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Ik gun je ...........

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

Zondag 6 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Cantorij

Zondag 13 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Jeugd- en jongerenwerk

Zondag 20 juli  10.00 uur  Ds. E. Boot; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebouw

Zondag 27 juli  10.00 uur  Ds. M. Dijkstra
     Collecten: Eigen diaconie; Muziek en liturgie

Zondag 3 augustus 10.00 uur  J. Bloemendal (Amersfoort)
     Collecten: Passantenverblijf; Eredienst

Zondag 10 augustus 10.00 uur  Ds. D. Soeteman
     Collecten:Eigen diaconie; Vorming & Toerusting

Zondag 17 augustus 10.00 uur  Ds. L. van der Meijden (Leiden)
     Collecten: Kerk in Actie Zomderzending; Onderhoud gebouw

Zondag 24 augustus 10.00 uur  Ds. B. Berkhof (Ermelo)
     Collecten: Eigen diaconie; Pastoraat

Zondag 31 augustus 10.00 uur  Ds. E. Boot; Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Eredienst

Zondag 7 september 10.00 uur  Ds. E. Boot; Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Landelijke kerken

Zondag 14 september 10.00 uur Ds. E. Boot
     Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Vorming & Toerusting

Zondag 21 september 09.30 uur  Ds. E. Boot Startzondag en Vredesweek m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Vredesweek PKN; Pastoraat

Zondag 28 september 10.00 uur Ds. E. Boot;  Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Startzondag PKN; Muziek en liturgie

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Ik gun je elke dag een engel,
die voor je zorgt wanneer het niet
zal gaan zoals je graag zou willen
en je geen enkel lichtpuntje ziet.

Ik gun je zonnige gedachten
die iets verzachten van je strijd
gestreden in de lange nachten

van bange zorg en eenzaamheid.

 

Ik gun je mooie dingen
die ieder mens zo dolgraag wil

en dat je in de trieste dagen
toch even blij kunt zijn en stil.

Ik gun je dat een golf van warmte
vanuit mijn hart in ‘t jouwe stroomt

en dat er wonderen gebeuren
zoals je alleen maar droomt.

Ik gun je elke dag een engel,
die steeds tot helpen is bereid,

een engel met een hart vol liefde,
die met je strijdt en met je lijdt.

Ik gun je dat vanuit de hoge
een stille kracht jouw pijnen stilt

en dat je zegt: “ik ben vandaag weer
als door een wonder opgetild!”

Uit het boekje: Gods zegen toegewenst.
geschreven door Frits Deubel.
voorgedragen tijdens de laatste activiteitenmiddag
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Startzondag

WEEK 27
Maandag 30 juni    20.00 uur Eerste bijeenkomst ouders nieuwe groep catechisatie, 
      de Eshof
Woensdag 2 juli   20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

 WEEK 28
Woensdag 9 juli    10.00 uur  Wijkteam 5, Julianalaan 15 

 WEEK 36
Dinsdag 2 september  18.30 uur Wijkteam 8, Koninginneweg 2

WEEK 38
Dinsdag 16 september  20.00 uur  Wijkteam 7, Gravenhof 4 
    20.00 uur  Vergadering kinderdienst, de Eshof
WEEK 40 
Zaterdag 4 oktober  10.00 uur  Bezinningsdag Kerkenraad

BRIEF

Via Riet van Hofwegen kreeg ik een brief in handen.
 Hij is geschreven door Eden. Ze schrijft:

Het leek me een brief om deze ‘uit de gemeente’ mee te beginnen. Hij spreekt voor zich. Laten we Eden niet in 
haar eentje laten ronddolen in Hoevelaken. Ik ben benieuwd wie contact met haar zal gaan maken!

De vakantie staat voor de deur. Tijd om de zinnen te verzetten en tot rust te komen. Daarna 
gaan we vol energie en goede moed weer aan de slag, ook in de kerk.

Daarom nu alvast een aankondiging voor de start van het nieuwe seizoen. De startzondag zal worden gehou-
den op 

zondag 21 september
Informatie over de invulling volgt nog, de commissie die het programma verzorgt is daar nog volop mee 
bezig. Maar het zal zeker ook deze keer de moeite waard worden, voorgaande edities van de startzondag had-
den een aantrekkelijk programma, voor jong en oud. 

We zien u graag op de 21-ste, bij de dienst en reserveer ook een paar uren daarna.
Maar nu eerst vakantie. Reislustigen en thuisblijvers: heel goede tijd gewenst. 

Namens voorbereidingscommissie, Evert Veldhuizen

Agenda
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Uit de gemeente
MEELEVEN

Voor Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) zijn de onder-
zoeken in Nieuwegein gestart. Afhankelijk van de uit-
komst zal de wijze van opereren worden vastgesteld. De 
hoop is dat met een nieuwe hartklep Rie weer bewe-
gingsvrijheid zal krijgen.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) heeft van 
de specialist gehoord dat de tumor zo goed mogelijk is 
weggehaald. Voor chemotherapie of bestraling is het 
carcinoom ongevoelig. Dat betekent dat Gert onder con-
trole blijft en opnieuw geopereerd zal worden wanneer 
de tumorcellen ergens anders gaan groeien. Al met al 
een prognose die een flinke mate van onzekerheid bete-
kent.
Intussen herstelt Gert nog steeds voorspoedig van de 
operatie. En bezint hij zich op de vraag hoe hij zijn ver-
dere leven zou willen invullen.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) boekt 
goede resultaten met het nieuwe medicijn, dat ze in 
tabletvorm krijgt. Wel heeft haar lichaam onder de kuur 
te lijden en moest ze tot twee keer toe worden opgeno-
men in het ziekenhuis vanwege hoge koorts. Gelukkig 
werd beide keren door antibiotica de ontsteking gene-
zen. Ze leeft het leven zoals het komt, is vaak opgewekt 
en geniet van wat mooi is. En hoopt dat ze er met Jan 
weer op uit kan gaan: weg zijn geeft haar een groot 
gevoel van rust en vrijheid.

Frank de Bruijn (Roggeakker 12) heeft de afgelopen 
maand een buikoperatie ondergaan. Hij is nierpatiënt en 
door de nieuwe constructie zal hij in de toekomst in 
staat zijn zelf thuis zijn nieren te spoelen. Hij hoeft dan 
niet meer drie keer in de week een halve dag naar het 
ziekenhuis voor dialyse. De hoop is dat hij in de toe-
komst de dialyse ’s nachts kan laten plaatsvinden, zodat 
hij overdag een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.

Jan Duijnhouwer (dr F.W. Klaarenbeeksingel 65) heeft 
erg genoten van het meedoen met de musical Ruth. Zijn 
schildering op de paaskaars getuigt daarvan. Het was 
echter ook een heel inspannende periode, zeker nu hij 
bezig is met een kuur die zijn bloedbeeld moet gaan 
verbeteren. Daartoe krijgt hij zes injectiekuren van elk 
zeven dagen met telkens vier weken tussenruimte.  
Hopelijk zullen zijn bloedwaarden daardoor tenslotte 
verbeteren.

Lies Lekkerkerker-Wildeman (Nassaulaan 9) heeft een 
heupoperatie ondergaan. Het is geen operatie die nau-
welijks voeten in aarde heeft, vindt Lies, maar de revali-
datie verloopt gelukkig voorspoedig.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) merkt 
zelf dat ze langzaam achteruit gaat. Ze is snel moe, alles 
wat ze doet kost veel energie. Gelukkig slaapt ze goed. 
En ze blijft zoveel ze kan oefenen met lopen. Genieten 
doet ze ook, vooral van uitjes zoals kort geleden enkele 
dagen met haar zus naar Avifauna.

Aan allen die met ziekte te maken hebben, en ook wie 
naast een zieke staan, wens ik van harte kracht toe. Ik 
denk ook aan wie zorgt voor een partner, een moeder of 
vader, een buurvrouw of buurman, een opa of oma, die 
misschien niet ‘echt ziek’ is maar wel zorg behoeft. Ik 
hoop dat het zorgen vol te houden zal zijn. En dat het 
leven ook mooie momenten zal bieden in deze zomer-
maanden.

Van de redactie.
Lang had ik een boek in mijn bezit met als titel” ’s weerelds ellende, ’s weerelds ondergang”. Het was een verza-
meling preken uit de periode 1870- 1910. Wat daarin opvalt is dat de predikanten in die tijd een doorwrochte 
preek hielden waar het thema (meestal hel en verdoemenis tenzij) werd vast gehouden, maar tientallen tussen-
werpsels gemotiveerd met Bijbelteksten als bevestiging van het thema gebruikten. Een merkwaardige manier van 
preken in de oren van nu. Waarom ik dit aanhaal is, het feit dat het paste in de tijd van toen, de industriële revolu-
tie  maakte veel werklieden werkloos. Predikanten fulmineerden daartegen en noemden het Goddeloze praktijken.
Nu zitten we in de digitale revolutie, die eveneens veel banen overbodig maakt,  maar er is geen predikant die 
daar ook maar een preek aan wijdt. Niet dat ik bedoel dat een preek daar over uitkomst biedt, maar als voorbeeld 
hoe we als geloofsgenoten meedrijven in de tijd.
“Het kan verkeeren” zei Brederode. 
Wij wensen u allen een fijne zomer en zien elkaar weer herschapen terug om met ds. Monshouwer te spreken.

Fokke Kooistra

FELICITATIES

Zover ik weet waren er in juni geen jubilerende bruids-
paren. Maar er zijn wel kinderen toevertrouwd aan de 
zorg van mensen in ons midden.
Op 11 mei konden Miranda en Erik van ’t Veer-ten Kate 
(Walter Stranglaan 1) in China de adoptiepapieren teke-
nen voor Xem Lang. Enkele weken later kwamen ze 
met hun vierjarige zoon naar Nederland.
Op 8 maart kreeg Zoë een zusje en werden Daniëlle en 
Olaf Kamphuis-Burgwal (dr F.W. Klaarenbeeksingel 58) 
opnieuw ouders: Loïs werd geboren. En op 6 mei kwam 
Lieke ter wereld, dochter voor Ton en Lisette van 
Eekelen-Hoksbergen (Veenlanden 1).
Ouders, van harte gefeliciteerd namens de 
Eshofgemeente!

AFWEZIGHEID

Eind juli begint dit jaar mijn vakantie. Van 28 juli tot en 
met 24 augustus ben ik vrij. In die dagen zijn er andere 
predikanten die in geval van nood benaderd kunnen 
worden: van 28 juli tot en met 10 augustus zal Marian 
van Giezen (Zeist) stand-by zijn. En van 11 tot en met 
24 augustus Mieke Groen (De Glind). 

Dit zijn hun gegevens:
Marian van Giezen: tel. 06 18419992, 
 e-mail marianvangiezen@online.nl
Mieke Groen: tel. 0342 450802, 
 e-mail hkgroen@kpnmail.nl

Als u een van hen benadert, wilt u dan ook de eigen 
ouderling of de contactouderling op de hoogte brengen? 
Mocht die niet bereikbaar zijn, dan is Hannah Wicherink 
het aanspreekpunt. (Tel. 2535247 / 06 51079053, e-mail 
hannahwicherink@upcmail.nl)

Voor zover we elkaar niet zien of spreken, deze komen-
de maand: een heel goede zomer toegewenst. Met 
momenten van innerlijke warmte en licht, ook als het 
buiten misschien minder warm en licht zou zijn.

Ellie Boot



Maand van de aandacht
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Kerkdienst en liturgie
VIERING OP 6 JULI

Deze eerste kerkdienst in juli zal de sfeer van Grace 
Home ademen. Ik hoef daar niet veel over te vertellen: 
dat doen anderen in dit kerkblad al. Nikita Doppenberg 
en Marit van Looijengoed hebben een stukje geschreven 
om deze kerkdienst en hun reis bij ons te introduceren.
Mark van Beek is deel van het bestuur van de Stichting 
Grace Care Nederland. Hij heeft, naar aanleiding van de 
viering, een verhaal over de stichting geschreven. De 
website van de stichting, www.gracecare.nl, is een 
bezoek waard!

DOOPDIENST OP 20 JULI

Op 20 juli zal er een doopdienst zijn. Op deze zondag 
zijn de leden van de Paulusgemeenschap in de Eshof te 
gast en dat komt mooi uit, want Erik Smink (Anjerlaan 
10) hoort bij de katholieke kerk. Zo krijgt de doop toch 
iets gezamenlijks.
De doopouders stellen zich aan ons voor:

Daniëlle en Olaf Kamphuis-Burgwal  (dr F.W. 
Klaarenbeeksingel 58) houden het kort en bondig: 
“Opnieuw mochten wij weer een gezonde dochter krij-
gen. Wat een wonder! Graag willen wij dat ze de zegen 
van God mag ontvangen.” Loïs, die op 8 maart is gebo-
ren, is het zusje van Zoë die eind van de zomer drie jaar 
oud wordt.

“Graag willen wij ons voorstellen. Wij zijn Erik 
en Mirella Smink. Wij zijn geboren en getogen in 
Hoevelaken. Wij wonen al ruim 14 jaar met veel plezier 
aan de Anjerlaan.
Wij zijn gezegend met 3 kinderen. Milan 9 jaar, Robine 
7 jaar, en Wessel 7 maanden.

Graag willen wij ook onze jongste zoon laten dopen. 
Onze andere kinderen zijn gedoopt in het 
Pauluscentrum, door Pater Maat, die ons ook getrouwd 
heeft samen met dominee Monshouwer. 
Door alle ontwikkelingen in de katholieke kerk, kan 
Wessel niet in het Pauluscentrum  gedoopt worden 
samen met de  pater en de dominee. Wij vinden dit zeer 
spijtig, maar wij vinden het vooral belangrijk dat onze 
zoon gedoopt word. Wij zijn dan ook zeer blij dat op 20 
juli onze zoon gedoopt kan worden in de Eshof. Wij 
hebben een heel fijn gesprek gehad met dominee Boot. 
Wij voelen ons warm en hartelijk ontvangen door jullie 
kerk. Onze kinderen zitten op basisschool de Spreng. 
Deze school heeft een nauwe samenwerking met de 
Eshof. Wij zijn al verschillende keren in de Eshof te 
gast geweest. Dit gaf ons een heel goed gevoel. Daarom 
vinden wij het bijzonder fijn dat Wessel in jullie kerk 
gedoopt mag worden.”

Ellie Boot

Eenzaamheid is in de moderne maatschappij 
een groot probleem. Diverse onderzoeken, o.a. 
van het Sociaal Cultureel Planbureau, hebben 
aangetoond dat één op de tien mensen zich een-
zaam voelt.
 Wat is eigenlijk eenzaamheid? Mensen voelen zich een-
zaam als ze een gemis ervaren  (aan de kwaliteit) van 
sociale contacten of van een hechte emotionele band 
met anderen. Dat uit zich o.a. in geen of weinig contact 
hebben met (klein)kinderen of andere familieleden, geen 
contact met omwonenden,  geen lid zijn van een club of 
andere organisatie, niet op vakantie gaan en niet of nau-
welijks meer de deur uitkomen. Natuurlijk zijn er men-
sen die bewust kiezen voor een teruggetrokken leven 
maar het overgrote deel ervaart eenzaamheid als iets 
waar ze niet voor gekozen hebben.

De maand van de aandacht is een landelijk initiatief van 
o.a. de Zonnebloem, het Leger des Heils, Humanitas en 
het Nationaal Ouderenfonds. Het hoofddoel tijdens deze 
maand is het aandacht vragen voor diverse vormen van 
eenzaamheid en het nemen van initiatieven om mensen, 
al is het maar tijdelijk, uit hun isolement te halen.

De gemeente Nijkerk participeert dit jaar voor het eerst 
in dit initiatief. De stichting Sigma heeft de regie over 
activiteiten in de gemeente Nijkerk.
Voor Hoevelaken is een werkgroep in het leven geroe-

pen bestaande uit leden van ‘de Eshof’, de Hulpdienst 
Hoevelaken en SWO Hoevelaken. Hopelijk sluiten 
andere organisaties en kerken zich hierbij nog aan.
Tijdens de genoemde maand zullen door de werkgroep 
diverse activiteiten ontwikkeld worden, zoals gezamen-
lijke maaltijden, workshops, lezingen etc. waarover u 
elders in deze of de volgende Rondom zult kunnen 
lezen. 
Als Eshofgemeenschap lossen we het eenzaamheidspro-
bleem niet op maar we kunnen wel proberen onze bij-
drage te leveren door aandacht te schenken aan mensen 
die zich eenzaam voelen en te proberen de onderlinge 
contacten te bevorderen. Zo zijn de activiteitenmiddagen 
ontstaan. Een initiatief van Wilma van de Kuilen en 
Ellen van der Linden die gereageerd hebben op signalen 
van kerkgangers. Inmiddels draaien de activiteitenmid-
dagen en ze blijken in een behoefte te voorzien.

Namens ‘de Eshof’ coördineert Wilma van de Kuilen, 
samen met de deelnemers van de activiteitenmiddagen, 
onze inbreng in de diverse activiteiten.

Het zal duidelijk zijn dat de kerkenraad onze betrokken-
heid van harte ondersteunt. Hopelijk blijft dit niet bij 
een éénmalige actie.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen. 

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
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Op 6 juli werken Leander van der Veer, Marit 
van Looijengoed en Nikita Doppenberg mee 
aan de kerkdienst, omdat zij de daaropvolgen-
de week vertrekken naar weeshuis Grace Home 
in India. Daar ontmoeten zij ook Elsbeth Beeres 
die al geruime tijd in India verblijft op een 
ander project. Fantastisch dat zij met z’n vie-
ren wederom het verschil gaan maken in wees-
huis Grace Home, bij Pastor John, Annie, zijn 
team en alle kinderen.
Het geeft ook aan dat anderhalf jaar na de jongerenreis 
in december 2012 de kinderen van Grace Home nog 
steeds in de harten van velen in onze gemeente is opge-
sloten.

STICHTING GRACE CARE NEDERLAND 
VOOR EEN NIEUW MEISJESWEESHUIS

Tijdens het bezoek van Pastor John en Annie aan 
Nederland in oktober vorig jaar werd duidelijk dat er 
een urgente behoefte was aan nieuwe woonruimte voor 
de meisjes uit Grace Home. Dat was voor Nico de Gier 
de aanleiding om krachten te bundelen en te onderzoe-
ken hoe wij Pastor John vanuit Hoevelaken hiermee 
zouden kunnen helpen. Begin december 2013 kwam er 
ook een grote gift binnen van de Postcodeloterij, waar-
door een aantal mensen bij elkaar is gaan zitten om te 
onderzoeken hoe dit vorm te gaan geven. Zoals afge-
sproken zou na drie jaar het project Grace Home, zoals 
dat was opgestart vanuit de Eshofgemeente, worden 
beëindigd, en toch leek het erop dat het werk nog niet 
klaar was.

Begin februari is daarom de stichting Grace Care 
Nederland opgericht. Met als belangrijkste doel om een 
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een 
nieuw meisjesweeshuis voor Grace Home. En tevens 
zou het een mooi platform zijn om de organisatie van 
lopende activiteiten, zoals de sponsoring van kinderen 
in weeshuis Grace Home, verder over te nemen en wel-
licht uit te breiden. 

En er vinden nog steeds initiatieven plaats waarvan de 
opbrengst bestemd is voor Grace Home. Zo heeft Elina 
Hardeveld samen met klasgenoten meegedaan aan een 
Brug tot Brug project. Door met een groepje naar 
Londen te fietsen is er maar liefst ruim  1400  euro bij 
elkaar gefietst, complimenten!

Ondertussen is er een website gemaakt
 (www.gracecare.nl) en is de ANBI status toegekend, 
waardoor giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. 
Tevens zal de speciale projectrekening, welke De Eshof 
had geopend voor het diaconale project Grace Home, 
worden overgezet naar Stichting Grace Care Nederland. 

Neem een kijkje op de website voor het laatste nieuws 
en mocht u ideeën en initiatieven hebben, laat het ons 
weten via info@gracecare.nl. Wij houden u op de 
hoogte via onze nieuwsbrieven.

Namens bestuur en vrijwilligers 
Stichting Grace Care Nederland, 

Mark van Beek
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Zoals de meesten van jullie zullen weten, gaan 
wij deze zomer weer naar Grace Home. We 
hebben er heel veel zin in! Voor deze reis heb-
ben we natuurlijk onze voorbereidingen getrof-
fen. Nikita en Elsbeth hebben jam verkocht, 
hiermee hebben zij 160 euro opgehaald. Ook 
hebben we met z’n vieren twee keer auto’s 
gewassen. Hiermee hebben we 300 euro opge-
haald. Een paar sponsors hebben ons nog 
geholpen en zo hebben we al snel aardig wat 
geld bij elkaar gespaard voor Grace Home! 
Bedankt allemaal!

UITZWAAIDIENST
Op zondag 6 juli is er een uitzwaaidienst in de Eshof. 
We zouden het leuk vinden als jullie allemaal komen! 
De dienst staat in het teken van Grace Home en er zal 
veel muziek te horen zijn. Zoals u eerder heeft kunnen 
lezen, is Elsbeth al in India voor een ander project. Wij 
zullen haar in India ontmoeten en zij zal dus ook niet in 
de kerk aanwezig zijn, maar natuurlijk wordt er ook aan 
haar gedacht!

Alle kaarten die worden geschreven voor de kinderen of 
volwassenen in Grace Home nemen wij graag mee! We 
kijken al uit naar de blije gezichten terwijl ze de kaarten 
lezen. Wees dus creatief en maak zo heel veel kinderen 
blij!
Tijdens ons verblijf in Grace Home zullen wij een blog 
bijhouden. Zo kunnen jullie allemaal volgen wat we 
meemaken.

We hopen jullie allen te zien op 6 juli!

Nikita, Elsbeth, Leander en Marit. 
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Vergadering van de kerkenraad
IMPRESSIE VAN DE VERGADERING VAN DE 

KERKENRAAD VAN 12 JUNI.

NIEUWE WEBSITE
Een deel van de vergadering werd besteed aan een uit-
gebreide presentatie van de nieuwe website door      
Inge Pie en Sierou de Vries. De huidige website is ver-
ouderd en hoognodig aan vervanging toe. De nieuwe 
website (www.pgdeeshof.nl) is klaar en kan gebruikt 
worden. De site is zeer gebruikersvriendelijk, overzich-
telijk en door een aantal technische foefjes makkelijk 
navigeerbaar. De informatie is logisch gerangschikt en 
de nieuwsfeiten springen er onmiddellijk uit. 
Er wordt nog gezocht naar een mogelijkheid om de 
informatie op het besloten deel van de site zoveel moge-
lijk te beperken. Daarbij is het van belang een goed 
evenwicht te vinden tussen de bereikbaarheid van infor-
matie en de privacy gevoeligheid van persoonsgegevens.
Een website kan nog zo mooi zijn, ze krijgt pas waarde 
als de informatie up to date is. Daartoe dient een websi-
te redactie in het leven te worden geroepen waarvan de 
leden de bevoegdheid krijgen om informatie toe te voe-
gen, aan te passen of te verwijderen. Ook dient iemand 
verantwoordelijk te zijn voor het beheer van de ‘stati-
sche’ gegevens van ‘de Eshof’. Over de samenstelling 
van deze redactie zal binnenkort een besluit worden 
genomen. 
Van één ding is de kerkenraad wel overtuigd: het beheer 
is bij Inge Pie en Sierou de Vries in goede handen.
Elders in deze Rondom zal de nieuwe website geïntro-
duceerd worden.

BENOEMING EN PRESENTATIE 
AMBTSDRAGERS

Gelukkig wordt op 7 september weer een aantal nieuwe 
ambtsdragers bevestigd. Bevestigd als ouderling zullen 
worden Nel van Rietschoten en Jac van Hoeijen. Ook 
Jantine Dijkstra heeft toegezegd ouderling te zullen 
worden. Zij zal bevestigd worden in de dienst van 25 
januari 2015.
Als nieuwe diakenen zullen per 7 september aantreden: 
Ellen van der Linden en Anja en William Bouw als duo 
diaken. Quirina Schipper zal nog twee jaar diaken blij-
ven. Overbodig te zeggen dat de kerkenraad zeer ver-
heugd is dat nieuwe mensen bereid zijn een periode ver-
antwoordelijkheid voor ‘de Eshof’ te willen dragen. In 
het septembernummer van Rondom zullen ze zich aan u 
voorstellen.

JEUGDWERK
Niemand zal ontkennen dat jeugd belangrijk is voor elke 
kerkelijke gemeenschap, dus ook voor ‘de Eshof’. In het 
beleidsplan heeft de kerkenraad aangegeven op welke 
wijze hij invulling aan het jeugdwerk wil geven. Dat 
begint bij de wekelijkse oppasdienst en loopt door tot en 
met het deelnemen aan diaconale jongerenprojecten. 
Een leeftijdsgrens is daarbij niet belangrijk.
Het grootste probleem is het vinden van voldoende 
mensen die voor de (bege)leiding en voor het coördine-
ren van activiteiten willen zorgen. In de meest ideale 
situatie zijn er dan ook nog één of twee jeugdouderlin-
gen die de jongeren in de kerkenraad
vertegenwoordigen.

Maar er zijn lichtpunten. Er zijn mensen bereid gevon-
den om met de groep 12 tot 14 jarigen (de basiscatechi-
santen van de afgelopen jaren) zondagse activiteiten te 
ondernemen al of niet aansluitend aan de kerkdienst. 
Ook in de kerkdienst zouden deze jongeren een rol kun-
nen spelen. Vooralsnog wordt gedacht aan zes zondagse 
activiteiten per seizoen.
Voor 2015 staat er weer een jongerenmusical op stapel. 
Enkele jonge deelnemers aan de gemeentemusical 
(Annemieke Huurdeman, David Roelofs) en Anika 
Verkerk gaan zich hiervoor inzetten.
Aart de Gier is doende met het opzetten van een 
muziekbandje. Er is al animo getoond. Misschien kan 
dit bandje straks meewerken aan een kerkdienst. Een 
muzikale coach zou heel prettig zijn, maar hij of zij is 
nog niet gevonden.
Ook zijn jongeren in de leeftijdsgroep van 14 tot 18 jaar 
in voor culturele (film) en sportieve activiteiten.
Voor het faciliteren van sportieve activiteiten zoeken 
we nog iemand.
De oudere jeugd, vanaf ongeveer 18 jaar, wordt betrok-
ken bij het Moldaviëproject van de ZWO. De eerste 
enthousiaste reacties zijn al ontvangen en dat is een zeer 
positieve start van het project.
Kortom, plannen en activiteiten voldoende.

Mocht u er voor voelen zich op welke wijze dan ook in 
te willen zetten voor het jeugdwerk van ‘de Eshof’, laat 
het Ellie of mij weten.

EVALUATIE ACTIVITEITENMIDDAG
In het najaar van 2013 is een nieuwe activiteit van ‘de 
Eshof’ gestart. Wilma van de Kuilen heeft vanuit de dia-
conie het initiatief genomen één keer per veertien dagen 
een activiteitenmiddag in de Eshof te organiseren. Ellen 
van der Linden heeft zich inmiddels bij de organisatie 
aangesloten. Regelmatig heeft u hierover in Rondom 
kunnen lezen.
Tijdens deze kerkenraad werd deze nieuwe activiteit 
geëvalueerd.

De kerkenraad is unaniem zeer positief dat op deze 
wijze gereageerd is op een behoefte uit de gemeente. Er 
is een vaste kern van 15 bezoekers die zich bezig kun-
nen houden met een breed scala aan activiteiten maar 
die soms ook komen voor alleen de gezelligheid en een 
praatje. 
Er is ruimte voor meer deelnemers, ook van buiten ‘de 
Eshof’.

Wilma en Ellen zijn vast voornemens hiermee door te 
gaan. De kerkenraad ondersteunt hen hierbij van harte.

PERMANENTE EDUCATIE
In 2012 is door de PKN een systeem van permanente 
educatie voor predikanten in het leven geroepen in 
plaats van het studieverlof van 3 maanden waar elke 
predikant één keer per 5 jaar recht op had. Evenals vele 
andere beroepsbeoefenaren dienen ook predikanten hun 
vak bij te houden.

Vorig jaar heeft Ellie haar persoonlijk opleidingsplan in 
de kerkenraad toegelicht. Jaarlijks wordt de kerkenraad 
hierover ‘bijgepraat’. Tijdens deze kerkenraad heeft 
Ellie ons geïnformeerd welke trainingen ze met welk 
doel gevolgd heeft en welke plannen ze voor de komen-
de jaren heeft. In deze of één van de volgende nummers 
van Rondom zal Ellie zelf hierover het één en ander 
schrijven.

Met dit onderwerp en een passend zomergedicht van 
Greet Brokerhof werd deze laatste vergadering voor de 
zomer afgesloten.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen

Lies Lekkerkerker Nassaulaan 9    ziekte
Gert de Gans   Binckestraat 182 Amersfoort  ziekte
Familie van ’t Veer W Stronglaan 1   adoptie zoontje
Rie Bloklander   Lindenhof 20    ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw Uiterwijk, Mw Korpel, Dhr Polhuis, Mw Knol, Dhr den Hollander, 
Dhr Monch, Mw de Langen, Dhr van Wageningen, Dhr Schuijt, 
Mw Mobach, Mw Brons en Dhr van Deuveren.

De bloemen of een zinboekje 
gingen naar



D E  E S H O F 13P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E12

Uit de kerkelijke pers ............... 
KATHOLIEKE REUZEN

Beiden stonden ze aan de wieg van de studente-
nekklesia in Amsterdam: Huub Oosterhuis 
(1933) en Jan van Kilsdonk (1917-2008). Ze 
delen een passie voor God en de Bijbel. En een 
hart voor mensen: studenten, asielzoekers, 
homo’s, zoekers, twijfelaars. Beiden katholiek, 
priester en Jezuïet. Maar hun wegen zijn uit 
elkaar gegaan.

Bijna een jaar geleden verschenen er twee boeken over 
de twee katholieke reuzen in Amsterdam. 
Alex Verburg schreef het boek: ‘Pater van Kilsdonk, 
raadsman in delicate zaken. Memoires’ 
Van de hand van Marc van Dijk verscheen het boek: 
‘De Paus van Amsterdam; biografie van Huub 
Oosterhuis’.
Hester Smits, redacteur van Woord & Dienst, beschreef 
beide boeken.

Van Kilsdonk is zelf aan het woord in het boek van 
Verburg, maar in feite zijn het verslagen van gesprek-
ken die de auteur had met de pater. 

Een boek waarvan 
een predikant zei: 
‘verplichte kost 
voor iedereen die 
dominee wil wor-
den’. 
Vooral de pastora-
le aanpak van Van 
Kilsdonk is navol-
genswaardig. 
Zeker voor predi-
kanten die pasto-
raat als sluitpost 

van hun agenda zien. Het is inspirerend om te lezen hoe 
bij Van Kilsdonk tijd en aandacht voorop gaan.

Dat katholieke onooglijke joch uit Brabant –zijn eigen 
woorden- was na zijn opleiding bij de Jezuïeten studen-
tenpastor in Amsterdam geworden. Hij vulde dat op zijn 

eigen wijze in. Bijvoorbeeld door ’s avonds naar de stu-
dentenflat Uilenstede te gaan en daar aan te bellen. 
Soms had hij een afspraak, soms ook niet. Zo sprak hij 
menig student in nood. Zo’n gesprek werd meestal 
gevolgd door een brief. Of door nog een gesprek. 

Zo vertelt Van Kilsdonk bijvoorbeeld dat hij een depres-
sieve student niet thuis trof en van haar huisgenoten het 
adres van haar ouderlijk huis kreeg, omdat hij haar een 
brief wilde schrijven. Later bedacht hij dat hij naar 
Baarn zou afreizen, waar de student op dat moment ver-
bleef. Hij zou niet aanbellen, maar wellicht zou zij naar 
buiten komen. En inderdaad, zo geschiedde.
Van Kilsdonk: ‘Een collega zou denken: wat is dat voor 
halvegare, wie haalt nu zoiets in zijn hoofd? Voor het-
zelfde geld is ze er helemaal niet of komt ze niet naar 
buiten. Maar het is intuïtie. Ik was niets bijzonders, 
maar als studentenpastor tot alles in staat. Geen gren-
zen’.

Die vrije, zoekende en eigentijdse vorm van aandacht 
voor mensen had Van Kilsdonk ook t.a.v. vieringen. Zo 
ontstonden smaakmakende vieringen in de 
Ignatiuskapel, later de Studentenekklesia genoemd. Al 
snel sloten zich pas gewijde priesters aan bij Jan van 
Kilsdonk: Huub Oosterhuis, Piet Vlaar, Jos Vrijburg en 
Ton van der Stap.

Het boek over Oosterhuis beschrijft de roerige jaren aan 
het begin van de Studentenekklesia uitvoeriger dan dat 
van Alex Verburg. Het is bijna een kerkelijk tijdsdocu-
ment. Oosterhuis, priester en Jezuïet, wilde de Rooms-
Katholieke Kerk van binnenuit hervormen en zocht 
door zijn uitspraken en levenswijze steeds de confronta-
tie. 
Zo wilde hij dat de katholieke kerk het celibaat voor 
priesters op zou heffen.  ‘Priester wil trouwen en in 
functie blijven’ kopte de Volkskrant op 28 oktober 
1968. Het betrof niet Huub Oosterhuis maar Jos 
Vrijburg, ook betrokken bij de studentenekklesia. Maar 
Vrijburg was niet goed bestand tegen alle weerstand die 
dit opleverde en wilde niet het boegbeeld van progres-
sief priesterschap zijn. 

Uit de kerkelijke pers ............... 
Uiteindelijk besefte Oosterhuis zelf hoe graag hij vader 
wilde worden. Hij is getrouwd en uit het priesterambt 
gezet. Wel bleef hij voorganger en pastor in de 
Amsterdamse Ekklesia; dat was zijn thuis.

Van Kilsdonk wilde binnen de Jezuïetenorde blijven. Hij 
had zich neergelegd bij het celibaat en probeerde met 
theologie en vieringen langs het randje van het betame-
lijke te lopen. Toch werd hij herhaaldelijk naar Rome 
geroepen om uit te leggen wat hij had gedaan of 
geschreven. Dit heeft uiteindelijk wel tot een schorsing 
geleid maar nooit tot een ambtsontheffing.

Tijdens zijn opleiding bij de Jezuïeten werd Oosterhuis 
gegrepen door de schriftuitleg van Van Kilsdonk. Bij 
beide mannen loopt de zoektocht naar het schriftwoord 
en naar vernieuwing van de liturgie als een rode draad 
door hun leven. Maar ondanks hun gezamenlijke inzet 
voor de studentenekklesia nam Oosterhuis steeds meer 
de rol van leider op zich. 

Van Kilsdonk vindt zijn huis in de Dominicuskerk en 
Oosterhuis wordt de onbetwiste leider van de Ekklesia. 
In beide boeken wordt dit uit elkaar gaan als jammer 
maar onvermijdelijk getypeerd. Het was een kwestie van 
karakters, zo staat in beide boeken te lezen.

Van Kilsdonk was vrij eigenwijs en ging zijn eigen 
gang, terwijl Oosterhuis stevig was in wat hij wilde en 
weinig oor had voor tegengeluiden. Ook het publiek dat 
zich tot hen aangetrokken voelde, was verschillend. In 
de Dominicuskerk kwamen vooral ‘gewone’ mensen en 
in de Ekklesia waren het meer kunstkenners en andere 
artistiekelingen. 

Uiteindelijk neemt de Ekklesia een vlucht onder de 
bezielende leiding van Oosterhuis. Twee zaken zijn 
daarbij van invloed geweest: 
Oosterhuis ging in de leer bij Yehuda Aschkenasy en 
leerde zo de Bijbel te lezen als een joods boek. Het 
accent verschoof daarmee van Jezus als zoon van God 
naar Jezus als profeet, uitlegger en verkondiger van de 
joodse Thora. 

De tweede verandering betrof de politieke radicalisering 
van Oosterhuis. Betrokkenheid bij de wereld werd de 
kern van Oosterhuis’ theologie dat de Bijbel niet gaat 
over het hiernamaals maar over het hier en nu. 

Beide boeken zijn bijzonder lezenswaardig. In het boek 
over van Kilsdonk is het mooi om te lezen hoe hij met 
allerhande mensen gesprekken voerde. Hoe hij zo 
betrokken was bij homo’s en HIV patiënten dat hij hun 
relaties inzegende en bij hun sterven aanwezig was. 
Ook vertelt hij hoe hij geprobeerd heeft theologisch zijn 
eigen koers te varen ondanks tegenwerking vanuit 
‘Rome’. Het boek is een monument voor een kleine 
reus.

Het boek over Oosterhuis beschrijft de ontwikkeling 
van Oosterhuis en daarmee tegelijkertijd van de 
Studentenekklesia, de Balie, de Rode Hoed en De 
Nieuwe Liefde. Het geeft een beeld van Oosterhuis als 
dichter, politiek-theoloog en vernieuwer van liturgie, 
maar ook van het heilig vuur, de passie om door te gaan 
en de vergezichten. Het boek is een monument voor een 
grote reus. Geen ‘paus’ maar een straatvechter.

Beide mannen: zo begaafd, dat het inspirerend is.

Samenvatting
Frits Harmsen.
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie

Van harte aanbevolen door de diaconie: De 
collectes in de zomermaanden

OP 13 JULI EN 7 SEPTEMBER STICHTING 
HULPDIENST HOEVELAKEN:

We beginnen en eindigen deze 
zomerperiode om aandacht te 
vragen voor een fantastische 
plaatselijke stichting: Zij staan 
klaar met vervoer, naar bijvoor-
beeld de pedicure, dokter of zie-

kenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het artsenbe-
zoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschappen 
doen of hulp om uw betalingen op een rijtje te houden. 
Maar ook als mensen in de laatste fase van hun leven 
thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld wor-
den voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers 
helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben. Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u 
de folder van deze stichting. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

VOOR ONZE EIGEN DIACONIE VRAGEN 
WIJ UW AANDACHT OP:

20 EN 27 JULI EN 10, 24 EN 31 AUGUSTUS

Collectes voor mensen 
uit onze directe omge-
ving; voor mensen dicht-
bij, die het soms (financi-
eel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bij-
drage gewenst,want ver-
gist u zich niet: ook 
plaatselijk is de nood 
soms groot. In deze 
zomermaanden wil uw 
diaconie de mensen die 
door financiële nood niet op vakantie kunnen, een pak-
ket aanbieden om thuis plezier van te hebben. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen van de zomer 
kan genieten!

3 AUGUSTUS: HET PASSANTENVERBLIJF

Ook in de warme zomermaanden 
zijn er mensen op zoek naar onder-
dak. Iedereen van 16 jaar of ouder 
die(langdurig) dak- of thuisloos is, 
kan ‘s nachts terecht in het 
Passantenverblijf aan de 
Arnhemseweg in Amerfoort. Daar krijgt hij/zij een bed, 
een douche, een warme maaltijd en ontbijt. 
We kunnen door onze bijdrage ervoor zorgen dat deze 
mensen ook tijdens zomerse warmte niet in de figuurlij-
ke kou hoeven te staan.

KERK IN ACTIE ZOMERZENDING 
OP 17 AUGUSTUS

Collecte Kerk in Actie Zomerzending -
 Ken je buren!

Op zondag 17 augustus 
collecteert Kerk in Actie 
voor het zendingswerk. 
Centraal staat
hierbij de christelijke part-
nerorganisatie JCJCR 

(Jerusalem Center for Jewish-Christian
Relations), die via een uitwisselingsprogramma Joodse 
en christelijke Palestijnse kinderen
met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd 
van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over 
elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de 
schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten 
elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de 
anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en 
ontmoetingen 
voor de docenten. De ontmoetingen helpen om de voor-
oordelen weg te nemen.
 Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren 
begrijpen, geeft dat hoop voor 
de toekomst. De opbrengst van deze zendingscollecte is 
bestemd voor dit vredeswerk 
in Israël en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie 
wereldwijd. Helpt u mee?

 

De Eshof heeft een nieuwe website!

WWW.PGDEESHOF.NL

Op de site vindt u: alle vertrouwde 
onderwerpen terug, zoals u gewend 
bent. Zoals:

- de kerkdiensten
- de liturgie
- de agenda
- de organisatie
- de activiteiten
- de rondom

- en meer!

Alles is toegankelijker voor u gemaakt. Kijk rustig rond 
en u zult ontdekken dat alles makkelijker te vinden is. 

Om het nóg makkelijker te maken is het adres van de 
website ook veranderd. U vindt de Eshof via dit adres:
 
WWW.PGDEESHOF.NL

(op de oude site zullen we u doorverwijzen, mocht u het 
even vergeten zijn.

BESLOTEN GEDEELTE.
Er is nog steeds een besloten gedeelte op de site. Om in 
te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord 
nodig. 

Had u al een gebruikersnaam, dan kunt u gewoon met 
uw oude gegevens inloggen (via tabblad “de Eshof”)

* Weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u direct 
een nieuw wachtwoord aanvragen via 'Wachtwoord 
vergeten?'

Had u nog geen gebruikersnaam, maar uw emailadres 
was bij ons bekend, dan hebben we u een gebruikers-
naam gegeven.

Mensen die al een gebruikernaam hadden of er een van 
ons kregen, hebben van ons een email ontvangen met 
daarin bovenstaande informatie.

In de email staat dat we de website toegankelijker heb-
ben gemaakt voor u. Dat hebben we o.a. gedaan op de 
voorpagina in de linkerkolom. Daar vindt u:
- de eerstvolgende kerkdienst en
- de liturgie en uitleg
- een knop 'Dienst Live'  
En als er belangrijk nieuws is vindt u dat ook hier.

Bij de tabbladen kerkdiensten en agenda vindt u altijd 
de activiteiten vanaf de dag dat u kijkt. Geen zoeken 
meer naar de eerstvolgende kerkdienst.

En kijkt u eens bij 'De Eshof' naar de Historie of de 
Wijken. Ook hier denken we dat de informatie mooier 
gepresenteerd is.

Nieuwsgierig geworden? Kijkt u rustig eens rond. U 
zult zien dat alles makkelijk te vinden is.

Wilt u het besloten deel bekijken, maar hebt u nog geen 
gebruikersnaam, vraag deze dan aan via het tabblad 'De 
Eshof'.  Uw gebruikersnaam moet dan nog wel door 
ons geactiveerd worden. Dus even geduld, wij proberen 
het snel te doen.

Tot ziens op WWW.PGDEESHOF.NL! 

DeEshof Webteam - Sierouw de Vries en Inge Pie
webteam@pgdeeshof.nl
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Musical Ruth maakt grote indruk
HOEVELAKEN- Na een repetitieperiode van 
9 maanden vonden in het weekend van 24 en 25 
mei één try-out en drie voorstellingen van de 
Bijbelse musical Ruth plaats in De Eshof. Het 
verhaal over crisis, hoop en trouw kwam bij 
veel musicalgangers flink binnen. 
“Uit het leven gegrepen!”, “Ontroerend” en “Ik 
vergat alles om me heen” zijn kreten die na 
afloop van de voorstellingen te horen waren. 
Ook de groep van De Zonnebloem, die bij de 
try-out aanwezig was, heeft enorm genoten. 
“Het was prachtig, ik heb twee uur lang nauwe-
lijks pijn gehad”. De missie van regisseur 
Marcel Willems is geslaagd: “We gaan het 
publiek iets heel moois cadeau doen!” sprak hij 
bij wijze van aanmoediging tot de musical-
groep, vlak voor de voorstelling. 

Een indrukwekkend geheel van zang, muziek, acteer-
werk, decor, licht, kostuums en videobeelden, op een 
gigantisch - voor de gelegenheid gebouwd - podium, dat 
is kortgezegd Musical Ruth in Hoevelaken. Zeventien 
liederen én de duistere - maar domme - figuren Dinges, 
Ozzi en Ozi smeden het verhaal aan elkaar. Ze voeren 
het publiek via “lange wegen” “naar de hoop op beter 
leven”, een verhaal van graf tot wieg. 

Het begint beroerd. Drie in zwart gehulde vrouwen bij 
het graf van hun mannen: de treurige afloop van een 
vlucht naar het buitenland. Naar Moab nog wel! Is de 
crisis dan zo erg, dat je de stad van brood achterlaat en 
je inlaat met een stelletje tuig?! 

Noömi besluit terug te gaan naar Betlehem. De 
Moabitische Orpa kan die grens niet over. Ze ziet tot 
haar verdriet haar schoonzus Ruth - als daad van trouw - 
met haar schoonmoeder Noömi meegaan. Een land dat 
Ruth niet eens kent! 

Dat levert geheid geroddel op in Betlehem! En stel je 
voor dat Ruth dan ook nog eens verliefd wordt. Niet 
helemaal toevallig, daar zorgt Noömi wel voor. Een ses-
sie bij de schoonheidsspecialist en Ruth is klaar voor 
haar stappen op het liefdespad. 

De slapende liefde ontwaakt op het maaiveld –er kan 
weer worden geoogst! Ruth wordt verliefd op Boaz. 
Verre familie nog wel. Handig om daarmee te trouwen 
en een kind te krijgen, want dat is je pensioengarantie! 
Maar dan moet Dinges wel nog even officieel afstand 
doen van zijn eerste recht als ‘losser’. 

Dinges heeft eigenlijk overal wel oren naar, behalve 
naar een huwelijk. Hem niet gezien! En zo komt het van 
een huwelijk tussen Ruth en Boaz. Met een jurk, een 
pak, een bruidsboeket en een losbandige ambtenaar. Als 
het huwelijk ook nog met een zoon bezegeld wordt, en 
Orpa ten slotte toch naar Betlehem komt, kan het geluk 
niet op! Alleluja! 

Met alle uitvoeringen een staande ovatie, liet het 
publiek weten onder de indruk te zijn. Ook de musical-
groep zelf was onder de indruk. “We zijn niet alleen 
gegroeid in ons spel en zang, maar ook naar elkaar toe!” 
Wat een geweldige groep mensen, ook achter de scher-
men, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. 
Met grote dank aan regisseur Marcel Willems en regie-
assistent Ruth Bouwstra, muzikaal leider Sipko van 
Gent, koorrepetitor en dirigent Lodewijk de Vries, en 
natuurlijk initiatiefneemster en producent Nel 
Stoffelsen. Met drie musicals (Ester, Maria en nu Ruth) 
is met recht sprake van een traditie. Er wordt nu al 
gevraagd wanneer de volgende musical is! 

Kirstin Siteur
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College van Kerkrentmeesters

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.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, Fokke Kooistra

Distributie: H. van Reijendam  tel 2580664.            
                 email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het september nummer is 
dinsdag 26 augustus
Inleverdatum voor het oktober nummer is 
dinsdag  30 september.
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?

Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".

U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Administratie

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de reis naar 
Lourdes met vertrekdatum 10 september.
Het is een 9 daagse reis die we afsluiten met een bezoek 
aan Bernadette in het Klooster St. Gillard te Nevers 
waar we ook gaan overnachten. 

DE OVERNACHTING BIJ BERNADETTE  IS 
EEN ZEER SPECIALE ERVARING
 DIE WIJ U EXTRA AANBIEDEN! 

De voorlichtingsdagen zijn inmiddels geweest, de aan-
kondiging en alle informatie kunt u nog terug lezen in 
twee voorgaande parochiebladen. Voor nu  kunt u zich 

vervoegen bij de contactpersoon in uw eigen parochie. 
De inschrijving sluit zo halverwege juli het is niet erg 
indien het een paar dagen later is.

WIJ HOPEN U TE MOGEN BEGROETEN, 
NAMENS DE WERKGROEP HEEL GRAAG 

TOT ZIENS.

Willie van de Brug 
033-4951720
06.21410286
geloofopreis@gmail.com
www.geloofopreis.nl

Laatste aankondiging Lourdesreis

Collecteoverzicht mei 2014 
 
Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk    Bedrag  

4-mei  PKN missionair werk 94,21  Noodfonds Diaconie    74,17  
11-mei  Hulpdienst Hoevelaken 193,07  Muziek/Liturgie   138,30  
18-mei  PKN missionair werk 146,80  Onderhoud Gebouw  146,52  
25-mei  Straatpastoraat A'foort 129,58  Jeugd/Jongerenwerk  111,40  
      

   Totaal Euro  563,66             Totaal  Euro   470,39  
       
 Collectebeheerder Max van Deuveren

Actie Kerkbalans 2014
Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2014 is toegezegd een bedrag van EURO 115.875 hiervan is tot met 21 juni                  
binnengekomen een bedrag van EURO 63.248  dit is 54,6 % van het toegezegde bedrag. In de resterende maanden         
van 2014 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 52.627
 

Namens het College van Kerkrentmeesters.
F. Schimmel, administrateur


