreis. 
Vanwege de loop afstanden, het in en uitstappen in 
de bus, is deze reis alleen geschikt als u goed ter 
been bent. U kunt wel informatie via ons verkrijgen 
voor de speciale bus voor ziekenvervoer. 

Naast Lourdes brengen we ook een bezoek aan de 
H. Bernadette. Zij ligt opgebaard in een glazen 
schrijn in het klooster, “ Sint-Gildard” te Nevers. 
In de plaats Nevers zullen we hoogstwaarschijnlijk 
ook een nacht doorbrengen.

Namens de Werkgroep St. Lucas - Bedevaarten
Willie van de Brug, Public-relations en Organisatie

033-4951720 of 06.21410286
geloofopreis@gmail.com

Vooraankondiging Lourdesreis 2014
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Kerkdienst en liturgie
ASWOENSDAG

‘Zoek de stilte’, is het thema dat Kind op Zondag en 
Kerk in Actie kozen voor de Veertigdagentijd van dit 
jaar. Op Aswoensdag zoeken we God in de stilte – net 
zoals Elia, die God niet hoorde in een storm of in een 
aardbeving of in vuur, maar in een zachte bries (1 
Koningen 19,3-13). “Overal zijt Gij, onzichtbaar gege-
ven, sprekend nabij – de stilte verwacht U”, zingt het 
koor.
U bent van harte uitgenodigd voor de viering van 
Aswoensdag op 5 maart om 19.00 uur in het 
Pauluscentrum. Voorgangers zijn Gerda Kammeijer, 
Gerda van Vilsteren en Ellie Boot.

VEERTIGDAGENTIJD

Vroeger heetten in het gereformeerde protestantisme de 
zondagen tussen Aswoensdag en Pasen ‘lijdenszonda-
gen’. Het accent lag op het stap voor stap afleggen van 
de Via Dolorosa, de weg die Jezus gaat tot aan het kruis. 
Die weg gaan we dit jaar zoveel mogelijk volgen. We 
lezen vanaf de eerste zondag van de Veertigdagentijd 
daarom in hoofdstuk 21 tot 28 van Mattheüs. Op Goede 
Vrijdag haken we hierbij aan door het laatste deel van 
het lijdensverhaal te lezen.
Er zijn vaak ook passende oudtestamentische lezingen 
bij het evangelie van de zondag gekozen.

Het thema waar de kinderen in de kinderdienst mee 
werken is, zoals ik al schreef, ‘zoek de stilte’. Er klinkt 
veel rumoer in de verhalen, bijvoorbeeld bij de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Maar Jezus zoekt ook de stilte 
van de tempel. Op verschillende manieren zullen de kin-
deren in de kinderdienst met stilte bezig zijn.
Daarnaast zal er een poster voorin de kerk hangen. 
Iedere zondag wordt daar een plaat op geplakt. De pos-
ter stelt een glas-in-loodraam voor en de platen zijn de 
stukjes van het raam. Zo’n plaat heeft steeds betrekking 
op het evangelie van de zondag.
Ook de symbolische schikking werkt met het thema stil-
te en volgt de verhalen uit het Mattheüsevangelie.

DOOPDIENST EN KINDERACTIVITEIT
OP 9 MAART

Zoals ik al schreef in ‘uit de gemeente’ zullen er op 9 
maart vier kleine kinderen worden gedoopt. De ouders 
stellen zich voor:

“Wij zijn William en Anja Bouw-Hendriksen. Wij 
wonen aan de Veenslagenweg 53 te Hoevelaken met 
onze 2 kinderen Lisa en Lucas. 

Op 27 mei 2011 werden wij de trotse ouders van onze 
dochter, ‘Lisa’. Op 21 november 2013 zijn wij opnieuw 
trotse ouders geworden en deze keer van een zoon, 
Lucas Jerry. Lucas is, zoals Lisa het ziet, het kleine 
broertje met wie ze graag knuffelt.
Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat we Lisa hebben 
laten dopen in de Eshof. Ook Lucas willen we op 9 
maart laten dopen omdat we ook Lucas willen laten 
opgroeien in een liefdevolle gemeenschap, waarbij we 
hem meegeven dat er een God is die hem beschermen 
wil. Wij kijken uit naar deze bijzondere dag.”

“Wij zijn Martin en Diana van Dijken. Samen hebben 
we drie prachtige jongetjes; Valentijn, Olivier en 
Benjamin. 

We zijn ontzettend dankbaar en blij met ons derde man-
netje en willen hem, net als zijn broers, graag laten 
dopen. Dopen hoort er voor ons echt bij, we vinden het 
een prachtige traditie. We vinden het erg fijn dat 
Benjamin door Ellie zal worden gedoopt. Net als zijn 
grote broers in 2007 en 2010. Omringd door familie, 
vrienden en bekenden, het blijft bijzonder. Wij kijken er 
naar uit!”

“Op 6 januari 2014 is onze zoon Wouter Nanne gebo-
ren. Hij is vernoemd naar zijn opa
 Wouterus en opa Nanno, zijn roepnaam is Ewout. 
Ewout is het broertje van onze meiden Sanneke (7), 
Linde (4) en Jelijn (2). Wat zijn wij dankbaar en geluk-
kig met vier gezonde kinderen!
Linde en Jelijn zijn ook in de Eshof gedoopt. Sanneke is 
gedoopt in de Nicolaikerk in Utrecht, waar wij toen nog 
woonden. Wij wonen nu al een aantal jaren met veel 
plezier aan de Laakweg in Nijkerkerveen. 
Wij willen Ewout graag laten dopen omdat wij geloven 
dat hij een kind van God is en wij erg dankbaar zijn 
voor deze mooie zoon. Dit hebben we op zijn geboorte 
kaartje als volgt verwoord: ‘Jij hoort er nu ook bij, ik 
leg op jou mijn handen, je bent een kind van mij.’ Door 
Ewout te laten dopen willen we dit aan hem meegeven 
en tegelijkertijd is het voor ons een bevestiging voor de 
familie, vrienden en gemeente.”

“Wij zijn Edwin en Ellen Scholing en wonen sinds 2009 
in het pittoreske Hooglanderveen.
In 2008 zijn wij in De Eshof getrouwd en in 2010 is 

onze zoon Bart er gedoopt. Dankbaar zijn wij met de 
geboorte van onze dochter Anouk. 
Een gezonde dochter die ons is toevertrouwd.
Wij willen haar graag op 9 maart laten dopen. 
Met deze doop vragen wij God met Anouk mee te gaan 
op haar levensweg, waar die haar ook brengen zal. 
Daarnaast krijgt Anouk haar doopkaars welke aan de 
paaskaars is aangestoken. Zo krijgt zij het licht van 
Christus mee. 
Wij vertrouwen erop dat Zijn licht en warmte haar altijd 
zullen vergezellen en we hopen dat zij ook zelf licht en 
warmte zal zijn voor anderen.”

In de doopdienst zal de cantorij zingen. En er zal nóg 
een bijzonder koor zijn: een gelegenheidskoor van kin-
deren, die in de kinderdienst samen met Annahes een 
lied zullen instuderen. Het is lied 934, dat we zullen 
zingen bij wijze van geloofsbelijdenis.
Na de kerkdienst wacht de kinderen weer een verrassing 
in één van de zalen. De kinderdienstleiding heeft zich 
voorgenomen om met regelmaat na afloop van de kerk-
dienst iets leuks met de kinderen te gaan doen in de 
Eshof. Ouders kunnen intussen koffie of thee drinken en 
elkaar spreken. Wanneer ze kan, wil Annahes op deze 
zondagen met de kinderen tijdens de kinderdienst een 
lied uit het liedboek instuderen. Terug in de kerkzaal 
zullen ze dat dan zingen. Feitelijk fungeren ze dan als 
een kindercantorij: de kinderen zingen een couplet voor, 
waarna allen de volgende coupletten mee kunnen zin-
gen. Zo leren de kinderen ons een nieuw lied.
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VERZOEKNUMMERS

Een aantal kerkgangers heeft mij inmiddels enkele favo-
riete liederen genoemd. Ik heb een groeiend rijtje in 
mijn computer staan. Telkens als ik een kerkdienst 
voorbereid kijk ik daarin om te zien of er liederen zijn, 
die bij de lezingen of de thematiek van de zondag pas-
sen. Dat bevalt me goed. Zelf blader ik graag in het 
nieuwe liedboek en in andere liedboeken, op zoek naar 
goede teksten op mooie muziek; daarnaast laat ik me 
graag inspireren door muziek die anderen dierbaar is. 
Het zou niet goed zijn als alleen liederen van mijn voor-
keur in de kerkdienst gezongen zouden worden.
Noem of mail mij liederen die je lief zijn. En vertel me 
waarom je van een bepaald lied houdt. Ik hoop ze een 
keer een plek te kunnen geven.

VESPERS
 
De vespers of avondgebeden in de Adventstijd waren 
mooie momenten van rust. En ze werden goed bezocht. 
De ervaring leert echter dat de vespers in de 
Veertigdagentijd minder in een behoefte lijken te voor-
zien. Omdat de dagen weer langer worden zijn die door-
gaans om 19.00 uur. Doordat het lente wordt en we 

onze bezieling weer meer in de natuur vinden, of door-
dat het aantal groter is (zes in plaats van de vier van de 
Adventstijd), of om nog andere redenen worden ze min-
der bezocht.
Daarom heeft de kerkenraad, op advies van de vesper-
groep, er dit jaar voor gekozen het anders te doen. In 
plaats van zes vespers op de zes zondagen van de 
Veertigdagentijd zullen er nu vier vespers zijn, te begin-
nen op zondag 13 april. Zondag 13, maandag 14, dins-
dag 15 en woensdag 16 april zal er om 19.00 uur een 
vesperviering zijn. We lezen in die vespers verder in het 
evangelie van Mattheüs vanaf het punt waar we op 13 
april zijn aangekomen: Mattheüs 26,36. We borduren 
voort op het thema ‘stilte’. We zingen weer mooie lie-
deren, zoals “Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor 
U” (lied 328). Zo beleven we bewust die laatste week 
van de veertig dagen. En zo vormen de vespers een 
voorbereiding op de vieringen van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paasnacht.
De vespergroep heeft er zin in. Naast Gert de Gans, 
Lieske Duim, Cees Otte en ikzelf doet intussen namens 
de Paulusgemeenschap Linda de Wals hierin mee. We 
hopen in de vespervieringen ieder die met ons deze weg 
naar Pasen wil gaan, te ontmoeten.

Ellie Boot

8 9

Van de redactie
Onlangs preekte Elly over de Bergrede en merkte op dat Jezus ook wel eens wat ironisch over de dingen kon 
praten. Immers je vijanden liefhebben en hun ook de andere wang toekeren om geslagen te worden, tja dat 
verg nogal wat van ons. In de geloven om ons heen zou zo iets niet met instemming bejegent worden. Noch de 
leden van de bible belt, noch hen die de Islam aanhangen huiveren bij zulke uitspraken. Maar lezen we Psalm 2 
vers 4, dan horen we de psalmdichter toen al zeggen; “hij die in de hemel die lacht. 
Ironie is een manier om ons te verhouden tot de werkelijkheid om ons heen. Wie ironisch over bepaalde gebeurte-
nissen spreekt, vertelt er op zo'n manier over, dat je de boodschap hoort: 'Het is wel waar, maar neem het niet al te 
serieus!' 'Het is wel erg, maar we moeten er ook weer niet al te zwaar aan tillen.' 'Neem het niet té serieus!'. 
'Waarom immers zou je dat doen? Is 'het' dat wel waard?' Zo spreekt de ironie. En dat 'het' kan dan alles zijn. 
Liefde, trouw, gerechtigheid, waarheid, barmhartigheid, vrede, verzoening, God de duivel, het kwaad. 'Kom, kom, 
niet overdrijven….'       

Fokke Kooistra
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Van harte aanbevolen door de 
diaconie

DE COLLECTES VAN DE 
KOMENDE WEKEN

9 MAART: KERK IN ACTIE 

VOORJAARSZENDINGSWEEK - STA STIL 
BIJ OUDEREN IN MOLDAVIË
Voor de eerste collecte in de 40dagentijd vragen wij uw 
aandacht voor Bethania in Moldavië: Een overheid die 
aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn onder-
voed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorga-
nisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme 
maaltijd en sociaal contact. Onze bijdrage is zeer wel-
kom! 

2E COLLECTE IN DE 40-DAGEN TIJD: 16 
MAART KERK IN ACTIE 
WERELDDIACONAAT 
Voedsel als basis voor verbetering: een lokale boeren-
rijst-‘leenbank’, goede zaden, betere moestuinen, min-

der schade door loslopend vee, 
landbouw en vermindering van de 
lokale drugsproblematiek - alle-
maal onderdelen van de inzet van 
het werk van partnerorganisatie 
World Concern met lokale kerken 
in het noordoosten van Myanmar. 

Een heel jaar rijst wordt realiteit, een zegen voor de 
dorpsbevolking.  Mede met uw hulp is het mogelijk. 

23 MAART 3E COLLECTE IN DE 
40-DAGENTIJD:KERK IN ACTIE 
BINNENLANDS DIACONAAT
We staan stil bij armoede in Nederland. Helpen waar 
geen helper is: dat doet de diaconie in Almere. In plaats 
van een ‘gewoon’ voedselpakket kunnen armen in een 
‘sociale supermarkt’ met een speciaal pasje zelf eten 
uitzoeken en ‘kopen’. Ze krijgen ook direct andere vor-
men van hulp. Problemen worden structureel aangepakt. 
Ook zo op het platteland van Oost-Groningen; daar 
groeien veel jongeren op in werkloosheid, armoede en 
schulden. Diaconale helpers daar kijken naar de talenten 

van jongeren om, ondanks ongun-
stige omstandigheden, te groeien 
waar ze kunnen. Bij dit collecte-
moment staat dit werk in Almere 
en Oost-Groningen centraal. Van 
harte aanbevolen. 

4E COLLECTE IN DE 
40-DAGEN TIJD: 30 MAART: 
KERK IN ACTIE ZENDING - 
AANVAARD ELKAAR
 In Brazilië wonen veel indianen. Hun 
cultuur en land worden op allerlei 
manieren bedreigd. Ook in de kerk 
bestaan vooroordelen over de inheemse bevolking. 
Partnerorganisatie Comin steunt de indianen als het gaat 
om landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Ook 
werkt Comin aan begrip bij kerken voor het eigene van 
de inheemse cultuur. Onze steun wordt zeer gewaar-
deerd. 

5E COLLECTE IN DE 40-DAGEN TIJD: 6 
APRIL KERK IN ACTIE BINNENLAND 
ZENDING: EENZAAMHEID IN NEDERLAND 
Straatpastoraat voor dak- en thuislozen: Op straat leven 
is een stressvol bestaan. Een voortdurende 
zoektocht naar eten, kleding, 
geld en een slaapplek. In plaat-
sen als Amsterdam en 
Wageningen zijn 
inloophuizen en straatpastoraat 
een goede aanvulling op de 
gemeentelijke hulp. Een plek 
voor rust, 
ontmoeting en bezinning is 
voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure 
noodzaak.
Laten we dit samen mogelijk maken! 

DANK U WEL!!!

In de Rondom van oktober hebben wij u geïn-
formeerd over het feit dat de tegoeden van de 
diaconie in de afgelopen jaren behoorlijk waren 
geslonken door toenemende hulpvragen. 
Inmiddels hebben wij diverse giften mogen 
ontvangen waarvoor wij bij deze onze hartelij-
ke dank willen overbrengen. Fantastisch dat u 
de diaconie een warm 
hart toedraagt! Met uw 
gift kunnen wij diverse 
mensen de soms zo drin-
gend nodige steun bie-
den.

LIEVE DEUGD

In het begin van 2013 boog een 
groepje van acht mensen zich over 
deugden. Vanuit de geschiedenis 
kennen we er zeven. Vier ervan 
heten de kardinale deugden: ver-
standigheid, rechtvaardigheid, 
matigheid en vasthoudendheid. De 

overige worden de goddelijke deugden genoemd: 
geloof, hoop en liefde. 
In de drie avonden van vorig jaar kwamen eigenlijk 
alleen matigheid en verstandigheid aan bod. Vandaar nu 
in het kader van V&T nog een drieluik over deugden. 
Iedereen is van harte welkom.

Data en tijd: dinsdag 4 en 18 maart en    
  1 april 2014; 20.00-22.00 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Ellie Boot

REIS IN VORM EN KLEUR

De Hoevelakense beeldend kunste-
naar Cees Otte zal een avond ver-
zorgen over zijn werk. De avond 
wordt een ‘reis’ door het leven in 
vorm en kleur. Een kleurrijk, inte-
ressant en kunstzinning feest.
Cees otte is sinds 1975 werkzaam 

in de kunsten; eerst ruim tien jaar als docent en later als 
zelfstandig kunstenaar. Hij is schilder, ceramist, ruime-
lijk vormgever en illustrator. 
In de zomer werkt Cees Otte in Griekenland; in de 
schilderachtige vissershaven Lefkas.

Datum en tijd: donderdag 13 maart 2014;   
  20.00 – 22.00 uur;
Plaats:  de Eshof
Leiding:  Cees Otte  

OPROEP V&T leesgroep
De Commissie V&T heeft de intentie om in het seizoen 2014-2015 een leesgroep te organiseren rond het boek van 
de Tsjechische econoom Tomas Sedlacek  ‘De economie van Goed en Kwaad (De zoektocht naar economische 
zingeving van Gilgamesj tot Wall Street)’. 
In dit boek kijkt de schrijver naar de economie door een volstrekt nieuwe bril. Hij benadert zijn vakgebied vanuit 
mythen, religie, theologie, filosofie en literatuur en stelt op basis daarvan pragende vragen over niets minder dan 
de ziel van de economie. Door deze benadering verandert hij onze manier van denken over de economie. 

De Commissie heeft als intentie om dit boek op een drietal avonden met elkaar te bespreken indien daarvoor vol-
doende belangstelling bestaat. Dat horen we daarom nu vast graag van u. U kunt uw interesse kenbaar maken door 
een email te sturen naar: gert.de.gans@gmail.com
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Uit de pastorale raad
Omzien naar elkaar

Vaak gaat ons leven zijn gewone gang. Maar 
soms niet. Soms maken we heel wat mee. Er 
kunnen zich allerlei soorten hobbels voordoen, 
groot of klein. En dan is het goed als iemand 
naar je informeert. Wanneer je merkt dat er 
naar je omgezien wordt.

Als we naar elkaar omzien, doen we waartoe we geroe-
pen zijn als leden van een christelijke gemeente. Ieder 
doet dat op eigen wijze in haar of zijn omgeving. En als 
kerk doe je dat daarnaast ook gestructureerd. 
Contactpersonen, ambtsdragers, pastoraal medewerkers 
en predikant doen hun best niemand uit het oog te ver-
liezen.

Aan het begin van dit jaar zijn echter verschillende 
ouderlingen aan het eind gekomen van een ambtster-
mijn van vier jaar of soms zelfs van acht jaar. In het 
vorige kerkblad zijn hun namen genoemd: Lieske Duim, 
Kees van Rietschoten en Hetty en Evert Veldhuizen. Het 
betekent dat er in hun wijken nu geen ouderling meer is. 
Helaas hebben we nog geen nieuwe ouderlingen gevon-
den om hun taken over te nemen. We zijn hard op zoek! 
Gelukkig hebben we enig goed uitzicht voor de toe-
komst: Nel van Rietschoten heeft laten weten in sep-
tember bevestigd te willen worden als ouderling.

De wijken 1 (van Hetty en Evert), 3 (van Lieske) en 4 
(van Kees) hebben nu dus een vacature van ouderling. 
Wijk 2 was al langer vacant. Om het pastoraat toch zo 

goed mogelijk voort te zetten hebben we met de ouder-
lingen, diakenen en een aantal contactpersonen afspra-
ken gemaakt.
In elke (vacante) wijk is een coördinator aangesteld. 
Dat zijn Rida van Ravenhorst voor wijk 1, Petra van 
Bloemendaal voor wijk 2, Anna Brasser voor wijk 3 en 
José van Dasselaar voor wijk 4. Zij zijn binnen hun 
wijk het aanspreekpunt. Voor elke wijk is bovendien 
een contactouderling benoemd. Dat zijn Lenie van der 
Laan voor wijk 1, Trix Kalksma voor wijk 2, Hannah 
Wicherink voor wijk 3 en Herman en Trudy Julsing 
voor wijk 4. De coördinator en de ouderling zullen 
regelmatig contact hebben om te bespreken hoe het gaat 
in de wijk. Allemaal, uiteraard, in vertrouwen en zonder 
informatie uit te wisselen die vertrouwelijk moet blij-
ven. Wanneer nodig kan de ouderling iets in de vacante 

Uit de pastorale raad
Omzien naar elkaar

WIE HEEFT NOG WAT TIJD OVER, 
jong en ouderen, om wat vrijwilligers werk te doen op een groep van 8 bewoners met mensen met dementie 
locatie Sintjozef Hooglanderveen afd de Lindeboom.
Het gaat dan vooral om thee en koffie drinken met de bewoners, fruit schoonmaken, gezellig bij de bewoners 
zitten zodat er altijd iemand in de huiskamer is. En assisteren bij de maaltijden.
Voor informatie kunt u het volgende telefoonnummer gebruiken 033-2571994 en vragen naar Clasien van 
Ramshorst of Jorina Broekhuis. In de ochtend is een van beiden wel aanwezig .
Het gaat dan om dagdelen: 's morgens van 9 tot 1uur , 's middags van 3 tot 6uur en 's avonds van 6 tot 9uur .
 

Vriendelijke groeten Marijke Bos

Het was even behelpen met die noodtoiletten, maar nu 
de nieuwe toiletten klaar zijn was het zeker de moeite 
waard.  Op zaterdag 1 februari werd met hulp van vele 
vrijwilligers de toiletten en omliggende ruimten schoon 
gemaakt.
Waarna de nieuwe toiletten ‘officieel’ werden geopend 
door Annie Schuurman.
Te horen aan de vele lovende reacties vindt iedereen het 
een hele verbetering en kunnen we hier weer vele jaren 
mee voor uit.
En ook voor bezoekers is het niet  te missen.

Roel Burema

wijk doen, zoals een wijkteamvergadering bijwonen en 
het team ondersteuning bieden.
Nu hebben ouderlingen meestal hun handen vol aan hun 
eigen wijk. Van veel hulp aan de vacante wijk zal het 
niet kunnen komen. Maar gelukkig hebben we inmid-
dels drie pastoraal medewerkers: Janny Dammingh, 
Yvonne de Gier en Hannah Wicherink. Op hen kan een 
beroep worden gedaan. En natuurlijk ook op de predi-
kant, Ellie Boot. Zij hebben met hun vieren nauw con-
tact. Ze zullen er zo goed mogelijk voor zorgen dat de 
wijkteams van de vacante wijken er niet alleen voor 
staan. Als er behoefte is aan een pastoraal bezoek zullen 
ze onderling overleggen wie dat gaat doen. Het plan is 
bovendien dat de vacante wijkteams twee keer per jaar 
een pastoraal medewerker op bezoek krijgen in hun ver-
gadering.
De diakenen tenslotte zullen ervoor zorgen dat de wijk-
teams op de hoogte blijven van de bestuurlijke zaken: ze 
zullen alle kerkenraadsbesluiten doorgeven die voor de 
wijkteams van belang zijn. En omgekeerd kunnen zij 
vragen of informatie uit de wijkteams meenemen naar 
de kerkenraadsvergadering.

We hopen dat we er op deze manier voor kunnen zorgen 
dat ieder gemeentelid door de kerk gezien wordt. En dat 
er aandacht is voor wie aandacht nodig heeft.
U mag ook altijd zelf aan de bel trekken, als u behoefte 
heeft aan contact met iemand uit de kerkelijke gemeen-
te. We hopen dat u dat zult doen. Al weten we ook goed 
dat dat vaak niet zomaar gaat. “Je mag me altijd bellen”, 

is de wat wrange titel van een boek van Karin Kuiper. 
Zo kunnen we dat soms tegen elkaar zeggen. Een goed-
bedoelde en welgemeende ‘troost’ waar je vaak niets 
mee kunt wanneer het slecht met je gaat.
We zijn daarom heel blij met alle contactpersonen, dia-
kenen, ouderlingen en pastoraal medewerkers die onze 
gemeente rijk is. Zij houden contact, ook zonder dat 
iemand daar eerst om hoeft te vragen. Samen geven ze 
vorm aan het gestructureerde omzien naar elkaar.
Toch kan het zijn dat iemand onbedoeld niet gezien 
wordt. We hopen op uw begrip – en vooral hopen we 
dat u zich niet laat ontmoedigen. Maar dat u dan, op 
wat voor manier ook, zelf aangeeft wat uw behoefte is.

Lenie van der Laan en Ellie Boot

Toiletrenovatie
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Vrijwilligers, daar zijn we zuinig op!
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Collectenoverzichten
COLLECTEOVERZICHT DECEMBER 2013

Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk   Bedrag
1-dec  Solidaridad   156,10  Ond./Expl.gebouw  104,05
1-dec  Passantenverblijf     19,20   
8-dec  Kerstattenties   191,76  Land./prov.werk PKN  135,80
8-dec  Passantenverblijf     31,75  
8-dec  Solidaridad     10,00   
15-dec  Eigen Diaconie   175,42  Cantorij    154,30
15-dec  Passantenverblijf     21,17   
22-dec  Nijk. Diac. Beraad  125,05  Oec. Coörd. Groep  109,46
22-dec  Solidaridad     43,62   
22-dec  Passantenverblijf     21,55   
24-dec  Grace Home   178,09  Jeugd-en Jong.werk  109,83
24-dec  Opv.centr.De Hoop  270,47  Eredienst   250,22
25-dec  St. School Haiti   232,82  Muziek en Liturgie  172,77
29-dec  St. Hulpdienst H'laken    92,44  Land./prov.werk PKN    73,67

  Totaal Euro  1704,59  Totaal Euro  1196,71

COLLECTEOVERZICHT JANUARI 2014

Datum  Diakonie   Bedrag   Kerk   Bedrag
5-jan  Eigen Diakonie    169,98   Jeugd-en jongerenwerk  135,06
12-jan  St. Hulpdienst H'laken  174,70   Eshof Eredienst     94,34
19-jan  Oec. Coör. Groep    233,91   Vorming en Toerusting  192,36 
26-jan  Missionair  Werk PKN  100,60   Onderhoud gebouw    95,20 
    
  Totaal Euro    679,19        Totaal  Euro    516,96 

COLLECTEOVERZICHT FEBRUARI 2014

Datum  Diakonie   Bedrag   Kerk   Bedrag
2 febr.  Noodfonds Diaconie  179,45   Cantorij   141,07 
9 febr.  Eshof Diaconie    123,35   Landelijke kerken   97,02 
16 febr.  St. Hulpdienst H'laken  185,57   Pastoraat  163,30 
23 febr.  Landelijke kerken  134,40   Noodfonds Diaconie 121,00 

                        Totaal Euro   622,77            Totaal  Euro   522,39 

Max van Deuveren 
Collecte beheerder

Waarom ben je vrijwilliger in de Eshof? Vind je het leuk 
of doe je het omdat het nu eenmaal gedaan moet worden? 
En heb je nog steeds zo veel energie als toen je ermee 
begon? Waardoor blijf jij enthousiast en wat helpt jou 
hierbij? Wat kan ik hierin betekenen? Dat zijn vragen (en 
ik heb er nog een paar) die ik graag aan onze vrijwilligers 
wil stellen. Het liefst bij de open haard of straks op een 
zonnig terrasje…

Helaas gaat dat te lang duren. Daarom doe ik het anders.

Komende maand krijgen alle vrijwilligers binnen de Eshof 
een vragenlijst toegestuurd. De meeste zullen deze per 
mail ontvangen en degene die geen mail heeft krijgt deze 
door de brievenbus. Het vraagt ongeveer 15 -25 minuten 
om deze lijst in te vullen.  

Wat wil ik met de antwoorden?

Allereerst wil ik een goed beeld krijgen van de redenen waarom iemand zich inzet. Daarnaast wil ik heel graag 
weten wat de verwachtingen en behoeftes zijn. Wie heeft bijvoorbeeld behoefte aan een training of cursus of 
gewoon aan een tweejaarlijks gesprek met iemand van je taakgroep.

Tot slot stel ik vragen over dingen die je leuk vindt en/of waar je (erg) goed in bent. Zo kan er een 
begin gemaakt worden met een talentenbank.

Een talentenbank? Jazeker, maar daarover de volgende keer meer! 

Alle mensen die de vragenlijst 
straks gaan invullen wil ik alvast 
heel hartelijk danken voor hun 
moeite en tijd! Ik hoop dat dit 
bijdraagt aan het plezier en het 
enthousiasme waarmee jullie je 
inzetten.

Want: Vrijwilligers, daar zijn we 
zuinig op!

Hartelijke groet,

Lieske Duim. (Tel 2538340)
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Uitnodiging voor het gemeente-uitje 2014
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Daar geef je voor
Graag willen we u in de Rondom de definitieve opbrengst van de actie Kerkbalans melden.
Eind februari was er aan toezeggingen voor 2014 ruim 114.000 Euro binnen gekomen.
Weliswaar is dit een paar duizend euro minder dan vorig jaar, maar gezien de economisch moeilijke tijden is dit een 
goed resultaat. Allen hartelijk dank voor uw steun en toezeggingen.
Alle gemeenteleden die druk zijn geweest met het rondbrengen en ophalen van de enveloppen willen we in het
bijzonder danken voor hun inzet.

Voor zover nodig attenderen we u nog even op het juiste rekeningnummer. Door een fout in het drukwerk staat op 
het toezeggingformulier een verkeerd nummer.
Het juiste rekeningnummer is  NL 21 FVLB 0635 8174 70

College van kerkrentmeesters
Roel Burema

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.

    HULPDIENST HOEVELAKEN

Gelukkig vraagt men elke keer.
Onze Hulpdienst, weer.
Voor allerhande zaken,

Die wij zo simpel,
Makkelijk kunnen maken.

Wees je goed bewust,
Als het niet wil lukken,

Bel de Hulpdienst gerust
Natuurlijk is het wennen,

Als het niet, of even niet kan,
Want,dan moet je dat erkennen.

Wen er toch maar aan,
Dat we de komende jaren,

Vaker en anders, gaan ervaren,
Een troost is dat de Hulpdienst,

Er voor groot en klein,
Er zonder dralen zal zijn.

Altijd  met een luisterend oor,
Voor welke vraag dan ook.

En onze vrijwilligers,
Zij gaan er wel voor.

De Hulpdienst luistert, doet,
Bel 2537800.

Zij helpen en zorgen goed
Voor een ieder,

Niemand uitgezonderd
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Van de ZWO ... Moldavië
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Kinderdienst

Op zondag 5 januari heeft de kinderdienst er weer wat gezelligs van gemaakt.

Tijdens de kinderdienst hebben de kinderen vanuit hun eigen liedboek 
van Annahes Boezeman een nieuw lied geleerd. 
Het leuke is dat na de kinderdienst tijdens de dienst dit lied werd 
gezongen door de kinderen en de gemeente.

Tijdens de kinderdienst werd ook de doos voor Moldavië versierd door 
de kinderen. In deze doos kunnen de kinderen voortaan hun collecte-

geld doen.

Aansluitend aan de dienst was er weer een leuke en lekkere acti-
viteit.
Dit keer hebben de kinderen een snoepketting gemaakt, de ket-
ting stond mooi bij iedereen maar was ook erg lekker :-) 
……………

De volgende activiteit staat gepland op 9 maart, we hopen dat 
jullie er dan weer zijn!

De kinderdienst

Zoals u weet hebben we als doel voor de komen-
de tijd het steunen van dagcentra om kinderen 
op te vangen in Moldavië. We hebben een aantal 
verslagen en verhalen gekregen over diverse 
gezinnen in dat land en daaruit blijkt dat kinde-
ren de meest kwetsbaren en altijd eerst de dupe 
zijn. 

Het doet goed om te weten dat juist voor die kwetsbaren 
in Moldavië door diverse kerken projecten opgezet zijn 
en worden. Moldavië is een straatarm land en met 
Oekraïne nog op het netvlies moeten er juist van onder-
aan plannen etc. gemaakt worden om zodoende het land 
hoop te geven.                                         

Om o.a. die reden hebben we als ZWO voor Moldavië 
gekozen en we zijn ontzettend blij dat u ons als gemeente wilt steunen, want voor de jaarlijkse bijdrage kregen 
we ruim  16.000 toegezegd.
We zijn niet de enigen (gelukkig niet) die in samenwerking met Kerk in Actie een project in Moldavië steunen 
en we hebben al met diverse andere gemeenten contact gezocht. Van een basisschool in Utrecht, de 
Adventsgemeente in Eindhoven en de prot. gem. in Twello hebben we bericht gehad en zelfs een uitnodiging 
om een dienst te bezoeken, waarin hun project centraal staat en o.a. een film getoond zal worden van iemand die 
er gewoond heeft en erover zal vertellen. 
We hoorden dat uit 3 dorpen (Klaarenbeek) Voorst en Wilp) vorig jaar een jongerenreis naar Moldavië is geor-
ganiseerd en dat ze waarschijnlijk deze winter weer zullen gaan. Deze contacten met andere gemeenten geven 
weer een aparte kleur aan dit project.  

 Als met al geeft deze snuffelperiode, zoals we die eerste periode noemen, ons een goed gevoel en we hopen dat 
we een echt interactieve band kunnen opbouwen met het project in Moldavië.         
                                                                                                         
Als ik dit schrijf moeten we concrete plannen nog bespreken en eventueel uitwerken, maar eind deze week (vrij-
dag 28 februari) vergaderen we en zien dan hoe verder te gaan.  De start voelt in ieder geval goed en voor de 
kinderen is het elke zondag al heel gewoon als ze hun collectegeld in de doos voor Moldavië kunnen doen.                                       
We houden u op de hoogte.

Namens de ZWO-werkgroep:                                                                                       
Nelly Clement, Willemien van Putten, Tineke Wassink, 

Jan van de Kuilen, Wim van Vliet en  Jan Baas

WIJZIGING:                                                                                                                
Het bankrekeningnummer van de ZWO moet zijn:
N L 4 9 R A B O 0 3 0 2 2 6 3 9 7 7         
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De bloemen of een zinboekje 
gingen naar
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17 mei Rommelmarkt in de Eshof
voor de tiende keer

Op 17 mei vindt de  tiende rommelmarkt plaats in de Eshof van 09:00 tot 12:00 uur. Elk jaar staat 
de kerk vol met mooie, bruikbare spullen, goede boeken en natuurlijk allerlei soorten prullaria. 
En omdat dit de tiende keer is willen wij graag groots uitpakken. Daarom zijn wij op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die ons mee willen helpen. Wij hebben ook behoefte aan extra opslag-
ruimte voor onze ingezamelde spullen. Heeft u ruimte over of lijkt het u leuk om ons mee te helpen 
dan horen wij het graag.

Net als alle voorgaande jaren zijn er een aantal dagen waarop mensen hun spullen kunnen inleveren bij ons. Deze 
dagen zijn donderdag 15 mei en vrijdag 16 mei. Van 18:00 tot 20:00 staan er mensen klaar om uw spullen te ont-
vangen. Als u veel spullen heeft, of niet in staat bent om uw spullen zelf te komen brengen, dan kunnen wij ze ook 
bij u ophalen. Mocht u nu al spullen hebben die u aan de rommelmarkt wilt schenken, dan kan dat. In dat geval 
kunt u contact opnemen met de organisatie. 

 Al uw spullen zijn welkom, maar we nemen 
geen groot meubilair, beeldbuis tv’s en wit-
goed aan. Vorige jaren namen wij geen kle-
ding aan, maar dit jaar mag u uw kleding 
ook bij ons inleveren. 

Elk jaar blijkt wel weer dat de taartenver-
koop een groot succes is. Elk jaar zijn de 
taarten uitverkocht.  Daarom willen wij aan 
iedereen  die het leuk vindt vragen om voor 
ons een taart te bakken. Hoe meer taarten 
hoe beter. 

Wij hopen dat u allen weer langskomt bij de 
rommelmarkt en dat we er samen een gezel-
lige ochtend van kunnen maken.

Wilt u ons helpen of heeft u nu al spullen voor ons, neem dan contact op met de organisatie.
- Maaike Meijer 06 43997837
- Marieke Vreekamp tel: 06 22497087
Voor overige vragen kunt u mailen naar: rommelmarktdeeshof@gmail.com

Stefan Stitselaar

IN JANUARI EN FEBRUARI GINGEN DE BLOEMEN
 OF EEN ZIN BOEKJE NAAR:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Dasselaar  Hemelricplaats 1  veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Vries Grasmaat 45   veertig jaar getrouwd

GEBOORTE:
Fam. Scholing Mr.Smeetsl 15 Hooglanderveen  geboorte baby

Dhr en Mw Dekker Lindenhof 12    attentie
Lenie en Jan Duijnhouwer Klaarenbeeksingel 65  attentie
Dhr Blijderveen Mauritslaan 10     attentie

Marcella van de Poll ’t Viertel 27    ziekte
Gerrie Hummel Horstweg 20    ziekte
Ankie van Hoeijen Clauslaan 16   ziekte

VERJAARDAGEN:
Mw Dusschoten, Mw Post, Mw Polhuis, Dhr Berends, Mw Reitsema, Mw van der Meulen, 
Dhr van de Veen, Dhr Stellingwerf, Dhr Tadema, Dhr Dijkstra, Dhr Kleber, Mw Kous, 
Dhr Broekhuis, Mw van Delden, Mw Willemsen, Mw van der Wind, Mw van Leeuwen, 
Mw Hendriks, Mw van Putten, Dhr van Dam, Mw Bernhard.

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

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

Hartelijk bedankt voor jullie warme belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van Jan Willem.

De mooie woorden en herinneringen;
de verzorging in en door de mensen van "de Eshof";
jullie aanwezigheid;
de vele kaarten, soms zelfgemaakt;
en niet te vergeten de telefoontjes.

Dit alles heeft ons goed gedaan!

Fijn dat hij door velen gewaardeerd werd om wie hij was: "een mooi, warm mens".

Nogmaals onze dank,
Jantien Fontein, kinderen en kleinkinderen.
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Activiteitenmiddag

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

Inleverdata
Inleverdatum voor het april nummer is 
dinsdag 25 maart
Inleverdatum voor het mei nummer is 
dinsdag 29 april
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  
 (jpeg of tiff).

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

De bijbehorende liturgie vindt u op de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl

Sinds 24 september 2013, vindt er onder leiding 
van Wilma v.d. Kuilen en met hulp van andere 
enthousiaste dames, één keer in de 14 dagen een 
gezellige activiteitenmiddag plaats in de Eshof.
De ene week is dit op de dinsdag, de andere week is dit 
op woensdagmiddag.

 Wilma begint de middag door het lezen van een 
gedicht.
Na een kopje koffie/thee met een lekkere traktatie 
beginnen de activiteiten.  De aanwezige dames én 
heren, kunnen kiezen uit verschillende activiteiten.
Zo zijn er creatieve/handwerk aktiviteiten als sokjes en 
sjawls breien, kaarten maken en glas beschilderen.
Maar er worden ook spelletes als rummikub en schaken 
gedaan.

Zelf ben ik, samen met een paar andere dames, manda-
la's aan het inkleuren. Dit blijkt veel moeilijker dan ik 
dacht en komt zeer nauw. Het zelf mandala's ontwerpen 
zal er voorlopig dan ook niet inzitten.
Wilma eindigt de middag ook weer met een gedicht.

Mochten er nu dames of heren zijn, die ook zin hebben 
in een gezellige, ontspannen, sociale middag, dan zou ik 
zeggen kom eens kijken! Voor een spelletje, om iets te 
doen, of zelfs alleen maar voor een praatje. 
Door het bezig zijn, maar vooral door de gezelligheid, 
vliegt de middag voorbij.
 
Wilma en anderen, bedankt dat jullie deze middagen 
voor ons organiseren. Ik ben hier erg blij mee en hoop 
nog veel middagen te komen en mandala´s in te kleuren 
en te genieten van het samenzijn.
 

Hartelijke groet,
Thera Doornekamp




