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Zorgende handen       

Handen die zich enkel strekken
naar bezit en macht en poen,

zullen graaiend niet ontdekken
wat een hand nog meer kan doen.

Handen kunnen rijkdom delen,
vreugde, liefde, zorg of pijn.

Handen kunnen zachtjes strelen,
maar ook sterk en krachtig zijn.

Handen kun je samenvouwen
als het noodlot je belaagt.

Handen steek je uit de mouwen
als een medemens dat vraagt.

Handen kunnen welkom heten,
troosten bij verdriet of spijt,
zorgen voor muziek of eten,
knokken tegen eenzaamheid.

Handen druk je om te zeggen
dat je iets oprecht belooft,

kun je ook op schouders leggen,
hou je boven iemands hoofd.

Handen die voor anderen zorgen,
liefdevol en met geduld,

die zijn rijk, want elke morgen
zijn die handen weer gevuld.

            Marjolein Kool



zondag 11 juni  10:00 uur  Ds E Boot Pinkpop dienst
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
zondag 18 juni  10:00 uur  Mw M van der Velde, Neede
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Vorming en Toerusting 

zondag 25 juni  10:30 uur  Pauluscentrum       
     Ds E Boot en Linda de Wals Oecumenische viering.    
     Vooraf koffie &thee & inzamelen lunchitems.   
     Ca 11.15 brunch in de Eshof.

zondag 02 juli  10:00 uur  E Idema
     Collecten: Jongerenproject Uganda, Pastoraat
 
zondag 09 juli  10:00 uur  Mw M Visser-Hesseling (Harderwijk)
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
 
zondag 16 juli  10:00 uur  Ds R Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: JOP jeugdwerk, Pastoraat

Agenda
vrijdag 09 juni  19:00 uur Generale repetitie Anatevka

zaterdag 10 juni            14:00 uur Uitvoering Anatevka
   19:30 uur  Uitvoering Anatevka
zondag 11 juni  14:00 uur  Uitvoering Anatevka

woensdag 14 juni  13:30 uur  Activiteitengroep
   
maandag 19 juni  20:00 uur   Wijkteam 2

dinsdag 20 juni  20:00 uur  Pastorale Raad

woensdag 21 juni  20:00 uur   Wijkteam 1 
   20:00 uur   Wijkteam 6

donderdag 22 juni 20:00 uur  Moderamen

zondag 25 juni  11:30 uur  High Tea leiding kinderdienst

dinsdag 27 juni  13:30 uur  Activiteitengroep

maandag 03 juli  20:00 uur   Wijkteam 3

donderdag 06 juli  20:00 uur  Diaconie

     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Uit de gemeente
MEELEVEN

Egbert Berends  is 5 weken gele-
den geopereerd en is zijn rechter nier weggehaald van-
wege een tumor. Dat werd ontdekt bij een hartoperatie 
in februari. Er is een MRI gemaakt van de andere nier 
en de alvleesklier en daar kreeg hij op 2 mei  de uitslag 
van. Bij de alvleesklier is een cyste gevonden, dat een 
voorstander van kanker kan zijn. Ook de tweede nier 
wordt nader bekeken, maar dat gebeurt eind oktober/
begin november. Na een week thuis moest hij opnieuw 
naar het ziekenhuis, omdat alles wat ontstoken kon zijn 
ook ontstoken was. Eind april mocht hij naar huis en nu 
is de pijn weg en niet alleen de pijn; ook 11 kilo’s is hij 
afgevallen!  

Janneke Guliker ligt alweer enkele  
weken in het ziekenhuis. 
Na een operatie aan een blaasverzakking ging eerst alles 
goed, totdat ze op 14 mei hoge koorts kreeg en terug 
moest naar het ziekenhuis. Daar hebben ze de ontstekin-
gen inmiddels gelukkig onder controle. Janneke was erg 
ziek en zal nog een aantal weken in het ziekenhuis (aan 
een infuus) moeten blijven. Ze ligt in het Meander op 
A2-216

Met Kees Bonestroo  gaat het na de 
operatie op 21 maart redelijk goed. Hij is zijn conditie 
aan het opbouwen en doet dat via stukjes te fietsen en 
regelmatig bezoek aan de fysiotherapeut. Hij hoopt op 
termijn weer aan het werk te gaan al zal dat nooit meer 
hetzelfde zijn als vroeger. Binnenkort gaat hij proberen 
een paar uurtjes aan het schilderen van het huis van zijn 
dochter te besteden.                   

Rien van Barreveld moest in april een 
operatie aan zijn tong ondergaan. Bovendien zijn de 
lymfeklieren onderzocht en de uitslag daarvan is goed al 
komt er wel uit voorzorg een bestraling. Rien voelt zich 
aardig goed en is prima te verstaan. Daarom is er geen 
logopedie nodig. Iedere dag wordt hij naar het UMC 
gebracht waar hij tot eind juni totaal 28 bestralingen 
krijgt. De arts verwacht dat er 80 á 85% kans op gene-
zing is. 

Wil de Meij (Lage Brinkerweg 9) is begin mei in het 
ziekenhuis met benauwdheid en hartklachten opgeno-
men. Zij had al 8 stents en die slibben regelmatig dicht. 
Daarmee is ze wel vertrouwd en gaat er zelf van uit ‘tel 
je zegeningen’ dan komt het wel goed. Bevrijdingsdag 

was voor haar de bevrijding uit het ziekenhuis. Zij 
mocht nu met 2 nieuwe stents en een paar andere open-
gemaakte exemplaren naar huis. Volgens de cardioloog 
is het ‘gewoon pech’ en moet ze kalmer aan doen. Dat 
woord kent ze niet zo goed, want 28 mei stond ze al 
weer koffie te schenken na de dienst in de Eshof.
      
John Kalksma  is op 15 mei met behulp 
van de ladderwagen van de brandweer uit de woning 
gehaald en naar Nieuwegein gebracht. Als gevolg van 
een herseninfarct kan hij niet praten en is aan zijn rech-
terkant verlamd. Een paar dagen later is hij naar het 
Meander vervoerd en sinds 29 mei heeft hij een eigen 
kamer in De Pol in Nijkerk. John is erg moe en heeft 
om de beurt ergotherapie, logotherapie en fysiotherapie 
aan zijn bed. De arts heeft aan de dochter gezegd dat zij 
over 4 weken een heel andere vader zal hebben dan 
degene die ze nu ziet. Hoe het verder gaat is heel onze-
ker. Wel zeker is dat hij in De Pol blijft op de afdeling 
Zwaluw in kamer 17.   

Goede moed en sterkte gewenst aan iedereen die hier 
genoemd is of niet genoemd. En fijne mensen dichtbij 
die meeleven en helpen om het leed te dragen.

FELICITATIES:

De ouders Ronald Krijkamp en Nina ten Hoor
 hebben 29 april een tweeling gekregen: 

Lasse Julian en Mats Lennart, twee gezonde jongens! 
De jongetjes  hebben al twee broers Rowan en Liam. 
Ouders en broers, van harte gefeliciteerd - en Lasse en 
Mats: welkom in Amersfoort! 

Ook op de  was er gezinsuitbreiding. Op 
13 mei is daar een meisje geboren. Ze heeft de namen 
Roqué Gigi June gekregen. Van harte welkom in 
Hoevelaken, Roqué! Leon en Marloes van 
Moolenbroek, van harte gefeliciteerd met jullie dochter. 
En grote zus Skyler, gefeliciteerd met je zusje!

Gré en Gosse van Dijk-Haveman
 hadden een goede reden om op 10 mei op 

reis te zijn. Dat was namelijk hun trouwdag. Op 10 mei 
1967 hebben zij elkaar het jawoord gegeven en vierden 
nu hun 50 jarig huwelijksfeest. 
Bruidspaar, namens de Eshofgemeente van harte gefeli-
citeerd.
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Voor Rien en Gea van Barreveld-Westerik 
was hun trouwdag op 17 mei een gedenkwaardige 

dag, omdat zij 55 jaar geleden elkaar trouw beloofden. 
Alles is nu zo anders dan het eens begon. Rien moest op 
18 april een langdurige operatie ondergaan. Graag wen-
sen wij jullie toe dat er ook nu voldoende goede 
momenten zullen zijn om samen te beleven, ondanks de 
beperkingen die er zijn.  
  

AFWEZIGHEID EN VERVANGING

Komende zomer zullen in de weken waarin Ellie vanwe-
ge vakantie en studie afwezig is enkele collega’s in de 
regio bereikbaar zijn in geval van nood. Omdat het tel-
kens verschillende mensen zijn, lijkt het ons het han-
digst als contact met hen wordt opgenomen via een tus-
senpersoon.
In de periode van 26 juni tot en met 5 juli zal dat Jac 
van Hoeijen zijn  e-mail voorzitter-
kerkenraad@pgdeeshof.nl). Vanaf 6 juli is Kees van 
Rietschoten als contactpersoon bereikbaar 

 e-mail predikantsassistent@gmail.com).
Ellie is met vakantie van 26 juni tot en met 9 juli en van 
24 juli tot en met 13 augustus. Van 14 tot en met 18 
augustus is ze elders vanwege studie.
       

Kees van Rietschoten

IN MEMORIAM TON KLEBER 
– 25 JANUARI 1936 – 1 MEI 2017

Op maandag 1 mei overleed Wenceslaus Antonie Kleber 
in de leeftijd van 81 jaar. 
Ton was getrouwd met Mieke Lambers die hij in 1957 
had ontmoet. Ze woonden vanaf 1971 samen

 Ruim een jaar geleden moest Ton naar De 
Pol verhuizen, omdat het thuis niet meer ging.
Ton was het grootste deel van zijn werkzame leven 
stuurman op schepen van de Holland-Amerika Lijn. 
Aanvankelijk voeren er ook nog vrachtschepen voor de 
organisatie, na 1973 enkel passagiersschepen. Door zijn 
werk reisde Ton de hele wereld over.
41 jaar lang heeft hij gevaren en was hij daardoor steeds 
langere tijd van huis. Voor de gezinsleden betekende dat 
van weerskanten aanpassen. Het had lastige kanten, 
maar ook leuke, zoals de mogelijkheid om mee te varen 
op het schip van Ton. Ook waren er de vakanties tijdens 
verlofperiodes van Ton: kamperen in Frankrijk en 
Oostenrijk. Hij was nauwkeurig in het maken van ver-
slagen die nog altijd de herinneringen naar boven kun-
nen halen.

Ton en Mieke kregen vier 
kinderen: Egbert Jan, 
Magda, Michiel en Désirée. 
Een groot verdriet in hun 
leven was het overlijden van 
Michiel op vijfjarige leeftijd 
als gevolg van een auto-
ongeluk. Een lange periode 
is Ton toen thuis geweest.
In 1996 kon hij met pensi-
oen. Mieke en hij bleven 
van reizen houden. Ze ontwikkelden een grote nieuws-
gierigheid en liefde voor de voormalige DDR, waar ze 
vanaf 1990 veel kwamen. Ze genoten er van de gastvrij-
heid. Als liefhebbers van muziek bezochten ze er vele 
concerten. De wederopbouw van de Frauenkirche in 
Dresden heeft Ton op de voet gevolgd.
Vanaf de zaterdag voor Pasen werd Tons situatie in De 
Pol kritiek. Voor de aandacht in het zorgcentrum heeft 
Mieke alle lof: Ton werd goed verzorgd en zijzelf werd 
goed opgevangen. Twee weken later kwam er een einde 
aan Tons aardse leven.
Op dinsdag 9 mei hebben we in een dankdienst in ‘de 
Eshof’ afscheid genomen van Ton. Daarna hebben we 
hem naar zijn graf op de Algemene Begraafplaats bege-
leid.
Aan Mieke, de kinderen, hun partners, de kleinkinderen 
en achterkleinkind wensen we van harte toe dat goede 
herinneringen tot troost kunnen zijn in het gemis.

Ellie Boot

JOHN KALKSMA OVERLEDEN

Zojuist bereikte me het bericht dat John Kalksma van-
morgen, op zaterdag 3 juni, is overleden. Op 15 mei 
kreeg hij een fors herseninfarct. Hij is twee weken opge-
nomen geweest in het ziekenhuis. Op maandag 29 mei 
is hij van het Meander Medisch Centrum overgebracht 
naar Woonzorgcentrum De Pol, waar hij zou gaan reva-
lideren. Zijn gezondheid was echter zwak en in De Pol 
kreeg hij er een longontsteking bij.
Op zaterdag 10 juni zal er om 9.30 uur in ‘de Eshof’ een 
dankdienst zijn voor zijn leven. Daarna zal hij worden 
begraven op de Algemene Begraafplaats. Na de begrafe-
nis is er gelegenheid om in De Haen de familie te con-
doleren en nog enige tijd samen te zijn.
In het volgende kerkblad zal ik een uitgebreider gedach-
teniswoord over John schrijven.

Ellie Boot
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Kerkdienst en liturgie
ANATEVKA

Deze Rondom verschijnt rond het weekend van 
Anatevka. Er wordt enorm hard gewerkt in deze laatste 
weken. Zo gaat dat immers: in de laatste weken worden 
de grootste stappen gezet. Nu worden alle onderdelen 
een geheel.
Met uitvoerende kunst is het een beetje als met een 
kerkdienst. Van tevoren wordt alles goed doordacht en 
geoefend. Voor een musical worden een lichtplan en een 
geluidsplan gemaakt en tot in de puntjes uitgewerkt, 
spelers kunnen hun rollen dromen, de choreografie is 
getest en bijgesteld en nog eens getest en nog veel meer. 
Een kerkdienst heeft een veel kortere voorbereidingstijd, 
per keer eerder een week dan een jaar – maar ook hier 
geldt dat gedegen voorbereiding belangrijk is. Teksten, 
lezingen, gebeden en liederen worden op elkaar afge-
stemd. Rollen en taken worden verdeeld. Details worden 
met de diverse liturgen doorgenomen.
Maar de voornaamste overeenkomst is misschien wel 
deze: bij beide, bij uitvoerende kunst en kerkdienst, 
geldt: ter plekke moet het gebeuren. Dan kan er een 
vonk overspringen. Dan kan er iets gebeuren wat je van 
tevoren hoopt, maar niet in de hand hebt, hoe goed je 
alles ook voorbereidt. Wat het is? Noem het God. De 
Vonk. De Geest. Of noem het anders…
Zoals ik al eerder schreef, zal de kerkdienst van 11 juni 
in de theaterzaal van Anatevka plaatsvinden. We horen 
het verhaal van de farizeeër die in de nacht naar Jezus 
toe gaat, Nikodemus. Bij hem heet dat waar het om 
gaat, dat waarvan je hoopt dat het zal gebeuren: 
opnieuw geboren worden.

OECUMENISCHE VIERING VAN PETRUS EN 
PAULUS MET BRUNCH

Op zondag 25 juni vieren we in oecumenisch verband 
de vierdag van Petrus en Paulus. Linda de Wals zal 
samen met Ellie Boot voorgaan. De viering vindt plaats 
in het Pauluscentrum.

Het zal een bijzondere viering worden: een brunch-
dienst. Vanaf 10.00 uur is ieder welkom voor koffie en 
thee. We drinken deze keer dus koffie en thee vóór de 
viering. Om 10.30 uur begint de viering, die we in het 
Pauluscentrum besluiten met de vredegroet. Aansluitend 

wandelen we met z’n allen naar de Eshof. Daar is intus-
sen een lunchbuffet in gereedheid gebracht. Aansluitend 
aan het eten, om ongeveer 11.50 uur, zingen we het slot-
lied en zingen we elkaar de zegen toe.

Hoe komen we aan eten…?
We willen dit organiseren zoals de eerste christenge-
meenten dat deden: ieder brengt iets te eten mee van 
huis. In een mooie aankondiging elders in deze Rondom 
staat hier meer over te lezen. Dat eten wordt tussen 10 
en 10.30 uur verzameld en door enkele volwassenen en 
kinderen naar de Eshof gebracht. Zij maken er een vro-
lijk geheel van. En zij zorgen voor drinken en fruit.

Een vrolijk begin van de zomer. En een viering van het 
evangelie waar Petrus en Paulus zich tweeduizend jaar 
geleden sterk voor maakten. Hoe zouden we beter aan 
een oecumenische dienst vorm kunnen geven?

ZOMERLITURGIE

In de zomer zullen weer verschillende gastpredikanten 
voorgaan. Dat zijn er meer dan gewoonlijk, omdat het 
grootste deel van mijn vakantieweken in de zomer valt. 
Voor deze zondagen met gastvoorgangers zal er één 
liturgieblad worden gemaakt dat een aantal weken 
gebruikt wordt. De liednummers zullen op de witte 
muur achter de kansel zichtbaar zijn. Ook zal de inge-
vulde liturgie te vinden zijn onder de tab ‘liturgie’ op de 
website van ‘de Eshof’ (www.pgdeeshof.nl).

Ellie Boot
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Oecumenische brunch dienst op 
Zondag 25 juni 2017

Ook dit jaar willen we weer een brunchdienst organiseren. Samen delen zoals de eerste Christen-
gemeenschappen dat deden. We voelen ons verbonden met elkaar, over de grenzen van de kerk-
muren heen. 

Daarom houden we op zondag 25 juni een brunchdienst.

Programma:

10.00 uur Ontvangst in het Paulus Centrum met koffie en thee. 
  Hier kunt u het door u meegebrachte eten inleveren. 

Waar denken we aan? Neem iets te eten mee dat net iets meer is dan voor u al-
leen. Uiteraard kan dit gewoon een belegde boterham zijn, maar het mag ook iets 
anders zijn, bijvoorbeeld iets van rauwkost, pannenkoeken of een salade als u het 
leuk vindt om iets bijzonders te maken.  Al het eten wordt verzameld en naar de 
Eshof gebracht. Voor drinken en fruit wordt gezorgd. 

10.30 uur Begin van de (korte) oecumenische viering, na ongeveer tien minuten gaan de 
  kinderen naar de Eshof en hebben daar een eigen viering.

11.15 uur Na de vredesgroet lopen alle kerkgangers naar de Eshof waar de brunch begint.  
  Bij mooi weer zal dit buiten zijn, anders binnen.

11.50 uur Einde van de brunch. We zingen staand het slotlied en ontvangen nog de zegen.



De spiritualiteit van de kloosters
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Dit kerkblad verschijnt vlak voor of in het weekend van 
10 en 11 juni. Misschien is het nog net op tijd om 
iemand op een idee te brengen. Naast de musical 
Anatevka is er dat weekend nog iets anders, wat de 
moeite van een bezoek waard is: de open kloosterdagen.

Op de website van de KNR, de Konferentie van 
Nederlandse Religieuzen, staat te lezen:
“Na het succes van zeven  Open Kloosterdagen / 
Roepingen(zater)dagen (…) heeft het Bestuur KNR 
besloten om in 2017 wederom Open Kloosterdagen te 
organiseren. Dit keer is gekozen voor een weekend en 
wel 10 en 11 juni.

Ongeveer 40 kloosters zullen een deel van dit weekend 
hun deuren open zetten en bezoekers van harte welkom 
heten. Zij nodigen u uit kennis te maken met het religi-
euze leven in deze tijd en met hun spiritualiteit. Ze ver-
tellen u graag over wat hun stichters en voorgangers 
bewogen heeft en vooral wat hen nu nog beweegt. 

Ieder klooster zal dit op eigen wijze laten zien: er zijn 
films, presentaties, wandelingen, rondleidingen, vierin-
gen. Maar vooral ook gelegenheid tot ontmoeting en 
gesprek. Een overzicht van de deelnemende kloosters, 
openingstijden en programma's vindt u hiernaast. De 
informatie zal in de komende tijd verder worden aange-
vuld.”
(http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_
id=388)

In deze weken krijg ik in Nijmegen in het Titus 
Brandsma Instituut onder andere college van Thomas 
Quartier. Hij is benedictijn en woont in de St. 
Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij geeft ons college in 
‘de kunst van het leren’.
Hij leert ons onder andere hoe iedereen leerling is, als 
het gaat om spiritualiteit. Er is niet een ‘meester’ die 
weet hoe het moet. Er is enkel sprake van een rolverde-
ling: de één luistert, 
de ander spreekt. 
Volgens Quartier is 
het eigene van het 
échte leren juist dat 
er geen voorge-
schreven uitkomst 
is. Het pad dat je al 
lerend gaat, kan 
overal heen voeren. 
Het is niet gericht 
op een soort eind-
product dat aan bepaalde voorwaarden zou moeten vol-

doen. Er is een zekere doelloosheid aan dit leren. En is 
het zo niet met veel dingen die je in het leven leert? 
Neem het aangaan van een liefdesrelatie. Of het intreden 
in een klooster. Je weet bij voorbaat niet wat er ooit uit 
gaat komen. De weg van het (samen) leren is waar het 
om gaat – niet het doel.

Veel van wat hij vertelt, is eigen ervaring. Hij vertelt 
over het belang van contemplatie. In de contemplatieve 
kloosters besteden nonnen en monniken veel tijd aan 
gebed, lezen en getijdevieringen. Zo wordt hun innerlijk 
gevormd in gesprek met God. Is dat niet een vlucht uit 
de werkelijkheid? wordt hem wel eens gevraagd. Wat 
voor maatschappelijke relevantie heb je, als je het groot-
ste deel van je tijd besteedt aan bidden?

Als antwoord op die vraag vertelde hij ons over Thomas 
Merton. Een Amerikaan en trappist die leefde van 1915 
tot 1968. Over zijn woelige leven waarin hij van alles 
uitprobeerde en uiteindelijk zijn verlangen volgde om 
dichterbij God te leven. Tenslotte werd hij trappist en 
zelfs kluizenaar. Quartier stelt dat het verlangen naar 
geestelijke vrijheid in iedere mens aanwezig is; het is 
een universeel verlangen. Het bestaat niet alleen in 
Thomas Merton en andere religieuzen, maar in ieder 
van ons.
Leidt dit verlangen naar een bestaan dat irrelevant is 
voor de maatschappij? Voor Thomas Merton was het zo, 
dat hoe meer hij in het reine kwam met zichzelf, hoe 
krachtiger zijn stem naar buiten toe was. Hij was een 
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politiek zeer geëngageerde mens. Hij heeft zich heftig 
verzet tegen de oorlog in Vietnam en als zodanig een 
van de toonaangevende mensen. Zijn contemplatieve 
leven was de bron van waaruit dat engagement werd 
gevoed. 

Hoe vind je de balans tussen actie en contemplatie? 
Quartier vertelt ons hoe dit ook voor hemzelf een voort-
durend spanningsveld is. Hij heeft gekozen voor het 
leven van de contemplatieve monnik, dat voelt als zijn 
bestemming. Tegelijkertijd heeft hij een leven buiten het 
klooster: hij is hoogleraar op de universiteiten van 
Leuven en Nijmegen en hij schrijft boeken. Het is moei-
lijk om daar een goed evenwicht in te vinden. Hij beseft 
dat, net als bij Merton, het doceren en schrijven vanuit 
de contemplatie moeten ontstaan. De spirituele weg die 
hij gaat is de bron van het doceren en het schrijven. Hoe 
voorkomt hij dat het een middel wordt, waardoor het 
niet meer echt om de contemplatie gaat maar om de pro-
ductie? Hoe voorkomt hij dat het een ‘kunstje’ wordt dat 

opdroogt, omdat het niet meer in de innerlijke stilte 
geworteld is?
Elke vredesactivist, zegt Quartier, heeft innerlijke vrede 
nodig. Heeft hij die niet, dan houdt hij het niet vol, 
ondanks alle integriteit en wilskracht die er in hem zijn.
Misschien is het zo wel voor ons allemaal. Misschien 
zijn we ons hele leven wel bezig om een tussenweg te 
vinden tussen enerzijds onze drang tot actie (en prestatie 
en het boeken van resultaat) en anderzijds onze behoefte 
aan bezinning en leven vanuit de innerlijke bron, ofwel 
het contact met God, wat ons vrij maakt.

Misschien is hiervan iets te ervaren tijdens de open 
kloosterdagen. Ik ben benieuwd of iemand naar één van 
de veertig opengestelde kloosters gaat. En daar mis-
schien iets over wil schrijven voor de volgende 
Rondom…

Ellie Boot

Weet je het nog?
Zondag 7 mei was er na de kerkdienst een leuke speurtocht!
In kleine groepjes gingen we op pad, op zoek naar de platen.

Tussen de struiken, onder de brievenbus, overal moesten we goed kijken.
Als de plaat gevonden was, keken we welk Bijbelverhaal er op stond.

Toen we uiteindelijk alle verhalen gevonden hadden,
waren we weer dichtbij de Eshof.

Daar werden lekkere ijsjes uitgedeeld!

Weet jij nog welke route we gelopen hebben?



Gastpredikanten in juni
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In de periode van 11 juni t/m 9 juli maken drie 
gastvoorgangers hun opwachting in de Eshof.

Op 18 juni is dat Maartje van der Velde. Maartje 
woont in Neede en is een 
universitair geschoolde theo-
loge. Het vak van predikant 
heeft ze echter nooit uitge-
oefend, ze is dus geen domi-
nee en wil eigenlijk ook niet 
als zodanig worden aange-
sproken. In haar woonplaats 
Neede heeft ze een particu-

liere praktijk voor levens- en zingevingsvragen. Op haar 
eigen website schrijft ze daarover het volgende:

Levens- en zingevingsvragen zijn grote vragen.
Wie ben ik, waar gaat mijn leven over, welke betekenis 
heeft het? 
Ze kunnen niet zo maar beantwoord worden.

De kunst zit ‘m in het stellen van kleine vragen.
Zoals: 
wat vind ik belangrijk?
wat zit me dwars?
waar zie ik tegenop?
wat staat me in de weg?
wat is mijn volgende stap?
Soms is het goed om daar met iemand over te praten.

Maartje gaat regelmatig voor in kerkdiensten en nu dus 
voor de eerste keer in de Eshof. Hoevelaken is haar niet 
geheel onbekend, want zij is de zus van de plaatselijke 
huisarts Frans van der Velde. Tijdens deze dienst zal 
Rudi Coppoolse het orgel bespelen. Rudi mag dan wel 
afscheid hebben genomen, hij wil graag als reserve 
organist zijn binding met ‘de Eshof’ blijven behouden 
en op deze zondag was er geen organist beschikbaar, 
vandaar.

Het heeft een tijdje geduurd 
maar op 2 juli gaat Erik 
Idema voor. Evenals 
Maartje van der Velde is ook 
Erik  theoloog maar geen 
predikant. Erik combineert 
een drukke baan als uitgever 
/ manager productontwikke-
ling bij educatieve uitgeverij 

Kwintessens en schrijver van verhalen, liedteksten en 
scenario's met het regelmatig voorgaan in kerkdiensten. 
Kwintessens is gespecialiseerd in educatief materiaal 
voor het basisonderwijs op het gebied van sociaal-emo-
tioneel leren en levensbeschouwing. Bekende uitgaven 
zijn onder andere de lesmethoden  ‘Kind op Maandag’, 
‘Hemel en Aarde’ en ‘Kwink’. Daarnaast is Kwintessens 
de uitgever van ‘Kind op Zondag’ en ‘Kleur in de Kerk’, 
bestemd voor kerk en zondagsschool.
Enige jaren geleden heeft Erik als lid van de redactie 
meegewerkt aan de tot stand koming van het nieuwe 
liedboek. In het liedboek zijn enkele liedteksten (lied 
269, 290 en 359) en gedichten (blz. 1292 en 1293) van 
zijn hand opgenomen. Ook heeft Erik meegeschreven 
aan de musical Ruth die in 2014 met veel succes in de 
Eshof is opgevoerd. 
Als oud lid van ‘de Eshof’ en als oud inwoner van 
Hoevelaken gaat Erik graag bij ons voor.

Alsof het zo heeft moeten zijn, maar ook onze derde 
gastvoorganger in deze periode is geen predikant. Op 9 
juli is Marja Visser-Hesseling onze gastvoorganger. 

Ook al geen onbekende in 
‘de Eshof’. 
Marja heeft op de 
Hogeschool Windesheim 
theologie gestudeerd, 
gericht op pastoraal werk. 
In het kader van haar 
opleiding heeft ze in 
2011/2012 stage gelopen 
in ‘de Eshof’. Velen zullen 

haar van die periode misschien nog kennen. Marja heeft 
een aanvullende opleiding genoten zodat zij bevoegd is 
om kerkdiensten te leiden. Ook in de zomer van 2016 
heeft Marja een dienst in de Eshof geleid.

Frits Harmsen
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“Lachen in de kerk – ik ben er voorstander 
van,” schreef de gereformeerd vrijgemaakte 
ds. Philip Troost vorige week in een opiniestuk 
in het Nederlands Dagblad. “Maar niet tijdens 
het kindmoment!”

Troost schreef hoe het hem laatst weer overkwam. Hij 
zat als voorganger voor in de kerk op de grond met een 
groepje kinderen om hem heen een gesprekje te voeren 
over het thema van de dienst. “Deze kinderen waren erg 
betrokken en zaten knetterhard hun kinderwereld te 
scannen, om te kijken waar ergens een antwoord te vin-
den zou zijn op de best moeilijke vraag van de dominee. 
En ja hoor: hit! Een meisje zegt iets wat voor de grote 
mensen de plank natuurlijk helemaal misslaat. Echt 
lachen hoor. Een jongetje komt met iets heel slims en 
iedereen ziet dat de dominee daar even niet op gerekend 
had. Gebulder.”

Die lachsalvo’s moeten de grote mensen achterwege 
laten, volgens u. Waarom?
“Omdat een kind dat altijd naar zichzelf zal vertalen. 
Het zal zich al gauw uitgelachen voelen of niet serieus 
genomen. ‘Ik doe zeker iets stoms.’ Of: ‘Ik heb zeker 
iets raars gezegd.’ En dat is beschadigend voor een kin-
derzieltje.”

Beschadigend, is dat niet wat te fors uitgedrukt?
“Nee. Want het werkt echt zo. Ik heb ook een achter-
grond als psychotherapeut en werk dagelijks met vol-
wassenen die zijn vastgelopen in allerlei patronen. Deze 
patronen zijn altijd te herleiden tot dit soort ervaringen 
in de kindertijd.
Ik kreeg vanmorgen nog een mailtje van een mevrouw 
die het artikel in de krant had gelezen. Zij vertelde dat 
haar zoontje afgelopen zondag in de kerk een stukje uit 
de Bijbel mocht voorlezen. Zij was heel erg trots op 
hem, want dat zou hij niet zo snel uit zichzelf doen. 
Maar hij las een woord niet goed, dus er werd gelachen. 

Eenmaal thuis was het jochie in tranen. Dan zeg ik: Dat 
is een beschadigende ervaring voor zo’n kind. En 
natuurlijk, als het kind goed opgevangen wordt, hoeft 
die schade niet zo groot te zijn, maar als je je thuis al 
niet zo veilig of gezien voelt, komen dit soort ervarin-
gen keihard aan.”

Maar soms ís een kindmoment ook gewoon heel grap-
pig.
“Dat klopt. Maar misschien moet je je gewoon even 
beheersen. Houd het bij een binnenpretje. Want onbe-
doeld kan het een heel ander effect hebben.
Realiseer je dat als een kind in de kerk zijn mond open-
doet, hij niet bezig is met grapjes maken. Dat kind pro-
beert in de grotemensenwereld van de kerk, het geloof 
en de dominee gewoon serieus mee te doen.
Ik vind het prima als er een grapje wordt gemaakt, dat 
doe ik ook wel eens. Maar dan wel mét de kinderen. Zij 
hebben dan ook heel goed in de gaten dat het een grapje 
is. Maar houd je lach in alle andere gevallen maar 
gewoon in – omwille van dat kinderzieltje.”

Tekst: Mirjam Hollebrandse

Lachen mag - maar niet 
tijdens het kindmoment

Bovenstaand artikel las ik in de televisiegids "EO Visie"
Het was voor mij een echte eyeopener. 
Daarom wil ik het graag met u allen delen via "rondom de Eshof"
Ik hoop dat het meer mensen aan het denken zet.

Ina van Heijningen
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Update ZWO Queen of Peace 
High School, Oeganda

Het is alweer 3,5 maand geleden dat zes leden 
van de ZWO naar Oeganda zijn geweest om het 
project Queen of Peace High School te bezoe-
ken en te kijken hoe wij als gemeente de mensen 
daar de komende jaren kunnen helpen bij het 
geven van goed voortgezet onderwijs voor de 
gehele community.
Via de Rondom brengen we jullie graag op de 
hoogte van de activiteiten die hebben plaatsge-
vonden nadat we uit Oeganda zijn terug geko-
men.

FACEBOOK PAGINA
Al voor vertrek naar Oeganda is de Facebookpagina 
Queen of Peace High School in het leven geroepen. 
Hierop hebben we in Oeganda al de nodige berichten en 
foto’s geplaatst en ook nu proberen we jullie via deze 
pagina zo veel mogelijk te informeren over wat er hier 
en in Oeganda allemaal gebeurt. Leuk als jullie ons vol-
gen. Dit kan door de Facebook pagina Queen of Peace 
High School te liken (facebook.com/queenofpeacehigh-
school).

INFORMATIE WAND DE ESHOF
In de hal van de Eshof hangen sinds zondag 9 april pos-
ters met informatie over onze reis naar Oeganda. Naast 
wat korte informatie over het project, kan je daar de 
foto’s bewonderen en lezen over hoe Annemarie, Celine 
en Jessica de reis hebben beleefd. De posters zullen 
voorlopig blijven hangen.

PRESENTATIE GEMEENTE
Op zondag 9 april hebben Jessica en Celine na de dienst 
van palm Pasen een uitgebreide presentatie gegeven aan 
de gemeente met daarin onze plannen en doelstellingen 

voor Queen of Peace High School voor de aankomende 
jaren. Leuk om daar te vertellen over de reis en onze 
ervaringen te delen en uiteraard vragen te kunnen 
beantwoorden over het project. Ook hebben we daar de 
eerste jongeren mogen begroeten die eventueel met de 
jongerenreis 2018 mee willen gaan.

 TAILORPROJECT
Voorafgaand en na de dienst van 9 april was er de 
mogelijkheid om de meegenomen souvenirs uit Oeganda 
te kopen. Het zogenaamde tailorproject is één van de 
projecten die we graag willen ondersteunen. Deze sou-
venirs zijn daar met de hand gemaakt door een weduwe 
met vijf kinderen, die via deze prachtige handgemaakte 
spullen geld verdient om zo de school fees voor haar 
kinderen te kunnen betalen. De opbrengst van de ver-
koop gaat volledig naar het project. Later dit jaar zullen 
we de souvenirs nog een keer verkopen.

KERKENRAAD
Op donderdag 21 april was er de presentatie voor de 
kerkenraad. Jessica heeft daar de raad op de hoogte 
gebracht van alle plannen voor de komende jaren. Mooi 
om te zien dat ook de kerkenraad het project onder-
steunt. 

DE ROMMELMARKT
Alle leden van de ZWO hebben geholpen bij de traditio-
nele rommelmarkt die plaatsvond op zaterdag 13 mei. 
Een deel van de opbrengst zal naar Queen of Peace 

High School gaan.  

Voor de aankomende periode 
is de ZWO o.a. druk met het 
organiseren van de informatie 
bijeenkomst voor de jonge-
renreis. We hopen jullie 
z.s.m. te voorzien van data en 
plaats. Interesse in de reis? 
Stuur dan een mail naar: 
queenofpeace.deeshof@
gmail.com

Ellie met een tradi-
tionele Oegandese 

mat geschonken aan 
De Eshof namens de 
Queen of Peace High 

School
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In de vorige aflevering zagen we dat de inmiddels sla-
perige kerk geen antwoord meer gaf op de vele vragen .

Maar toen de in Frankrijk in 1795  de revolutie uitbrak 
,vond ook in ons land aanhang .
In 1798 werd ere door een staatregeling  volledige 
scheiding tussen kerk en staat vast gesteld.
Aan  waardigheid in de Hervormde staatsgodsdienst 
werd daardoor grote schade toegebracht.
een belangrijk deel van haar bezittingen  vervielen aan 
de staat. Niet langer hoefde men voor enig ambt her-
vormd te zijn. Maar van een stevige oppositie was geen 
sprake. De kerk kwam uit de Franse tijd te voorschijn 
zoals ze er was in gegaan: versuft en slap.
Met zo’n kerk kon Willem 1 toen hij koning was gewor-
den, alles doen
In 1816 Gaf  hij een reglement uit wat hij eigenlijk niet 
mocht doen, maar hij bedoelde het goed  .Hij meende 
dat hij als vader van het volk ook voor de kerk moet 
zorgen.
In dit regelement  ordende de koning  een nieuwe 
bestuur inrichting. Aan de top fungeerde een Synode. 
daaronder provinciale en daar weer onder het kerkbe-
stuur. Het gereformeerde kerkrecht zoal dat in Dordrecht 
was vastgesteld zette alles vierkant op de kop, immers 
tot dan toe kende men alleen kerkenraden. En alleen om 

algemene zaken te bespreken, werd  zo nu en dan een 
synode samen geroepen. Door dit alles ontstond ook 
hier en daar opschudding zoals men de doleantie noem-
de. Vaste gelovigen voelde zich niet meer thuis in de 
kerk en ook sommige dominees rakelden deze gevoelens 
op. 
De kerk begon nu te ontwaken en het bleek dat er nog 
veel belijders van de gereformeerde waarheid waren. 
Het regende plots protesten en het synodaal bestuur, 
bang voor onrust.
In 1833 werd aan de liberale predikanten bericht dat zij 
moeten letten op de zuivere leer.
Daar kwam  van professor Hofstede de Groot uit 
Groningen een antwoord op. Men moest volgens hem 
geen binding aan de belijdenisgeschriften eisen. Toen 
was het hek van de dam.
De synode in het nauw gedreven redde zich er uit door 
in 1835  te verklaren dat het onbevoegd was om uitspra-
ken over geloofszaken te doen. De formulieren van 
enigheid waren museumstukken geworden. De deur 
stond open voor alle leeropvattingen.
Deze roerige tijd mondde vervolgens uit  tot de afschei-
ding.

Fokke Kooistra

Het Christendom in Nederland

Open repetitie Free!
Op dinsdag 27 juni houdt gospelkoor 
FREE! een open repetitie. Overweeg je 
om bij een koor te gaan of ben je 
gewoon benieuwd hoe het eraan toe gaat 
tijdens een repetitie van FREE! ? Aarzel 
niet en kom gezellig luisteren en/of mee-
zingen! We beginnen om 20.00 uur met 
koffie en thee. Om 20.15 gaan we inzin-
gen. Rond 21.30 uur stoppen we, om 
onder het genot van een hapje en drank-
je na te praten. De open repetitie vindt 
plaats op onze vaste oefenlocatie De 
Eshof, De Veenslag 16 in Hoevelaken. 
Belangstelling, maar verhinderd? 
Tijdens de startzondag op 17 september 
houdt FREE! een zangworkshop, waar-
voor je ook van harte uitgenodigd bent. 
 
Meer informatie: www.gospelkoorfree.nl.



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E12

De eerste collectes van de komende weken zijn 
bestemd voor de volgende doelen en 
van harte aanbevolen door de Diaconie.

4 JUNI.
PINKSTERZENDINGSWEEK; STERKERE 
KERKEN IN NICARAGUA
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen 
eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de 
kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voor-
ganger langs in de kleine 
geloofsgemeenschappen. 
De lekenleiders hebben 
echter beperkte kennis van 
de Bijbel en van theologie. 
Via Teyocoyani, partner van 
Kerk in Actie, krijgen zij 
trainingen op het gebied 
van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen 
ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toe-
gerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet 
alleen staan in hun werk. De collecte van vandaag is 
bestemd voor Teyocoyani van Kerk in Actie wereldwijd. 
Van harte aanbevolen!

 
11 JUNI.
EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het financieel moeilijk heb-
ben. Dit kan komen doordat ze 
hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitga-
ven staan waardoor mensen of 
gezinnen aan het einde van de 
maand hun vaste lasten niet meer 
kunnen betalen. Voor deze men-
sen staat de Diaconie hen bij en probeert ze verder te 
helpen. Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs 
te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan 
worden door stichtingen en instanties zoals schuldhulp-
maatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst.

18 JUNI.
STICHTING HULPDIENST 
HOEVELAKEN
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
is een vrijwilligersorganisatie die in 
1985 is ontstaan uit een initiatief 
van kerkelijke en maatschappelijke 

instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van 
Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd 
of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaan-
de hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulp-
dienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug 
nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen voor-
al ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

25 JUNI.
Op deze dag zijn we te gast in de St. Paulus 
Geloofsgemeenschap.

2 JULI.
JONGERENPROJECT OEGANDA
In Oeganda, in de buurt van Mpigi, net onder de 
Evenaar, ligt de enige middelbare school in de omge-
ving, de Queen of Peace High School. Onder de bezie-
lende leiding van Philomena, haar man John en een 
groep gepassioneerde leraren, krijgen zo’n 200 kinderen 
daar voorgezet onderwijs. Elke dag staat het team voor 
verschillende uitdagingen om iedereen te voorzien van 
goed onderwijs. Zo is er een tekort aan goede materia-
len, hebben ze een examenhal nodig om door de 
Oegandese overheid erkend te worden en kunnen veel 
ouders het schoolfeest niet betalen. De komende jaren 
zet de Eshof zich in voor de Queen of Peace Highschool 
om hun dromen waar te maken. 

Van harte aanbevolen 
door de diaconie.
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 COLLECTEOVERZICHT FEBRUARI 2017    
     

Datum Diaconie Bedrag    Kerk Bedrag 
05-2-2017 Missionair werk PKN 163,82   Eredienst 131,75 
12-2-2017 Eigen Diaconie 158,15   Cantorij 122,59 
19-2-2017 Stichting Voorkom 171,20   Onderhoud gebouw 141,50 
26-2-2017 JOP jeugdwerk en PKN 129,50   Jeugd - en jongeren werk 113,00 
 Totaal   622,67   Totaal   508,84 
 

Collecteoverzichten 

     

COLLECTEOVERZICHT MAART 2017     
     

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
05-3-2017 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 241,22 Eredienst 184,19
12-3-2017 Kerk in Actie, voorjaarszending 139,18 Cantorij 141,14
19-3-2017 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 167,05 Vorming & Toerusting 115,75
26-3-2017 Kerk in Actie, 40 dagen tijd 123,20 Muziek en Liturgie  91,75 
 Totaal   670,65 Totaal 532,83
     

      
COLLECTEOVERZICHT APRIL 2017      
      

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
01-4-2017   Uitvaartdienst D. van Sloten 62,93
02-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd 156,55 Eredienst 115,95
09-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd 211,82 Jeugd- Jongerenwerk 190,64
09-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd* 26,90 
10-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd* 18,35   
11-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd* 14,50   
12-4-2017 Kerk in Actie 40-dagen-tijd* 29,10   
14-4-2017 Eigen Diaconie 117,15 Vorming & Toerusting 88,25
15-4-2017 Nijkerks Diaconaal Beraad 178,95 Eredienst 132,59
16-4-2017 Eigen Diaconie 261,48 Muziek & Liturgie 172,60
23-4-2017 St. Hulpdienst Hoevelaken 141,00 Onderhoud gebouw 96,70
30-4-2017 Straatpastoraat 164,72 Eredienst 106,38
 Totaal   1.320,52 Totaal  966,04

      
*= vesper      
Collectebeheerder Jose van Dasselaar

( bedragen zijn uiteraard in euro's )     
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De bloemen of een zinboekje 
gingen naar

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Van Dijk   vijftig jaar getrouwd.
Dhr en Mw v Barreveld  vijfenvijftig jaar getrouwd.

Rudi Coppoolse Apeldoorn attentie.

EN DE JARIGEN:
Mw Verhagen, Dhr de Langen. Mw Dekker, Mw Noest, Mw vd Heuvel, Dhr Kous, Mw Smidt, Mw ten Hoven,
Dhr Woldman, Mw vd Veen, Dhr Fehling, Dhr Huijskes, Mw Merrick, Dhr Verhagen, Mw vd Kleut, 
Mw en Dhr Kuijt, Dhr Steketee.

BLOEMENGIFTEN.

Lieve mensen,
De envelopjes zijn opgehaald en de inhoud is opgeteld.
We waren opnieuw verrast! Het is ruim 2300 Euro! 

Gevers en ophalers hartelijk bedankt!

Het was in  2014 : 2171 Euro
   2015 : 2406 Euro
   2016 : 2510 Euro

Bloemendienst:
Lies Lekkerkerker, Joke van de Klok, Nelly Clement.

De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest 
kwetsbare mensen in Oost-Europa.  Armoede drijft 
hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de 
ouders een last om voor hun dochters te zorgen, 
zodat ze zo vroeg mogelijk worden uitgehuwelijkt. 
De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer 
ze tieners - en vaak jonge tieners - zijn. Tijdens de 
zwangerschap hebben ze meestal geen instructies 
over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal 
komen ze voor het in eerst in contact met de medi-
sche zorg als het kind geboren is.

Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft 
Mission Possible een nieuw programma ontwikkeld: 
Het Baby Box project. In dit project worden dozen 
met benodigdheden voor baby's en hun jonge moe-
ders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen.

Het Baby box project van Mission Possible is een 
geweldige manier om exact die hulp te geven die de 

ontvangers nodig hebben. In het project worden moe-
ders getraind om andere moeders in hun omgeving 
tot steun te zijn.

De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgings-
producten en kleding voor de baby maar ook educa-
tief materiaal voor de moeder. Medische zorg en 
voorlichting over de opvoeding van kinderen, hygie-
ne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het 
project. En door dit programma komen de moeders, 
vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

U kunt deelnemen aan dit project door het overma-
ken van elk willekeurig bedrag ovv “Baby Box pro-
ject" of door het inzamelen van baby kleding.  Neemt 
u hiervoor contact met mij op!

Voor meer informatie: www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet, Bert Dokter

De Baby  Box – Een Mission Possible project
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Administratie
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INGEKOMEN:
Dhr. J.G. Hanstede        wijk 2
Mevr. L. van Valkengoed         wijk 5
Dhr. M. van Bloemendaal         wijk 9

UITGESCHREVEN:
Fam. van Soeren        wijk 6
Mevr. A.G. Versteeg       wijk 7
Mevr. R. Lanser      wijk 1

VERTOKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. H.W. den Harder     wijk 8
Mevr. M. van Essen        wijk 9

OVERLEDEN:
Dhr. W.A. Kleber         wijk 6

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.

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februa-
ri 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 plat-
form voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en 
geloof te delen. 

Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het juli/augustus nummer is
dinsdag 27 juni 2017
Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag 29 augustus 2017 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  


