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Seidenschleier

Nach Jahren von Verdruß
bist Du jetzt wieder geschmückt

mit einem Seidenschleier,
einst zerfetzt durch Freund und Feind.

Ohne Groll umschließt
die Vergangenheit meine Seele.
Narben sind am Auge entrückt

durch einen Teppich von Blättern,
hingelegt für einen mutigen Besucher,
der nachsinnt über die Vergangenheit.

Die Natur ist nicht nachtragend,
aber hält in Schichten fest

wie die Zeit mit ihr umging.
Viele Bäume waren auch verstümmelt,

aber der Untergrund
hob genug Samen auf

um die Wunden zu heilen.

Konrad Lux

Zijden sluier

Na jaren van verdriet
ben je nu weer getooid
met een zijden sluier,

ooit aan flarden gescheurd door vriend en vijand.
Zonder wrok omsluit het

verleden mijn ziel.
Littekens worden aan het oog onttrokken

door een tapijt van bladeren,
uitgerold voor een moedige bezoeker,

die mijmert over het verleden.
De natuur trapt niet na,
maar houdt in lagen vast

hoe de tijd met haar omging.
Veel bomen hadden ook geen lichaam meer,

maar de ondergrond
bewaarde genoeg zaden 
om de wonden te helen.

Konrad Lux

In juli waren wij een paar dagen in de Belgische plaats Ieper, waar in de Eerste Wereldoorlog zwaar werd gevochten. Nog steeds wordt 

daar elke dag (!) bij één van de poorten om acht uur 's-avonds o.a. de "Last Post" geblazen ter nagedachtenis van de vele doden, die er 

tijdens deze oorlog zijn gevallen. Het was indrukwekkend mee te maken hoe stil de honderden mensen waren, die zich op die plek 

hadden verzameld.

 

Ook hebben we verschillende plaatsen en musea bezocht, waar je aan de verschrikkingen van 100 jaar geleden wordt herinnerd. 

Eén van deze plaatsen was een (deels gerestaureerde) Duitse stelling, genaamd Bayernwald, dichtbij het plaatsje Ieper in het zuidwes-

ten van België. Daar staat een gedenksteen met het bovenstaande gedicht.

Bij het lezen daarvan moesten wij onwillekeurig ook denken aan de slachtoffers van de MH17-ramp.....

Tom en Amrie Kuipers



zondag 07 september  10.00 uur ds. E. Boot; Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Landelijke kerken

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

zondag 21 september  10.00 uur ds. E. Boot Vredeszondag / Startzondag
     m.m.v. Cantorij en Pauluskoor
     Collecten: Vredesweek PKN, Pastoraat 

zondag 28 september  10.00 uur  ds. E. Boot
     Collecten:Startzondag, Muziek en liturgie

zondag 05 oktober  10.00 uur ds. D. Soeteman (Israelzondag)
     Collecten:Kerk en Israel PKN, Noodfonds Diaconie

zondag 12 oktober  10.00 uur ds E. Boot (Werelddiaconaat)
     Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Onderhoud gebouw

zondag 19 oktober  10.00 uur  ds. E. Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk

zondag 26 oktober  10.00 uur  ds. M. van Giezen (Zeist)
     Collecten: Hervormingsdag PKN, Vorming & Toerusting

zondag 02 november  10.00 uur ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij
     Allerheiligen, Maaltijd van de Heer
     Collecten: Hospice Nijkerk, Landelijke kerken

zondag 09 november  10.00 uur  ds. E. Boot  Willibrordzondag
     Collecten: Kerk in Actie Najaarszending

zondag 16 november  10.00 uur  ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Cantorij

zondag 23 november  9.30 uur  ds. E. Boot   Solidaridad Dienst in Pauluscentrum
     m.m.v. de Cantorij en Pauluskoor
     Collecten: Missionair werk PKN Collecten: Missionair werk PKN

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda

dinsdag 02 september  18.00 uur  wijkteam 6, de haen

donderdag 04 september  20.00 uur  vergadering moderamen, de eshof 

maandag 08 september  20.00 uur instructie basiscatechese, de eshof

woensdag 10 september  10.00 uur wijkteam 5, van dedemlaan 9
    20.00 uur  diaconie, de eshof 

dinsdag 16 september  20.00 uur leiding kinderdienst, de eshof
    20.00 uur  wijkteam 7, gravenhof 4

maandag 22 september    Pace e bene! Start wandelreis 

woensdag 24 september  20.00 uur  commissie vorming & toerusting, lindenlaan 18

donderdag 25 september  20.00 uur  vergadering kerkenraad, de eshof 

zaterdag 04 oktober  10.00 uur  bezinningsdag kerkenraad

maandag 06 oktober   20.00 uur  gesprekskring van jonge volwassenen, de Eshof 

donderdag 09 oktober  20.00 uur  vergadering moderamen, de eshof 
    
dinsdag 14 oktober      13.30 - 16.00 uur  activiteitengroep, de eshof
    20.00 uur  Die Zauberflöte, de eshof

woensdag 22 oktober  20.00 uur  diaconie, de eshof

donderdag 23 oktober  20.00 uur  vergadering kerkenraad, de eshof 

woensdag 29 oktober     13.30 uur - 16.00 uur  activiteitengroep, de eshof 

maandag 03 november  15.00 uur  vergadering  wijkteam 4, gerstkamp 3
    20.00 uur  Gesprekskring van jonge volwassenen, de eshof
    20.00 uur  Contactavond voor mantelzorgers, de eshof

dinsdag 11 november     13.30 uur - 16.00 uur  activiteitengroep, de eshof

dinsdag 18 november  20.00 uur  wijkteam 7, smalle streek 12

donderdag 20 november  20.00 uur  Vergadering Moderamen, de Eshof

woensdag 26 november     13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof
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BEVESTIGING EN HERNIEUWDE 
VERBINTENIS

Op zondag 7 september zal een aantal mensen in een 
ambt worden bevestigd. Heerlijk, zo’n kerkdienst! Een 
feest om mensen te begroeten die het team van ambts-
dragers komen versterken. Een bijzondere kleur aan de 
viering zal de medewerking van gospelkoor Free geven.
Nel van Rietschoten zal worden bevestigd als ouderling. 
Ook Jac van Hoeijen wordt ouderling, met als bijzonde-
re functie die van voorzitter van de kerkenraad. Ellen 
van der Linden zal diaken worden. Ook Anja en William 
Bouw worden diaken: zij zullen, net als José en Klaas 
van Dasselaar, samen een duo-diaken zijn.

Er is ook iemand die haar ambtstermijn zal verlengen 
met een paar jaar. Er blijkt een naam te zijn voor wat 
betreft de officiële liturgische kant hiervan: ze worden 
niet ‘herbevestigd’, maar gaan een hernieuwde verbinte-
nis aan.
Dit geldt voor Quirina Schipper (Lindenhof 36). Ze is 

inmiddels vier jaar diaken en doet het werk met heel 
veel plezier. De samenwerking met de andere diakenen 
vindt ze prettig. Ze kan goed organiseren. En ze houdt 
ervan praktisch bezig te zijn voor een ander. Ook in haar 
privéleven zijn er verschillende mensen voor wie ze als 
mantelzorger actief is. Graag wil ze haar talenten nog 
twee jaar voor de diaconie inzetten.

Ook Jan Vogel wil bijtekenen 
voor een volgende termijn. 
Hij was de afgelopen acht jaar 
ouderling met als speciale 
taak de oecumene. Jan is ech-
ter op 7 september niet aan-
wezig. Zijn hernieuwde ver-
bintenis zal daarom in januari 
plaatsvinden.

En we weten van nog 
iemand anders dat ze in 
januari bevestigd zal wor-
den: Jantine Dijkstra zal dan 
het ambt van ouderling op 
zich nemen. Op 7 september 
is ze niet in het land. Ze 
gaat zich echter de komende 
maanden al wel enigszins 
inwerken. En op 25 januari 

zullen we haar officieel als ambtsdrager begroeten.

De ambtsdragers die op 7 september bevestigd zullen 
worden, stellen zich aan ons voor.
Anja Bouw schrijft bij de foto van hen beiden: “Wij zijn 
William en Anja Bouw. William is opgegroeid in 
Zwartebroek en ik in Nijkerkerveen. Na ons huwelijk in 
2008 hebben we ervoor gekozen om in Hoevelaken te 
gaan wonen. We hebben 2 kinderen, Lisa van 3 jaar en 
Lucas van 9 maanden.
William wilde al langere tijd vrijwilligerswerk voor de 

kerk doen. Er was echter door zijn werk en studie niet 
genoeg tijd om dit erbij te doen. William heeft vorig jaar 
september zijn studie succesvol afgerond. Toen er werd 
gevraagd of hij bij de diaconie wilde komen hoefde hij 
er niet lang over na te denken. Graag wil ik William 
ondersteunen bij deze taken. Daarom hebben we ervoor 
gekozen een duo-diakenschap aan te gaan. We hebben 
zin om aan de slag te gaan.”

Nel van Rietschoten schrijft: “EVEN 
VOORSTELLEN…… Voor degenen die mij nog niet 
kennen: mijn naam is Nel van Rietschoten-Stehouwer, 
samen met mijn man Kees woon ik bijna 35 jaar in 
Hoevelaken. We hebben 3 kinderen die allemaal 
getrouwd zijn en inmiddels 6 kleinkinderen.
Toen wij in Hoevelaken kwamen wonen was het kerke-
lijk best wennen. Federeren met hervormden bracht bin-
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nen de Eshofgemeente de nodige onrust mee.
In de loop der jaren zijn we de Eshofgemeente leren 
waarderen en ons thuis gaan voelen. Je thuis voelen kan 
volgens mij alleen als je ook deel wilt uitmaken van een 
gemeenschap en je in wilt zetten voor die gemeenschap. 
In 1e instantie was ik betrokken bij de kinderneven-
dienst maar als je kinderen volwassen worden ontstaan 
er bij jezelf ook andere interesses. Zo’n 13 jaar geleden 
werd ik ouderling in wijk 2. Een leerzame periode, ook 
voor mezelf; door actief bezig te zijn voelde ik ook een 
grotere betrokkenheid. Na 5 jaar ben ik ermee gestopt.
Per 1 januari dit jaar ben ik gestopt met mijn werk en 
kwam er meer tijd vrij. Een goed moment om weer mijn 
steentje bij te gaan dragen. Het  leek me leuk om weer 
in wijk 2 te gaan werken, samen met het wijkteam. 
Mooi ook dat mij de gelegenheid geboden wordt om de 
cursus pastoraal medewerker te volgen. Op die manier 
hoop ik zelf wat extra bagage mee te krijgen die ik als 
ouderling kan gebruiken.”

Ellen van der Linden vertelt: “Ik heb een rooms-katho-
lieke achtergrond. Door een gesprekskring bij Dirk 
Monshouwer ging ik echter steeds meer vragen stellen 

bij het rooms-katholieke geloof. Ik had zo mijn twijfels 
bij het geloof in het vagevuur en de bemiddeling door 
Maria. Tegelijk voelde ik me steeds meer thuis bij de 
protestantse wijze van geloven. Daarom besloot ik om 
belijdenis te doen in de Eshof. Dat gebeurde met 
Pinksteren 2001. Sindsdien ben ik op verschillende 
manieren actief geweest. Acht jaar heb ik de kinder-
dienst geleid. Twee jaar was ik basiscatecheet en op het 
moment ben ik betrokken bij de activiteitenmiddagen. 
Ook ben ik sinds anderhalf jaar contactpersoon in wijk 
5.
Ik houd ervan met kinderen om te gaan. Ik geniet van 
hun puurheid en eerlijkheid en de wijze waarop ze nog 
onbevooroordeeld naar de wereld kunnen kijken. Nu wil 
ik wel een tijdje diaken zijn, omdat ook het werk van de 
diaconie me aanspreekt. Niet direct met kinderen, wel 
praktisch en betrokken op mensen. Ik voel me in mijn 
element als ik praktisch bezig kan zijn. Zoals afgelopen 
december met de kerstmiddag. Ik vind het fijn eraan 
mee te werken een atmosfeer te creëren waarin mensen 
zichzelf kunnen zijn.”

Jac van Hoeijen schrijft: “Zondag 7 september word ik 
bevestigd als ambtsdrager, dus even voorstellen in 
‘Rondom’. Misschien overbodig, want iedereen die wel 
eens in de Eshof komt, weet vast wie Jac. van Hoeijen 

is. Vrijwel wekelijks bezoek ik de dienst in de Eshof. 
Grote kans dat u mijn gezicht als kerkganger herkent, of 
als bas in de cantorij, of als koster. Daarnaast heb ik 
drie eerdere ambtsperiodes achter de rug. Eén als diaken 
en twee als pastoraal ouderling.
Sinds december 1982 woon ik in Hoevelaken. Ik ben 
getrouwd en onze kinderen, Christian, 
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In mijn komende ambtsperiode  hoop ik de rol van 
voorzitter te vervullen, waarmee ik het stokje van Frits 
Harmsen overneem. Frits heeft gedurende vele jaren als 
voorzitter de Eshofgemeente gerepresenteerd. Met toe-
wijding en grote inzet  was Frits het gezicht van onze 
gemeente, naar buiten zowel als intern.
Ook ik wil, zoals Frits, het gezicht en aanspreekpunt 
zijn van onze Eshofgemeente. Niet als een soort kloon 
van Frits, maar vanuit mijn eigen persoonlijkheid en 
stijl en met eigen accenten. Ik wil een open en bereik-
bare voorzitter zijn, met aandacht  voor alles wat leeft  
in de gemeente in het algemeen en in de taak- en werk-
groepen in het bijzonder.
Van belang vind ik dat we als kerk open in de maat-
schappij blijven staan. Ook de continuïteit van jeugd- 
en jongerenwerk, door alle leeftijdsgroepen heen, is 
zo’n punt. Gelukkig zijn er veel mensen die hun steen-
tje bijdragen aan allerhande activiteiten voor de jeugd. 
Maar toch, de ideale kerkenraad is een afspiegeling van 
de gemeente, daar ben ik van overtuigd.  Het vacant 
zijn van de posten van jeugdouderling vind ik het groot-
ste gemis.
Onze kerkgemeenschap vormen we met elkaar, jong en 
oud, oud en jong. We hebben elkaar nodig, doen dingen 
samen, maar doen activiteiten soms ook leeftijd gebon-
den. Ouderen en jongeren, we hebben elkaar nodig om 
van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met deze 
overtuiging stap ik mijn vierde ambtsperiode in.”

AFSCHEID

Nieuwe ambtsdragers – en daarnaast moeten we helaas 
ook oude uitzwaaien. Het betreft Max van Deuveren, 
Marjan van Wageningen, Trix Kalksma en Frits 
Harmsen.

Max heeft er vier jaar in 
het College van 
Kerkrentmeesters op zit-
ten. Hij stopt nu als 
ambtsdrager, maar blijft 
wel het beheer van de 
collectes doen.

Marjan is aan het einde gekomen van acht jaar lid van 
het College van 
Kerkrentmeesters. Ze is 
vanaf september geen 
ambtsdrager meer, maar 
ook zij blijft actief: ze 
blijft de vaste contactper-
soon voor Annie 
Schuurman en de coördi-
natie van de exploitatie 
van het kerkgebouw zal 
onder haar hoede blijven.

Trix Kalksma heeft twee termijnen als ouderling erop 
zitten, dus was ook acht 
jaar ambtsdrager. Ze heeft 
het werk steeds met veel 
plezier gedaan en is vooral 
het bezoeken van gemeen-
teleden nog niet zat. Ze zal 
daarom als contactpersoon 
daarmee verder gaan in de 
wijk waaraan ze al die tijd 
verbonden was, wijk 7.

Frits Harmsen heeft er een ongekend aantal jaren als 
ambtsdrager op zitten: bijna zeventien. In november 
1997 volgde hij Arie van der Burg op als voorzitter van 

de diaconie. Dit was hij 
vijf jaar. Toen is hij in 
november 2002 herbeves-
tigd als ambtsdrager, maar 
nu als ouderling met als 
bijzondere taak die van 
voorzitter van de kerken-
raad. Na een herbevesti-
ging in januari 2007 en 
opnieuw (voor twee jaar) 
in 2011 is voor hem nu het 

moment gekomen waarop hij het stokje door kan geven 
dankzij Jac van Hoeijen, die het voorzitterschap op zich 
wil nemen. En ook Frits blijft actief op verschillende 
fronten, in ieder geval als voorzitter van de reiscommis-
sie.

Max, Marjan, Trix en Frits, namens de Eshofgemeente 
heel erg bedankt voor de inzet van jullie talenten voor 
de kerkgemeenschap gedurende al deze jaren!

8
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STAGIAIRE MARJOLEN VEERBEEK

De gezichten van de nieuwe ambtsdragers zijn mis-
schien bij iedereen wel bekend. Maar op 7 september 
zal er ook een nieuw gezicht te zien zijn. Marjolen 
Veerbeek, student aan de HBO-opleiding theologie van 
Windesheim, zal aan de kerkdienst meewerken. En na 
de dienst kunt u haar natuurlijk nader leren kennen. Ze 
zal er het komende jaar vaker zijn. Ook bij het derde 
leerjaar van de opleiding hoort een stage op verschillen-
de fronten.
Elders in het kerkblad stelt ze zichzelf voor. Hier alvast 
een foto van Marjolen.

OECUMENISCHE VIERING IN DE 
VREDESWEEK

Op 21 september vieren we met onze buren van de 
Paulusgemeenschap de startzondag. Evert Veldhuizen 
schrijft daar op een andere plek meer over.
Hier wil ik enkel kort ingaan op de kerkdienst. Een vie-
ring rond het thema ‘wapen je met vrede’. Linda de 
Wals zal dat thema verbinden met het slot van het boek 
Jona en met de gelijkenis van de ongelijk bedeelde dag-

loners in de wijngaard 
(Matteüs 20,1-16). De 
volgende dag, maandag 
22 september, zullen 
Linda en Yvonne de Gier 
met een groep van zo’n 
acht mensen naar Italië 
afreizen om daar in het 
voetspoor van Franciscus 
van Assisi een voetreis te 
gaan lopen met als motto 
‘pace e bene’, vrede en 
goeds. Een bezinning in 
de natuur op wat vrede is. Een bezinning met hart en 
ziel. Ook dit thema, door de PKN gekozen voor de 
startzondag van dit jaar, zal in de viering een rol spelen.

‘NIEUWE’ CONTACTPERSOON

Contactpersonen worden niet in een kerkdienst beves-
tigd. Wel beloven ze, als ze eenmaal binnen een wijk-
team zijn opgenomen, geheimhouding van wat hen in 
vertrouwen wordt verteld.
Dat maakt hun komen en gaan voor de gemeente wat 
minder zichtbaar. Daarom is het een goede gewoonte 
hen wel in het kerkblad te noemen.
De laatste wisseling van contactpersonen vond afgelo-
pen winter plaats. De nieuwste contactpersoon heb ik 
toen hier in de Rondom genoemd: dat was Anjo Spaan, 
die aantrad in wijkteam 7. Ik ben toen ook iemand ver-
geten te noemen en dat wil ik nu graag goed maken: dat 
is Jeannette van Driel (Peter van der Kieftlaan 19). Ze is 
inmiddels al een half jaar aan het werk als contactper-
soon in wijk 8. Jeannette, mijn excuses dat ik je in janu-
ari niet heb genoemd en fijn dat je dit werk op je hebt 
genomen!

Ellie Boot
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Vrijwillige bijdrage Rondom
WARM AANBEVOLEN
De vakantie periode is weer voorbij en deze Rondom de 
Eshof bevat daarom de nodige informatie over de start 
zondag van het nieuwe seizoen.
Dit is ook het moment voor mij om jullie weer te vra-
gen om een vrijwillige bijdrage voor ons mooie kerk-
blad. 
Om de kosten van het drukken te kunnen betalen vra-
gen wij ook dit jaar weer of julle je vrijwillige bijdrage 
middels bijgevoegde acceptgirokaart wil overmaken op 
de rekening van de penningmeester van Rondom de 
Eshof. Uiteraard mag dit ook electronisch. Graag dan 
wel het kenmerk van de acceptgirokaart in het medede-

lingenveld opgeven. Dit helpt ons in de administratie 
enorm (het komt nl. geregeld voor dat de naam van de 
rekeninghouder niet overeenkomt met de naam in onze 
lijst en dat levert veel puzzel werk op of een onterechte 
herinnering).

Afgelopen jaren is het steeds gelukt de kosten volledig 
kunnen dekken met de vrijwillige bijdrage en ook dit 
jaar zou ik dat graag zien, zodat we geen beroep hoeven 
doen op de kas van onze kerk
.

(Penningmeester Rondom de Eshof)
Harmen Lanser 

In de voorjaarnummers  van de Rondom 1989 vinden 
we onder meer een verslag van de kerkenraad waarin 
onder meer wordt vermeld dat de kerkenraad met spijt 
kennis heeft genomen van de mededeling  van onze 
organist Ronald Doornekamp dat hij afscheid neemt als 
organist.
Andere mutaties in kerkenraad een oecumene; In de 
plaats van mevrouw Tineke Wassink , wordt als afge-
vaardigde naar de Hervormde classis Ede benoemd 
mevrouw Tinie Hulst-Huiskes.
De heer van Gent wordt benoemd tot jeugdouderling en 
de heer van Kooten tot ouderling met bijzondere 
opdracht voor administratie en beheer.
Voorts buigt de kerkenraad zich over de nota 
“Burgerlijke ongehoorzaamheid” Deze nota wordt inge-
leid door  ds. van Reenen die de nota ook al in de clas-
sis Nijkerk heeft behandeld. Opmerkelijk is dat er over 
de in houd van de nota niet wordt gesproken.
Na de zomer zal de heer J. de\Vries  de functie van 
notulist/secretaris overnemen van de heer G. Jellema.
De gemeenteavond van 25 april heeft als thema “heel-
heid der schepping”. Deze avond zal verzorgd worden 
door de heer Kees Both die bekend staat als een deskun-
dige op het terrein van milieu en natuureducatie aldus 
de scribent van de kerkenraad.
De Begroting 1989 tenslotte bedraagt  Fl. 36800,00. 
(1988 was FL. 41000,00).
In het  juni nummer vraagt de diaconie en de ZWO 

groep aandacht voor de arme kant van Nederland en er 
wordt een cursus aangeboden die het wereldvoedsel-
vraagstuk  als thema heeft.
Ds. van Reenen kondigt aan dat hij in de Pinksterdienst 
in een lichte toga zal verschijnen na tientalleen jaren in 
een zwart pak de kansel te hebben beklommen.

Martin Maasland doet verslag van een bezoek aan de 
Petri Nicolaigemeente in Freiberg (DDR voor onze 
nakomelingen) in het hemelvaartweekend (4 t/m 7 mei) 
, de reis werd gemaakt door een elftal uit onze gemeente 
en een uit de Paulusparochie. Het is een bijzonder week-
end geworden niets was onze Oost Duitse broeders en 
zuster te veel om het ons naar de zin te maken zegt 
Martin. Hij vervolgt: “ Op donderdag een vesper in de 
prachtige kerk met twee Silbermann orgels, Vrijdag 
kennis gemaakt met het goedkope maar o zo slecht 
geregelde openbaar vervoer maar uiteindelijk toch de 
mooie stad Dresden bezocht, ’s avonds een diapresenta-
tie over Hoevelaken , zaterdag een discussie dag  met 
als thema “Erziehung zur Gerechtigkeit”, Nuttig en zin-
vol aldus Martin. Zaterdagavond “ein Gemuetliches 
Beisammensein”. en zondag weer naar huis. Een indruk-
wekkende reis die veel stof tot nadenken biedt.
In het juli./ augustus nummer wordt wat teruggeblikt op 
het afgelopen jaar en de redactie wenst ieder een pretti-
ge vakantie.

Fokke Kooistra

De Eshof 25 jaar geleden
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Diaconaal jongerenproject
Een ander soort vakantie? 

SCHOONMAAK - ESHOF - DRINGENDE OPROEP
 
Voor het schoonmaken op de maandagochtend hebben wij dringend mensen nodig.
Door omstandigheden hebben een paar huidige medewerkers helaas moeten stoppen met deze werkzaamheden. 
Daarom een vraag aan een ieder, die op de maandagochtend wat tijd heeft om zo nu en dan een anderhalf tot 
twee uur wil meedoen met het schoonmaken van onze Eshof. Wij hopen dat bij voldoende medewerkers dit 
zou uitkomen dat u maar één of twee keer per kwartaal nodig zou zijn.

Graag opgave aan:
Annie Schuurman of Gosse van Dijk. 

\
Namens alle medewerkers

Gosse van Dijk

Als de wereld van ons is,
Dan zijn er geen grenzen.

Daar droom ik van,
Een grensloos bestaan.

Als de wereld van ons is,
Dan draait het om mensen.

Daar gaat het om,
Daar moet het om gaan.

~Marco Borsato~

Wil jij graag wat voor een ander doen? Wil jij jezelf ontdekken? Een ander soort vakantie? 
Gezellig met een groep op reis? Of ben je gewoon nieuwsgierig? 

Dan is het diaconale jongerenproject iets voor jou! Na Roemenië, Oekraïne en India gaan we voor een tweede 
keer naar Moldavië. 
In Nederland doe je de voorbereiding: we doen acties, teambuildingsactiviteiten en andere gezellige activitei-
ten. 
Daarna gaan we keihard aan het werk in Moldavië. Je maakt het verschil in het leven van een ander, en krijgt 
daarvoor een onvergetelijke ervaring terug.

Tijdens de startzondag, op 21 september, geven wij een presentatie over het project. We geven dan wat meer 
informatie over de reis, en alles wat daarbij hoort. Wij kijken met veel plezier naar jullie uit 

Namens het projectteam
David Roelofs en Jessica Hofman
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De vakantie is voor de meeste gemeenteleden voorbij. We kunnen weer vol energie en goede moed 
aan de slag, ook in de kerk.

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe seizoen met een startzondag, die zal worden gehouden op zondag 21 sep-
tember. We hebben een programma gemaakt dat voor elk wat wils bevat. 

Het thema van de dag: met hart en ziel!
10.00 uur: in de oecumenische ochtenddienst, die in de Eshof wordt gehouden, zullen de voorgangers in deze 
dienst (Ellie Boot en Linda de Wals) aandacht schenken aan het bovenstaande thema. Ook Vredeszondag zal wor-
den gememoreerd. Na de dienst drinken we samen koffie/thee/fris. 

Vanaf ongeveer 11.45 uur zijn de volgende activiteiten gepland, deze lopen deels parallel. 
Let op de aankondigingen!

•	 Met name voor de jongeren: informatie over het nieuwe diaconale project. Na de indrukwekkende en succes-
volle projecten die we de afgelopen jaren hebben gehad wordt nu een reis voorbereid naar Moldavië.                                               
Doelgroep: jongeren van 16 – 20 jaar.

•	 Ook voor de jongeren: informatie over de ongerenmusical. Samen met leeftijdsgenoten iets moois op de plan-
ken zetten!                                          Doelgroep: jongeren van 12 – 18 jaar.

•	 Wandeling: de dag na de startzondag vertrekt een groep wandelaars naar Italië. Onder het motto ‘Vrede en 
alle goeds’ lopen zij een deel van een Franciscaanse pelgrimsroute. Een korte wandeling deze ochtend met 
leden van de groep om gedachten uit te wisselen: wat roept de tocht bij je op? 

•	 Ook voor de kinderen zal er een activiteit georganiseerd worden waar ze met hart en ziel aan kunnen mee-
doen!

•	 Natuurlijk zal de commissie voor vorming en toerusting het V&T-programma van het komende seizoen pre-
senteren. Daarnaast zal er informatie worden gegeven over activiteiten in het kader van de maand van de 
aandacht.

•	 Met hart en ziel ontmoeten: voor degenen die het gewoon prettig vinden om wat uitgebreider bij elkaar te 
zitten en een flinke boom op te zetten. Dat kan zijn over waar je met hart en ziel voor gaat, over je passie, over… 
Om het gesprek op gang te brengen hebben we mensen die met hart en ziel over een onderwerp kunnen vertellen 
gevraagd vast ‘een aftrap’ te doen. Misschien leuk om zelf iets mee te nemen waar je met hart en ziel over kunt 
vertellen? Ook daarvoor is ruimte op het ‘Open Podium’. Zo ontmoeten we elkaar met hart en ziel!

12.45 uur: start van het traditionele moment van samen zingen van een aantal 
bekende en nieuwe liederen. Wellicht met begeleiding van een nieuwe, verse 
band.

13.15 uur: afsluiting van de startzondag met een lunch. 
We hopen dat velen van u zullen meedoen met het hele programma of met een 
deel ervan. U bent van harte uitgenodigd!

Namens de voorbereidingscommissie,
 EvertVeldhuizen

Startzondag, 21 september
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie

De collectes van de komende weken 
Op 7 september Stichting Hulpdienst Hoevelaken:
We vragen aandacht voor een fantastische plaatselijke 
stichting: Zij staan klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld 
de pedicure, dokter of ziekenhuis, waarbij ze u ook, 

desgewenst, bij het artsenbezoek 
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 worden voor ondersteuning. Deze 
fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Op de leestafel in 
de hal van De Eshof vindt u de folder van deze stich-
ting. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

14 september 2013 JOP Jeugdwerk PKN: Je bent jong 
en je gelooft!
“Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door 
God.” Dat is het verlangen van JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Daarom wil 
JOP missionair present zijn in de
jeugdcultuur.  Aan de hand van een online game heeft 
jongerenwerker Martijn Ouwerkerk uit Zaandam een 
nieuwe manier gevonden om vanuit de kerk met jonge-
ren in contact te komen. De online game daagt jongeren 
uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. 
Martijn begeleidt de jon-
geren en wil samen met 
hen ontdekken hoe God 
een rol speelt in hun 
levensverhaal. JOP 
vraagt uw bijdrage voor 
het werk van Martijn. De 
Protestantse Kerk wil 
nog meer van deze mis-
sionaire jongerenplekken 
ondersteunen. Helpt u 
mee?

Vredeswerk PKN op 21 september Opkomen voor 
vrede en gerechtigheid
In de vedesweek collecteren we voor vredesprojecten 
van Kerk in Actie enPAX (voorheen IKV Pax Christi). 
Projecten die bijdragen aan meer vrede en gerechtig-
heid. In Syrië ondersteunt PAX burgers bij kleinschali-
ge projecten. In Nederland komt Kerk in Actie namens 

de Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer 
zijn van oorlog. Onder het motto ‘Geen kind in de cel’ 
probeert Kerk in Actie, samen met 
anderen, te voorkomen dat kinderen 
van vluchtelingen bij aankomst in 
de gevangenis terecht komen. Kerk 
in Actie ondersteunt ook organisa-
ties die kinderen in asielzoekerscen-
tra helpen hun trauma’s te verwerken. Vrede en gerech-
tigheid dichtbij en ver weg,  daar zet de Protestantse 
Kerk zich voor in. Van harte aanbevolen!  

28 september Startzondag: Maand van de aandacht
In de periode van 23 september tot en met 28 oktober 
2014 organiseren 25 organisaties in de gemeente 
Nijkerk de Maand van de Aandacht. Speciaal voor men-
sen die (soms) gevoelens van eenzaamheid hebben, 
maar ook voor iedereen die graag samen met anderen 
iets wil ondernemen.  Ook De Eshof draagt haar steen-
tje bij. De activiteitengroep onder leiding van Wilma 

van de Kuilen en Ellen van 
der Linden heeft een aantal 
initiatieven, om mensen uit 
een isolement te halen, op 
touw gezet. Met work-
shops, maaltijden en lezin-

gen zal er aandacht zijn voor eenzame mensen en kan 
onderling contact worden bevorderd. Aandacht is het 
mooiste dat je iemand kunt geven en met deze collecte 
is er ruimte voor een extraatje bij koffie/thee 
en de maaltijden. Met uw gift wordt het nog gezelli-
ger!!! 

Op 5 oktober  Kerk & Israël Israëlzondag PKN
In Nederland ontwikkelt de Protestantse Kerk via het 
programma ‘Kerk en Israël’ materialen voor plaatselijke 
gemeenten en worden predikanten toegerust op het 
gebied van de relatie met het volk Israël. In het buiten-
land wordt onder meer Nes Ammim ondersteund, een 
internationale christelijke nederzetting in Galilea. Daar 
krijgen Joodse en Arabische mensen de ruimte om 
elkaar te ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter 
Dronkers daar coördinator van het dialoogprogramma. 
Hij merkt hoe inspirerend het is om dagelijks mensen te 
ontmoeten die de strijd voor vrede en gerechtigheid niet 
opgeven. De Protestantse Kerk werkt aan een oplossing 
voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse 
erkenning en het wegnemen van vooroordelen. Mede 
door onze steun mogelijk!
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Bibliodrama jaargroep van 
Weg van Verhalen

“Vertel het me en ik zal het vergeten. 
Laat het me zien en ik zal het onthouden. 
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen 
maken.”                   Confucius

Uitnodiging om mee te doen met de biblio- 
drama jaargroep in Eemnes

Heilig spel en toch geen spelletje. Geloven met je ver-
stand en tegelijk beleven met je ziel.

De afgelopen jaren hebben we voor diverse kerken in de 
regio bibliodrama groepen geleid. In drie avonden heb-
ben we mensen laten kennismaken met het spelen van 
een Bijbelverhaal. We willen nu graag een jaargroep van 
maximaal 10 avonden aanbieden voor deelnemers uit de 
hele regio. De meerwaarde van zo’n cyclus is dat deel-
nemers meer ervaren worden in de techniek van biblio-
drama, waardoor het spel zich kan verdiepen. 
Vervolgens kan er meer persoonlijke ontwikkeling en 
ontdekking ontstaan.

Voor wie het niet kent: Bibliodrama is het spelen van 
een Bijbelverhaal, van Bijbelse personages of situaties. 

Het is geen toneelstuk waarbij je tekst uit je hoofd moet 
leren. Het gaat bij bibliodrama om je eigen beleving van 
het verhaal, in relatie tot je eigen (levens)verhaal. Op 
http://wegvanverhalen.nl/bibliodrama/ is meer informa-
tie over bibliodrama te vinden.

Wie zijn wij: Jan de Vries, geestelijk verzorger op 
Sherpa, een instelling voor mensen met een beperking. 
Simonet Schoon, ambulant begeleider en coach in het 
onderwijs. Beiden actief met verhalen vertellen, doen en 
doorgeven. Zowel het grote verhaal van God en mensen 
als dagelijkse verhalen. Aan verhalen is zoveel te bele-
ven!

We plannen deze jaargroep op dinsdagavonden:
2014: 4 november, 18 november, 9 december.
2015: 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 
         3 maart, 17 maart en 31 maart.

Waar: Plantsoen 25, Eemnes. 
Tijd: 20-22 uur. 
Kosten:  150 Euro.

Van de redactie
"Al met vakantie geweest?" “Nee, wij moeten nog." “Moeten?  Je moet toch niet?" "Nee maar dat zeg je zo."
Hoe vaak moeten we iets, onze tijdgeest eist dat kennelijk. Al vroeg leerde ik dat moeten dwang is en de wil van 
derden. Vaak ben je die derde zelf. De hele dag zijn er dingen die volgens ons zelf moeten. Zelfs op zondag moe-
ten we nodig op bezoek of alvast de komende werkweek voorbereiden. En het eind van het liedje is dat we niet 
meer hoeven of zelfs niet meer kunnen.
Ik kwam hier op doordat we de draad weer op vatten voor de nieuwe Rondom die op tijd klaar moet zijn en  op 
tijd moet worden bezorgd.
Wanneer u dit leest, is het kerkelijk seizoen weer in beeld waar weer veel moet worden gedaan.
Allen weer goede moed toegewenst.

Fokke Kooistra
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Maand van de aandacht

In de week van 25 september tot en met 4 okto-
ber wordt door de Coalitie Erbij jaarlijks de 
Week tegen de Eenzaamheid georganiseerd. In 
de afgelopen jaren is daar op kleine schaal door 
een aantal organisaties in de gemeente Nijkerk 
al aandacht aan besteed.

Sigma wil graag dit jaar het initiatief nemen om in het 
kader van de Week tegen de Eenzaamheid gezamenlijke 
activiteiten te ontplooien of activiteiten die er al zijn 
open te stellen of samen te doen.

Ontmoeting en verbinding staan die week centraal. We 
willen die week dan ook niet de Week tegen de 
Eenzaamheid noemen, maar de Maandvan de Aandacht. 
Over meerdere weken zullen verschillende activiteiten 
aangeboden worden.

In Hoevelaken zetten de Eshofgemeente, Hulpdienst 
Hoevelaken en Sigma (Steunpunt Welzijn Ouderen 
Hoevelaken) zich in voor de volgende activiteiten:

Dinsdag 23 september 2014 van 12.00 tot 13.30 uur een 
gezamenlijke lunch met de soos van het Steunpunt 
Welzijn Ouderen Hoevelaken en de activiteitengroep 
‘de Eshof’ van de Eshofgemeente, senioren die hiervoor 
in aanmerking komen en die benaderd worden door de 

Paulusgemeenschap en de Hervormde Gemeente 
Hoevelaken (Dorpskerk) en opgave naar aanleiding van 
persberichten. De lunch vindt plaats in recreatiezaal ‘De 
Kopperhof’,  Sportweg 25 te Hoevelaken. Er kunnen 
maximaal 75 personen deelnemen en opgave is ver-
plicht. De lunch wordt gratis aangeboden en vervoer 
kan geregeld worden.Opgave vóór 15 september.

Woensdag 1 oktober 2014 is er een creatieve workshop 
in kerkelijk centrum‘de Eshof’, De Veenslag 16 te 
Hoevelaken. Er kunnen maximaal 40 personen deelne-
men en opgave is verplicht. De workshop wordt gratis 
aangeboden en vervoer kan geregeld worden.Opgave 
vóór 22 september.

Donderdag 2 oktober van 12.00 tot 13.30 uur is er een 
verrassingsmaaltijd in recreatiezaal ‘De Kopperhof’, 
Sportweg 25 te Hoevelaken. Aan deze maaltijd kunnen 
maximaal 75 personen deelnemen. Afhankelijk van het 
ontvangen sponsorgeld wordt deze maaltijd gratis aan-
geboden of een kleine eigen bijdrage gevraagd.  Opgave 
is verplicht en vervoer kan geregeld worden.Opgave 
vóór 29 september.

Voor meer informatie en opgave voor de activiteiten en 
vervoer kunt u contact opnemen met Sigma telefoon: 
033 2474830 of jverbeek@sigma-nijkerk.nl

Schaakpartner gezocht!
Oproep van de activiteitengroep

Één van onze deelnemers schaakt graag maar zijn huidige partner heeft helaas geen tijd meer door andere werk-
zaamheden.
Wij zoeken dus een nieuwe schaakpartner.

Beste mensen, wie wil 2× per maand vanaf ± 13.30- 16.00 een middagje schaken?

Kom op, sluit je aan bij onze gezellige groep!!!
Namens de activiteitengroep

Wilma v.d. Kuilen
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Tienerdiensten

 

Hallo TIENERS van 
10 tot 13 jaar!!

Wil jij ook wel eens een kerkdienst meemaken waarin je zelf iets kunt bijdragen?
En vindt je het leuk om na de dienst wat leuks te ondernemen met leeftijdsgenoten?

De tieners uit de basiscatechese groep 2012/2014 hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om zo 
nu en dan nog wat samen te doen. 
Hier hebben we over nagedacht en we hebben het plan om het komende schooljaar zo'n 6 keer iets te organi-
seren. Niet alleen voor deze groep maar voor elke jongere in deze leeftijdscategorie die hier zin in heeft.

DE EERSTE KEER ZAL ZIJN OP DE STARTZONDAG, 21 SEPTEMBER A.S.

We willen dan tijdens de dienst met jullie brainstormen over de invulling van de andere diensten (welke 
onderwerpen spreken je aan en welke activiteiten lijken je leuk....) en na de dienst zal er ook voor jullie wat 
op het programma staan!

KOM JE MEEDENKEN EN DOEN??!!
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Onder de vijgenboom
Kring Spiritualiteit

College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2014

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2014 is toegezegd een bedrag van EURO 115.875 hiervan is tot met 22 
augustus binnengekomen een bedrag van EURO 76.145  dit is 65,7 % van het toegezegde bedrag. In de resterende 
maanden van 2014 moet dus nog een bedrag binnenkomen van EURO 39.730.
 

Namens het College van Kerkrentmeesters
F. Schimmel, administrateur 

In welke woorden kan ik wonen?

In de ouderdom krijgt spiritu-
aliteit een eigen kleur en 
diepgang. Woorden van vroe-
ger worden op hun waarde en 
houdbaarheid bevraagd. Op 
de zoektocht naar zin oriën-
teert men zich op nieuwe, 
persoonlijke woorden. 

In vijf bijeenkomsten naar Pasen toe willen wij deze 
zoektocht thematiseren. We bezinnen ons op de grond-
woorden van de theologie (God, Jezus, Geest, de mens 

en de laatste dingen). We laten ons verrijken door poë-
zie, kunstgeschiedenis en onze verworven levenserva-
ring. We lezen passages uit de boeken van Christa 
Anbeek, Carel ter Linden en Herman Andriessen.

Data:  6,13, 20, 27 okt en 3 nov.
Plaats  Bergkerk tel. 4617917  
Kosten:  50 Euro totaal (incl. materiaal, koffie/thee) 
Opgave: ds. René Rosmolen 033- 4801553 
 r.rosmolen@casema.nl

50,- Euro op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72  t.n.v. 

Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “in welke woorden kan 

ik wonen?”

     

Collecteoverzicht juni 2014   
     
     
Datum  Diakonie  Bedrag   Kerk   Bedrag 
1-6-2014 Hospice Nijkerk  113,10   Vorming & Toerusting 79,85 
8-6-2014 Kerk in Actie  178,42   Onderhoud Gebouw 144,90 
15-6-2014 Werelddiaconaat  173,84   Pastoraat  142,87 
22-6-2014 Hulpdienst Hoevelaken 124,41   Landelijke kerken  89,26 
        
              Totaal Euro  589,77                  Totaal Euro   456,88  
    
           Collectebeheerder                          

Max van Deuveren   
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Dit zijn de namen
DIT ZIJN DE NAMEN
Zes bijeenkomsten over oude wijsheid en 
moderne kunst o.l.v. Ben Piepers

‘En dit zijn de namen…’ zo opent het bijbelboek 
Exodus. Dat is ook de titel van de bekende roman van 
Tommy Wieringa.
Exodus gaat over mensen van alle tijden, ook over jou. 
Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, 
over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover dievan 
farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, door 
de woestijn trekken, oases vinden. Het verhaal is  een 
religieuze zoektocht, oriëntatie op wat groter is dan jij, 
de stem van het Leven, die door alles heen klinkt…

Het boek van Wieringa is een indringende romen over 
de overlevingstocht van vluchtelingen in de steppe en de 
zoektocht van een politiecommissaris in de stad. De 
raakvlakken met het boek Exodus zijn fascinerend, de 
verschillen ook…

Ieder die zich wil verdiepen in bijbel, literatuur en 
moderne kunst, is welkom.Je hoeft geen kennis van bij-
bel of kunst te hebben;een open geest en interesse is 
genoeg.

WERKWIJZE
In vijf bijeenkomsten lezen en bespreken een aantal tek-
sten uit Exodus en kijken naar moderne kunst. De kunst 
is geen illustratie bij het verhaal. Zelaat je nieuw en 
anders kijken naar het verhaal en je eigen 
leven:verhelderend, verwarrend, verrassend…

Op de zesde bijeenkomst bespreken we de roman van 
Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’. 
We gaan ervan uit dat deelnemers deze roman tevoren 
lezen.  Naast inleiding en toelichting is elke bijeenkomst 
interactief, met ruimte voor vragen, gesprek en een 
enkele opdracht.

PRAKTISCHE GEGEVENS 
“DIT ZIJN DE NAMEN”.
De cursus wordt voor de Lucasparochie en andere 
belangstellenden gehouden in Leusden en Hoevelaken:

Leusden: dinsdagavond 19.30-22.00 uur.  
Data: 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december.
Parochiecentrum De Kom, Hamersveldseweg 51, 
Leusden

Hoevelaken: woensdagmorgen 9.30-12.00 uur.
Data: 5, 12, 19 en 26 november, 3 en 10 december.
Pauluscentrum De Veenslag 1, Hoevelaken

De kosten voor de cursus bedragen 35,00 Euro voor zes 
avonden. 
Deelnemers ontvangen elke bijeenkomst de teksten uit 
Exodus met toelichting.
En ook gegevens over de kunstwerken én voor zover 
beschikbaar enige achtergrond.

Aanmelding voor 25 oktober bij de contactpersoon
Leusden: Diana Mol molleusden@planet.nl
Hoevelaken: Riet van Hofwegen rietvhofwegen@hot-
mail.com

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, 
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Jeugdmusical ‘Like’ 
zoekt enthousiaste deelnemers!

Hoe verspreidt een roddel zich via internet? Een schoolkrantredactie gaat de uitdaging aan en 
organiseert een levend experiment op internet. Het loopt al snel behoorlijk uit de hand...

Op 12 oktober zijn de audities en vanaf 26 oktober repeteren we elke zondagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur 
in De Eshof. De drie (!) uitvoeringen vinden plaats in het weekend van 17, 18 en 19 april. 

Ben je tussen de 12 en 18? Zin om met een groep gezellige jonge mensen aan de slag te gaan met zang, dans, 
toneel, decor en muziek? Kom dan naar de informatieavond over de nieuwe jeugdmusical ‘Like’ op 5 oktober 
om 19.00 uur in De Eshof. We vertellen je dan alles over deze musical met cyberpesten als thema. Ook geven we 
workshops zang en toneel om alvast in de stemming te komen.

We hopen dat jullie er ook zin in hebben!

Groetjes van het team van de jeugdmusical,
    Annemieke Huurdeman, David Roelofs en Kirstin Siteur

Bedankje van mw. Vreekamp
Op 25 augustus was ik bij mw. Vreekamp om, namens 
de Eshof, een bloemetje af te geven voor haar verjaar-
dag. Mw. Vreekamp woont in St. Josef en is 90 jaar 
geworden. Ze wil graag een bedankje in de Rondom 
zetten.

Ze zegt:
Bedank iedereen heel hartelijk voor de prachtige bloe-
men. Zo voel ik me echt jarig.

Het gaat goed met me, maar ik vind het jammer dat ik 
niet meer zo goed uit de voeten kan.
Ik heb gisteren ook een hele fijne dag gehad met de 
hele familie en ook al veel bloemen gehad. Ik hou heel 
veel van bloemen.
Ik ben er trots op dat er nog zoveel mensen, ook van 
de kerk, aan me denken.

Iedereen een heel fijn leven toegewenst.
Inge Pie
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Even voorstellen: Marjolen Veerbeek 
stagiaire HBO theologie
Even een berichtje in Rondom ’de Eshof’ om 
mijzelf aan u voor te stellen. Mijn naam is 
Marjolen Veerbeek-Groeneveld en ik ben bezig 
met de opleiding HBO Theologie bijWindes-
heim in Zwolle. 

Ook in dit derde leerjaar hoort daar een stage bij en ik 
ben erg blij en dankbaar dat ik in de protestantse 
gemeende De Eshof een plek heb gevonden om te 
mogen leren en te groeien in het werk van pastoraal 
werker en dat ds Ellie Boot mij daarbij wil begeleiden.

Zelf woon ik in Zeewolde met Henk Jan, mijn man, en 
onze drie dochters Iris, Tosca en Sofie. Wij kerken bij 
de protestante gemeente in ons dorp, een levendige 
gemeente met een nog maar korte traditie. In onze kerk 
zijn we graag actief betrokken en de laatste jaren was ik 
er ouderling met de bijzondere taak de predikanten te 
ondersteunen bij rouw- en trouwdiensten. Naast gezin 
en studie werk ik in Harderwijk als secretaresse in het 
onderwijs. 

Wat zult u merken van mijn aanwezigheid in uw 
gemeente? 

U kunt mij aantreffen in kerkdiensten, bij Eshof-
activiteiten en in pastorale gesprekken, na overleg 
natuurlijk. 
Verder krijg ik dit jaar ook weer een aantal opdrachten 
uit te voeren. Al met al vast een afwisselend en leer-
zaam jaar en ik zie er naar uit te beginnen en u te ont-
moeten!

Met vriendelijke groet,
Marjolen Veerbeek 

Mogen wij even uw Aandacht?

In de periode van 23 september tot en met 28 oktober 
2014 organiseren 25 organisaties in de gemeente 
Nijkerk de Maand van de Aandacht.
Voor mensen die (soms) gevoelens van eenzaamheid 
hebben en voor iedereen die graag samen met anderen 
iets wil ondernemen. Samen eten, samen wandelen, 
samen creatief bezig zijn, samen een spel doen, praten 
en luisteren, samen zingen of naar muziek luisteren.  Er 
zal een gevarieerd programma zijn voor jong en oud.
In de gemeente Nijkerk zijn er structureel al veel activi-
teiten. De Maand van de Aandacht biedt de gelegenheid 
om een keer een voor jou/u nieuwe activiteit uit te pro-
beren. 

Mocht je/u belangstelling hebben voor een activiteit, 
maar vind je/u het prettig om samen met iemand anders 
te gaan of is het vervoer ernaar toe een probleem? Ook 
daar is in die maand aan gedacht. In de folder met het 
programma in deze speciale maand staat hierover infor-

matie. Naast activiteiten zullen er ook inspirerende bij-
eenkomsten worden gehouden.

Er komt een bijeenkomst over bewust en veilig wonen 
voor senioren op 8 oktober  en voor 
diegene onder ons  die geïnspireerd 
wil worden door middel van theater, 
reserveer de avond van 28 oktober! 
Deze avond laat ons nadenken over 
hoe we de drempels van eenzaamheid samen kunnen 
slechten. 

 Mocht je/u belangstelling hebben voor een activiteit, 
maar vind je/u het prettig om samen met iemand anders 
te gaan of is het vervoer ernaar toe een probleem, geen 
zorg. Ook daar hebben we aan gedacht. Kijk op de web-
site www.sigma-nijkerk.nl/maandvandeaandacht of 
neem contact op met Sigma Hermien Stouwdam tele-
foonnummer: 033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl 
Ook kunt u bij Sigma een folder opvragen met het pro-
gramma.

Persbericht: Maand van de Aandacht Nijkerk
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Bericht uit India
Op 25 juli onvingen wij een berichtje uit India met het 
verzoek dit in het augustusnummer van de Rondom op 
te nemen. Het moest dus heel even wachten, maar hier 
is voor u het bericht van Elsbeth.

Hoi allemaal!

Eigenlijk had dit bericht er al een maand eerder in moe-
ten staan, maar bij gebrek aan stroom en internet, is het 
een maand later geworden.

Afgelopen drie maanden heb ik doorgebracht op een 
Don Bosco project in het zuiden van India Coimbatore. 
Wat heb ik veel mogen meemaken en zien. Ik heb de 
jongens echt leren kennen en de Indiase cultuur en 
gewoontes van binnenuit kunnen ontdekken.

Mijn taak op het project was om de kinderen te helpen 
met de dagelijkse dingen, opstaan, naar school brengen 
en halen, huiswerk maken, wassen, etc. Het project had 
ook een Child Line waar ik me veel mee bezig hield. 
Wanneer er een kind rondzwerft op straat kan de Child 
Line gebeld worden. Kinderen kunnen dat zelf doen, 
maar andere mensen kunnen dat ook doen. Wij halen 
hem of haar dan op en gaan op zoek naar familie leden 
waar die kinderen weer terug kunnen. Als dat niet het 
geval is, blijven ze bij ons of gaan ze ergens anders 
heen, maar dat heeft zeker niet de voorkeur. Het streven 
is om alle kinderen terug te brengen bij familie en zo 
nodig eten, drinken en school voor ze te betalen, want 
voor alle kinderen is het, het beste om op te groeien in 
een gezin. Aan het begin deed ik vaak de eerste zorg 
voor de kinderen, wat inhoudt dat je ze gaat wassen, 
nieuwe kleren geeft en wat te eten. Daarna breng je ze 
naar een apart gebouw waar allemaal kinderen verblij-
ven die hier tijdelijk zijn, apart van de jongens die hier 
wonen. Na een tijdje ben ik het wat minder gaan doen, 
want de situaties zijn soms zo moedeloos. Wanneer je 
een jongetje ontroostbaar hoort schreeuwen dat die naar 
zijn moeder wil, je vol wanhoop vastpakt en je niks kan 
doen hakt er wel in.

Ook heb ik een hele boel mooie en positieve dingen 
mee mogen maken. Toen ik aankwam was er net een 
nieuw jongentje gekomen die verslaaft was aan het snui-
ven van een bepaald schoonmaakmiddel. Hij was enorm 
dun zat vol met schammen en wonden en praatte niet. In 
de tijd dat ik er was is die zo opgeknapt en op het 
moment dat ik weg ging, nam ik afscheid van een totaal 
andere jongen. Nog steeds erg dun, maar vol praatjes en 
een vrolijke lach op zijn gezicht.

We hebben de jongens meegenomen naar het zwembad 
en de kermis. Ook dat was enorm leuk. Veel jongens 
waren nog nooit naar het zwembad geweest en hadden 
de mooiste dag van hun leven gehad, vertelde ze naar 
afloop in de trein.

Niet alle kinderen gaan naar school, sommige komen uit 
een ander deel van India waardoor ze de taal niet goed 
genoeg spreken, ze zijn er mentaal nog niet helemaal 
klaar voor, te jong, of ze hebben simpel weg geen inte-
resse. Dat laatste zou ik even uitleggen, want dat komt 
zo op het eerste gezicht natuurlijk een beetje raar over. 
Wanneer de jongens hier komen wonen, komen ze net 
van de straat af en zijn gewend om hun eigen regels te 
bepalen en te leven met de dag. Hier moeten ze zich 
houden aan een strak schema en regels. Sommige jon-
gens hebben geen zin in school en willen daarom niet. 
Wanneer we ze gaan verplichten om naar school toe te 
gaan, lopen ze gewoon weg, en dan gaan ze sowieso 
niet naar school. Deze jongens moet je dus de tijd 
geven, veel mee praten en zo hopen dat ze tot een ander 
inzicht komen en wel naar school toe willen. Vaak wil-
len ze na een jaar wel naar school.
Met de jongens die niet naar school toe gaan, ging ik 
vaak naar de stad om wat fruit op de markt te halen of 
iets anders te doen. Deze momenten vond ik altijd 
geweldig en genoot ik samen met de jongens volop!

Ik heb het erg naar mijn zin gehad en ben ontzettend 
dankbaar voor alle dingen die ik mee heb mogen maken 
en heb kunnen leren!

Liefs Elsbeth

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

Inleverdata
Inleverdatum voor het september nummer is 
dinsdag 30 september
Inleverdatum voor het oktober nummer is 
dinsdag  28 oktober.
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

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.

Vorming & Toerusting
Er is weer een nieuwe brochure met een flink aanbod om ons te inspireren en vermaken! Het is samengesteld door 
een diverse groep mensen die bovendien gebruik heeft kunnen maken van allerlei suggesties die werden aange-
reikt. Dat maakt het geheel veelzijdig en kleurrijk.
Lees de brochure op uw gemak. Geef u op via het opgaveformulier, de website van de Eshof of per e-mail (vor-
mingentoerustinghoevelaken@gmail.com). En zet de activiteiten waar u naar toe wilt, in de agenda. We hopen dat 
dit opnieuw een inspirerend, verbindend en leerzaam jaar zal worden!

Ellie Boot


