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zondag 02 november 10.00 uur  ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij 
     Allerheiligen, Viering 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  pastoraal werker F. Kok en ds. E. Boot       
     Solidaridad Dienst in Pauluscentrum
     m.m.v. de Cantorij en Pauluskoor
     Collecten: Solidaridad; de Bouwsteen
 
zondag 30 november 10.00 uur  ds. E. Boot - Accentdienst
     Na afloop van de dienst is er een activiteit voor de kinderen
     Collëcten: Solidaridad, Pastoraat
   17.00 uur Vesper Collecte: Passantenverblijf
 
zondag 07 december 10.00 uur  ds. H. Vreekamp (Epe)
     Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties, Muziek en liturgie
   17.00 uur  Vesper. Collecte: Passantenverblijf
 
zondag 14 december 10.00 uur  ds. E. Boot  Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en Jongerenwerk
   17.00 uur  Vesper. Collecte: Passantenverblijf
 
zondag 21 december 10.00 uur  drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: Diaconaal Beraad Nijkerk, Eredienst
   17.00 uur  Vesper.  Collecte: Passantenverblijf
 
woensdag 24 december 19.00 uur  ds. E. Boot + kinderdienstleiding
     Collecten: School in Haiti, Pastoraat
   22.00 uur  ds. E. Boot m.m.v. de Cantorij  Kerstnachtdienst
     Collecten: Geloof, Hoop en Liefde; Noodfonds Diaconie 
 
donderdag 25 december 10.00 uur  ds. E. Boot   1e Kerstdag
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Eredienst 
 
zondag 28 december 10.00 uur  dr. M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Hospice Nijkerk; Landelijke kerken
 
woensdag 31 december 19.00 uur ds. E. Boot  Oudejaarsavond
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Vorming & Toerusting
zondag 04 januari 10.00 uur  drs. E. Idema (Amersfoort)   Epifanie
     Collecten: Missionair werk PKN; Jeugd- en Jongerenwerk

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Strooi uw brood op het water

Strooi uw brood op het water,
verdeel het in zevenvoud:

Gij zult het weervinden later
na dagen, uw lijfsbehoud!

Wolken storten in stromen
hun regen op aarde uit -

een boom ontwortelt, volkomen:
door niets in zijn val gestuit!

Wie steeds oplet: hoe boven
de wind draait, de lucht betrekt -

bindt nimmer halmen-aan-schoven:
zijn kiemzaad blijft ongewekt!

Wat weet gij van het rijpen,
het zaad in de moederschoot?

Hoe kunt gij God dan begrijpen,
die graan verandert in brood?

Zaai uw zaad in de morgen -
tot slaap uw oogleden drukt:

de toekomst houdt nog verborgen,
wáárvan gij de vruchten plukt!

Murk A.J. Popma

Toelichting:
Op 9 oktober 2014 overleed de dichter Murk A.J. Popma. In een van de voorbereidingsbundels voor het nieuwe 
Liedboek ("Zingend geloven", deel 4) staan vier gedichten van zijn hand. Helaas hebben ze het nieuwe Liedboek 
niet gehaald. Het zijn Bijbelliederen, die mij troffen. Ze klinken anders dan de meeste kerkliederen, rauwer, feller. 
Murk A.J. Popma schreeuwde zijn aanklachten over onrechtvaardige mensen uit en riep God ter verantwoording.
Bijna alle strofen eindigen met een uitroepteken. Bovenstaand gedicht is van de vier nog het mildst, tot nadenken 
stemmend. 
In de rouwadvertentie schreven zijn nabestaanden: "Hij dacht en deed anders, hij was anders. In zijn gevecht om de 
werkelijkheid waren wij dicht bij hem, zonder hem altijd te begrijpen. Zijn gevecht is nu ten einde. We zijn verdrie-
tig dat we onze geestige, onnavolgbare en lieve Murk moeten loslaten."

Henk Boswijk



Uit de gemeente
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Agenda
zondag 02 november  15.30 uur  Bijeenkomst Allerzielen, de Eshof
 
maandag03 november  15.00 uur Vergadering  Wijkteam 4, Gerstkamp 3
    20.00 uur Contactavond voor mantelzorgers, de Eshof
 
dinsdag 04 november  20.00 uur  Wijkteam 8, Bijenvlucht 8
    20.00 uur  Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16
 
woensdag05 november  10.00 uur  Wijkteam 5, Elzenlaan 40

maandag10 november  20.00 uur  Wijkteam 2, Grasmaat 4
    20.00 uur  Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof
 
dinsdag 11 november      13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof

donderdag13 november  20.00 uur Leugen van het Populisme, de Eshof

maandag17 november  20.00 uur  Spreken we dezelfde taal?, Pauluscentrum

dinsdag 18 november  20.00 uur  Kinderdienstleiding, de Eshof
    20.00 uur  Wijkteam 7, Smalle Streek 12
 
woensdag19 november  19.30 uur  Filmcafé: Babies, De Stoutenborgh, Sportweg 23, Hoevelaken

donderdag20 november  20.00 uur Vergadering Moderamen, de Eshof
    20.00 uur  Wijkteam 7, De Heerd 19
 
dinsdag 25 november  20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

woensdag26 november      13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof

donderdag27 november  20.00 uur De Kerk van de toekomst, de Eshof

dinsdag 02 december  20.00 uur Wijkteam 6, Julianalaan 43

woensdag03 december  20.00 uur Diaconie, de Eshof

maandag08 december  10.30 uur Vergadering ZWO, de Eshof
    20.00 uur Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof
 
dinsdag 09 december      13.30 - 16.00 uur  Activiteitengroep, de Eshof

WEBLOG

Zoals u inmiddels 
vast weet, hebben 
we als 
Eshofgemeente een 
vernieuwde website. 
Hij is te vinden 
onder de link www.
pgdeeshof.nl. Het 

wordt een site waaraan verschillende mensen meewer-
ken: in diverse groepen zijn er mensen bereid gevonden 
om redactielid te worden. Inge Pie zal een instructie 
voor hen gaan verzorgen. Ieder zal vanuit de eigen 
groep nieuws op de site gaan zetten.
Intussen klussen Kees van Rietschoten en ikzelf al 
regelmatig op deze internetpagina. We zetten er de 
orden van dienst op en de preken. Kees verzorgt boven-
dien de aankondiging van kerkdiensten en de agenda. 
Zelf ben ik nu begonnen met een weblog. Zomaar wat 
gedachten en mijmeringen, om iets te vertellen over het 
werk dat ik doe. Ik ben benieuwd hoe me dat zal beval-
len. Voorlopig goed. Want het is een apart soort werk, 
dat van predikant. Vaak nogal solitair, en daarom fijn 
om er af en toe iets van te kunnen delen. Ook zal het 
niet iedereen bekend zijn wat er bij dat vak van predi-
kant komt kijken. “Je werkt een uur in de week, op zon-
dag, dat weet ik; en verder dan?” Kenmerken van het 
werk zijn bijvoorbeeld dat je heel vrij bent in het inde-
len van je tijd; dat je soms op een intensieve manier te 
maken hebt met mensen; dat je je bezighoudt met datge-
ne wat raakt; dat je nooit klaar bent, er is altijd wel iets 
te doen. En wat mij betreft bovenal: het is het leukste en 
meest afwisselende werk dat ik ken. Ik hoop dat van dit 
alles iets zal doorklinken in het blog.
Voor reacties houd ik me aanbevolen!

MEELEVEN

Ad Ritmeester (Hazeveld 57, Nijkerk) heeft de afgelo-
pen maand bijna een week in het Meander doorgebracht 
vanwege en voedselinfectie: de bacterie Campylobacter 
had hem erg ziek gemaakt. Na die week mocht hij naar 
huis om daar verder aan te sterken. Het herstel zal 
mogelijk nog wel even duren.

Bij Henk Bloklander (Lindenhof 20) heeft de spierreu-
ma waar hij een paar jaar geleden last van had, de kop 
weer opgestoken. Hij had daardoor veel pijn. Door wat 
extra medicatie gaat het gelukkig nu iets beter. Hij 

hoopt weer snel naar de kerkdiensten in de Eshof te 
kunnen komen.

Jan Duijnhouwer (dr F.W. Klaarenbeeksingel 65) is op 
het moment dat ik dit schrijf alweer vier weken thuis. 
Dat betekent dat hij geen koorts heeft gehad in die tijd. 
Bij koorts moet hij direct naar het ziekenhuis, waar hij 
door antibiotica en bloedtransfusie erbovenop wordt 
geholpen. De hematoloog heeft echter gezegd dat dit 
proces zich niet vaak meer zal kunnen herhalen, omdat 
Jans lichaam dat niet aan zal kunnen.
Het is dus een heel wankel bestaan. Jan is erg moe en 
moet wekelijks naar het ziekenhuis voor bloedtransfusie. 
Hij en Lenie zoeken met regelmaat momenten op om 
van kinderen en kleinkinderen te genieten, zoals het 
afgelopen weekend: met het hele gezin hebben ze een 
nacht in een hotel doorgebracht.

Elly Stomphorst-Oxfoort (Constantijngaarde 3) is 
gestopt met de medicijnen, omdat ze niet meer genoeg 
uitrichtten tegen de tumorcellen. Ze is sinds 15 oktober 
weer thuis en merkt dat ze, nu ze geen medicijnen meer 
slikt, weer meer kan genieten van het eten. Ook voelt ze 
zich redelijk goed. Hopelijk blijft het lang zoals het nu 
is.

Roel Burema (Veenlanden 133) heeft de serie bestralin-
gen inmiddels achter de rug. Begin november wordt er 
een MRI-scan gemaakt om te zien wat het resultaat 
ervan is. Vanaf de tweede week van november volgen 
chemokuren in tabletvorm: een week lang moet hij die 
slikken, daarna drie weken niet – en zo gaat dat een aan-
tal kuren door. Roel voelt zich naar omstandigheden 
goed.

Van Wil de Meij (Lagebrinkerweg 9) hoef ik niets over 
haar te schrijven, want ze vindt dat ze al zoveel warme 
aandacht heeft gekregen. Er zijn nog wel wat lichamelij-
ke dingen die niet helemaal lekker gaan, maar “dat is 
allemaal weer over voordat ik een jongetje word.” Ze is 
blij met de aandacht, met haar warme huis en haar lek-
kere bank en redt zich in het algemeen goed.

Anneke de Booy-Vermeer (Lindenhof 6) heeft de afge-
lopen maand een herhaalde borstoperatie ondergaan, 
waarbij kwaadaardig weefsel goed kon worden wegge-
haald. Ze mocht gelukkig na een nacht in het ziekenhuis 
weer naar huis om daar verder te herstellen. Ook voor 
Jan zijn het moeilijke dagen, waarin hij nu eens wel en 
dan weer niet beseft wat er precies aan de hand is.
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Uit de gemeente
Niels Roos (Willem de Zwijgerlaan 7) zal half novem-
ber een pittige operatie moeten ondergaan. De wortel 
van de aorta is verwijd, wat verholpen moet worden. 
Niels is een serieus hockeyspeler en geeft vijf dagen in 
de week hockeytraining aan diverse teams, zijn conditie 
is gelukkig uitstekend. Hij ziet niet zo op tegen de ope-
ratie, meer tegen de revalidatie daarna: bijna twee 
weken in het ziekenhuis en daarna zes weken thuis kalm 
aan doen zonder inspanningen te verrichten. Daarna vol-
gen nog enkele maanden revalidatietherapie. De operatie 
zal plaatsvinden in het AMC, waar Niels ook als baby al 
een hartoperatie heeft ondergaan.

Gerrie Hummel-Reimink (Horstweg 20) zou een dotter-
behandeling ondergaan, maar tijdens de handeling 
besloot de arts dat ze toch beter een bypass zou kunnen 
krijgen. Het was schrikken. Gerrie wacht nu op een 
oproep voor de bypass operatie. Die zal in Utrecht 
plaatsvinden, waar ze vier dagen zal blijven en daarna 
nog vijf in het Meander. Als alles volgens plan verloopt, 
mag ze daarna naar huis. Gelukkig heeft haar dochter 
Luciënne op haar werk al de toezegging gekregen dat ze 
op dat moment twee weken zorgverlof mag opnemen.

Lies van de Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30) gaat 
vanaf 11 november op dinsdag en vrijdag gebruik 
maken van de dagbesteding in de Stoutenborgh. En op 
maandagmiddag en donderdagmiddag zal ze deel gaan 
nemen aan een revalidatieprogramma onder begeleiding 
van een arts. Bij beide activiteiten wordt gekeken wat ze 
zelf prettig vindt en aankan en wat haar mogelijkheden 
zijn. Het ziekteproces stopt niet, maar misschien is er 
wat meer afwisseling mogelijk. Ook zal het voor Jan 
goed zijn om af en toe op adem te komen, zodat hij de 
zorgtaken vol kan blijven houden.

Van harte aan ieder, die met ziekte te maken heeft, 
sterkte gewenst namens ons allen. Ook aan degenen die 
zorg dragen voor een ander. Dat er ook in deze herfst, 
waarin de dagen steeds korter worden, lichtpunten zul-
len zijn die het leven zinvol en de moeite waard maken.

IN MEMORIAM 
JANNETJE VAN ALTENA-VAN DEN BOSCH

Op maandag 13 oktober 2014 overleed Jansje van 
Altena-van den Bosch in de leeftijd van 87 jaar. De laat-
ste drie jaar van haar leven woonde ze in woonzorgcen-
trum Sint Jozef in Hooglanderveen. Daarvoor woonde 
ze jarenlang boven het familiebedrijf, nu de Jumbo.
Jansje van den Bosch werd geboren op 21 juli 1927. Ze 

trouwde met Henk van Altena. Beiden kwamen uit krui-
deniersgezinnen. Met zijn broer nam Henk de kruide-
nierswinkel van hun vader over. Ze bouwden hem uit tot 
een supermarkt, van vroeger tot nu een centraal ontmoe-
tingspunt in Hoevelaken.

Jansje kende van 
huis uit het belang 
om, juist naast het 
vele werk in het 
eigen bedrijf, te 
zorgen dat er aan-
dacht voor ontspan-
ning was. Daarom 
zorgde ze ervoor 
dat het gezin een 
vaste vakantieplek 
kreeg aan de rand-
meren in 
Harderwijk. Zeven 
kinderen heeft ze 
grootgebracht. Ze 

hebben goede herinneringen aan die periodes in de sta-
caravan. Soms duurden ze maar een etmaal, van zater-
dagavond tot zondagavond. Maar er waren ook langere 
vakanties.
Eind 1988 overleed Henk en bleef Jansje achter. Ze was 
de pilaar van het gezin en bleef dat na zijn overlijden. 
Een vrouw die veel aankon. Een lieve moeder die zelf 
hield van vaste structuur, maar die het ook kon aanvaar-
den als anderen zich daar niet aan hielden – wat in een 
gezin met zeven kinderen wel eens gebeurde. Was je te 
laat voor het middageten, dan was dat niet anders. Daar 
maakte ze zich niet druk om. Helaas was dan wel het 
eten koud.
Ze was graag thuis en vond het fijn mensen om zich 
heen te hebben.
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het ontbijt. Dat had ze 
om negen uur klaar. Vanaf zeven uur was dan een deel 
van het gezin met partners al aan het werk in de winkel 
beneden. Om negen uur waren ze welkom bij haar 
boven. Jarenlang heeft ze voor hen voor het ontbijt 
gezorgd.
Jansje had geloof van huis uit meegekregen. Het bleef 
als een rode draad door haar leven lopen: bidden en 
danken bij het eten. Lezen uit de bijbel. Met de kerk 
had ze niet zoveel. Haar geloof in God koesterde ze van 
binnen, zonder erover te praten.
Met de laatste jaren van haar leven heeft ze de meeste 
moeite gehad: ze werd meer en meer afhankelijk van de 
zorg van vreemden. Dat viel haar zwaar. Ook de verhui-
zing naar Hooglanderveen vond ze niet fijn. Maar ze 
verdween geleidelijk aan in de mist van dementie. 

Daardoor werd het gemis van thuis minder scherp. Haar 
kinderen bleven haar intussen trouw: iedere dag was er 
iemand die op bezoek kwam.
Op vrijdag 17 oktober hebben we afscheid van haar 
genomen met een dankdienst voor haar leven in de aula 
van de begraafplaats. Daarna is ze begraven op het oude 
deel van de begraafplaats bij haar echtgenoot Henk.
Aan alle kinderen en kleinkinderen en aan ieder die 
Jansje mist van harte warme herinneringen toegewenst.

IN MEMORIAM 
CATHARINA CRISTINA JONKER-BERG

Dinsdag 14 oktober 2014 was de dag waarop Tini 
Jonker overleed. Ze was inmiddels tweeëneenhalf jaar 
ziek als gevolg van een uitzaaiing van de tumor, die 21 
jaar geleden ook al een aanslag op haar gezondheid 
deed. Het grootste deel van die tweeëneenhalf jaar kon 
de groei ervan werden bedwongen door medicijnen. 
Maar sinds de afgelopen zomer lukte dat niet meer.
Catharina Cristina Berg werd geboren op 27 maart 1926 
in Rotterdam. Nog voor de oorlog uitbrak ontmoette ze 
Roel Jonker. Na 
de oorlog zijn ze 
getrouwd en 
vanwege het 
werk van Roel in 
Amsterdam gaan 
wonen. Daar 
werd eerst 
Lenske geboren 
en daarna Elly. 
De jaren vanaf 
1940 zijn zwaar 
geweest voor 
Tini vanwege 
traumatische 
ervaringen (in de 
oorlog) en isolement (na de oorlog), met twee kinderen 
en zonder werk op een bovenwoning. Gelukkig ging het 
beter toen het gezin naar Zwanenburg kon verhuizen. 
Daar is Hans geboren.
Vanaf 1962 woonden ze in Hoevelaken, omdat Roel 
werk kreeg in Amersfoort. Het was voor Tini wennen, 
maar onder andere dankzij haar activiteiten in de kerk 
(ze was de eerste vrouwelijke ouderling in de toenmali-

ge Gereformeerde Kerk) en werk bij het CPS vond ze 
weer haar weg.
Gebeurtenissen in de jaren ’90 zetten haar leven op zijn 
kop. In 1995 overleed Elly en in 1996 Roel, beiden aan 
de gevolgen van kanker. Tini’s wereld stortte in. De eer-
ste paar jaar hebben Lenske en Henk, Hans en Trudy en 
enkele anderen haar erdoorheen moeten slepen. Toen 
pakte ze stukje bij beetje haar leven zelf weer op, dap-
per en met enorme wilskracht. Ze ging bridgen en rei-
zen maken met de kleinkinderen. Ze leerde Engels en 
verdiepte zich in de computer. Ze bleef bij en wist wat 
er in de wereld en in het dorp gebeurde en ze dacht over 
veel dingen na. En ze bleef tot op het laatst mantelzor-
ger voor haar vroegere overbuurvrouw, die inmiddels 
naar Norschoten in Barneveld was verhuisd.
Tini was een vrouw die de regie wilde houden en die 
haar emoties moeilijk toonde. Die boos was, omdat ze 
het zo oneerlijk vond dat kanker ook haar doodsoorzaak 
zou zijn. Die met dat alles soms niet makkelijk was. 
Maar die ook grote interesse had in de ander. En een 
sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Een vrouw die een 
lege plek in dit leven achterlaat, voor kinderen en klein-
kinderen, vriendinnen en vrienden – en een lege plaats 
in de Eshof.
Op zaterdag 18 oktober waren we in de Eshof bij elkaar 
in een dankdienst voor haar leven. Daarna hebben we 
haar begraven, bij Roel en tegenover Elly.
Aan Henk en Lenske, Trudy en Hans en de kleinkinde-
ren, en aan ieder die Tini mist, wensen we van harte 
sterkte toe en veel momenten om herinneringen aan haar 
te delen. 

FELICITATIES

De afgelopen maand was er één bruidspaar dat een 
huwelijksjubileum te vieren had: Marius en Pien 
Schouten-van den Berg (Willem Alexanderdreef 14) 
waren op 9 oktober 50 jaar getrouwd. Namens de 
Eshofgemeente van harte gelukgewenst!

Ellie Boot
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Vrijwilliger bij … 
de Activiteitengroep

Vrijwilligers en hun activiteiten krijgen de komende tijd  
speciale aandacht in de Rondom.  Zo kan iedereen lezen 
wat er gedaan wordt en ook waarom en door wie. Vorige 
maand vertelde ik iets over de BAK, ditmaal wil ik de 
activiteitengroep in het licht zetten.  Toen ik Wilma van 
de Kuilen - die we toch wel de inititatiefneemster kunnen 
noemen-  dit vertelde, werd het meteen duidelijk:  Dat 
kon alleen door een keer present te zijn. Dat gebeurde op 
woensdagmiddag 29 oktober.

Het is nog lang geen  half twee, maar de eerste mensen 
zijn al binnen en vrij snel  zijn alle stoelen in het zaaltje 
van de Eshof gevuld. Bijna allemaal vrouwen. Veel zijn 
mij bekend van de Eshof of de Paulusgemeenschap. 
Sommigen zijn opgehaald met de auto door Annie Hanse 
en Annie blijft meteen voor de gezelligeheid een spelletje 
Rummikub meedoen.  

WIE ORGANISEERT DIT ELKE 
TWEE WEKEN? 

Wilma van de Kuilen en Ellen van der  Linden zijn 
samen de kartrekkers, maar gelukkig zijn er meer die 
hand en spandiensten verzorgen, zoals Lien Vogel en 
Barbara Westein en ook Leny van de Laan is vaak aan-
wezig met een luisterend oor.

HET HUISKAMERGEVOEL.
De formule is simpel:  Op de kast en tafel staat van alles 
om creatief bezig te zijn, maar iedereen maakt een eigen 
keuze:  een mandela kleuren, verder met het breien of 
punniken, een spelletje Rummikub of gewoon lekker 
kletsen. Het kan allemaal en het zorgt voor een heerlijk 
ontspannen sfeer. 
Als ik twee uur later rond kijk zie ik dat behalve de 
Rummikubbers iedereen met elkaar aan de klets is. Het 

doet mij aan een huiskamer denken van een groot gezin. 
Iedereen voelt zich duidelijk op zijn gemak. Ook ik krijg 
het idee van een middagje uit, en geef graag antwoord op 
de vraag hoe de trouwdag van Renske en Daniël was. Als 
ik iemand vraag waarom ze hierheen komt zegt ze: “de 
sfeer is hier zo fijn”.

IS DIT NU ANDERS DAN DE ACTIVITEITEN 
BIJ DE STOUTENBORGH?

Na afloop praat ik nog even na met Wilma en Ellen en 
vraag waarin deze activiteit nu anders is dan de activitei-

ten die in de Stoutenborgh voor ouderen georganiseerd 
worden.  “Contacten leggen” kun je daar toch ook?  Het 
verschil zit hem in het-maakt-niet-uit-wat- je-doet karak-
ter. Bij de Stoutenborgh gaat het steeds om één activiteit 
(Koersbal, Bridge, Lijndans etc) terwijl je hier ook 
gewoon even niets kunt doen. Al is praten natuurlijk ‘niet 
niks’! Samenwerking met de mensen van Stoutenborgh 
(Sigma) is er trouwens wel. Zo wijzen de mensen van 
Sigma ouderen weer door naar de ’maakt-niet-uit-mid-
dag’ in de Eshof. 

OOG VOOR DE ANDER
Ook wordt genoemd dat bij de Stoutenborgh altijd 
een bijdrage betaald moet worden. Hoewel deze 
maar klein is, wordt het blijkbaar wel als een drem-
pel ervaren. 
Is de activiteitenmiddag dan helemaal gratis? Ja, er 
wordt geen geld gevraagd. Maar, komt daar meteen 
achteraan: er is wel een collectezak. Daar mag als ze 
weggaan iets in doen. Nee, dat is niet voor ons zelf, 
zegt Wilma, dat is voor de diaconie en voor een 
goed doel, net zo als de opbrengst van onze verko-
pingen. Want het is goed om ook voor de ander 
bezig te zijn.
En zo heeft deze activiteitengroep op vele manieren 
oog voor de ander.  

OECUMENISCHE VIERING OP 23 NOVEM-
BER – 9.30 UUR IN HET PAULUSCENTRUM

“De jeugd heeft geeft de toekomst”, is het thema dat 
werd gekozen voor de Solidaridad-actie van dit jaar. 
Veel jonge mensen trekken weg van het platteland – niet 
alleen in westerse landen, ook in ontwikkelingslanden. 
Ze zoeken hun geluk in de stad. Voor de oudere mensen 
die achterblijven is er soms niemand die hen helpt het 
land te bewerken.
Er zijn echter ook jongeren die gemotiveerd en met 
ambitie het werk in het boerenbedrijf overnemen. We 
steunen dit jaar deze jonge mensen, die als boer zijn 
begonnen. De behoefte aan voedsel wordt wereldwijd 
alleen maar groter. Ook de roep om producten die zon-
der bestrijdingsmiddelen worden gekweekt groeit.
Jonge boeren durven vaak met een nieuwe aanpak te 
experimenteren. Dat helpt de hele dorpsgemeenschap 
vooruit.
Ook dit jaar vieren we de actie voor Solidaridad in 
oecumenisch verband. Cantorij en Pauluskoor zullen 
samen zingen. Fred Kok en ikzelf zullen in de viering 
voorgaan.

Jongeren uit ons midden, die hun 
eigen dromen hebben van een 

betere toekomst en die in de 
zomer van 2015 in 
Moldavië aan het werk 
zullen gaan, werken aan 
de kerkdienst mee. Ook zij 

geven toekomst, door straks 
te bouwen aan naschoolse 

opvang voor kinderen.

VIERING MET KINDEREN EN TIENERS:
 30 NOVEMBER

Op de eerste zondag van de advent staan kinderen en 
tieners centraal. “Verderkijkers”, is het thema voor de 
Adventstijd dat werd gekozen door de makers van het 
kinderdienstmateriaal. Ergens anders in dit kerkblad 
staat daar meer over te lezen. In deze viering proberen 
we hierbij aan te haken. Wat zien we zelf…? Zien we 
verder dan onze neus lang is?
We nodigen voor deze kerkdienst alle tieners, die van 
2012-2014 de basiscatechese hebben gevolgd, speciaal 
uit. Maar natuurlijk zijn alle kinderen en jongeren wel-
kom. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is er na afloop 
weer een leuke activiteit in de Eshof. Ook daarvoor 
moet je verder kijken dan je neus lang is… 
De jongerenband van Aart de Gier, Steven Ochoa Saif, 
Simon Hofman en Mirjam Bos zal aan de dienst mee-
werken. Over de inhoud kan ik helaas nog niet veel ver-
klappen. De voorbereidingen gaan binnenkort beginnen.

VESPERS IN DE ADVENT

Op de zondagen van de Advent zullen er om 17.00 uur 
weer op oecumenische wijze vespers gevierd worden in 
de Eshof. In de volheid van de dagen, zeker ook in de 
decembermaand, kan het goed doen je op stilte en rust 
te concentreren. In afwachting van wat komt, met open 
oor en open oog. Als focus kozen we voor het thema 
“stem die mij roept”. Het is ook het thema van de 
adventskalender die de PKN dit jaar uitgeeft (zie https://
webwinkel.pkn.nl). Voorgangers zijn Cees Otte, Gert de 
Gans, Linda de Wals en Marjolen Veerbeek. 

Ellie Boot
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Vorming & Toerusting
MODERNE MYSTICI; LEES- EN GESPREKGROEP
Er zijn mensen met een rijk innerlijk leven die worstelen 
met de zin van hun leven en met God. Ze lopen er niet 
mee te koop. Sommigen van hen schreven over hun gees-
telijke ontwikkeling als middel om voor zichzelf helder-
heid te krijgen. Een van hen was Dag Hammerskjold, 
secretaris generaal van de VN die in 1961 tragisch om het 
leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Na zijn dood vond 
men in zijn huis zijn ‘geestelijk dagboek’, van het bestaan 
waarvan weinigen wisten. Het beschrijft de mystieke weg 
van Hammersjolk. Het dagboek is later in boekvorm
uitgegeven.  Een ander voorbeeld is het dagboek van Etty 
Hillesum uit de Tweede Wereldoorlog of het werk van 
schrijver en piloot Antoine de Exupery of van de monnik 
Thomas Merton. 
Kees Both wil graag met anderen deze teksten lezen. Ze 
worden vooraf ter lezing verspreid. Tijdens de bijeenkom-
sten worden ze in twee rondes gelezen, in stille overdracht 
en daarna besproken. De tweede avond, in de serie van 
zes, vindt plaats op: 

Datum en tijd:  maandag 10 november  
2014;    20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Kees Both 

LEUGEN VAN HET POPULISME
Populisme is een woord dat de laatste jaren regelmatig in 
de publiciteit is. Het begrip heeft bijzonder oude papieren; 
zelfs onder de oude Grieken was dit fenomeen bekend. 
Op onderstaande avond gaan we op zoek naar de waar-
heid van het populisme. We zullen ontdekken dat die 
waarheid een leugen is. Bent u nieuwsgierig naar de ach-
tergronden van populism; u bent van harte welkom. 

Datum en tijd:   donderdag 13 november 2014;  
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   de heer Liek Mulder

SPREKEN WE DEZELFDE TAAL?
Zouden we elkaar echt begrijpen als we allemaal dezelfde 
taal spreken? Of zijn er meer factoren die belangrijk zijn 
in de communicatie? Op deze avond gaan we in op een 
aantal basisbegrippen en basisthema’s in de (interculture-
le) cummunicatie. Vervolgens zullen we in een interactie-
ve oefening ervaren dat elkaar begrijpen helemaal niet zo 
makkelijk is. 

Datum en tijd:   maandag 17 november 2014;  
   20.00-22.00 uur
Plaats:   Pauluscentrum
Leiding:   Linda de Wals

FILMHUIS: DE BABIES
Vier landen…..vier babies…vanaf hun geboorte tot hun 
eerste pasjes. Ponijao, Bayarjargol, Mari en hattie leven in 
Namibië, Mongolië, Japan en de Verenigde Staten. 
‘Babies’neemt ons mee naar het hart van de totaal ver-
schillende culturen in deze landen. We belevn de meest 
ontroerende, grappige, zorgeloze en unieke momenten uit 
de eerste levensmaanden. Een hartverwarmend anderhalf 
uur vol avontuur, actie, en humor….
Deze film wordt vertoond in samenwerking met Sigma en 
de Bibliotheek Nijkerk & Hoevelaken. Kaartjes via de 
bibliotheer of www.bibliotheeknijkerk.nl. Ook op de 
avond bij de zaal. Kosten Euro 7,50 inclusief koffie/thee 
vooraf en een hapje na afloop,. Drankjes na afloop zijn 
voor eigen rekening. De film wordt voorafgegaan door 
een korte inleiding en een mogelijkheid tot napraten na 
afloop.

Datum en tijd:     woensdag 19 november 2014
   19.30 uur
Plaats: De Stoutenborgh, Sportweg 23, Hoevelaken 

DE KERK VAN DE TOEKOMST
Is de kerk uit de tijd? Is er reden tot zorg? Is het wel 
(onze) taak om de jeugd in de kerk te houden? Over de 
kerk van de toekomst – een minderheidskerk -  zal  ds. 
Jan Greven op deze avond een prikkelend en bindend ver-
haal vertellen. Diverse variaties en mogelijkheden zullen 
aan bod komen. Het zal vooral gaan over de toekomst van 
de protestantse kerk. De rooms-katholieke kerk is immers 
onderdeel van een wereldkerk met eigen structuren en 
processen. Maar er zijn zeker parallellen te trekken. 

Datum en Tijd:  27 november 2014; 
   20.00-22.00 uur
Plaats:   de Eshof
Leiding:   Jan Greven 

 UITNODIGING VOOR HET GEMEENTE-UITJE 2015.

Het duurt nog even,  maar de tijd gaat sneller dan u denkt!

BESTE MENSEN,
Ook in 2015 hopen we weer een gezellige dag voor alle senioren (jong en oud) in onze gemeente te organiseren. 
Deze dag is ook geschikt voor rolstoelen!
Dit keer hebben wij gekozen voor een dagje  Rotterdam.
We beginnen met een bezoek aan het chocolade- atelier van Noppen waar we een demonstratie van het werken met 
chocolade krijgen. Koffie en heerlijke bonbons maakt het geheel compleet.
De lunch gebruiken we in restaurant van het Maritime Hotel nabij de Erasmusbrug. Dit hotel ademt de sfeer van de 
havenstad . Voor het hotel is de ligplaats van de Spido. Na de koffietafel gaan we hiermee een schitterde boottocht 
maken. We varen langs zee - en binnenvaartschepen door de grootste zeehaven ter wereld. U ziet de indrukwekken-
de skyline met oude en nieuwe gebouwen. 
Een unieke kans om de havenstad  Rotterdam vanaf een bijzondere plaats te ervaren.
We vetrekken om 8.30 en hopen om 16.45 weer bij de Eshof aan te komen waar we onder het genot van een 
drankje en een hapje de dag afsluiten.
Er is slechts plaats voor 50 gasten dus zorg dat u er bij bent!

Datum donderdag 23 april 2015
Verzamelen :           8.15 uur bij de Eshof
Vertrek :      8.30 uur met de bus
Thuiskomst :       ongeveer 16.45 uur
Prijs per persoon :   25,00 euro

Tegelijk bij opgave te voldoen op het rekeningnummer NL20RABO 0302206299 t.n.v. “prot.Gemeente de Eshof” 
met als vermelding “gemeente-uitje”.

Opgave voor 1 maart 2015 bij    Trix Kalksma: tel. 2534145  mail: johnkalksma@gmail.com
                  Annie Hanse:  tel. 2535288   mail: anniehanse@hotmail.com
Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele telefoonnummer doorgeven?

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

OP 9 NOVEMBER: KERK IN ACTIE 
NAJAARSZENDING

De laatste jaren groeien 
de kerken hard in Zambia. 
Ruim tachtig procent van 
de bevolking is Christen. 
Met de groei van de ker-
ken neemt de vraag naar 

goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de 
theologische universiteit (daar werken Hermen en 
Johanneke Kroesbergen namens Kerk in Actie) krijgen 
de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat 
op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, 
leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de 
dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ont-
wikkeling van de dorpsgemeenschappen. Vandaag wil-
len we deze universiteit en andere zendingsprojecten 
van Kerk in Actie via de collecte ondersteunen. 

OP 16 NOVEMBER 
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 betalin-
gen 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 bijdrage wordt enorm 
gewaardeerd.

OP 23 NOVEMBER ZIJN WE TE GAST IN DE 
ST. PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP

OP 30 NOVEMBER SOLIDARIDAD
Volgens Solidaridad - vernieuwer in armoedebestrijding 
– is eerlijke en duurzame handel het beste middel om de 
levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden 
blijvend te verbeteren. Solidaridad werkt intensief 
samen met mensen in het Zuiden. Hun hoop op veran-
dering vormt het uitgangs-
punt. Solidaridad steunt 
boeren en arbeiders bij hun 
streven naar een mens-
waardig bestaan. Met onze 
steun kan Solidaridad men-
sen daadwerkelijk helpen. 

7 DECEMBER PLAATSELIJK WERK; 
KERSTPAKKETTEN

Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen 
kerstpakketten, waar die zeer welkom zijn. Om deze 

mensen tijdens de 
feestdagen te steunen 
en een extraatje te 
kunnen geven, vragen 
wij u deze collecte 
warm te steunen. 

Bij de vespers vragen wij uw aandacht voor het 
Passantenverblijf in Amersfoort: 
Vooral in deze donkere koude dagen erg belangrijk. 
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 bijdra-
ge aan de vespers-collectes ervoor zorgen dat deze men-
sen in een feestelijke decembermaand, zowel letterlijk 
als figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.

 Twee keer zijn we bij elkaar geweest om kennis te maken 
en de tocht met elkaar door te spreken. Het klikt met 
elkaar en we hebben er zin in.

Op 22 september ontmoeten we elkaar op het perron 
van station Hoevelaken, de wandelschoenen aan en onze 
rugzak gepakt. Met zijn negenen worden we uitge-
zwaaid door Gerwin, Niels, Lien en de ouders van 
Marjolein. Eveline is ons al vooruit gereisd om nog een 
paar dagen in Florence te zijn en we zullen haar ont-
moeten op ons eerste overnachtingadres.
En… dan de trein in met het idee zo op Schiphol te zijn. 
Niets is minder waar… Bij onze eerste overstap, in 
Hilversum, was er een melding op het spoor. Ruim drie 
kwartier later en vijf treinen verder, stappen we dan toch 
uiteindelijk Schiphol binnen, gaan dan snel door de dou-
ane op zoek nar de gate.

Met zonneschijn stijgen we op en vliegen rustig naar 
Pisa. Dan met de bus naar het centraal station en voor-
dat we door reizen naar Florence drinken we onze eerste 
espresso’s en cappuccino’s!

Heerlijk om te zien hoe Yvonne 
en Linda zich bezig houden met 
onze reis en de kaartjes uit de 
automaat halen. Vervolgens in 
ongeveer anderhalf uur met de 
trein naar  Florence,waarbij we 
het landschap langzaam zien ver-
anderen in de heuvels van 
Toscane. En… dit keer een trein-

reis zonder onderbrekingen! Van Florence stappen we 
snel over naar de trein richting Pontassieve. Het is een 
kort stukje en al snel staan we op het perron en lopen 
naar onze eerste overnachting. Fijn om ook daar Eveline 
te ontmoeten en zijn we met zijn tienen compleet! 
Yvonne en Linda, José en haar zus Agnes, Eveline, 
Marjolein, Esther, Mieke, Jan en Herman.

De eerste avond vieren 
we met salade, pizza en 
heerlijke wijn. Zo’n dag 
reizen is best vermoei-
end, maar we stralen 
toch plezier uit om de 
dag daarop onze benen 
te gaan testen! 

Best ook wel spannend voor Linda en Yvonne. Een reis 
samen lopen is één ding, maar een ploeg wandelaars 
met je meenemen en de tocht verzorgen geeft bij hun 
ook best wel wat spanning. Gaat het allemaal goed, zijn 
alle afspraken wel in orde? En hoe zullen we lopen. 

Eindelijk is het zover, we gaan stappen! Berg op berg af ongeveer 120 kilometer door het Toscaanse 
en Umbrische land. De weersvoorspellingen zijn prima! En Yvonne en Linda hebben alles (bijna 
alles) geregeld.

Gedachte bij de eerste etappe:  ” Ik buig in liefde 
en dankbaarheid voor het mysterie en ik open mijn 
hart vol mededogen voor al wat leeft”. 
 
Heerlijk geslapen en na ons ontbijtje gaan we op weg 
om de trein te nemen naar Sant’ Ellero. Enkele minuut-
jes later en dan staan we er zelf voor.  In een kring geeft 
Yvonne onze eerste gedachte mee. Voor elke dag is dit 
een start moment om ons even te bezinnen en tijdens het 
lopen een gedachte om zelf of met elkaar te overden-
ken.  Onze voeten gaan ons voor de heuvels in, lang-
zaam klimmen we tussen de olijfbomen en de cipres-
sen, in de zon naar boven. Eerst langzaam omhoog, 
maar in de middag gaat het steiler. Onze eerste klim: 
een stuk over 3 kilometer waarbij we toch zo’n 600 
meter stijgen en dan genieten van mooie vergezichten. 

 Onze tocht gaat gepaard met gesprekken en passen we 
ons tempo aan elkaar aan. Een prachtige dag en na een 
stuk afdalen bereiken we aan het eind van de middag 
Passo Della Consuma. Een beetje een verlopen hotelle-
tje, maar met een prachtig uitzicht over de heuvels. De 
bedden zijn over het algemeen goed en de douche 
werkt! Tot onze verrassing eten we heerlijk! En dat na 
een eerste dag lopen, waarbij de spieren getest zijn en 
we onze voeten voelen.



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

Gedachte bij de derde etappe: ”In overgave vind 
ik vrede en ongewapend ga ik de weg. Vrede wens 
ik vriend en vijand”. 
   

De dag erop gaan we na een eenvoudig ontbijt op pad. 
We starten in onze regenkleding, maar na een half uur-
tje is dit niet meer nodig, en zien we langzaam de zon 
verschijnen. Prachtige vergezichten en de opstijgende 
damp maakt het uitzicht adembenemend. 

In Lonnano stoppen we voor koffie! Maar helaas, het 
koffiezetapparaat staat niet aan, en zijn we aangewezen 
op onze eigen voorraad! Wel een mooi moment en 
prachtig uitzicht en kerkje. Heerlijk om te zien dat de 

thermoskannen met warm water naar voren komen en er 
koffie gezet wordt. Jan wordt dan ook elke dag getrak-
teerd op een vers bakje!. Wel moeten we door. Ons 
wacht een lange klim en dan doorstappen naar het 
klooster Eremo di Camaldoli. 
Samen met Marjolein loop ik voorop en nemen we de 
juiste afslag, totdat we na 500 meter merken dat het wel 
erg rustig achter ons is. Samen keren we terug en gaan 
de andere weg totdat we de rest inhalen en we gezamen-
lijk weer terug lopen. Best wel even een heftig moment-
je. Je merkt dat we vermoeid worden. 

Bij het klooster zijn we net op tijd voor een heerlijke 
koffie. Linda trekt een sprintje om net voor sluitingstijd 
nog een bestelling voor ons allen te kunnen doen. 
Buiten drinken we dit op en een aantal neemt een kijkje 
in het klooster. We  hebben dan nog een steile afdaling 
via de weg van 3 kilometer voor de boeg naar Monastro 
di Camaldoli. Een schitterend klooster waar we zullen 
overnachten. In twee ploegen gaan we naar beneden.  
Mieke en Esther merken dat ze ons zijn kwijt geraakt en 
gaan terug naar Eremo. Yvonne haalt ze daar op, maar 
het was even stevig schrikken. Zo midden in de natuur 
en aan het eind van een lange vermoeiende dag elkaar 
kwijt raken was heftig. Na het eten praten we er met 
elkaar over en maken we goede afspraken voor de dagen 
die nog volgen. Het verstevigd ons samen lopen, maar 
brengt ook de emotie naar boven. 
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Gedachte bij de vierde etappe: ”Niets en nie-
mand eigen ik mij toe; ik leef eenvoudig en alles 
wordt mij geschonken”.

Alweer de vierde etappe. We lopen nu een anderhalve 
route om de dag erop minder te hoeven lopen en tijd te 
hebben voor de vesper in Santuario Della Verna. De 
start is door een prachtig bos, waarbij de zon zijn werk 
doet door de takken en stammen heen. Prachtig licht! 

En onze eerste pauze is na een steile klim bij een over-
nachting hut. We volgen dan het pad verder naar boven 

en dalen dan lang naar Badia Prataglia. Hier lunchen we 
in een klein restaurantje met broodjes en lekkernijen. 
Het was 7 kilometer, maar we moeten nog zeker een 
lang stuk naar Casa Santicchio. Een heel mooie wande-
ling. Prachtige vergezichten en met de zon maakt het tot 
een mooi kleurrijk spektakel. In de verte zien we schil-
derachtige dorpjes liggen waarvan de daken rood 
opkleuren. Bij een langzame daling komt Marjolein te 
vallen. Een paar schaafwonden aan haar knie zijn het 
resultaat. Dit heeft voor haar wel gevolgen. Haar andere 
knie deed al pijn maar wordt voor de rest van de dag 
helemaal zwaar belast. Bij aankomst is Laura wat 
bezorgd gezien het late tijdstip dat we bij haar het erf op 
stappen. Ze is heel zorgzaam en helpt ons met alles. 
Kamers worden aangewezen, bedden opgemaakt en ze 
heeft voor ons de sauna aangezet. Mijn knie heeft zich 
geschikt naar de tocht en geeft geen problemen meer. 
Maar onze spieren voelen we. Marjolein heeft het slecht 
en Yvonne masseert haar. Het is onzeker of ze de dag 
erop kan lopen. Het heerlijke buffet en wijn maakt ons 
rossig en laten ons genieten van een heerlijke nacht sla-
pen. In de verte horen we de herten burlen en het lawaai 
van zwijnen en ander wild geeft ons het gevoel midden 
in de natuur te zijn. 

Gedachte bij de tweede etappe: ”Ik zie alle 
schepselen als mijn broeders en zusters en ik draag 
ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden”.

Om acht uur zitten we aan het ontbijt. José en Agnes 
vertellen hun nachtelijke avonturen met allerlei beestjes 
die rondkropen in hun bed! Linda moet eerst met de 
eigenaar nog een dorp verder op om te gaan pinnen en 
scheurt  met hem over bochtige wegen. Om na 25 km 
heen en 25 km terug plus zijn volledige doopceel gelicht 
te hebben, ook klaar te zijn om te vertrekken. We rege-
len onze lunch zelf bij een klein restaurantje verder op. 
In het hotel… leek het niet allemaal even fris, en we wil-
len geen risico lopen om last van onze magen te krijgen. 

En dan, een behoorlijk stuk dalen. Een prachtige tocht 
door de natuur, bossen wisselen zich af met mooie ver-

gezichten. We zien 
prachtige bloemen en 
kleine stromende beek-
jes. We lopen ontspan-
nen en praten veel met 
elkaar. Heerlijk om zo 
wisselend tijdens het 
wandelen onze dingen 

te kunnen vertellen. Het lopen is een enorme stimulans 
om intens met elkaar in gesprek te zijn. Vaak lopen we 
wisselend met zijn tweeën te praten en stappen we 
gestaag door naar ons eindpunt in Stia. Bijna aan het 
einde laten we ons afleiden door 5 ezels in een wei en 
nemen we de directe weg naar Stia in plaats van door de 
bossen.
    
Ik ben er eigenlijk wel 
blij mee. Mijn rechter 
kniebanden doen vrese-
lijk zeer en kom moei-
zaam naar beneden. 
Loop ongeveer als 
Monti Pyton de bergen 
af. Als we er bijna zijn, krijgen we een klein regenbuitje 
over ons heen, en moeten we onze regenjassen en capes 
aantrekken. 

Het hotel is heerlijk, eenvoudig in een mooi oud gebouw 
met een prachtige eetzaal. Yvonne behandelt mijn knie 
en ik voel mij bijna als herboren als de maaltijd geser-
veerd wordt.  Fijn om zo met elkaar te kunnen genieten. 
Als dessert krijgen we een glaasje  limoncello. Heerlijk, 
maar niet te veel van drinken!
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Gedachte bij de vijfde etappe: ”Ieders dienaar 
ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn 
roeping ”.

De ochtend straalt ons tegemoet, een niet al te lange 
tocht naar de overkant van het dal en de beklimming 
naar Santuario Della Verna. Wat een mooie tocht! 
Marjolein laat ons weten dat ze het deze dag niet gaat 
redden. De eigenaar van Casa Santicchio regelt dat 
Marjolein in de loop van de dag naar beneden wordt 
gereden en een vriend van hem zal Marjolein naar 
Santuario Della Verna brengen. Fijn dat ze haar knie kan 
laten rusten op deze mooie plek. Ze neemt rust en wordt 
in de middag naar la Verna gebracht, waar ze ons 
opwacht! 
Wij wandelen eerst naar beneden en steken bij 
Rimbocchi een riviertje over. De waterstand is zodanig 
dat we makkelijk kunnen oversteken. Wel goed opletten! 
En… Ja hoor, Jan maakt een duikeling met een nat pak 
als resultaat, maar sokken zijn droog en geen schade aan 

lijf en leden.
      

Vrolijk lopen we 
verder naar boven 
en een prachtige 
wandeling met uit-
zicht naar twee kan-
ten is het resultaat. 

Het laatste stuk is door 
een prachtig bos, 
waarbij we de route 
volgen van de monni-
ken richting het kloos-
ter. Grote blokken 
begroeid met mos 
kleuren in diverse tin-
ten groen en het zon-
licht door de bomen 
geven een spiritueel 
karakter aan onze 
tocht. 
Het laatste stukje stijl 
over de keien naar 
boven typeren de route 
naar het klooster. 
Marjolein is er al .......... .....  

Vindt u het ook zo'n prachtig verslag?
Bent u benieuwd hoe het verhaal verder gaat? 
In de volgende Rondom vindt u de rest van het verhaal.

Maar u hoeft niet te wachten, u kunt het hele verslag 
met prachtige kleurenfoto's lezen op de website van 
"De Eshof". Zie: www.pgdeeshof.nl 
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Maand van de aandacht.
HET WAS ZOVER!  

Maandag 22 september stonden  Jenny Verbeek en 
ondergetekende  in de startblokken. Onze eerste actie: 
boodschappen doen bij verschillende winkels in ons 
dorp. Karren vol boodschappen werden er naar de auto 
gereden. Nooit geweten hoe onhandig die aflopende 
stoepen en wegen zijn om die karren naar de auto te rij-
den. Die karren waren echt niet van plan mijn weg te 
volgen maar hadden hun eigen weg uitgekozen en dat 
was beslist de mijne niet. Maar uiteindelijk konden we 
de boodschappen opbergen in de keuken en koelkasten 
bij Sigma in de Stoutenborgh.
Na wat heen en weer rennen en zoeken in de voor ons 
zo vreemde keuken gingen we van start. Ieder deed zijn/
haar best alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Op 
het laatst werd ieder die onverwacht kwam binnenlopen 
ongevraagd aan het werk gezet met de mededeling: “wij 
zijn wat laat en hebben jullie handen nodig”. Tot grote 
opluchting werd er aan ons verzoek voldaan. 
Mede daardoor werd de lunch op tijd op tafel gezet en 
konden we na een kort gebed beginnen aan de maaltijd. 
De broodjes van de plaatselijke bakker werden met 
smaak verorberd. 
 Veel gelach en gepraat maakten ons duidelijk dat ieder 
tevreden was en na afloop werd dat bevestigd door veel 
lieve woorden en bedankjes.

Eén week en één dag later was in onze eigen Eshof een 
workshop. Wie moeilijk ter been was werd door Annie 
Hanse opgehaald en netjes afgeleverd bij de Eshof.  

Toen konden we aan onze workshop beginnen.  Onder 
leiding van Mela van Wagensveld en haar zus Vera kon 
ieder kiezen wat men wilde maken. Men kon voor de 
kerst een waxinelichtje maken of elfjes ,koningen, een 
kerstbal of kerstbel en zelfs een kerstmuisje kwam om 
de hoek piepen. Iedereen was  goed gemutst en ook 
mensen met twee linkerhanden durfden het aan om mee 
te doen. Het werd een middag met veel humor en  
gezelligheid.
Met rode wangen van inspanning (of was de advocaat 
de schuldige?) ging iedereen naar huis.

De volgende dag mochten we weer gebruik maken van 
de zaal “de Kopperhof” in de Stoutenborgh. Iedereen 
kreeg een warme maaltijd met verschillende groente, 
gekookte – en gebakken aardappelen met héééérlijk 
draadjesvlees en hachee, dit alles klaargemaakt door 
onze eigen keurslager/traiteur hier in het dorp. Eén 
deelneemster voelde zich niet zo lekker, toen werd er 
gezorgd voor een pannetje met aardappelen – groente 
en vlees dat bij haar thuis werd gebracht. Service van 
Jannie van de Veen. Ook hier veel gelach en gepraat en 
ook hier ging ieder tevreden naar huis. Dit was de laat-
ste activiteit in Hoevelaken in het kader van de Maand 
van de Aandacht. Ook wij als vrijwilligers gingen tevre-
den naar huis. Oh nee, wel tevreden maar nog niet naar 
huis. De afwas wachtte nog, pffffffff !!!!!

een persoonlijke indruk van 
Wilma van de Kuilen

Kerstsamenzang 2014
KERSTSAMENZANG 

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

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

GOEDE DOEL DIT JAAR: 
STICHTING HULPDIENST HOEVELAKEN

In deze tijden staan we extra stil bij onze oudere mede-
mensen die -om wat voor reden ook- een helpende hand 
of een steuntje in de rug nodig hebben. Denk aan oude-
ren, chronisch zieken, mensen die fysiek of verstandelijk 
beperkt zijn. Hier in Hoevelaken geeft de Hulpdienst 
Hoevelaken dat steuntje. Ruim 60 vrijwilligers ondersteu-
nen mensen voor kortere of langere tijd. Zij doen bood-
schappen of kleine klusjes in huis of in de tuin, zorgen 

voor een uurtje gezelschap, brengen mensen naar het zie-
kenhuis of naar een andere bestemming, passen even op de 
kinderen of  helpen bij administratie of financiën. 
Er veranderd per 1 januari heel veel in de thuiszorg. 
Mensen moeten meer een beroep gaan doen op familie en 
naaste omgeving. Lees de krantenpublicaties over de 
WMO er maar op na. Heel veel wordt ook op het laatste 
moment beslist en duidelijk gemaakt. Dat is niet voor 
iedereen even gemakkelijk. 
Het is daarom niet ondenkbaar dat er daarom een groter 
beroep op de vrijwilligers van deze stichting wordt gedaan 
dan in de afgelopen dertig jaar. Ja, want de indertijd door 
de kerken en een aantal Hoevelakense artsen opgerichte 
stichting viert begin 2015 het 30-jarig jubileum! De keuze 
van het goede doel dit jaar is dan ook van harte gemaakt. 

Op internet is de site te vinden via:
http://hulpdiensthoevelaken.nl

49E KERSTSAMENZANG HOEVELAKEN,
 OP ZATERDAG 13 DECEMBER 2014

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

Orkest  Vrijwilligers uit Hoevelaken 
  en omgeving 
Kinderkoor Van diverse scholen uit Hoevelaken, 
o.l.v. Annahes Boezeman en Dicky van der Veer
Volwassenenkoor Eshof cantorij, De Lofstem, Pauluskoor, 
en anderen
Dirigent  Henk Boswijk

MET MEDEWERKING VAN:
Gospelkoor Free o.l.v. Marianne van Manen
Pianist  Skip van Rooij
Solisten  Filiae, de zusjes De Wit
Lector  Michael Blaas 

De Hoop helpt!
Ieder mens heeft z’n ups en downs in het leven. Soms is er meer aan de hand dan zomaar
een moeilijke periode. Angst, dwang, autisme, boosheid, depressie, eetstoornis, moeilijkheden rond identiteit, 
intimiteit en relaties, somatoforme klachten, stemmingsproblemen of een andere stoornis kan het leven zodanig 
verstoren dat iemand er zelf niet meer uit komt.

Als u/jij hiermee te maken hebt, kan het moment aanbreken dat u/jij op zoek gaat naar
deskundige hulp. De Hoop helpt mensen met psychiatrische problemen. De Hoop heeft verschillende zorgtra-
jecten die variëren in lengte en in behandelvorm. Door middel van een intake bekijken we samen met u/jou 
welk zorgtraject het beste bij u/jou hulpvraag aansluit.

De Hoop heeft locaties in Rotterdam, Dordrecht, Houten en Amersfoort. 
Bel voor meer informatie met 078 6111111 of mail naar info@dehoop.org. 
U/jij kunt ook kijken op www.dehoop.org.
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De jeugd heeft / geeft de toekomst,

Geef jonge boeren de kans het
 verschil te maken!. 

De jeugd heeft de toekomst. Het is een veelgehoorde 
uitspraak, die misschien wat clichématig aandoet. Toch 
is de boodschap helemaal raak. Dit zou in ieder geval 
zo moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze wereld vra-
gen zich regelmatig af of zij eigenlijk wel een toekomst 
hebben. Toch zijn zij het die kunnen zorgen voor veran-
dering die er toe doet. Wilt u hen daarbij helpen?

VERBETERING
Solidaridad helpt boeren bij het verduurzamen van hun 
landbouwmethodes om zo de kwaliteit en het volume 
van hun oogst te verbeteren. Lokale partners trainen de 
boeren om deze doelen te realiseren. Dit leidt tot 
methodes die beter zijn voor het milieu, voor de boer en 
zelfs voor de hele gemeenschap. Initiatiefrijke, ambiti-
euze boeren, die veranderingen durven door te voeren, 
spelen een belangrijke rol binnen de projecten van 
Solidaridad. Dit zijn meestal jonge boeren.

IEDEREEN PROFITEERT
Soms is het moeilijk om de touwtjes uit handen te 
geven. Met name in tradities waar leeftijd gelijk staat 
aan wijsheid, moet er behoorlijk wat overwonnen wor-
den om de jeugd de kans te geven het voortouw te 
nemen. Wanneer jongeren echter in staat gesteld worden 
om in hun eigen gemeenschap een toekomst op te bou-
wen, komt dat hele dorpen ten goede. Een betere oogst 
van één boer, stimuleert anderen om mee te bewegen. 
Iedereen profiteert van de opgedane kennis, inkomsten 
gaan omhoog, kinderen kunnen naar school en er komt 
geld voor gezondheidszorg.

HELPT U MEE?
Helpt u mee om jonge boeren de kans te geven het ver-
schil te maken? Bij deze Rondom / Dialoogje  vind u de 
brochure van deze actie. Namens de jonge boeren vra-
gen wij u om, met  een financiële bijdrage in het bijbe-
horend envelopje, dit mooie project te steunen.

Dit envelopje kunt u zon-
dags in de Solidaridad-bus 
in de hal van de kerk doen, 
of zelf bij een van onder-
staande adressen in de 
brievenbus deponeren. Op 
een zichtbare plek hangt 
bij deze adressen de 
Solidaridad-poster met het 
thema van deze actie! 

Inlever- adressen:
•	 Willy	van	de	Berg,	Weidelaan	6
•	 Willemien	van	Putten,	Elzenlaan	40
•	 Jan	Baas,	Havikshorst	20
•	 Toon	Ossendrijver,	Stoutenburgerlaan	7
•	 Wim	van	Vliet,	L.Ph.	Michonlaan	1	

Zondag 23 november is de gezamenlijke Solidaridad-
viering in de Paulus kerk, van de Eshof- gemeente en 
de Paulusgeloofsgemeenschap. 
Op deze dag zal ook de collecte van Solidaridad zijn.

Namens de MOV groep en de ZWO groep. 

UITVAART:
van  Mevr.T. Jonker.

BRUIDSPAAR:
Dhr en Mw Schouten W. Alexanderdreef 14 vijftig jaar getrouwd.

Jan Duijnhouwer Dr. Klaarenbeeksingel 65  ziekte
Elly Stomphorst Constantijngaarde 3  ziekte
Afke van den Hoeven Ridderspoor 6  ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw Lensen, Dhr Lammers, Mw Venema, Mw Ritmeester,
Dhr Westerman, Dhr Braam, Dhr vd Rovaart, Dhr Meijer, Mw Bos.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

Solidaridad!  

Dank voor uw meeleven. 

Op deze plaats willen wij iedereen bedanken voor de enorme betrokkenheid en de fijne brieven en 
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder

TINI JONKER.
Met warme gevoelens kijken wij als familie terug op de mooie en waardige

afscheidsdienst in de kerk en aansluitend de begrafenis.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Tini

in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Lenske Jonker en Henk Schipper
Hans en Trudy Jonker.

De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroe p van de St. Paulusgeloofsgemeenschap 
en de diaconie van de Eshof worden georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Vrijdag 19 december
 om 15.30 uur in de Eshof.

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder  zullen in november 
een uitnodiging ontvangen.
De leeftijd voor een uitnodiging is verhoogd naar 70 jaar omdat het aantal aanmeldingen al enige jaren oploopt 
en vanwege de veiligheid en brandweervoorschriften moet er een maximaal gastenaantal worden aangehouden.
Bij de St. Paulusgeloofsgemeenschap is de minimum leeftijd voor een uitnodiging verhoogd naar 75 jaar.

Onze excuses als u net als vorig jaar op een uitnodiging rekende en daar nu wellicht weer enkele jaren op moet 
wachten.

Namens de voorbereidingscommissie,                             
Annie Hanse, 

Lien Vogel, 
Wilma van de Kuilen en 

José van Dasselaar
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De eerste weken
Mijn stage in "De Eshof" is volop ingezet. Tijdens de 
eerste kennismaking  op 7 september voelde ik me al 
gelijk welkom in de gemeente. 

De afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest met 
kennismaken en me oriënteren op hoe de gemeente ‘in 
elkaar zit’. 

Het is een actieve gemeente, valt me op, enthousiast, 
betrokken bij wat er speelt in het hier en nu en vol zorg 
en aandacht voor de ander. 

Ik heb kennis gemaakt met de kerkenraad, heb diverse 
gesprekken gevoerd met ds Ellie om te bekijken hoe 
onze samenwerking en mijn leertraject vorm zou kun-
nen krijgen en ben betrokken bij de voorbereiding van 
een aantal activiteiten, zoals kerstvieringen. 

De komende periode zal in het teken staan van kerst en 
ook zou ik graag bezoeken willen brengen aan gemeen-
teleden voor pastorale gesprekken. Want in gesprek zijn 
met elkaar, luisteren naar het verhaal van de ander, 
samen kijken waar dat het verhaal van God raakt, ja dat 
vind ik iets moois van dit nieuwe beroep wat ik aan het 
leren ben. 

Ik voel me nog wel een beginneling, alsof ik een jas 
aantrek die nog een beetje onwennig voelt. Dat maakt 
me onzeker maar ook nieuwsgierig en open naar wat 
komt. 

De afgelopen weken ben ik op Windesheim bezig 
geweest met de Heilige Geest. In de te lezen teksten 
kwam ik ook dit gedicht tegen van Sytze de Vries, lied 
695 in het nieuwe liedboek, wat ik graag met u wil 
delen. 

Een hartelijke groet, Marjolen Veerbeek

Heer, raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
Geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,
Zegen ons met uw licht!

Sytze de Vries

COLLECTEOVERZICHT AUGUSTUS 2014       
       
Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk    Bedrag
3-8-2014 Passantenverblijf A'frt. 108,82  Eredienst     97,14
10-8-2014 Eigen Diaconie  166,83  Vorming&Toerusting  120,24
24-8-2014 Eigen Diaconie  130,36  Pastoraat   107,40
31-8-2014 Eigen Diaconie  171,18  Eredienst   132,40
  Totaal Euro  577,19  Totaal Euro   457,18 
   
COLLECTEOVERZICHT SEPTEMBER 2014      
      
Datum  Diaconie  Bedrag  Kerk    Bedrag
07-9-2014 Hulpdienst H'laken 155,76  Jeugd/Jongerenwerk  143,50
14-9-2014 Jeugdw. PKN  (Jop) 108,56  Vorming/Toerusting    97,53
14-9-2014 Syrie   198,00       
21-9-2014 Vredesprojecten  223,75  Pastoraat   197,57
28-9-2014 Maand v.d.Aandacht 134,41  Muziek & Liturgie  108,45
  Totaal Euro  820,48  Totaal Euro   547,05 

COLLECTEOVERZICHT OKTOBER 2014      
      
Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk    Bedrag
5-10-2014 Kerk en Israel  126,06  Noodfonds Diaconie  134,44
5-10-2014 Moldavie  241,52        
12-10-2014 Wereldiakonaat  177,00  Onderhoud gebouw  125,42
19-10-2014 Diaconie  167,14  Jeugd/jongerenwerk  140,60
26-10-2014 Hervormingsdag PKN 106,45  Vorming en Toerusting  111,90
  Totaal euro  818,17  Totaal euro   512,36
      

Collectebeheerder M.v.Deuveren

ACTIE KERKBALANS 2014

Onder het motto : Een kerk “Daar geef je voor” 
hebben wij u dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd 
of u bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof” dit jaar 
financieel te steunen. Hiervoor hebben velen van u een 
toezegging gedaan. Voor zover u deze toezegging nog 
niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze gemeente 
helpen door voor einde van dit jaar uw toezegging voor 
Kerkbalans 2014 over te maken.

In de maand oktober is de begroting van onze gemeente 
voor 2015 in de kerkenraad behandeld en daar vervol-
gens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2015 met 
de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst met 
uw hulp het doel voor 2014 bereiken. Dat betekent dus 

dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in begin 
van dit jaar gedane toezegging in een daadwerkelijke 
betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?

Bij voorbaat dank hiervoor.

ACTIE KERKBALANS 2014
Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2014 is toege-
zegd een bedrag van EURO 115.875 hiervan is tot en 
met 17 oktober 2014 binnengekomen een bedrag van 
EURO 88.176  dit  is 76,1 % van het toegezegde bedrag. 
In de resterende maanden van 2014  moet dus nog een 
bedrag binnen komen van EURO 27.699.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur

Beste gemeenteleden van de Eshof.

Heel veel dank voor jullie kaart.
Het heeft me veel goeds gedaan om te lezen dat zoveel mensen aan me denken en me het beste toewensen.
Nogmaals heel erg bedankt. Mijn gezondheid gaat langzaam wat vooruit, God zij gedankt.

hartelijke groeten van 
Stien Woldman
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Woorden en beelden 
voor het heilige Verderkijkers...

Op 4 oktober was de bezinningsdag voor de ambtsdragers binnen De Eshof. We 
waren die dag te gast bij Franz Hazelzet en Felicia Dekkers. Hun woning, atelier 
en cursusruimte ligt in de prachtige omgeving van Hoevelaken, richting 
Stoutenburg. Thema van de dag was het heilige. We spraken er met elkaar over: 
wat is dat, het heilige? Het bleek best moeilijk daar woorden voor te vinden. 
Wat we allemaal gemeenschappelijk hadden was dat het iets te maken had met 
dierbaar, verwondering, verbinding met jezelf, met God en dat het daarom iets 
raakt in onze harten. Dat bleek heel mooi uit de woorden die we ieder persoon-
lijk gebruikten om het voorwerp te beschrijven wat we mee hadden genomen. 
Een voorwerp wat voor ieder iets verbeeldde van het heilige.  
In de middag hebben we geprobeerd iets van het heilige in een schilderij te ver-
werken. Voor sommigen de eerste ervaring met penseel en doek. We konden dit 
heerlijk buiten doen. Al met al was het zo een dag van elkaar ontmoeten, van 
creativiteit, van gezelligheid en lekker eten en drinken tijdens de lunch, maar 

ook van gemis vanwege de mensen die deze dag moesten missen, van verbinding met elkaar, De Eshof en met God, 
van genieten van de prachtige omgeving.
We sloten de dag af met een middaggebed waarin we met elkaar zongen, we luisterden naar het verhaal uit de 
Bijbel over Mozes die op heilige grond, bij de braamstruik, een ontmoeting heeft met de Eeuwige, we hebben 
kaarsjes aangestoken, denkend ook aan de ambtsdragers  die deze dag niet erbij konden zijn, we waren stil in onze 
gedachten en in gebed. Als gezegende mensen zijn we weer naar huis gegaan. We hebben elkaar beter leren kennen, 
hebben gesproken over wat heilig is en een plek heeft in ons hart. Het heilige, dat wat ons verbindt met God en ons 
inspireert en raakt, in ons dagelijks leven en ook in het werk in de kerk.

Marjolen Veerbeek

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

De kinderdienst gaat toe naar de advent en kerst.  Het 
project voor dit jaar heet verderkijkers. 
Het gaat over mensen die verder kijken dan anderen, die 
zien wat er nog meer is. Mensen die dingen zien die 
anderen misschien niet zien.

Door met de verderkijkers mee te kijken beleven we 
iedere zondag een bijzonder verhaal. Zo horen we van 
een deurwachter,  over Johannes de doper en Jesaja. 
Ook gaat het over Maria, de herders en de wijzen.
Voor in de kerk zullen we de gemeente mee laten kij-
ken. Hoe dat gaat? Dat houden we nog even voor ons 
maar dat zal er mooi uit gaan zien.
We hopen dat ook de kinderen deze zondagen met ons 
mee willen kijken! Ik heb al even verder kunnen kijken. 
En wat ik toen zag? Ik zag iemand bij een deur staan, 
turend in de verte. Ook zag ik een engel en een kudde 
schapen. Ik zag blije gezichten en mensen die vol ver-
wachting ergens naar toe reizen.
Mooie verhalen voor een bijzondere en mooie tijd.
De eerste adventzondag is al op 30 november.

Natuurlijk vieren we ook weer een kinderkerstdienst op 
kerstavond.

Daarover zullen we in de zondagsbrief en tijdens de 
kinderdienst meer vertellen.
Wil je meedoen en er samen met ons op kerstavond 
weer een mooie viering van maken?
Dan nodig ik je bij deze uit op zondag 14 en zondag 21 
december te komen repeteren. 
Dit doen we aansluitend aan de kerkdienst.

We hopen dat je hierbij kan zijn.
Namens de kinderdienst, tot snel!
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Voedselinzameling Dorcas 
Nijkerk 7 en 8 november

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
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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

Negentiende Dorcas Voedselactie
Woensdag 5 november is het Dankdag voor Gewas en 
Arbeid. Dan danken we God voor al het goede 
dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en 
dat er zegen rustte op ons werk. Dorcas Nijkerk organi-
seert de voedselactie op vrijdag 7 november en zaterdag 
8 november in Nijkerkse supermarkten (AH, Boni 2x, 
Jumbo) en in Nijkerkerveen (Spar). De actie is bedoeld 
om stil te staan bij de zegen van ‘gewas en arbeid’ en 
anderzijds om concreet mee te leven met mensen in 
nood en bittere armoede. In de supermarkten worden 
“boodschappenlijstjes” uitgereikt.

Deel van de hulp voor Syrische vluchtelingen
Dit jaar zullen de voedselpakketten niet alleen gaan naar 
kwetsbare mensen in Oost-Europa en Afrika. 
Ook Syrische vluchtelingen die huis en haard hebben 
moeten verlaten door het geweld in hun land ontvangen 
dit jaar voedselpakketten. Daarnaast zal Dorcas met de 
ingezamelde middelen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in Oost-Europa en Afrika helpen op weg 
naar werk en inkomen, zodat ook zij zicht hebben op 
‘gewas en arbeid’.

Belangeloze inzet, iets om dankbaar voor te zijn
Ruim 400 kerken, 600 supermarkten en 6.000 vrijwilli-
gers zijn actief tijdens de Dorcas Voedselactie. Een 
groot aantal mensen dat zich belangeloos inzet, iets om 
dankbaar voor te zijn! 
Dit jaar streven we naar het inzamelen van 50.000 voed-
selpakketten en 350.000 euro aan donaties voor voedsel-
zekerheidsprojecten en voor het transport van de voed-
selpakketten.

Doet u mee?
Een voedselpakket is in nauw overleg met de veldkanto-
ren van Dorcas en met de douane van de 
verschillende landen samengesteld en bestaat uit houd-
bare producten zoals droge soep, zonnebloemolie, rijst, 
groente in blik en tandenborstels. We vragen u of u (één 
of meer van) de producten van de boodschappenlijsten 
wilt kopen en inleveren bij de Dorcasmedewerkers in de 
supermarkten. Deze boodschappenlijstjes worden in de 
winkels uitgereikt.

Giften voor de voedselzekerheidsprojecten of de trans-
portkosten van de voedselpakketten zijn van harte wel-
kom en kunnen worden overgemaakt op NL04 RABO 
0106 2500 00, onder vermelding van ‘DVA 2014 voed-
selzekerheid’ of ‘DVA 2014 transport’. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorcas-
voedselactie.nl of kunt u contact opnemen met Dorcas, 
tel. 0228 595900.

INGEKOMEN:
Dhr. M.J. Kommers   Koppertjesland 6      wijk 2

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. B. Schipper    Beverdam 8  naar Nijkerk   wijk 5
Dhr. G. van Putten   Klaarenbeeksingel 96 naar Amersfoort  wijk 5
Dhr. H.F. den Hollander   Seringenlaan 7  naar Utrecht   wijk 5
Mevr. E.C. Beeres   Pastoorakker 10  naar Amsterdam  wijk 3
Fam. Blok    Christinapad 8  naar Zwartebroek  wijk 6

OVERGESCHREVEN:
Fam. Duinkerken – Kamp   Kantemarsweg 8b naar Nijkerk   wijk 9

UITGESCHREVEN:
Fam. Reesink    Roggeakker 58      wijk 9

OVERLEDEN:
Mevr. Jonker – Berg   Horstweg 3      wijk 6

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

Van de redactie
31 Oktober Hervormingsdag en 1 november Allerzielen.
Op Hervormingsdag herdenken dat op deze dag Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de 
Slotkapel van Wittenburg heeft aangeslagen.
Inmiddels is er veel veranderd, althans in de Eshof. Hoewel we PKN zijn, Hervormingsdag krijgt geen aandacht 
meer. 
Waar we vroeger op de laatste zondag van het kerkelijk jaar onze overledenen herdachten doen we dat nu op de 
zondag dicht bij 1 november. Of daar een diepere gedachte achter schuilt of dat een tegemoetkoming aan onze 
katholieke geloofsgenoten is, is onzeker.
Het is overigens niet een tegemoetkoming aan onze jeugd, immers zij hebben geen notie meer welke impact de 
Reformatie heeft gehad op ons Godsdienstig en cultureel leven.
Het kan verkeren zei Bredero.

Fokke Kooistra


