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Je naam
       

Je Naam

Dit gedicht is door de auteur Margreet Jansen geschonken aan de 
Stichting Levende Namen Lochem.
(Het Woordenpalet, ©2016).

U kunt het gedicht lezen op de website van de Stichting: 
http://www.levendenamen.nl/

Bijgaand gedicht werd opgedragen op de lichtjesavond op de natuur-
begraafplaats “De Heidepol” bij Arnhem

Het ontroerde mij en ik wil het graag met anderen delen.
Lien Vogel



zondag 10 december 10:00 uur  Ds E Boot Collecten: Eigen diaconie, Eredienst
   17:00 uur  Vesper

zondag 17 december 10:00 uur  Ds E Boot Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken,   
     Muziek en liturgie
   17:00 uur  Vesper

zondag 24 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Ochtendgebed Collecte:Passantenverblijf 
   19:00 uur  Ds E Boot
     Gezinsdienst Collecten: Naar school in Haiti, Jeugd en jongerenwerk
   22:00 uur  Ds E Boot
     Kerstnacht m.m.v. "FREE"
     Collecten: Stichting De Hoop, Pastoraat
 
maandag 25 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Kerstmorgen m.m.v. de Cantorij. Collecten: Hospice Nijkerk,   
     Eredienst
     Collecten: Hospice Nijkerk, Eredienst
 
zondag 31 december 10:00 uur  Ds E Boot
     Ochtendgebed Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken,  
     Muziek en Liturgie 
   19:00 uur  Ds E Boot
     Oudejaarsavond Collecten: Leger des Heils, Onderhoud gebouw 

zondag 07 januari 10:00 uur  Ds D van Loo (Amersfoort) Epifanie, met nieuwjaarsbegroeting  
     Collecten: Missionairwerk PKN, Vorming & Toerusting

zondag 14 januari 10:00 uur  Ds E Boot Doop van de Heer Collecten: Eigen diaconie,  
     Jeugd- en jongerenwerk

zondag 21 januari 10:00 uur  Ds E Boot + Week van gebed 
     Viering maaltijd van de Heer, m.m.v. de Cantorij
     Collecten: Hospice Nijkerk, Cantorij
 
zondag 28 januari 10:00 uur  Drs E Idema Collecten: Jop Catechese en educatie, onderhoud gebouw

zondag 04 februari 10:00 uur  Ds E Boot Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: Jongerenproject Oeganda, Pastoraat

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

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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De redactie van de Rondom wenst u 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2018



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E2

Agenda
woensdag 06 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 07 december 20:00 uur Kerkenraad
maandag 11 december   9:00 uur  Pastorale Raad
dinsdag 12 december 19:15 uur  Catechisatie
woensdag 13 december 20:00 uur  Repetitie Cantorij
   13:30 uur  Activiteitengroep

zaterdag 16 december 19:30 uur  Kerstsamenzang 
   Euretco  Koninginneweg 1 
dinsdag 19 december 13:30 uur  Activiteitengroep
woensdag 20 december 19:00 uur  Diaconie
     Kerkzaal in orde maken kerstmiddag 
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

woensdag 03 januari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
dinsdag 09 januari 19:15 uur  Catechisatie
woensdag 10 januari 20:00 uur Diaconie
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

donderdag 11 januari 20:00 uur  Moderamen
zondag 14 januari 09:00 uur  Duurzaam leven in verbinding -wandelen
   Soest  Derde Erf pad 
dinsdag 16 januari 19:15 uur  Catechisatie
woensdag 17 januari 20:00 uur  College van Kerkrentmeesters
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   19:00 uur  Filmcafé
   Kopperhof Houdt God van vrouwen? 

zondag 21 januari 11:30 uur  Wat zingen we?
dinsdag 23 januari 19:15 uur Catechisatie
woensdag 24 januari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 25 januari 20:00 uur  Kerkenraad
   20:00 uur  Ontdek de monnik in jezelf
      
zondag 28 januari 16:00 uur  Brede Pastorale Raad
dinsdag 30 januari 19:15 uur  Catechisatie
woensdag 31 januari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
maandag 05 februari 09:00 uur Pastorale Raad
   
dinsdag 06 februari 19:15 uur  Catechisatie
woensdag 07 februari 20:00 uur  Vergadering kinderdienst
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
zondag 11 februari 09:00 uur Duurzaam leven in verbinding -wandelen
   Leusden  Stoutenburgerpad 
    
     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Greet Bonestroo-van den Heuvel (Regentessepad 1) is 
na een lange periode van revalidatie weer thuis gekomen 
en ze is daar natuurlijk heel blij mee. Het herstel gaat 
met stapjes vooruit. Binnenkort is er in het Meander een 
intake om afspraken te maken over onder andere logope-
die. Kees Bonestroo heeft de ‘thuiszorg’ op zich geno-
men en kan dat doen, omdat hij zelf nog niet voor 100% 
zijn beroep uit kan oefenen. 

Bea Verhagen-Wissink (Evert van der Veerlaan 14) had 
na de borstoperatie haar voorkeur uitgesproken voor een 
hormoontherapie zonder bestraling. De artsen hebben 
echter anders beslist en vandaag (27 november) is de 
plaatsbepaling voor de bestraling gemaakt. Er is een uit-
zaaiing groter dan 2 mm. in de lymfeklier gevonden. De 
eerste bestralingsdag is 5 december en tot 27 december 
vindt deze bestraling op iedere werkdag plaats. Het heeft 
haar heel goed gedaan om zoveel reacties te krijgen in 
de vorm van kaarten, telefoontjes, mailtjes of bloemen. 

Bij Pim van Tent (Constantijngaarde 4) is tijdens de 
tweede operatie toch nog niet al het verkeerde weefsel 
weggehaald uit de blaas. Op 5 december wordt in het 
Meander een MRI-scan gemaakt. Daarna komt er een 
opname in het Rijnstateziekenhuis in Arnhem voor een 
bestraling via naaldjes die door een robot worden inge-
bracht. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeu-
ren.

Ben Kroonenburg (Margrietlaan 4) heeft in de maand 
november twee chemokuren achter de rug. Iedere kuur 
duurt twee dagen. Ben vindt het geweldig dat er na een 
bezoek aan radiologie gelukkig niets ten kwade veran-
derd blijkt te zijn. Vier dagen voor de volgende kuur op 
18 en 19 december gaat hij weer langs de radioloog en 
begin januari is er een scan. Ben is heel blij dat hij uit-
eindelijk voor deze behandeling heeft gekozen.

Bij Egbert Berends (Monshouwerlaan 17) is de wond-
breuk nog steeds niet gerepareerd. De operatie die 
gepland stond in januari 2018 in Utrecht is opnieuw uit-
gesteld. De reden hiervoor blijft vaag en het duurt alle-
maal lang; er wordt immers al gewacht sinds 23 april. 
Het herstellen van de wondbreuk blijkt een moeilijke 
operatie die niet in ieder ziekenhuis kan worden uitge-
voerd. Gelukkig heeft de nier nog een redelijke maat en 
de jicht is weg. Het volgende bezoek in Utrecht is 
gepland op 2 januari voor onderzoek van de alvleesklier.

Alie Pul-Veldman (Dillenburg 33) is weer thuis. Met 
thuishulp en een bed in de kamer kan ze zich redden. Op 
12 december komt er een traplift, waardoor ze niet hoeft 
te verhuizen. Eind december moet ze terug naar de 
orthopeed en de fysiotherapeut doet zijn best om de plek 
waar de twee breuken in haar arm zaten weer soepel te 
krijgen.  

Margo Schouten (Monshouwerlaan 32) mocht half 
november naar huis. In de eerste week van december 
wordt er gestart met een chemokuur en eind december 
wordt er gekeken naar het effect van deze behandeling.  

Janny van der Meulen-van Norel (Clauslaan 4) heeft de 
revalidatieperiode in Barneveld achter de rug, zij mocht 
op 30 november naar huis. Daar komt thuiszorg hulp 
bieden en zij heeft nog wat houvast aan de rollator. 
Tijdens haar afwezigheid is de badkamer aangepast, die 
levert nu geen belemmeringen meer voor haar op. 

Aart Brons (Wilhelminalaan 45) gaat langzaam vooruit. 
Zijn vorige thuiskomst was maar van korte duur. Na 
twee dagen constateerde de arts dat hij veel zieker was 
dan in het dossier stond. Hij werd met een temperatuur 
van 34 graden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. 
Daar had men gelukkig zijn temperatuur snel weer op 
peil. Die ging daarna echter verder omhoog naar 40 gra-
den. Aart kreeg vier dagen een antibioticakuur en mocht 
naar huis. Voorwaarde was dat hij dan wel op 19 decem-
ber terug zou komen voor controle. Hoewel zijn vrouw 
alles het liefst zelf wil doen, is het toch fijn dat er af en 
toe thuishulp langs komt.    

Marchella van de Poll-Schipper (’t Viertel 27) heeft nog 
steeds pijn van de operatie aan de grote teen. De opera-
tie viel tegen want er is meer bot verwijderd dan was 
afgesproken. Zes weken na de operatie moet ze op 8 
december terugkomen voor controle. Het is voor 
Marchella lastig om stil te zitten en de herstelperiode 
duurt dan ook veel langer dan haar lief is. Zij hoopt dat 
ze na de controle verlost wordt van de ‘gekke’ schoen.

Lindy ten Seldam-van Wettum (Spechtlaan 5) heeft een 
onzekere tijd achter de rug. Via een bevolkingsonder-
zoek bleek dat er mogelijk iets aan de hand zou zijn met 
haar darmen. Eind november heeft het darmonderzoek 
plaatsgevonden. Tot haar grote opluchting en vreugde 
bleek gelukkig dat alles in orde is.
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Ellen Scholing-Harmsen (Meester Smeetslaan 15, 
Hooglanderveen) is op 22 november geopereerd aan 
haar amandelen. Een simpele ingreep, maar voor vol-
wassenen heeft die vervelende gevolgen. Na een week 
op alleen brood, (ijs)water en pijnstillers klimt ze lang-
zaam uit het dal omhoog naar volledig herstel met het 
prettige vooruitzicht op nooit meer keelontsteking als 
gevolg van ontstoken amandelen.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) is ruim een week in 
het ziekenhuis geweest. Zij heeft geen pacemaker gekre-
gen; medicijnen hebben de meeste problemen opgelost. 
Rie is verzwakt en moet veel rust houden. Er wordt dan 
ook gevraagd om haar niet te bellen of langs te gaan. 
Hopelijk kan haar gezondheid dan wat verbeteren. Ze 
hoopt dat ze met hulp van de thuiszorg en anderen kan 
blijven wonen op de Lindenhof.

Henk Bloklander (Zorgerf Buiten-verblijf, 
Veenwaterweg 3b, 3881 RM Putten) maakt het naar 
omstandigheden goed. Hij houdt van de natuur en geniet 
van het buiten zijn op de boerderij. Het is niet helemaal 
duidelijk of hij beseft dat dit nu zijn thuis is en hij niet 
meer terug zal gaan naar de Lindenhof.

Aan ieder wens ik graag sterkte toe. Ook aan wie hier 
niet wordt genoemd, maar wel met ziekte van zichzelf 
of een nabije ander te maken heeft. Dat er in het donker 
van deze maanden licht mag zijn dat moed geeft.  

FELICITATIES:
November was een rustige maand voor de jubilea: 
Op 2 november kregen Pea en Wim Heining-Bouwman 
(Sportweg 14) bloemen van de Eshof, want zij vierden 
hun 45-jarig huwelijk.
Ingrid en Martijn Kroneman-Stevens (Vollenhovekade 
52, Amersfoort) hadden op 15 november een feestje in 
verband met hun 12½-jarig huwelijk.
Bruidsparen, hartelijke gelukwensen namens de Eshof!    
       

Kees van Rietschoten

Wij zoeken……………………..

EEN ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER VOOR ONZE ACTIVITEITENGROEP
VOOR  ± 4 TOT 5 UUR PER TWEE WEKEN.

Het is de bedoeling dat u bij de activiteitengroep meewerkt, meedenkt en 
eventueel een (goed) gesprek niet uit de weg gaat.

De voorbereidingen en activiteiten zijn tweewekelijks van 12.15u tot ±16.30u afwisselend op 
dinsdagmiddag of woensdagmiddag.

Heeft u het gevoel dat dit iets voor u is en u wilt zich hiervoor inzetten meldt u zich dan aan, 
ook voor eventuele verdere info, bij:

Wilma v.d. Kuilen
Tel. 0332536077 of 

E-mail naar j.kuilen@upcmail.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.
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In de loop van dit jaar zijn via dit blad diverse 
organisten aan u voorgesteld. Zij hebben er 
voor gezorgd dat elke viering muzikaal kon 
worden begeleid. Het vertrek van Rudi 
Coppoolse maakt het noodzakelijk dat er 30 tot 
40 zondagen per jaar ingevuld moeten worden 
en het liefst met een organist of organisten van 
niveau, omdat we dat met Rudi nu eenmaal 
gewend waren.

Toen Rudi in oktober 2016 zijn vertrek per mei 2017 
aankondigde, heeft de kerkenraad ons (Lieske Duim, 
Evert Veldhuizen en Frits Harmsen) gevraagd in de 
vacature te voorzien met het werven van een nieuwe 
hoofdorganist. Wij dachten dat klusje wel even snel te 
kunnen klaren. We maakten een profielschets, stelden 
een advertentietekst op, prezen ons mooie orgel aan en, 
zo dachten wij, organisten staan in de rij voor de Eshof.  
Echter, die rij voor de Eshof kwam er niet. De praktijk 
bleek toch iets anders in elkaar te steken. Na weken stil-
te meldden zich twee organisten aan die zich beiden 
weer na verloop van tijd om uiteenlopende redenen 
terugtrokken. We kwamen er achter dat het werven van 
een hoofdorganist niet makkelijk, zo niet onmogelijk is. 

We hebben het toen over een andere boeg gegooid en 
hebben de werving toegespitst op het samenstellen van 
een organistenteam waarvan de teamleden 12 tot 15 
diensten per jaar gaan invullen. Niet dat het onmiddel-
lijk stormliep maar via via zijn we toch in contact geko-
men met twee organisten nl Erik van Veelen uit 
Barneveld en Dinie Jager uit Nijkerk. Beiden hebben al 
één of meerdere vieringen begeleid. Dat is wederzijds 
zo goed bevallen dat ze graag deel willen uitmaken van 
het nieuwe team. Tot dat team zal ook Skip van Rooij 
behoren. Skip is een begaafd musicus die met verrassen-
de improvisaties kerkgangers kan raken. We zijn erg 
gelukkig dat ook Skip zijn samenwerking met ‘de 
Eshof’ wil voortzetten. 
 
Trouwe kerkgangers hebben gemerkt dat in de cantorij 
twee nieuwe gezichten te zien zijn en er in de dienst van 
19 november ook een nieuwe organist op de orgelbank 
plaatsnam. Die twee nieuwe gezichten horen bij Els en 
Simon Drost. In de afgelopen zomer zijn ze in 
Hoevelaken komen wonen en hebben zich aangesloten 
bij ‘de Eshof’. En of het zo heeft moeten zijn, Simon is 
organist en heeft een langjarige ervaring als organist van 
o.a. de kerk van de Protestantse Gemeente in Kloetinge 
(Zeeland). Ook op de piano kan hij goed uit de voeten.

U zult Simon vaker op de orgelbank aantreffen, o.a. op 
Eerste Kerstdag, want hij gaat ook deel uitmaken van 
ons organistenteam. Elders in deze Rondom zal Simon 
worden geïntroduceerd. Met de komst van Simon is ons 
team ‘rond’. Het bestaat dan uit Simon Drost, Dinie 
Jager, Skip van Rooij en Erik van Veelen. Zij zullen de 
muzikale begeleiding van vrijwel alle vieringen voor 
hun rekening nemen. Vrijwel alle vieringen, want ook 
Rudi Coppoolse zal af en toe nog op de orgelbank 
plaatsnemen omdat ons orgel nu eenmaal zijn grote lief-
de is en aangezien oude liefde nooit roest zullen we 
Rudi volgend jaar nog zo’n keer of vijf terugzien. 

Voor onverwachte situaties en noodgevallen zijn Hein 
Hof en Tjalling Roosjen bereid om ons te helpen, uiter-
aard als hun eigen speelrooster dat mogelijk maakt.

Zoals vermeld was het voorzien in de vacature van Rudi 
niet zo’n simpele opgave. Dat elke viering dit jaar via 
orgel en piano muzikaal kon worden begeleid hebben 
we vooral te danken aan musici die ondanks hun eigen 
drukke praktijk bereid en in staat waren ons te helpen. 
We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan Tjalling 
Roosjen, Kees Blijdorp en Skip van Rooij die vele 
(extra) zondagen voor ons hebben ingevuld.

Frits Harmsen
  

Organistenteam



Kerkdienst en liturgie
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VESPERS IN DE ADVENTSTIJD – EN OCH-
TENDGEBEDEN OP 24 EN 31 DECEMBER

Een moment van verstilling in de drukte van de tijd – 
dat is het avondgebed, oftewel de vesper. Daarin is daar-
om veel ruimte voor stilte. Er ‘moet’ niets. Je kunt je 
gedachten laten gaan over alles wat er maar in je 
opkomt. Of heel gericht over het lied dat je zong, of de 
lezing die je hoorde. Je onderbreekt de dagelijkse gang 
om een korte tijd apart te zetten voor de Eeuwige.

Op zondag 3 december zal om 17.00 uur het eerste 
avondgebed gehouden worden; het tweede op 10 en het 
derde op 17 december. De vierde zondag in de Advent 
valt op 24 december. Er is dan ’s avonds geen avondge-
bed, maar een kerstviering voor jong en oud (om 19.00 
uur) en een kerstnachtdienst (om 22.00 uur).
Voor wie die vierde keer niet graag mist, is er een 
troost: de morgendienst van 24 december zal het karak-
ter krijgen van een ochtendgebed. Daarmee worden de 
vespers als het ware voortgezet op de ochtend van 24 
december om 10.00 uur. En daarna nog een keer in het 
ochtendgebed van zondag 31 december. Zo zeggen wij 
in stille bezinning het oude jaar vaarwel, om daarna 
wakker te worden op de ochtend van de achtste dag: de 
dag van de besnijdenis en de naamgeving van Jezus. De 
dag waarop God hem bij zijn naam roept en zijn leven 
kan beginnen – en dat van ons achter hem aan.

Thema van deze serie avond- en ochtendgebeden is in 
vredesnaam. Telkens zal er iemand uit de vespergroep 
voorgaan en haar of zijn gedachten over dit thema laten 
gaan. We hebben een betrokken en oecumenisch samen-
gestelde vespervoorbereidingsgroep die bestaat uit 
Gerda van Vilsteren, Linda de Wals, Ellen van der 
Linden, Lieske Duim, Cees Otte en mijzelf.
Intussen groeit de groep mensen onderweg door de 
wereld van onze kerkzaal. Onderweg naar een onderko-
men in Betlehem, zoals Jozef en Maria. Onderweg door 
het leven. Onderweg met God. Onderweg naar vrede.

De ochtendgebeden duren net als de vespers een half 
uur. Er zal dan geen kinderdienst en geen oppas voor de 
kleintjes zijn. 

KERSTNACHT MET FREE, 
KERSTMORGEN MET DE CANTORIJ

Aan de kerstnachtdienst van dit jaar zal het koor Free 
meewerken. Door beperkte verlichting (en een liturgie 
via de beamer) en liederen uit Taizé zal een verstilde 
sfeer worden opgeroepen. Kirstin Siteur zal in de kerk-

zaal voor kerstaccenten zorgen.
Intussen zijn Maria en Jozef aangekomen in Betlehem 
en hebben ze voor hun pasgeboren zoon een bedje 
geïmproviseerd in een voederbak. En wij, die met hen 
onderweg zijn geweest – waar zijn wij aangekomen?
Terwijl Lodewijk de Vries de liederen van Free op de 
piano zal begeleiden, begeleidt Rudi Coppoolse de 
gemeentezang. We zullen verschillende kerstliederen in 
beurtzang zingen. En na de kerstnachtdienst… is er 
Glühwein! En chocolademelk. Ook is mij beloofd dat er 
iets te eten zal zijn. Zo sprokkelen de jongeren die in 
2018 in Oeganda aan het werk gaan hun reiskosten bij 
elkaar. Blijf dus allemaal nog wat na!

Op kerstmorgen zal de cantorij de gemeentezang onder-
steunen. Simon Drost is dan onze organist; Annahes 
moet daardoor een tenor in de cantorij missen, maar ze 
hoopt dat de overige tenoren het aankunnen zonder hem. 

OUDEJAARSAVOND

Of het Pauluskoor op oudejaarsavond zou willen zin-
gen…? De vraag was niet zozeer wie zou wíllen, maar 
of er ook mensen zouden kunnen. En ja, er zal een vier-
stemmig koor zijn dat de gemeentezang ondersteunt! 
Met voor iedere stem drie vertegenwoordigers. Henk en 
ik zullen ons buigen over een oecumenische liturgie; 
voor het eerst dat we met z’n tweeën een (oecumeni-
sche) viering voorbereiden. 
Geleidelijk aan neemt onze samenwerking als protes-
tantse en katholieke gemeenschappen toe. En helpen we 
elkaar om mooie vieringen te maken. Dit jaar is 
Annahes verhinderd op 31 december. Heel fijn dat we 
medewerking krijgen van het Pauluskoor!

EPIFANIE – 7 JANUARI

Epifanie: de zondag waarop we het verhaal lezen van de 
wijzen uit het Oosten, die aankloppen bij Maria en Jozef 
om de pasgeboren koning eer te bewijzen. Wekenlang 
zijn ze op weg geweest door de wereld van onze kerk-
zaal en op deze zondag komen zij aan bij de stal. Die 
volgens Matteüs trouwens een huis is.
Diederiek van Loo, predikant in de Lutherse gemeente 
van Amersfoort, is onze voorganger.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID: 
RECHT DOOR ZEE (21 JANUARI)

Van 21 tot en met 28 januari 2018 wordt internationaal de 
‘week van gebed voor de eenheid’ gevierd. Wij in de 
Eshof doen dat traditioneel samen met onze buren van de 
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Paulusgemeenschap op de eerste zondag in deze week. 
Elk jaar wordt er materiaal bijeen gebracht door kerken in 
een deel van de wereld. Deze keer hebben kerken in het 
Caribisch gebied zich gebogen over deze week.
Ze kozen voor het thema ‘recht door zee’. Een lied in 
Exodus 15 bezingt hoe Gods rechterhand het volk van 
Israël door zee leidde. God bevrijdde Israël uit de sla-
vernij. Geen kracht was groot genoeg om dit tegen te 
houden.
Mensen in het Caribisch gebied, van Haïti tot Curaçao, 
van Cuba tot Trinidad en Tobago, hebben met elkaar 
gemeen dat ze een koloniale geschiedenis hebben. In de 
jaren ’70 verwierven veel landen hun politieke onafhan-
kelijkheid. In die tijd ontstond ook de Caribische Raad 
van Kerken. De drieëndertig lidkerken vertegenwoordi-
gen een grote verscheidenheid aan mensen en culturen. 
Toch konden ze tot het formuleren van één gemeen-
schappelijke opdracht komen: “Het bevorderen van 
oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid 
aan Jezus Christus en solidariteit met de armen.”
Het verhaal over de bevrijding van het volk van God 
spreekt de Caribische christenen erg aan. Velen herken-
nen Gods hand in het beëindigen van de slavernij.
Tegenwoordig zijn er nieuwe dreigingen die mensen in 
slavernij brengen. Armoede, geweld, onrechtvaardig-
heid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen 
pijn, verdriet en angst. Veel van de nieuwe dreigingen 
zijn een erfenis van het koloniale verleden en van de 
slavenhandel en hebben te maken met een laag zelf-

beeld. Het gezamenlijke bewustzijn en het gevoel van 
eigenwaarde hebben daar erg onder geleden. Dat wordt 
nog versterkt door wat je neokolonialisme zou kunnen 
noemen: de wurgende greep van banken en de financiële 
markt.
Zoals God hoop en moed gaf aan de Israëlieten, zo geeft 
hij nu hoop aan de christenen in de Cariben. 
Geïnspireerd door die hoop werken de kerken samen in 
het verlenen van hulp waar dat maar nodig is, om te 
beginnen met de meest kwetsbare en genegeerde men-
sen.

Caribische kerkdiensten verschillen nogal van de onze. 
De liederen die worden gezongen zijn veelal uitbundiger 
en ritmischer. Een Nederlandse groep heeft daarom 
geprobeerd de voorstellen voor de liturgie van de zon-
dag in de week van gebed naar onze cultuur te vertalen.
We zouden natuurlijk kunnen proberen een lied op 
Caribische wijze te zingen… Bijvoorbeeld “The Right 
Hand of God”. Het is door Gert Landman vertaald in 
het Nederlands. 

Na afloop van deze viering en de koffie en thee kan 
ieder die dat wil nog even blijven: we gaan weer zingen! 
We zullen enkele liederen uit het nieuwe liedboek onder 
de loep nemen. Wanneer ze dan later in kerkdiensten 
gezongen worden, zingt dat makkelijker mee. Van harte 
welkom!

Ellie Boot

  Collecteoverzicht oktober 2017

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
01-10-2017 PKN Kerk en Israel 177,35 Eredienst 154,00
08-10-2017 Eigen Diaconie 132,56 Muziek en liturgie 106,13
15-10-2017 Kerk in Actie Wereldiaconaat 121,15 Pastoraat                             101,20
22-10-2017 Jongerenproject Oeganda 144,00 Jeugd- en jongerenwerk 108,85
29-10-2017 Eigen Diaconie 247,25 Eredienst 208,21
  ----------  -----------
 Totaal  822,31 Totaal  678,39
  
Collecteoverzicht november 2017

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag
05-11-2017 PKN Missionair Werk 113,84 Onderhoud gebouw 108,86
12-11-2017 Plaatselijk werk: Kerstpakketten 176,75 Vorming & Toerusting 127,27
19-11-2017 Solidaridad 252,59 Jeugd- en jongerenwerk 160,00
  ----------  -----------
 Totaal 543,18 Totaal 396,13

Collectebeheerder Jose van Dasselaar



Nieuwe organist Simon Drost
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Elders in deze Rondom heeft u kunnen lezen 
dat Simon Drost deel uitmaakt van het organis-
tenteam van ‘de Eshof’. Wie is Simon Drost 
eigenlijk en hoe raakte hij in ‘de Eshof’ ver-
zeild. 
Simon en zijn vrouw Els zijn afgelopen zomer verhuisd 
van het West Brabantse Drimmelen naar Hoevelaken. 
Wat brengt iemand ertoe om vanuit Brabant uitgerekend 
naar Hoevelaken te komen. Zelf zegt Simon erover: ‘we 
zochten naar een plek meer centraal in het land, dichter 
bij de kinderen en voor Els beter bereisbaar naar haar 
werk in Amsterdam’. Het werd dus Hoevelaken. Simon 
en Els hebben zich aangesloten bij ‘de Eshof’ en voel-
den zich gelijk thuis in onze kerkelijke gemeente. Ze 
zingen bij de cantorij en Simon maakt, zoals gezegd, 
deel uit van ons organistenteam.

Kerkelijk werk en muziek zijn de rode draad in het 
leven van Simon. Kerkelijk werk vanwege zijn oplei-
ding als HBO theoloog/agoog en muziek omdat orgel-
muziek hem met de paplepel is ingegoten in zijn ouder-
lijk huis in Musselkanaal waar zijn vader en zelfs zijn 
grootvader als kerkorganist actief waren. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat Simon als 14-jarig jochie al het 
orgel bespeelde van de plaatselijke Gereformeerde Kerk.

Het werkzame leven van Simon concentreerde zich als 
kerkelijk werker in de sociaal culturele sector voor 
jeugd maar ook voor (baanloze) volwassenen. Dat 
bracht hem via Venlo en Zeist in 
Hilversum. In Zeist zijn in het 
begin van de jaren tachtig hun 
twee kinderen geboren. En in alle 
plaatsen waar het gezin Drost 
woonachtig was, heeft Simon het 
orgel bespeeld van de plaatselijke 
kerk of van een kerk in een buur-
gemeente. Het blijkt, dat overal 
behoefte is aan goede organisten.

Werkzaam zijn in de sociaal cul-
turele- of kerkelijke sector bete-
kent verandering een constante 
factor. Dat heeft Simon ertoe 
gebracht zich voortdurend te blij-
ven ontwikkelen op zijn vakge-
bied. En niet alleen daar, maar 

ook als organist moet je blijven studeren. Simon heeft 
dan ook bij diverse prominente organisten les gehad. 

Begin jaren negentig vertrok de familie Drost naar 
Zeeland, waar Simon ging werken als jeugdwerkadvi-
seur. En uiteraard werd hij daar ook organist, eerst in 
Goes en later in Kloetinge waar hij jarenlang het prach-
tige Hess-orgel heeft bespeeld van de middeleeuwse 
Geerteskerk. Aan de gemeente in Kloetinge bewaren Els 
en Simon warme herinneringen. Ze hebben er een onge-
kend lange periode van 20 jaar met veel plezier 
gewoond en gewerkt. Zelfs na hun verhuizing naar 
Drimmelen bleef Simon nog organist in Kloetinge. 

Reden voor deze verhuizing was dat Simon als gemeen-
te-adviseur namens de Protestantse Kerk in Nederland 
het werkgebied Noord-Brabant en Limburg kreeg.
Wegens een reorganisatie sloot Simon eind 2016 zijn 
loopbaan bij de PKN af. De al langer levende wens om 
naar het midden des lands te verhuizen kon toen worden 
verwezenlijkt. En zo kwamen Els en Simon terecht aan 
de Bessel van Butselerlaan in Hoevelaken.

Hopelijk hebben ze hun thuis gevonden en mogen wij 
nog lang genieten van het orgelspel van Simon.

Frits Harmsen.



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E D E  E S H O F 9

Oproep aan alle gemeenteleden
Onze kerkgemeenschap ‘de Eshof” gaat ons 
allen aan het hart. We willen een levende 
Geloofsgemeenschap zijn en blijven. Dat kan 
niet zonder aandacht voor de jeugd. Hoewel we 
al geruime tijd geen ambtsdragers hebben die 
specifiek zijn aangesteld voor de jeugd, prijzen 
we ons gelukkig met de  vrijwilligers die zich 
bezig houden met de jeugd.

In januari / februari  2018 biedt de KPN een drietal trai-
ningsavonden n aan voor (bij)scholing in het jeugdwerk. 
Ter nadere informatie over de inhoud van de training 
staan onder deze oproep de relevante informatie ten aan-
zien van deze training.

Alle gemeenteleden die belangstelling hebben voor het 
jeugdwerk nodigen we uit om te reageren op deze 
oproep en zich aan te melden bij ondergetekenden. In 
overleg met de belangstellenden zullen wij de inschrij-
vingen voor de trainingsavonden verzorgen.

Jac. van Hoeijen, 
Voorzitter kerkenraad 

en Jeugdouderling a.i.
Jan Hofman. Scriba

 

TRAINING JEUGDWERK
In deze training leer je hoe je als jeugdouderling of 
jeugddiaken omgaat met alle uitdagingen die op je afko-
men in het jeugdwerk en er niet in verstrikt raakt. Ook 
leer je hoe je vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd 
houdt.

Soort activiteit
Training van drie tot vier dagdelen

Doelgroep
•	 Jeugdouderlingen en/of ouderlingen die de belan-

gen van de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
•	 Jeugddiakenen en/of diakenen die de belangen van 

de jeugd behartigen binnen de kerkenraad
•	 Iedereen die een bestuurlijke taak heeft op het 

gebied van kerkelijk jeugdwerk, zoals leden van een 
jeugdraad of taakgroep jeugd

Doel
Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op je af. 
Je bent een spin in het web van het jeugdwerk in de 
kerk. Maar hoe voorkom je datje erin verstrikt raakt? 
Wat wordt er van je verwacht in de kerkenraad? Hoe ga 
je om met de problemen en uitdagingen in het jeugd-
werk? En hoe houd je alle vrijwilligers gemotiveerd en 
geïnspireerd? Je leert het in deze training.

Inhoud en opzet

Bijeenkomst 1

•	 De hooggespannen verwachtingen van een  
jeugdambtsdrager

•	 Communicatie met de kerkenraad en jeugdleiding

Bijeenkomst 2

•	 Gesprek over motivatie en drijfveer als motor van 
jeugdwerk

•	 De combinatie van kerkenraadslid en jeugdwerker

Bijeenkomst 3

Keuzemodules:

1. Werven en begeleiden van vrijwilligers
•	 Gavengericht werven van vrijwilligers 
•	 Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
•	 Motivatie hoog houden

2. Vergaderen met inspiratie
•	 Opstellen van een goede vergaderagenda
•	 Tijdmanagement
•	 Bezinning en inspiratie tijdens de vergadering

3. De leegloop van het jeugdwerk
•	 Kansen voor kleinere vormen van jeugdwerk
•	 Relatiegericht jeugdwerk
•	 Gedeelde verantwoordelijkheid met de jeugd

4. Visie & beleid en het nieuwe jeugdwerk
•	 De essentie van het jeugdwerk
•	 Een andere samenleving, een andere kerk, andere 

vormen van jeugdwerk
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Gastpredikanten
Een nieuw jaar met in ‘de Eshof’ af en toe een nieuw 
geluid. Ook in 2018 zullen weer de nodige gastvoorgan-
gers hun opwachting maken. Het is altijd wel weer een 
opluchting als alle zondagen en andere hoogtijdagen 
waarop kerkdiensten worden gehouden, ingevuld zijn. Dit 
jaar met vele bekende en voor velen misschien van min-
der bekende gezichten, maar er zullen ook vijf voorgan-
gers voor het eerst hun opwachting maken
 in ‘de Eshof’. 

Dat geldt nog niet voor de diensten in december. Op 3 
december is Erik Idema onze gastvoorganger maar vanaf 
10 december t/m oudejaarsavond zullen alle diensten 
door Ellie ingevuld worden. 

De eerste gastpredikant in het nieuwe jaar is Ds. 
Diederiek van Loo, die op 7 januari 2018 de dienst zal 
leiden. Diederiek is predikant van de Lutherse Gemeente 
in Amersfoort, onderdeel van de Protestantse Gemeente 
Amersfoort.

Het verrassende van de 
Lutherse Kerk aan de 
Langestraat is dat vieringen en 
bijeenkomsten op zaterdag 
plaatsvinden in plaats van op 
zondag. Dat is niet altijd in de 
vorm van een kerkdienst, maar 
soms in de vorm van een inter-
view met debat; een andere 

keer in de vorm van muziek die je optilt en ontroert en 
soms is er een vertelling door b.v. Erik Idema. In welke 
vorm dan ook, er is altijd aandacht voor wat mensen 
bezighoudt en bezielt. Diederiek schrijft zelf er het vol-
gende over: 

 “Ik werk graag op het snijvlak van zingeving en kunst. 
Ik spreek met veel mensen en treed het leven graag 
open en met veel humor tegemoet. Mensen zijn einde-
loos verschillend en ik vind het inspirerend om te horen 
hoe iemand in het leven staat. Maar voor het hoogste, 
mooiste of diepste in het leven zijn woorden vaak ontoe-
reikend. Kunst daarentegen kan nieuwe gedachten doen 
opborrelen, onverwachte inzichten en ruimte geven, hart 
en verstand in evenwicht brengen. Rituelen doen dat 
ook, ze geven houvast. Zo inspireert de paasnacht mij 
tot hoop en geloof. En de kerstnacht zet mij aan tot het 
zien van het verrassende, het kleine en de kracht van 
liefde”.

In haar vrije tijd zingt ze in diverse projectkoren waaron-
der het Vocaal Theologisch Ensemble.
Het orgel en de piano zullen bespeeld worden door Skip 
van Rooij. 

Op 28 januari is het weer de beurt aan Erik Idema. Erik is 
één van onze vaste en zeer gewaardeerde gastvoorgan-
gers. Een ras verteller en een begaafd zanger. In het 
novembernummer van Rondom is Erik uitgebreid geïn-
troduceerd. Het orgel en de piano zullen bespeeld worden 
door zijn naamgenoot Erik van Veelen, één van onze 
nieuwe musici.

Met enige regelmaat worden mij door kerkgangers namen 
genoemd van predikanten die ‘zeer geschikt zouden zijn 
om een keer in ‘de Eshof’ voor te gaan’ of die men al een 
tijdje gemist heeft. 
Eén van hen is Ds. Rolinka 
Klein Kramenburg. 
Op 11 februari mogen we haar 
weer in de Eshof ontmoeten in 
een dienst waarop Dinie Jager 
het orgel en de piano zal bespe-
len.
Rolinka is sinds 2007 predikant 
van de Veenkerk in de Amersfoortse wijk Vathorst. Om te 
weten wie Rolinka is en wat haar drijft, biedt een bezoek 
aan haar website het nodige inzicht. 
Een vraag van het bekende duo van Kooten en de Bie: 
‘Als liefde het antwoord is, wil je de vraag dan nog eens 
herhalen’ inspireerde haar tot de volgende gedachte:

“Wat zou de vraag geweest zijn? En precies daarover 
nadenken is wat mij drijft. Met welke vragen leven wij? 
Hoe maken we zin? Wat is zin? 
Ik word altijd nijdig als mensen zeggen: alles gebeurt 
met een reden. Niets gebeurt met een reden. Jouw reac-
tie op wat je toevalt in het leven bepaalt wie je bent en 
wat je leert/leren wil. Dat er een grondtoon in ons 
bestaan klinkt, dat geloof ik. Dat God bestaat, dat geloof 
ik. Hoe God bestaat, dat is elke dag een verrassende 
ontdekkingsreis. En die reis maak ik graag met mensen.
Ik laat mij inspireren en voeden door de joods-christelij-
ke traditie en de Bijbelse verhalen. Ik versta deze verha-
len als lessen van en voor het leven. 
Hoe mensen iets van God bespeuren in hun bestaan en 
hoe zij dat uitleggen in hun verhalen. En dat wij elke 
dag gewenkt worden om dat op onze geheel eigen wijze 
ook te doen.
Daarom zie ik in hedendaagse literatuur, muziek en 
kunst ongelooflijk veel van hoe mensen elkaar raken en 
inspireren. Hoe mensen proberen door middel van een 
liedje zoiets onbeschrijflijks als Liefde woorden te 
geven. Hoe we in een film geraakt kunnen worden door 
een onverwachte wending. Wat mij betreft zijn dat alle-
maal hele zinvolle en waardevolle manieren om het 
leven lichter te maken. Voor jezelf en voor de ander”.

Frits Harmsen
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Bij-zondag 19 november 2017
Zondag 19 november was er weer een bij-zondag, dit keer stond deze in teken van Oeganda. Tijdens de kerk-
dienst presenteerden de jongeren die meewerken aan het Oeganda project zich.

Na de dienst was er een gezellige en lekkere lunch, met een Afrikaans hapje om al in de sfeer te komen. 

Zelf ging ik na de lunch mee met mijn kinderen (Bo en Stijn) om aan te sluiten bij de workshop Djèmbé spelen. 
Bij binnenkomst liepen 8 enthousiaste kinderen gelijk op de “trommels” af en begonnen te spelen. Aan 
Lodewijk de taak om er een leuke, leerzame workshop van te maken…nou dat is gelukt!

Met ritmes op de tekst " Ik ben een djembé en ik kom uit Afrika" en "kom is ff hier, kom is ff hier, kom is ff 
hier! DACHT HET NIET! werd er vol overgave muziek gemaakt.

Deze keer was er voor de kinderen nog een tweede workshop, het maken van een Afrikaanse ketting. Ook leuk 
om te doen.

Het was weer een bijzonder gezellige dag.
Vivianne Hegge.

De bloemen en/of attentie gingen deze maand naar:

Dhr. en mw. Kroneman – Vollenhovekade 52  12.5 jaar partnerschap
Mw. v.d. Poll – Viertel 27     ziekte
Mw. Boonestro – Regentessepad 1    thuiskomst uit revalidatiecentrum
Mw. Pul – Dillenburg 33                                         thuiskomst uit revalidatiecentrum
Mw. v.d. Meulen- Clauslaan 4     thuiskomst uit revalidatiecentrum
                               
En de jarigen: 
Mw. Bos, dhr. Kiers, mw. Verburg, dhr. Toom, mw. Meijer, mw. Schipper, mw. Hartman, dhr. Bakker, 
mw. Kuipers, mw. v.d. Burg, mw. v.d. Kuilen, mw. Vriens, mw. Louis en mw. Petter
 
Wanneer bloemen/kaart: 70 jaar bloemen,  71-74 jaar kaart,  vanaf 75 jaar elk jaar bloemen; Bij 12 ½ , 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig jubileum bloemen.
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Af en toe zoeken Lieske Duim en ik een klooster 
op. Allebei zijn we met een studie bezig. Om wat 
mijlen te kunnen maken met het schrijven van 
werkstukken zijn de afzondering en de goede ver-
zorging binnen een klooster heel plezierig. En 
tussen het studeren door nemen we deel aan de 
dagorde van de abdij.
We zijn al een midweek bij de Clarissen in 
Nijmegen en bij de Norbertijnen in Huissen 
geweest. Dit keer zijn we te gast bij de 
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus 
in Vogelenzang.

Geen van beiden hebben we een idee van wat ons te 
wachten staat. Op de website lezen we dat we er wel-
kom zijn: “Bent u op zoek naar een beetje rust? Wilt u 
eens de sfeer proeven van een klooster? Of wilt u 
gewoon eens logeren in een bosrijke omgeving vlak bij 
de duinen? De zusters ontvangen u graag!” Dat klinkt 
aantrekkelijk. Men verwacht zo te lezen niet dat we 
zoveel mogelijk van de gebeden meemaken. De kamers 
zijn piepklein, zien we op een foto, maar navraag per 
telefoon leert ons dat er op elke kamer naast een bed 
ook een tafel en een stoel staan. Meer hebben we niet 
nodig.

Rond elf uur ’s morgens op maandag 6 november 
komen we aan. In de tuin ontmoeten we Maria Gratia, 
een energieke non die eruit ziet of ze niet ouder is dan 
25. Ze wijst ons naar het monumentale pand even ver-
derop: dat is het huis voor de gasten. De kapel en het 
klooster zelf staan daar los van. Er blijkt nog een derde 
gebouw te zijn: “dat zijn zorgappartementen voor oude-
ren,” vertelt ze.
Als we aanbellen bij het hoge, witte herenhuis worden 
we begroet door heftig geblaf van een hond. Een huis-
dier in een klooster…? Een dame in ‘gewone’ kleren 
doet open. Twee enorme honden en een kat bekijken ons 
nieuwsgierig. De vrouw stelt zich voor als Oda en ver-
telt dat zij in de huishouding werkt. “Willem, de huis-
meester, zal jullie naar jullie kamers brengen,” zegt ze.
Achter Willem aan sjouwen we twee eindeloze trappen 
op naar de zolder. We worden ondergebracht in de 
kamers waar vermoedelijk vroeger de bedienden woon-
den. Het is een leuke verrassing: dit zijn prachtige ruim-
tes, groot, laag plafond, gezellig ingericht, een heeft 
zelfs toegang tot een dakterras en het uitzicht is schitte-
rend. Heel wat rianter dan het plaatje op de website liet 
zien. Hier houden we het wel een tijdje uit!

Om half twaalf begint het middaggebed, we halen het 
net. Met z’n tweeën zitten we in de moderne kapel. 
Waar zijn de zusters…?
Ze blijken verscholen te zitten in een kleine nis achter 
een hek van tralies. Dit is nog eens een echt ‘slot’! 
Zingend steken ze van wal. We verstaan er weinig van 
en hebben ook geen orde van dienst. Zijn hier geen 
kloosterboeken? Na een half uur nok ik af en ga mijn 
kamer inrichten, in afwachting van het eten.

“Jullie eten vandaag met z’n vijven,” vertelt Oda. Drie 
bewoners van de zorgappartementen blijken de warme 
maaltijd in het gastenhuis te gebruiken. En de nonnen, 
met hoeveel zijn ze en waar eten zij? “We zijn met ons 
vieren,” vertelt zuster Hanna. Een zuster van in de 90 en 
drie jonge meiden. Ze eten en wonen in het slot. Een 
groot deel van hun dag is gevuld met het verlenen van 
mantelzorg aan mensen die in de appartementen wonen. 
“We combineren graag contemplatief met actief,” vertelt 
Hanna ons. Er blijken zestien appartementen te zijn, 
bijna alle bewoond. En tussendoor vinden ze ook nog 
tijd voor vijf gebedsgetijden per dag. “We hadden een 
novice die is afgehaakt, omdat ze het hier saai vond,” 
vertelt Hanna. “We maken er wel eens grapjes over als 
het weer eens druk is omdat er van alles gebeurt. Dan 
zeggen we tegen elkaar: saai, he!”

Zo zitten wij even later aan tafel met drie bewoners van 
de Casa Carmeli, het zorghotel. Onder het eten maken 
we kennis. Een van de beide dames lijkt nogal in zich-
zelf gekeerd. De meneer weet niet meer hoelang hij hier 
woont en eigenlijk ook niet waar hij nou precies woont; 
dit is toch Uitgeest? De tweede dame is hier nu twee 
jaar en praat honderduit. En hoelang blijven wij? We 
vertellen dat we allebei met studie bezig zijn. Dat we er 
graag een midweek tussenuit breken om te kunnen stu-
deren in een klooster. En dat we telkens een andere plek 
zoeken om dat te doen. “Gaan jullie alle bejaardentehui-
zen af?” vraagt de dame belangstellend.

Na ons verblijf bij de dominicanen nemen we het niet 
meer zo nauw met de gebedsgetijden. We hebben 
gemerkt hoe prettig het is om niet elke twee of drie uur 
het werk te hoeven onderbreken voor een gebed (in 
Huissen bidden ze niet zoveel). Maar ook het feit dat we 
geen boeken of liturgie hebben, weerhoudt ons. Het 
duurt even voordat we door hebben hoe we mee kunnen 
bidden. De zusters blijken een app te volgen: ‘getijden-
gebed’. We installeren hem direct. De tweede dag van 

Te gast bij de Karmelietessen van 
het Goddelijk Hart van Jezus
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ons verblijf doet Lieske, gewapend met haar smartpho-
ne, een poging om de vespers bij te wonen. Helaas – er 
is geen vesper: de zusters krijgen zangles.
De derde dag zijn we er allebei op tijd bij. Om half 
negen zal de dagelijkse eucharistieviering zijn. Deze 
keer nemen de zusters bij ons in de kapel plaats. We zit-
ten klaar met de smartphone in de aanslag. Tevergeefs. 
De eucharistieviering gaat geheel uit het hoofd. 
Sommige teksten kennen we langzamerhand van de vie-
ringen in het Pauluscentrum, maar een deel is ons onbe-
kend. De priester leest voor welke heiligendag het van-
daag is: de dag van de heilige Elisabeth van de Drie-
eenheid. Ze was een zeer gelovige karmelietes in 
Frankrijk die op haar veertiende intrad en op haar zesen-
twintigste al overleed. De rest van het halfuur wordt 
gevuld met het tafelgebed. Gezongen wordt er niet. De 
eucharistie vieren we onder één gedaante: de kerkgan-
gers (inclusief de nonnen) krijgen enkel de hostie.

Het is voor ons wennen, zo’n traditionele kloostersfeer. 
De meeste kloosters zijn juist zeer vooruitstrevend, ze 
lijken zich soms van de regels van hogerhand weinig 
aan te trekken. Toch voelen de drie jonge nonnen zich 
hier kennelijk prettig bij. Misschien wel mede door de 
losse manier waarop met de gebedsgetijden wordt 
omgesprongen. Komt het een keer niet uit om te bidden, 
dan slaan ze het bewuste gebed gewoon over of voegen 
het samen met een ander gebed. Aan het einde van de 
week hebben we dan ook geleerd dat we niet op de dag-
orde moeten letten. Het geluid van de bel is een 
betrouwbaarder signaal.

We voelen ons zeer senang bij de ongedwongenheid en 
bij de vrijheid die gasten hier krijgen. We kunnen koffie 
en thee maken wanneer we willen. Er is een goed gevul-
de koelkast en dankzij onze eigen sleutel kunnen we op 
elk gewenst moment het gebouw in- en uitgaan.
En de omgeving is prachtig. Op een zonnige middag 
maken we een wandeling door de Waterleidingduinen. 
Tientallen damherten lopen er te grazen, het is net een 
groot hertenkamp.
Ondanks de gezelligheid tijdens de maaltijden met de 
drie bewoners en onze wandelingen groeien de werk-
stukken gestaag. Dit is een plek waar we nog wel eens 
terug willen komen.

Ellie Boot

Te gast bij de Karmelietessen van 
het Goddelijk Hart van Jezus
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De eerste collectes van de komende weken zijn 
bestemd voor de volgende doelen en 

van harte aanbevolen door de Diaconie.

3 december.
Nijkerks Diaconaal Beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samen-
werking tussen de verschillende diaconieën van de 
gemeente Nijkerk met als doel elkaar versterken met de 
volgende uitgangspunten:
•	 gebruik maken van elkaars ervaringen;
•	 samen sterk staan naar de 

gemeente Nijkerk m.b.t de 
Wet Maatschappelijke  

•	 Ondersteuning (WMO);
•	 onze aanwezigheid in de 

(Nijkerkse) samenleving 
vergroten;

•	 Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

3, 10 en 17 december, Vespers om 17:00 uur.
Passantenverblijf 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 bijdrage aan 
de vespers-collectes ervoor zorgen dat deze mensen in 
een feestelijke decembermaand, zowel letterlijk als 
figuurlijk, niet in de kou hoeven te staan.

10 december.
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit 
onze directe omgeving; voor 
mensen dichtbij, die het financi-
eel moeilijk hebben. Dit kan 
komen doordat ze hun werk 
hebben verloren of onverwacht 
voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van de 
maand hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Voor 
deze mensen 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 
schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst.

17 en 31 december tijdens de ochtenddienst
Stichting Hulpdienst Hoevelaken
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar 
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of 
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het artsen-
bezoek willen begeleiden. Hulp 
bij het boodschappen doen of hulp 
om uw betalingen op een rijtje te 
houden. Maar ook als mensen in 
de laatste fase van hun leven thuis 
wensen te blijven, kan de 
Hulpdienst gebeld worden voor ondersteuning. Deze 
fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantel-
zorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt 
enorm gewaardeerd.

24 december Kerstavond om 19.00 uur
Naar school in HaÏti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een 
land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en 
werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd 
door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen 
die gesteund worden door Stichting Naar School in 
Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de 
financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel 
afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, 
scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is 
dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van 
onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, 
onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?

24 december Kerstnacht om 22:00: 
De Hoop Opvangcentrum voor 
drugsverslaafden
De Hoop richt zich op verslaving en 
de verslaafde met de christelijke visie 
op de mens, zoals de Bijbel daarover 
spreekt: de mens is een uniek schep-
sel van God. Een verslaafde is iemand die is vastgelo-
pen op vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psy-
chisch, sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is 
dat hij/zij moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoe-
ken. Dat kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij 
welkom! 

Van harte aanbevolen
 door de Diaconie
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25 december 1ste Kerstdag: 
Hospice Nijkerk

Het Hospice Nijkerk heeft een regio-
nale functie  maar ook mensen van 
“buiten” zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar 
bij wie door de arts of specialist is 
vastgesteld dat er sprake is van een 
terminale fase met een levensverwach-

ting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 
welkom

31 december oudejaarsavond om 19:00 uur
Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat 

is het doel van het Leger des Heils. 
Het Leger des Heils biedt hulp aan 
mensen zonder huis in de breedste 
zin van de betekenis. Hulp door 
vanuit soepbussen eten te verstrek-
ken aan mensen die op straat leven, 
hulp in de vorm van dag- en nacht-

opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die 
ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. 
Wanneer iemand zonder huis zich bij ons meldt met een 
hulpvraag, helpen wij deze persoon verder. Met onze 
eigen middelen, of door deze persoon door te wijzen 
naar een instantie die deze persoon beter van dienst kan 
zijn. Uw bijdrage is van harte welkom!

7 januari
Help de nieuwe kerk in Drachten
De pioniersplek in Drachten wil een plek zijn voor tie-

ners en hun ouders. Omdat tieners 
vaak moeilijk te bereiken zijn, is 
men in Drachten begonnen met 
activiteiten voor ouders van tieners. 
Zij worden uitgedaagd om samen 
met andere ouders de Bijbel in één 
jaar tijd te lezen. De groep die ont-

stond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor 
inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds septem-
ber 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties 
van middelbare scholen om met nieuwe tieners in con-
tact te komen. De Protestantse Kerk stimuleert en onder-
steunt pioniersplekken zoals in Drachten, u ook!

14 januari
Eigen Diaconie
Een collecte voor mensen uit 
onze directe omgeving; voor 
mensen dichtbij, die het soms 
(financieel) moeilijk hebben. 
Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms zelfs hard 
nodig. 
 
28 januari
Catechese en Educatie: Het goede nieuws delen!
De collecte van vandaag is 
bestemd voor catechese in de 
Protestantse Kerk. Veel kerken 
zoeken naar de juiste vorm voor 
catechese en kloppen met hun vra-
gen aan bij JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk. Vragen 
zoals: Hoe zorg ik dat catechese leuk is, maar ook leer-
zaam? We willen iets nieuws, maar welke methode 
moeten we kiezen? Jongeren hebben het druk. Hoe zor-
gen we dat ze weer op de catechese komen?
JOP helpt kerken bij deze vragen. Door trainingen, 
advies en het ontwikkelen van materiaal. 
Uw bijdrage kan JOP kerken blijven helpen met cate-
chese. Daar collecteren we voor. Van harte aanbevolen.

4 februari
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 
bezielende leiding van 
Philomena, haar man John 
en een groep gepassioneer-
de leraren, krijgen zo’n 200 kinderen daar voorgezet 
onderwijs. Elke dag staat het team voor verschillende 
uitdagingen om iedereen te voorzien van goed onder-
wijs. Zo is er een tekort aan goede materialen, hebben 
ze een examenhal nodig om door de Oegandese over-
heid 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 dro-
men waar te maken. Uw bijdrage is van harte welkom!

Van harte aanbevolen
 door de Diaconie
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Bezinningsdag 2017
BEZINNINGSDAG MET DE KERKENRAAD – 

ZATERDAG 4 NOVEMBER

Een dag lang waren we als kerkenraad te gast op de J.H. 
Donnerschool in De Glind, waar onze scriba directeur 
is. Het zou vandaag gaan over de toekomst. Zoals de 
meeste kerkelijke gemeentes in Nederland wordt ook de 
Eshofgemeente langzaam kleiner. Er gaan wel mensen 
weg, doordat ze overlijden of verhuizen of zich uit laten 
schrijven, maar er komen weinig mensen bij. Dat kan 
een akelig en moedeloos gevoel geven. Als kleiner wor-
dend groepje proberen we als kerkenraad evenveel te 
blijven doen als we altijd deden. Dat gaat natuurlijk 
niet. Zo kunnen vijf ouderlingen onmogelijk voor al het 
pastoraat verantwoordelijk zijn. En dat frustreert.

Kunnen we hier anders mee omgaan?, vroegen we ons 
af. Kunnen we de dingen omkeren, zodat ze geen pro-
bleem meer zijn maar we er de leuke kanten van gaan 
zien? Kunnen we de problemen omdenken? 
We deden een oefening. Stel, de kerkenraadsvergadering 
wordt alleen nog bezocht door wie het leuk vindt en wie 
er energie van krijgt om te vergaderen...? Het leverde 
boeiende gesprekken op. Twee aan twee zochten we 
naar kansen, al wandelend door het mooie dorp. En het 
omdenken slaagde goed!

Natuurlijk wordt hier niet alles mee opgelost. Maar het 
is een begin. Een begin van een manier van denken die 
we ons allang proberen eigen te maken: niet de bezwa-
ren zien, maar de mogelijkheden. Niet hijgend achter de 
feiten aanhollen, maar achterover leunen en de leuke en 
mooie initiatieven die mensen nemen, stimuleren en 
steunen.

Goede communicatie blijft een uitdaging, wat je ook 
doet. Wij blijven mensen met onze beperkingen. Het 
blijft een uitdaging om goed naar elkaar te luisteren. Het 
blijft een uitdaging om ieder gemeentelid zich gekend te 
laten weten. Maar het gaf wel een opening. We zouden 
de weg, die we allang zijn ingeslagen, nog veel verder 
kunnen bewandelen: mensen laten doen waar ze goed in 
zijn; hen ruimte bieden voor de initiatieven die ze willen 
ontplooien; nog minder vasthouden aan kerkelijke 
regels. Zo’n regel is bijvoorbeeld het bevestigen van 
ambtsdragers voor een minimumperiode van vier jaar. 
Dat hoeft helemaal niet; iemand zou ook een half jaar 
mee kunnen doen. En als het bevalt, of als hij of zij 
merkt dat een half jaar wat kort is, met plezier bijteke-
nen. Vrijwillig, want het hoeft niet.
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Bezinningsdag 2017

We deelden tussen de middag alle meegebrachte boter-
hammen. Het was een tafel van overvloed. "Wie ziet dit 
en wil dan niet in de kerkenraad...!" zei iemand. Die 
overvloed is er ook in onze kerkelijke gemeente. Al die 
mensen die op een of andere manier zich inzetten, 
omdat ze het allen belangrijk vinden samen kerk van 
Christus te zijn – het zijn er zoveel! We hebben goud in 
handen...

Ellie Boot
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Zomaar een dak boven 
wat hoofden...
Zomaar een dak boven wat hoofden...
Met dit thema voor ogen gaan de kinderdienst 
en de liturgische vormgroep (schikgroep) in de 
komende adventsperiode gezamenlijk op weg 
naar een dak boven je hoofd.

Een dak boven je hoofd. Voor de meesten van ons is het 
onvoorstelbaar om te moeten leven zonder een eigen, 
vaste woon-en verblijfplaats.  Om alsmaar onderweg te 
moeten zijn zonder het vooruitzicht op een veilig onder-
komen voor jou en je familie. Een deur die voor je open 
gaat. Mèt een dak boven je hoofd kun je ook verlangen 
naar een deur die voor jou opengaat: naar een praatje, 
warmte, plezier, veiligheid of troost. 
Met de woorden van lied 276 volgen wij Maria en Jozef 
op reis van Nazareth naar Bethlehem met de vragen van 
hier en nu voor ogen: Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. Namen voor Hem, dro-
men, signalendiep uit de wereld aangewaaid...

Tijdens de kinderdiensten gaan we hard aan het werk 
om mensen in allerlei soorten en maten te maken. Die 
zetten we op de muur bij de verhoging. En zo ontstaat 
er gaandeweg een lange, kleurrijke stoet van mensen op 
weg naar de stal waar het licht schijnt!

In januari bent u van harte welkom bij de vol-
gende activiteiten.  
Natuurlijk kunt u altijd  op de avond  binnenlopen, maar 
voor de planning van de ruimte is het handig als u zich 
aanmeldt via de mail: vormingentoerustinghoevelaken@
gmail.com. Om 19.45 uur staat de koffie klaar. 

In januari zijn er de volgende activiteiten:

Op 17 januari 2018, 19.30 - 21.30 uur in 
Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg
Filmcafé: 
Documentaire Houdt God van vrouwen?
De documentaire uit 2013 gaat de over Hilligje Kok-
Bisschop uit Staphorst die als vrouw een actieve rol wil 
spelen in de kerk en in de SGP, maar hier geen kans toe 
krijgt omdat ze een vrouw is. Het gaat ook over haar 
zoon Willem, een getrouwde homo die in de kerk gelijk-
waardig behandeld wil worden.
Kaartjes, € 6,75 per stuk via de bibliotheek of aan de 
zaal tenzij uitverkocht.

Op zondag 21 januari 2018, aansluitend aan 
de oecumenische viering in de Eshof
Wat zingen we?
Onder leiding van onze eigen musici zingen we liede-
ren, soms vierstemmig, die in de komende weken in de 
Eshof en in het Pauluscentrum zullen worden gezongen. 

Op donderdag 25 januari 2018, 20.00 - 22.00 
uur in de Eshof
Ontdek de monnik in jezelf
In de oneindige ruimte van de ziel is de bron te vinden 
die nieuwe energie en bezieling geeft. Leo Fijen, tv-pre-
sentator van onder andere 'Geloofsgesprek' op zondag-
morgen, neemt ons mee op weg aan de hand van con-
crete wegwijzers om de monnik in onszelf te ontdekken. 
Een weg naar nieuwe bezieling, naar nieuwe vrijheid. 
Zo wil Leo Fijen zijn kloosterervaringen delen met ieder 
van ons.

In december 2017 zijn geen activiteiten van Vorming en 
Toerusting gepland. 

Programma Vorming & Toerusting in januari 2018
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Vanaf deze editie van De Rondom stellen we u 
graag elke maand één van de jongeren voor die 
deelnemen aan het diaconale project Queen of 
Peace, Oeganda.

Deze maand is dat Roy Nieuwveld. 

Even voorstellen.. 
Ik ben Roy Nieuwveld en ben 
15 jaar (en in Oeganda 16). 
Daarmee ook gelijk de jongste 
en de enige jongen van het pro-
ject. Wel jammer dat er geen 
andere jongens (van mijn leef-
tijd) zijn, maar ik denk dat ik 
me in deze gezellige meiden groep ook wel moet kunnen 
redden. 
Ik doe op dit moment een havo-opleiding op het Corlaer 
College in Nijkerk en zit daarbij in het 4e jaar. Maar heb 
mijn vervolg studie al uit gekozen hoor! (nu nog over 
gaan :P)
 
Ik heb een moeder van 36 (Desiree), een vader van 42 
(Maarten) en een zusje van 14 (Mena) . Mijn moeder 
werkt op de planning bij een kraambureau en mijn vader 
is vrachtwagenchauffeur. De vraag of ik het niet jammer 
vind dat hij zo vaak weg is, is een vrij makkelijk ant-
woord: Lekker rustig ;)
Mijn zusje doet op het moment VWO 3 op het Farel 
College in Amersfoort.  

Ik werk bij HappyFood hier in Hoevelaken. Hier werk ik 
als frietkoerier dus ken tegenwoordig heel Hoevelaken als 
mijn broekzak. Ook schep ik in het ijsseizoen het schepijs. 
Het doel is wanneer ik 16 ben door te groeien als bakker 
daar.  

Wat zijn mijn hobby's?
Ik doe al 9 jaar met plezier aan scouting
Ik ben enorm fan van Netflix met in het bijzonder Sense8, 
deze serie vind ik echt ZO (!!!) geweldig. Het gaat over 8 
mensen die verbonden met elkaar zijn via een soort tele-
pathie. Zeker een aanrader om te gaan kijken!
En uitslapen! Ik ben zo druk tegenwoordig dat als ik een 
dagje kan uitslapen ik daar erg van geniet. 

Wat mensen niet van mij weten? 
Ik kom al sinds mijn geboorte in de Eshof. Ik ben hier 
ook gedoopt. Ik ging vaak (met lichtelijke tegenzin af en 
toe) met mijn opa (Harry vd Klok) en oma (Joke vd Klok) 
mee naar de Eshof. Ik heb ook meegedaan aan de cate-
chese groep, de uitjes die we deden waren vooral erg leuk. 

Wat zijn je leukste herinneringen aan de Eshof?
Mijn leukste herinneringen aan de Eshof zijn toch wel de 
uitjes die we met de catechese groep gedaan hebben. 
Orientalis was die leukste weet ik nog maar, wat we daar 
gedaan weet ik niet meer precies aangezien het al een 
paar jaar geleden is maar die waren toch wel de moeite 
waard. 
 
Hoe kwam je in aanraking met het Oeganda project?
Hoe ik in aanraking kwam met het project kwam via ver-
schillende factoren. Via de Rondom en via Facebooktags. 
Ik werd volop getagd in de berichten over de informatie-
avond. Maar voor die informatie avond was ik al verliefd 
op het project, aangezien reizen en de wereld zien iets is 
wat ik echt heel graag wil doen.  

De belangrijkste reden is toch wel het zien van de 
wereld. Ik wil heel graag andere culturen leren kennen. 
Vorig jaar december ben ik met school 2 weken naar 
India geweest op uitwisseling. Dit was zo'n gave erva-
ring. Dat je als 14 jarig Nederlands jochie bij de Taj 
Mahal een foto staat te maken fan-tas-tisch! De wereld 
en zijn culturen leren kennen is daarom wel de belang-
rijkste reden waarom ik mee ga. 

Wat ik hoop te bereiken? 
Ik wil daar met een gevoel weg gaan en het gevoel heb-
ben dat ik iets heb toegevoegd aan de samenleving daar. 
Het project is dan ook voor mij geslaagd als ik daar 
eigenlijk niet meer weg wil. Maar ook als ik voldaan weg 
kan gaan en denken: Het is goed zo. 

Hoe ik het geld bij elkaar wil krijgen? 
Me laten sponsoren door mijn lieve vrienden en familie 
en natuurlijk de leuke acties die we al bedacht hebben. Ik 
ben op dit moment zelf Sinterklaas aan het spelen en dit 
is leuk om te doen! Wel moeilijk maar ik doe het met 
liefde voor het project. Zo wil ik het geld bij elkaar pro-
beren te krijgen. 

Het laatste wat ik kwijt wil aan de gemeente is dat ze 
allemaal moeten sponsoren. Net als Jessica al zij. Ik ga er 
fysiek naartoe maar wij nemen jullie met ons mee via 
jullie donaties en giften. Wil er best nog wel een taart 
voor bakken of een mijter voor op m'n hoofd zetten. 

Alvast bedankt.
  

Roy Nieuwveld. 

Queen of Peace, Oeganda.
Even voorstellen: Roy Nieuwveld. 
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Sponsoracties
Queen of Peace 

ZWEMSPONSORACTIE 19 NOVEMBER 
VOOR QUEEN OF PEACE HIGHSCHOOL

Zondag 19 november hebben wij onze eerste actie als 
groep gedaan: de zwemsponsoractie. 
In zwembad "De Slag" hebben eerst 15 kinderen van 
De Spreng gestreden voor zoveel mogelijk baantjes. 
De kinderen hebben enorm hun best gedaan. Hiermee 
is al bijna 1000 euro opgehaald! Super bedankt voor 
jullie goede, positieve, enthousiaste en leuke inzet!

Na de kids was de jogeren groep aan de beurt; de snel-
ste (Amarant Hoofdman) heeft maar liefst 76 baantjes 
gezwommen! Het was een erg leuke en gezellige mid-
dag! De sfeer zat er goed in en er werd hard gewerkt! 
Als groep hebben we een geweldig bedrag van 1800 
euro opgehaald. Bij elkaar heeft de zwemactie dus 
2800 euro opgebracht. Een bedrag waar wij als groep 
en als gemeente enorm trots op kunnen zijn! 

Kortom: eerste actie = geslaagd!  

KERSTSTUKJES VOOR OEGANDA

Bent u op zoek naar wat gezelligheid in de 
kamer voor tijdens de feestdagen? Heeft u 
geen zin om zelf aan de slag te gaan? Dan 
staan de jongeren van het diaconaal project 
Queen of Peace Oeganda voor u klaar! 

Voor slechts € 12,50 maken wij een mooi kerststukje 
voor u! De gehele opbrengst zal naar het project gaan. 
De kerststukjes komen wij op 16 of 17 december per-
soonlijk bij u brengen.

Interesse? Vul een inschrijfformulier in (deze liggen in 
de kerk) en lever het in bij Amarant Hoofdman, 

U kunt er ook voor kie-
zen uw naam, telefoon-
nummer, bezorgadres 
en aantal kerststukjes 
dat u wenst te kopen te 
mailen naar 
queenofpeace.deeshof@gmail.com.

Heeft u nog kerstspullen die gebruikt kunnen worden 
voor het maken van de kerststukjes (kleine kerstballen, 
slingers (beide in het zilver/wit), kaarsenpotjes…)? 
Dan zou het heel fijn zijn als u dit wilt inleveren bij 
Amarant. Ook groen (mos, takken, bladeren) is van 
harte welkom!)

KERSTPOSTACTIE

Wilt u deze kerst weer kerstkaarten 
versturen terwijl u ondertussen het 
project naar Oeganda steunt? Dat 
kan! 
Wij zullen uw kerstkaarten 
bezorgen voor een klein prijsje 
namelijk € 0,60 per stuk. 
Meer informatie volgt.
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Gaat u ook met ons mee naar 
Assisi en Rome? 
Begin september 2018 gaan we een tiendaagse 
reis maken naar Assisi en Rome. We reizen per 
vliegtuig naar Assisi en de eerste dagen van 
onze reis staan in het teken van de Heilige 
Franciscus en Clara. 
Het leven van deze twee Heiligen heeft een grote indruk 
op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag 
velen inspireert. We gaan ook onder begeleiding van een 
gids een mooie wandeltocht maken in de omgeving. 

Na ons bezoek aan Assisi reizen we per touringcar naar 
Rome en gaan deze prachtige stad ontdekken en verken-
nen. Een Nederlandstalige gids zal ons vier dagdelen 
vergezellen en ons de mooiste plekjes laten zien en er 
alles over vertellen. Een viering in de De Sint 
Pietersbasiliek, de grootste en mooiste basiliek van niet 
alleen Rome maar van de hele wereld, zal zeker niet 
ontbreken en ook de audiëntie van de Paus op woens-
dagmorgen komt op het programma. Zomaar een paar 
voorbeelden wat ons te wachten staat aan deze prachtige 
reis. We gaan onze best doen om de overnachtingen in 
een Klooster te boeken. 

Dit artikel betreft 
een vooraankondi-
ging om u alvast op 
de hoogte te bren-
gen van onze plan-
nen. Volgend jaar 
kunt u meer infor-
matie verwachten 
zoals de prijs, het 
verblijf en hoe we deze 10 daagse reis gaan invullen. 
Ruim van te voren wordt u uitgenodigd om een van de 
twee informatiemomenten bij te wonen. Dan wordt onze 
reis dag voor dag met u doorgenomen.

Misschien ‘n goed idee om deze reis alvast in uw agen-
da te noteren, wij hopen u heel graag te mogen begroe-
ten als een van onze reisgenoten.

Hartelijke groet namens ons team “St. Lucasreizen”
   Willie van de Brug 
   06.21410286
  willievankooij@hotmail.com

De Baby Box – Een Mission Possible project

Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig 
hebben. 

De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding 
voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg 
en voorlichting over opvoeden van kinderen, zorg, hygiene en voeding zijn 
een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen 
zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de  ontvangers vooral jonge 
moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting 
gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moe-
der zijn geworden.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Baby Box project".
Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl
Met vriendelijke groet,

Bert Dokter
Mission Possible Nederland

0595 438672
info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl   NL07 RABO 0158 0454 24
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Administratie

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

Alle zondagse vieringen vanuit de Eshof kunt u 
rechtstreeks of op een later  tijdstip via internet 
beluisteren en op verschillende manieren opzoeken: 
Ga naar de website van ‘De Eshof’:                 
www.pgdeeshof.nl  kijk bij “diensten en internet” 
(linker kolom) of het tabblad “liturgie”. U kunt ook 
naar: www.kerkdienstgemist.nl dan naar provincie 
Gelderland en vervolgens naar Hoevelaken.

INGEKOMEN:
Dhr. C. van den Oever        wijk 5
Fam. Klein Woolthuis        wijk 7
Dhr. J.W. Bredewout        wijk 9

VERTROKKEN EN  OVERGESCHREVEN:
Dhr. N.L. Leliveld        wijk 7
Mevr. M.J. Beeres        wijk 3

UITGESCHREVEN:
Mevr, M.M. Bakker        wijk 9
Dhr. K.A. van Rooij        wijk 3

 Adri Zijlstra     
email:  kerkelijkbureau@pgdeeshof.nl

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar.

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 van de Kuilen, Ad Ritmeester en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse; 
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het februarinummer 2018 is
dinsdag 30 januari 2018
Inleverdatum voor het maartnummer 2018 is
dinsdag 27 februari 2018 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 


