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

zondag 11 januari 10.00 uur ds. E. Boot  Doop van de Heer
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Eredienst

zondag 18 januari 10.00 uur ds. E. Boot  Week van Gebed; Viering maaltijd van de Heer;
     m.m.v. de Cantorij
     Collecten:Oecumene PKN; Vorming & Toerusting

zondag 25 januari 10.00 uur ds. E. Boot  Bevestiging ambtsdragers
     Collecten: JOP Catechese en educatie; Onderhoud gebouw

zondag 01 februari 10.00 uur ds. D. Soeteman (Doorn)
     Collecten: Missionair werk PKN; Cantorij

zondag 08 februari 10.00 uur ds. E. Boot 
     Collecten: Eigen diaconie; Landelijke kerken

zondag 15 februari 10.00 uur  ds. E. Boot  Viering Maaltijd van de Heer; m.m.v. de cantorij
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Pastoraat

woensdag 18 februari 19.00 uur  Open dienst Pauluscentrum, Aswoensdag
     Collecte: Eredienst

zondag 22 februari 10.00 uur dr. M. Dijkstra (Ede)  1e van de 40 dagen tijd
     Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Jeugd- en jongerenwerk

zondag 01 maart  10.00 uur ds. E. Boot  2e van de 40 dagen tijd
     Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw

zondag 08 maart  10.00 uur drs. E. Idema (A'foort) 3e van de 40 dagen tijd
     Collecten: Kerk in Actie Diaconaal Voorjaar, Vorming & Toerusting

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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,, Op deze aarde "

Morgen zullen wij de oorlog

niet meer leren,

zullen wij

bomen planten in de door ons

geschapen woestijn,

dragen wij

de zee weer aan de vissen over,

ruimen wij voor de dieren

het veld.

Morgen zullen wij

mensen van het licht zijn..

Morgen,

alsof er geen avond is geweest,

geen nacht.

Alsof de voetstappen van de mens

van God ons niet zijn voorgegaan

op deze aarde.

René van Loenen

Agenda
zondag 18 januari  11:30 uur Wat zingen we?, de Eshof
           
maandag 19 januari  14:30 uur Wijkteam 4, Tabaksschuur7, Amersfoort
    20:00 uur Instructie basiscatechese, de Eshof
     
dinsdag 20 januari  20:00 uur Wijkteam 6, Clauslaan16 

woensdag 21 januari  13:30 uu  Activiteitengroep, de Eshof
    19:30 uur Le fils de l'autre, Filmcafe in de Stoutenborg
    20:00 uur Diaconie, de Eshof
     
donderdag 22 januari  20:00 uur Vergadering Kerkenraad, de Eshof
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Agenda

zondag 25 januari  19:00 uur Repetitie jeugdmusical, de Eshof
     
dinsdag 27 januari  20:00 uur Voorbereiding Bezinningsdag jonge volwassenen, de Eshof 
          
woensdag 28 januari  19:30 uur Classicale Vergadering, De Aker te Putten
    20:00 uur College van Kerkrentmeesters, de Eshof

zondag 1 februari   19:00 uur Jeugdmusical, de Eshof
      
maandag 2 februari  20:00 uur Over exegese, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid
    20:00 uur Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof
     
dinsdag 3 februari  13:30 uur Activiteitengroep, de Eshof
     

zondag 8 februari   19:00 uur Jeugdmusical, de Eshof
     
dinsdag 10 februari  20:00 uur In de kring (5), de Eshof 
     
donderdag 12 februari  20:00 uur Pastorale Raad, de Eshof
     

zondag 15 februari  19:00 uur Jeugdmusical, de Eshof
     
maandag 16 februari  10.30 uur  Vergadering ZWO, de Eshof
    20.00 uur  Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
 
dinsdag 17 februari  20:00 uur Quest for U2, Filmdocumentaire, de Eshof
     
woensdag 18 februari  13:30 uur Activiteitengroep, de Eshof
     
donderdag 19 februari  20:00 uur Vergadering Moderamen, de Eshof
     

dinsdag 24 februari  20:00 uur Wijkteam 8, van Lyndenlaan 13
     
woensdag 25 februari  20:00 uur Diaconie, de Eshof
     
donderdag 26 februari  20:00 uur Voorbereiding Weekend bij de Clarissen, de Eshof
     

maandag 2 maart   20:00 uur Moderne Mystici Lees- en gespreksgroep, de Eshof
     
dinsdag 3 maart   13:30 uur Activiteitengroep, de Eshof 
     
donderdag 5 maart  20:00 uur Vergadering Kerkenraad, de Eshof
     

zondag 8 maart   19:00 uur Jeugdmusical, de Eshof

MEELEVEN

Jan Duijnhouwer (dr F.W. 
Klaarenbeeksingel 65) heeft 
sinds de ziekenhuisperiode 
van half november geen 
koorts meer gehad. Ook kan 
de pijn goed door medicijnen 

bedwongen worden. Wekelijks gaat hij naar het zieken-
huis voor nieuw bloed en de artsen waren er verwonderd 
over, zo stabiel als zijn fysieke situatie de laatste weken 
is. Maar veel energie heeft Jan niet. Het valt hem zwaar 
dat hij alle bezigheden, die zin aan zijn leven gaven, 
heeft moeten loslaten. Zoveel hij kan probeert hij nu te 
genieten van kinderen en kleinkinderen, bezoek en het 
samenzijn met Lenie.

Gerrie Hummel-Reimink (Horstweg 20) werd kort voor 
de kerstdagen in het ziekenhuis opgenomen met een te 
laag hb-gehalte in het bloed. Besloten werd dat ze in het 
ziekenhuis zou blijven tot aan de bypassoperatie. Die 
heeft op 23 december in het UMC plaatsgevonden. Na 
de kerstdagen werd ze naar het Meander verhuisd en op 
3 januari uit het ziekenhuis ontslagen. Al met al zijn het 
vreemde feestdagen geweest voor Gerrie. Het gaat naar 
omstandigheden goed met haar.

Het ziekteverloop van Lies van de Rovaart-Bakker 
(Kyftenbeltlaan 30) geeft in deze weken een rustig 
beeld. Haar zicht is wel langzaamaan minder goed 
geworden en daardoor is kijken steeds vermoeiender. 
Ook lopen gaat moeizaam, Lies staat onzeker op haar 
benen, enerzijds door de PSP, anderzijds door het slech-
te zien. Binnen de grenzen van wat mogelijk is geniet ze 
echter van veel dingen. Zoals een bezoek aan dochter 
Karin en haar gezin in Zoetermeer. De bezoeken van 
kinderen en kleinkinderen rond kerst. Of spelletjes doen 
met mensen van de dagbesteding op de Kopperhof.

Floor Huurdeman (De Veenslag 5) heeft er op dit 
moment drie chemokuren op zitten. Ze heeft zware 
weken achter de rug: door koorts is ze tussen de tweede 
en derde kuur in amper thuis geweest. Floor is een veer-
krachtige en levenslustige peuter die de tegenslagen 
moedig verwerkt. Maar ze vragen wel veel van haar 
krachten. Hopelijk kunnen zij, René, Annemieke en 
Thijs tot aan de vierde kuur thuis blijven.

Roel Kiers-Assendorp (Horstweg 12) heeft op 10 
december een nieuwe heup gekregen. Inmiddels is ze 
vier weken verder en telt ze de dagen af tot het moment 
waarop ze niet meer enkel op haar rug zal hoeven sla-
pen. Het slapen gaat moeizaam. Lopen met twee kruk-
ken gaat wel goed. Ze blijft positief en probeert vooral 
te letten op wat er langzaam maar zeker beter gaat.

Jannie van Sloten-van de Pol (Doorniksland 6) heeft in 
december een knieoperatie ondergaan. Die is goed ver-
lopen, al moest ze door zwelling van de knie wat langer 
in het ziekenhuis blijven. Jannie werkt nu aan revalida-
tie, met een knie of een heup altijd een pittige weg die 
haar bovendien veel pijn oplevert. Ze houdt zich vast 
aan haar doel: weer naar de winkels kunnen, want ze 
mist het contact met de mensen, en vooral: weer kunnen 
voetballen met de kleinkinderen.

Kees Bonestroo (Regentessepad 1) is half december 
geopereerd aan een blaassteen. Daarna moest hij een 
aantal weken kalm aan doen en niet tillen. Inmiddels 
kan hij voorzichtig aan weer proberen het werk op te 
pakken.

Gert de Gans (Binckesstraat 182, Amersfoort) kreeg het 
nare bericht dat er vanuit de niertumor, waaraan hij voor 
de zomer is geopereerd, uitzaaiingen zijn bij zijn lon-
gen. Opereren is niet mogelijk. Wel zijn er medicijnen 
die de groei van de tumor kunnen remmen. Gert slikt ze 
nu enkele weken en merkt dat ze een flinke aanslag zijn 
op zijn lichamelijke gesteldheid. Hij probeert het hier-
mee zo goed mogelijk uit te houden en te genieten van 
kleine dingen.

Tini Korpel-Meijvogel (Eiberlaan 39) was voor kerst 
korte tijd in het ziekenhuis vanwege een darmontste-
king. Gelukkig kon die met antibiotica worden opgelost. 
De kerst kon ze thuis vieren. Ze heeft sindsdien echter 
bijzonder intensieve zorg nodig, doordat ze zowel fysiek 
als geestelijk door de ziekenhuisopname achteruit is 
gegaan.

Aan ieder, hier genoemd of misschien niet, van harte 
een goede start van 2015 toegewenst. Met zo mogelijk 
verbeterende gezondheid voor wie ziek is. En met de 
moed tot verzoening met de situatie, wanneer er niet van 
verbetering sprake is.



D E  E S H O F 5

Uit de gemeente

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E4
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IN GEDACHTENIS ELISABETH 
STOMPHORST-OXFOORT

Op maandag 15 december 2014 overleed Elly 
Stomphorst. Ze is 72 jaar oud geworden.
Eind juni 2011 werd bij Elly eierstokkanker met uitzaai-
ingen geconstateerd. Vanaf dat moment ging ze de strijd 
ermee aan. Het was een agressieve vorm van kanker en 
Elly heeft in de afgelopen jaren veel moeten afzien – 
weken in het ziekenhuis, verminderde conditie, pijn en 
andere narigheid. Er was echter ook een lichtpunt: de 
medicijnen die ze kreeg, deden goed werk. Soms ging 
het wekenlang goed. Elly zelf bleef bij alles wat haar 
overkwam zo opgewekt als ze maar kon. Lang niet altijd 
had ze zin over de ziekte te praten. Voor haar was soms 
het vermijden van het onderwerp de beste manier om er 
positief mee om te kunnen blijven gaan.
Bijna vijftig jaar is ze getrouwd geweest met Jan. Ze 
kregen twee zoons, Bart en Jeroen. Bart en Lilianne kre-
gen drie kinderen, Jeroen en Tjabiene twee. Jan runde 
jarenlang een drogisterij in Hilversum. Hij en Elly 
vormden een sterk koppel en ze konden de tijd met het 
eigen bedrijf goed aan. Na Jans pensioen kwam er meer 
tijd voor hen samen. Ze waren intensief betrokken bij de 
kinderen en vooral bij de kleinkinderen. Twee aan twee 
namen ze hen mee voor een vakantie naar Terschelling.
In de afscheidsdienst van Elly zong de cantorij, waar ze 
veel jaren lid van is geweest. Een pittige klus voor haar 
vriendinnen in de cantorij met wie ze jarenlang lief en 
leed heeft gedeeld. En we lazen het hooglied van Paulus 
over de liefde uit 1 Corintiërs 13. Die lezing klonk ook 
in de huwelijksviering van Jan en Elly. Jan vertelde bij 
het afscheid dat hij tijdens hun huwelijk had ontdekt 
hoezeer die woorden passen bij El. Liefde was kenmer-
kend voor haar. Ze was invoelend en tolerant; sprak 
geen kwaad over een ander, maar respecteerde ieder in 
haar of zijn eigenheid. Ze stond liever zelf niet in het 
middelpunt en liet graag de ander vertellen hoe het met 
hem of haar was. Ze was onzeker over haar capaciteiten, 
vond dat ze niet zoveel kon – maar in de contacten en 

verbondenheid met mensen om haar heen was ze warm, 
hartelijk en betrouwbaar. Het was een liefde waarin ze 
God liet zien.
De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 20 december 
in de Eshof. Daarna is Elly begraven op de Algemene 
Begraafplaats.
Van harte wensen we Jan, en Bart en Lilianne, Jeroen 
en Tjabiene, Wouter, Karlijn, Sophie, Koen en Merel 
sterkte toe met de leegte. En veel liefdevolle herinnerin-
gen gewenst aan ieder die Elly mist.

IN GEDACHTENIS ARENTJE 
KRUIJSBERGEN-VAN DER ZWART

Op dinsdag 6 januari, de 
verjaardag van haar 
kleinzoon Marco, over-
leed Ada Kruijsbergen. 
Ze is 86 jaar oud gewor-
den. 
Ada trouwde in december 
1962 met Jan 
Kruijsbergen. Vijfendertig 
jaar is ze met hem 
getrouwd geweest, tot 
aan zijn dood op 28 

november 1998. Ze kregen twee zoons: Gert-Jan en 
Hans. Beiden zijn opgegroeid aan de Parklaan, waar het 
gezin vele jaren heeft gewoond.
Met Jan had Ada een goed huwelijk. Ze waren op elkaar 
ingespeeld op een wijze zoals die bij mensen van hun 
generatie vaker voorkomt: Jan had de leiding in het 
gezin, Ada steunde hem. Mogelijk was het achter de 
schermen andersom. Daar sprak Ada niet over, net zo 
min als over gevoelens. Ze kon haar mening geven als je 
ernaar vroeg, maar hield zich meestal vrij stil en 
bescheiden op de achtergrond. Ze was zorgzaam en 
betrokken, zowel voor de kinderen als voor de kleinkin-
deren. De dochters van Gert-Jan en Jeannette kwamen 
vaak ’s morgens voor schooltijd bij haar, kregen nog iets 
lekkers en vertrokken dan via de achterdeur naar de 
basisschool. De zoons van Hans en Yvonne woonden 
iets verder weg, in Woudenberg, en kwamen regelmatig 
logeren.
Na het overlijden van Jan had Ada een moeilijke tijd. Ze 
worstelde zich daar doorheen en breidde haar sociale 
leven verder uit. Ze werd actief in de fietsclub, ging 
zwemmen en volgde lezingen in de Stoutenborgh.
Ada had een grote passie: zingen. Ze zong vanaf haar 

zesde jaar. Later leerde ze ook pianospelen, maar haar 
stem won het van andere instrumenten. Zo gauw ze kon 
zong ze in een koor. Vanaf het eerste begin was ze lid 
van Vox Jubilans en ze is dat gebleven tot de oratorium-
vereniging zichzelf ophief. Daarna zong ze verder in de 
cantorij, waar haar mooie altstem ook werd gewaar-
deerd. Ze heeft in 2008 en 2009 meegedaan met de 
musical Ester en genoot van alles, van zingen tot en met 
toneelspelen. Ook met de musical Maria wilde ze mee 
gaan doen. Helaas ging dat niet door: in de zomer van 
2010 kreeg Ada een herseninfarct. Hierna was het voor 
haar niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen. Haar 
thuis werd uiteindelijk streekverpleeghuis Zilverschoon 
in Nijkerk, sinds een verbouwing De Pol genaamd.
Sinds het herseninfarct was ze veranderd. Enerzijds was 
ze wat milder geworden. Anderzijds kwam nu de pit, die 
altijd al in haar had gezeten, aan het licht. Geleidelijk 
aan veranderde ze ook door vasculaire dementie. Zingen 
bleef ze echter altijd. Ada was niet gewend te spreken 
over haar geloof, ze zong het uit. Zingen was soms haar 
reddingsmiddel. Als alles tegenzat, kon ze door te zin-
gen weer moed vinden.
Op zaterdag 10 januari hebben we afscheid genomen 
van Ada in een kerkelijke viering in de Eshof. Daarna 
hebben we haar naar het graf gebracht dat ze nu deelt 
met Jan.
Aan Gert-Jan en Hans, Jeannette en Yvonne, alle klein-
kinderen en aan allen die Ada missen wensen we van 
harte sterkte en Gods liefdevolle omarming om met het 
verlies om te gaan.

IN GEDACHTENIS STIJNTJE JOHANNA 
WOLDMAN-VAN DER LINDE

Op 8 januari overleed Stien Woldman, 77 jaar oud. Ze 
was meer dan 50 jaar getrouwd met Jan. Samen woon-
den ze op Ridderspoor 20. Twee kinderen kregen ze, 
Gert-Jan en Marieke. Een groot verdriet in hun leven is 
het overlijden op jonge leeftijd van Gert-Jan, na een 
jarenlange coma als gevolg van een auto-ongeluk. 
Marieke is inmiddels getrouwd en heeft Jan en Stien 
twee kleinkinderen geschonken, Stijn en Meike.
Stien is wijkverpleegkundige geweest en heeft met pas-
sie haar werk vorm en inhoud gegeven. Een tijd lang is 
ze actief geweest in de lokale politiek. In haar vrije tijd 
was ze een goede zwemster. Ze maakte naar buiten toe 
soms een wat gereserveerde indruk, maar voor wie haar 
kende was ze een meelevende vrouw, vol oprechte 
belangstelling voor een ander.

Met het vorderen van de jaren kwamen voor Stien wat 
gezondheidsproblemen. In 2013 brak ze twee keer ach-
ter elkaar haar heup en heeft ze uiteindelijk vier maan-
den in Norschoten moeten revalideren. Het viel niet mee 
om daarna het vertrouwen te vinden dat het thuis ook 
goed kon gaan. Gelukkig vond ze dat weer terug.
In september 2014 werd bij Stien kanker geconstateerd 
en werd ze geopereerd. Ondanks een geslaagde operatie 
bleef Stien zich ‘appelig’ voelen en het echte herstel 
wilde maar niet lukken. Net na de kerst werd ze weer 
opgenomen in het ziekenhuis. Helaas bleek dat haar 
lymfeklieren ernstig waren aangetast. De artsen konden 
niets meer voor haar doen.
Op maandag 5 januari is Stien thuisgekomen, waar ze 
op donderdag 8 januari is gestorven.
Op 14 januari was er een crematieplechtigheid in 
Amersfoort in familiekring.
We leven mee met Jan en met Marieke en Jurgen, Stijn 
en Meike. En we wensen hen van harte sterkte toe in de 
tijd die komt.
(Met dank aan Inge Pie, die dit in memoriam schreef en 
die als contactpersoon Stien vaak heeft bezocht.)

FELICITATIES

Op 23 december is Nikki geboren. Ze is een dochter 
voor Mendi Stitselaar en Kevin van den Broek en ze 
woont op Staartblauwtje 17 in Nijkerk. Namens de 
Eshofgemeente van harte geluk gewenst met elkaar!

Er waren verschillende jubilea te vieren in de laatste 
maand van 2014. Jan en Ans Baas-Colenbrander 
(Havikshorst 20) waren op 16 december vijfenveertig 
jaar getrouwd. Op 23 december voltooiden André en 
Lies Lekkerkerker-Wildeman (Nassaulaan 9) hetzelfde 
aantal jaren.
In 1974 zijn Lammy en Albert Martens-Evenhuis 
(Koppertjesland 1) en Jan en Lien Vogel-Fonken 
(Tabaksland 12) op dezelfde dag getrouwd: 20 decem-
ber. Dit jaar vierden beide echtparen hun veertigjarig 
huwelijksfeest.
En in 2002 trouwden Gerwin en Claudia Lozeman-Blok 
(Clauslaan 18) op dezelfde dag als Ineke en Marcel van 
der Vliet-Meijer (Appelsestraat 32, Nijkerk): dat was 27 
juni. Beide paren gedachten in 2014 op 27 december 
hun twaalfeneenhalfjarig huwelijksjubileum.
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte gefe-
liciteerd en goede toekomst gewenst!
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Kerkdienst en liturgie
Nieuwe ouderlingen voor de wijken missen we begin dit 
jaar. Helaas moet Jantine Dijkstra, die in januari als 
ouderling hoopte te beginnen, om gezondheidsredenen 
gas terug nemen en zal ze (nog) geen ouderling worden. 
Maar er is ook goed nieuws. Zo zal Jan Vogel een derde 
termijn aangaan als ouderling oecumene. En zullen Mart 
Geelhoed en José van Dasselaar beiden ouderling-
kerkrentmeester worden. Ook zijn er twee diakenen, die 
een hernieuwde verbintenis aan zullen gaan: Max de 
Vries en Wilma van de Kuilen. Wilma tekent voorlopig 
bij voor een periode van twee jaar.
Mits er geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de 
bevestiging van Mart en José en zal de hernieuwde ver-
bintenis van Jan, Max en Wilma plaatsvinden op zondag 
25 januari.

Ze hebben zich alle vijf gebogen over een persoonlijk 
woord voor dit kerkblad.
Jan Vogel schrijft: “ ‘Jan, zou jij 
het penningmeesterschap van de 
Oecumenische Coördinatie Groep 
(O.C.G.) over willen nemen van 
Piet Kaper? Hij is ziek en kan dit 
werk niet meer voortzetten.’ Een 
vraag van Lenie van der Laan 
waardoor ik sinds 2005 betrokken 
ben geraakt bij het wel en wee van 
de oecumenische beweging in 
Hoevelaken. 
Dat ik ja zei had twee redenen. Ten eerste wilde ik de 
O.C.G. met mijn financiële achtergrond graag helpen en 
ten tweede sprak mij bijzonder aan waar de oecumene 
voor stond en staat. Opgegroeid met een strakke visie op 
het gereformeerd-zijn begreep ik wel dat die visie niet 
geheel de bedoeling kon zijn. We zijn toch allen één in 
Christus en dienen ons geloof naar mijn mening samen te 
kunnen beleven, dus ook met andere kerkgemeenschap-
pen. In de hoop dat wij elkaar steeds beter leren zien en 
waarderen als medechristenen. En daar wil ik graag mijn 
steentje aan bijdragen. Nadat Tineke Plomp haar ambt als 
ouderling oecumene had neergelegd nam ik dit van haar 
over. Ik ga nu alweer mijn derde ambtstermijn in.”

Wilma schrijft: “Veel mensen 
kennen mij inmiddels. Voor 
wie dat nog niet geldt, stel ik 
me nogmaals voor: ik ben 
Wilma van de Kuilen, geboren 
in Den Haag. Mijn jeugd heb 
ik doorgebracht in het mooie 
Twenteland. Inmiddels woon 
ik al 47 jaar in Hoevelaken. Ik 

ben in de gemeente werkzaam als diaken evenals mijn 
man Jan. Ook zet ik mij in voor de activiteitengroep van 
‘de Eshof’.
Ik doe dit werk met veel plezier. Na 4 jaar mag ik mijn 
termijn als diaken verlengen en dat wil ik graag doen. Ik 
hoop dat ik nog veel mag betekenen voor de gemeente.”

José schrijft: “Na 8 jaar met 
veel plezier duo-diaken met 
Klaas te zijn geweest, leek het 
me tijd voor een nieuwe uitda-
ging. Vanaf eind januari mag ik 
mij voegen bij het college van 
kerkrentmeesters en daar de 
taak van collectebeheerder 
overnemen van Max van 
Deuveren. 
Voor degenen die mij (nog) 
niet kennen een korte beschrijving: samen met Klaas en 
onze twee grote zonen Kevin en Rychon wonen we vrij 
dicht bij Hoevelaken maar nog wel in Amersfoort bij het 
prachtige natuurgebied Bloeidaal. Al ruim 10 jaar gele-
den zijn we lid geworden van ‘de Eshof’ en we voelen 
ons nog steeds goed thuis in deze warme gemeente. Tot 
ziens in de Eshof!”

En Mart: “Op 25 januari a.s. 
hoop ik bevestigd te worden als 
ouderling-kerkrentmeester van 
onze kerk. Hoewel vele - vaak 
wat oudere - gemeenteleden mij 
wel kennen, toch maar even mij 
voorstellen aan de jongeren in 
onze pluriforme gemeente. 
Sinds 1968 woon ik met 
Liesbeth in Hoevelaken. Onze 
twee kinderen wonen en werken al jaren elders in 
Nederland. In 1968 heb ik aan de wieg gestaan van wat 
nu is uitgegroeid tot de Protestantse Gemeente ‘de 
Eshof’. Ik ben verknocht aan deze gemeente, vooral door 
het pastorale beleid dat in onze kerkgemeenschap wordt 
gepraktiseerd. Vele jaren heb ik binnen de Eshof gemeen-
te de ambten van resp. ouderling-kerkvoogd, ouderling 
en van 2001 t/m 2009 dat van ouderling-kerkrentmeester 
vervuld. In deze laatste periode heb ik veel tijd mogen 
besteden aan de totstandkoming van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’. Ook kon ik tijdens twee verbou-
wingen het nodige praktische werk verrichten.
Toen ik in september j.l. hoorde dat Roel Burema vanwe-
ge zijn ziekte vervroegd moest terugtreden uit het college 
van kerkrentmeesters heb ik mij dan ook beschikbaar 
gesteld. Terecht besteedde Ellie Boot in de dienst van 7 

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 18 
JANUARI

Op zondag 18 januari 2015 vieren we als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente de Week van 
Gebed voor de Eenheid. We doen dat om 10 uur in de 
Eshof. Linda de Wals en Ellie Boot zullen voorgaan in 
de dienst, Eshofcantorij en Pauluskoor zullen samen 
zingen. We hebben al een prachtige liturgie uitgedacht.
Dit jaar heeft een groepje mensen in Brazilië de viering 
voorbereid. Een deel van de voorstellen is in het 
Nederlands vertaald. Aan die basis zijn liederen toege-
voegd uit onze Nederlandse liederenschat. Om het 

Braziliaanse in de dienst te brengen zullen we een lied 
in het Portugees zingen: “Cantai ao Senhor um cântico 
novo!”: de eerste regel van psalm 98. Een swingend lied 
dat we tijdens de maaltijdviering zullen zingen!

Na afloop van de kerkdienst is er natuurlijk koffie. En 
aansluitend gaan we zingen met ieder die mee wil doen. 
We zingen liederen uit onder andere het nieuwe lied-
boek, die in de daaropvolgende maanden een plek zul-
len krijgen in de liturgie in de Eshof of in het 
Pauluscentrum. Zingen verbindt mensen met elkaar. U 
bent van harte uitgenodigd!

BEVESTIGINGSDIENST OP 25 JANUARI

We zijn al een tijdje op zoek naar ouderlingen die het 
pastorale werk mee willen helpen vormgeven. Maar het 
ambt lijkt voor velen een taak die ze moeilijk op zich 
nemen. Op zichzelf wel jammer, want het is echt leuk 
een tijdje in de kerkenraad mee te draaien! Voor wie er 
tegenop ziet, omdat het zo’n zwaar ambt lijkt, kan ik 
zeggen: je wordt niet in het diepe gegooid. Er zal een 
mentor zijn die je waar nodig helpt en die je kan inwer-
ken. En binnen de wijk, waar je aan verbonden wordt, is 
er een wijkteam dat weet heeft van alle ins en outs. Je 
hoeft geen schaap met vijf poten te zijn. Je hoeft ook 
geen supergelovige te zijn. Waar het om gaat is, dat je 
het zinvol vindt bij een gemeenschap te horen die het 
christelijk geloof deelt. Een gemeenschap met een roe-
ping: de liefde van God zichtbaar maken.
Het is belangrijk dat je, ook binnen het ambt dat je ver-
vult, datgene doet waar je goed in bent. En dat je hulp 
vraagt en hulp krijgt op de punten waar je je minder 
sterk in voelt. Of die taken zo nodig aan anderen over-
laat.

BETROKKENHEID

Half oktober 2014 stond in het dagblad Trouw een 
rouwadvertentie. Daarin werd gemeld dat Emmy Meijer, 
de tweede echtgenote van mijn vader Maurits Boot, op 
14 oktober was overleden. Ze zijn ruim dertig jaar 
getrouwd geweest en woonden in Haren. Toen ze trouw-
den in 1981 stond ik op het punt om op mezelf te gaan 
wonen, dus in een thuissituatie heb ik haar niet meege-
maakt. Maar in de loop van de jaren hebben we elkaar 

goed leren kennen en leren waarderen. Met mijn vader 
vormde ze een hecht koppel.
Na dat moment van de advertentie heb ik veel meeleven 
ontvangen. Het heeft me ontroerd en heel goed gedaan. 
Het was zo bijzonder mee te maken hoeveel mensen de 
moeite namen om na dat bericht een kaartje te schrijven, 
een mail te sturen of me een knuffel te geven.
Ik wil er iedereen heel hartelijk voor bedanken. Het 
voelde warm!

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie



D E  E S H O F 9

Uit de kerkenraad

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E8

Kerkdienst en liturgie
september j.l. aandacht aan het ambt binnen de kerk, 
namelijk het dienstbaar zijn binnen de kerkgemeenschap; 
het besturen en alle praktische uitwerkingen daarvan zijn 
het gevolg. Primair vind ik de eredienst op zondagmorgen 
van groot belang als uitgangspunt en stimulans voor de 
vele activiteiten die binnen de Eshofgemeenschap plaats-
vinden. Ik heb ervaren dat er zowel in de kerkenraad als 
in het college van kerkrentmeesters een goede teamgeest 
heerst, waarbij  je open en eerlijk voor je mening uit kunt 
komen.
Omdat we een open kerkgemeenschap willen zijn, zijn 
ook de contacten met de andere kerken in Hoevelaken van 
belang. Met de Paulusgemeenschap zijn er al sinds lang 
hechte banden. Het is mijn wens dat ook de contacten met 
de hervormde dorpskerk (ook onderdeel van de PKN!) in 
de toekomst worden verstevigd. Al met al genoeg uitda-
gingen in mijn komende ambtsperiode.”

Max de Vries werd begin 2014 getroffen door een ernstig 
herseninfarct, dat hem half-
zijdig verlamde. Er werd 
gevreesd dat hij niet meer 
zou kunnen lopen. Ook 
spreken ging in de begintijd 
niet meer.
Maar Max heeft er met 
enorm doorzettingsvermo-
gen zijn schouders onder 
gezet. Hij was gewend top-
sport te bedrijven en dat kwam hem nu van pas. Met grote 
vasthoudendheid revalideerde hij stukje bij beetje. 
Spreken gaat nu weer. Met een arm en een been blijft hij 
moeite houden, maar ook lopen gaat weer. Een verhaal 
typen op de computer gaat iets minder; daarom schrijf ik 
namens hem dit stukje tekst.
Max beleefde voldoening aan het ambt van diaken en aan 
het betrokken zijn bij de gemeente via dit ambt. Daarom 
wil hij graag doorgaan en als diaken zijn steentje bij blij-
ven dragen. Hij zal een hernieuwde verbintenis aangaan.

We moeten helaas ook afscheid nemen van enkele ambts-
dragers. Zoals José al schreef was ze duo-diaken samen 
met Klaas. Ze gaat nu alleen verder. Klaas stopt na acht 
jaar in het ambt.
Ook Joke van der Klok geeft het stokje over. Ze is vier 
jaar ouderling geweest in wijk 9.
En Max van Deuveren stopt als ouderling-kerkrentmees-
ter, na vier jaar in het college van kerkrentmeesters.
Klaas, Joke en Max, namens ons allen heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! Hopelijk vindt 
jullie betrokkenheid andere wegen waarlangs ze zich kan 
uiten.

We nemen ook afscheid van een contactpersoon. Wilma 
van de Kuilen blijft wel diaken, maar legt haar taak als 
contactpersoon in wijk 2 neer.
Wijk 2 moet ook tijdelijk Marijke Bos missen. Naast 
gezin en werk heeft ze als mantelzorger een vol bestaan. 
Daarom heeft ze haar taken als contactpersoon tijdelijk 
stilgezet. Ze heeft beloofd terug te komen.
Wilma en Marijke, dank jullie wel voor alles wat jullie tot 
dit moment als contactpersoon hebben gedaan!
Gelukkig heeft het wijkteam 
van wijk 2 inmiddels een 
opvolgster voor Wilma gevon-
den in Jacqueline Berends. 
Naast het maken van de versla-
gen van de kerkenraadsvergade-
ring wil ze ook dit wijkteam 
komen versterken. Van harte 
welkom, Jacqueline!

VIERING VOOR JONG EN OUD – 8 FEBRUARI

Met Marjolein Steen en Marry van Bruggen, leerkrachten 
op De Spreng, ben ik 
bezig voor 8 februari 
een viering voor jong 
en oud uit te denken. 
Het zal gaan over 
gebruikmaken van je 
talenten. Kinderen zul-

len in de dienst hun eigen talenten in mogen zetten. 

Ellie Boot

De feestdagen in zicht, maar er was genoeg te 
bespreken. Een impressie uit de vergadering 
van 12 december, de laatste kerkenraad van 
2014. 

PERSONELE ZAKEN

In de dienst van zondag 25 januari 2015 vindt de beves-
tiging van ambtsdragers plaats. In het decembernummer 
van Rondom, maakte ik melding van de voordracht en 
benoeming van Mart Geelhoed als ouderling kerkrent-
meester. Helaas zijn er geen nieuwe voordrachten te 
melden. Wel zijn we blij te kunnen melden dat een aan-
tal kerkenraadsleden op 25 januari een hernieuwde ver-
bintenis aangaat. Herman en Trudy Julsing als duo pas-
toraal ouderling, Jan Vogel als ouderling voor oecume-
ne, Wilma van der Kuilen en Max de Vries als diaken. 
José van Dasselaar, nu duo diaken samen met haar echt-
genoot Klaas, gaat een hernieuwde verbintenis aan in de 
rol van kerkrentmeester. Hiermee neemt José de rol van 
Max van Deuveren, die zijn taak als collectebeheerder 
een half jaar langer heeft vervuld, over in het college. In 
de dienst van 25 januari zullen we ook afscheid nemen 
van ouderling Joke van der Klok en diakenen Annie 
Hansen en Klaas van Dasselaar.

In aanvulling op de mutaties in de kerkenraad, wordt 
gemeld dat Annie Hansen per januari de distributie van 
Rondom de Eshof gaat coördineren. Deze taak neemt 
Annie over van Harm van Reijendam, die de distributie 
jaren lang met toewijding heeft verzorgd.

DE GEDACHTENISHOEK

In de Eshof is een mooie hoek ingericht om overleden 
gemeenteleden te gedenken. Als er een gemeentelid is 
overleden, brandt tijdens de zondagse kerkdienst de 
kaars in de gedachtenishoek en wordt tijdens de dienst 
een steen met de naam van de overledene in de schaal 
bijgelegd. Naar aanleiding van een opmerking uit de 
gemeente over de zichtbaarheid van de kaars, heeft de 
kerkenraad de schikgroep gevraagd te onderzoeken of er 
een passende oplossing is om de brandende kaars beter 
zichtbaar te maken.

De schikgroep heeft haar rapportage uitgebracht en de 
kerkenraad heeft hierover gediscussieerd. Over de 
inrichting van de gedachtenishoek is destijds zorgvuldig 
nagedacht, alle elementen in de hoek hebben welover-

wogen hun plek gekregen. De kerkenraad wil daarom 
geen verandering aan de gedachtenishoek aanbrengen. 

De kerkenraad is van mening dat alternatieven, om de 
aandacht op de brandende kaars in de gedachtenishoek 
te vestigen, onderdeel uitmaken van de gedachtenis-
hoek. Ze horen een duidelijk toegevoegde waarde te 
hebben en mogen geen afbreuk doen aan het geheel dat 
de gedachtenishoek vormt. We vinden in de discussie 
geen alternatief dat aan de toets van de criteria kan vol-
doen.

De kerkenraad besluit dat er niets veranderd wordt rond 
de gedachtenishoek. De voorganger meldt aan het begin 
van de dienst een eventueel overlijden. Wie graag voor 
het begin van de dienst bewust wil weten of er iemand 
is overleden, heeft de mogelijkheid om bewust naar de 
gedachtenishoek te kijken of de kaars brandt. 

DUURZAAMHEID

In de kerkenraad van 6 maart 2014 is er gesproken over 
het maken van beleid ten aanzien van duurzaamheid. 
Naar aanleiding van deze discussie is er een commissie 
duurzaamheid ingesteld, met de opdracht om voor de 
kerkenraad te onderzoeken wat we als kerk in dit kader 
al doen en op welke wijze we op dit punt beleid kunnen 
ontwikkelen en hieraan vorm kunnen geven.

We bespreken het plan van aanpak dat de commissie 
heeft opgeleverd en krijgen via Herman Julsing de nodi-
ge toelichting. Het is een plan op hoofdlijnen en het 
geeft richting aan de uitvoering. Er wordt gedacht aan 
het aantrekken van een stagiaire, die onder begeleiding 
van de commissie, verder invulling geeft aan het uitwer-
ken van de plannen. Vanuit de kerkenraad wordt de 
commissie duurzaamheid gevoed met suggesties en 
ideeën. Het project moet zich niet beperken tot de kerk 
en de kerkenraad, maar moet ook gaan uitstralen naar 
de gemeente.

De kerkenraad stemt in met de notitie. De commissie 
duurzaamheid kan verder met het uitwerken van de 
plannen en houdt moderamen en kerkenraad aangeslo-
ten. 

De kerkenraad stemt in met de notitie en geeft de com-
missie toestemming verder te gaan met de uitwerking 
en hierover te rapporteren aan de kerkenraad.
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"Kun je zingen,zing dan mee"
zegt de cantorij

BEGROTING 2015 DIACONIE EN ZWO
De begrotingen van de diaconie wordt toegelicht door 
Henry Westein. Nadat de vragen beantwoord zijn, wordt 
de begroting 2015 goedgekeurd.

Over de begroting van de ZWO wordt wat langer 
gesproken. Deze is opgesteld in een vorm die afwijkt 
van de begroting van de diaconie en van de kerk, waar-
door deze minder genuanceerd is. Dat willen we graag 
anders en uniform met de andere geledingen. We spre-
ken af dat ook de begroting van de ZWO in het vervolg 
wordt opgesteld in de lijn van de begrotingen van kerk 
en diaconie. Henry Westein biedt zich aan om de ZWO 
te ondersteunen bij het maken van deze stap. De inge-
diende begroting van de ZWO wordt goedgekeurd als 
budgettaire verantwoording. Begin 2015 wordt de 
begroting in de nieuwe vorm opnieuw aan de kerken-
raad gepresenteerd.

EVALUATIE ACCENTDIENST VAN 30 
NOVEMBER 2014

De kerkdienst van 2014 had een speciaal karakter. Een 
viering met kinderen en tieners. De nieuwe jongeren-
band van Aart de Gier, Steven Ochoa Saif, Simon 
Hofman en Mirjam Bos verleende muzikale medewer-
king aan de dienst. 

We maken een rondje om de meningen te inventariseren. 
De reacties zijn positief, al zijn de meningen over het 
applaus tijdens de dienst niet unaniem. Vanuit de 
gemeente is ook reactie ontvangen op het applaus. De 
kerkenraad is van mening dat de gemeente haar waarde-
ring mag laten blijken, maar we vinden het beter om dit 
niet tijdens de dienst maar na de zegen te doen, omdat 
applaus tijdens de dienst verstorend werkt. In voorko-
mende gevallen wordt via de liturgie verzocht om blij-
ken van waardering op te sparen tot na de zegen.

DIACONAAL PROJECT MOLDAVIË

In het tweede deel van de vergadering zijn de begelei-
ders van de diaconale jongerenreis naar Moldavië, aan-
gevuld met een delegatie van de ZWO, te gast. Zij 

komen ons vertellen over het project.

Jan Baas, voorzitter van de ZWO vertelt dat de ZWO 
vier criteria heeft opgesteld waar een project aan moet 
voldoen. Dit is de leidraad geweest om tot de project-
keuze te komen. Het project voorziet in het opzetten van 
dagcentra voor kinderen. Het diaconale project is gekop-
peld aan dit ZWO project. 

Vanuit de leiding van het diaconaal jongerenproject, ver-
telt Jessica Hofman dat 11 jongeren, waarvan twee uit 
de Paulus geloofsgemeenschap, zich hebben aangemeld 
in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Zij worden begeleid 
door 4 volwassenen. De reis wordt georganiseerd door 
Livingstone, een organisatie waarmee we goede ervarin-
gen hebben uit eerdere diaconale projecten. Belangrijke 
zaken, zoals vliegreis en verzekeringen zijn op deze 
wijze goed geregeld. De reis vindt plaats van 11 tot en 
met 25 juli 2015. Eind mei wordt de definitieve bestem-
ming, lees locatie van het dagcentrum, bekend.

Om de reis te bekostigen is ongeveer 17.000 euro nodig. 
Elke deelnemer heeft individueel een bedrag ingelegd. 
De rest van de reissom wordt door de groep door middel 
van het voeren van acties bij elkaar gebracht. Op het 
moment dat u deze impressie leest, hebben we al kennis 
kunnen nemen van de Sint en Piet actie, het bezorgen 
van kerstkaarten, het glühwein festijn na de kerstnacht-
dienst, de oliebollenactie en de nieuwjaarsduik. 

In de eerste helft van 2015 zullen nog de nodige acties 
volgen, zoals het wassen van auto’s, het doen van klus-
jes en de traditionele Paasactie. U zult de komende tijd 
nog genoeg zien en horen van deze groep betrokken 
jongeren.

Als kerkenraad zijn we blij met deze enthousiaste groep, 
die namens onze gemeente en onze Rooms-katholieke 
buren, naar Moldavië gaan om zich in te zetten voor de 
gemeenschap daar. We wensen de groep heel veel suc-
ces en ook plezier toe tijdens de reis en de voorberei-
ding daarvan. 

Jac van Hoeijen

Onlangs sprak ik met de vertrekkende voorzit-
ter van dc antorij (Tom Kuipers) en met de 
komende voorzitter(Evert Veldhuizen).
Het gesprek ging al snel naar wie zijn we, wat willen 
we, hoe willen we dat?
Onze cantorij bestaat al sinds mensenheugenis. Mede 
opgericht om de gemeente te ondersteunen bij het zin-
gen uit het nieuwe liedboek dat in 1973 in gebruik werd 
genomen.
In de jaren tachtig werden ook nieuwe liederen geïntro-
duceerd zoals die van Huub Oosterhuis. Daarnaast zon-
gen we uit veel andere bundels.  Inmiddels gebruiken 
we al weer een nieuw liedboek en ook daar is de canto-
rij behulpzaam bij het zingen van nieuwe liederen. 
Beide voorzitters wensen dat de huidige cantorij aanvul-
ling krijgt. Even als onze kerkelijke gemeente gaat de 
leeftijd van de cantorijleden gestaag omhoog.
Een aantal stemmen (met name de sopranen  en, bassen 
en tenoren) ,zijn in de loop van de tijd te krap bezet 
geworden.
 We stelden vast dat onze kerkelijke gemeente in ver-
houding met veel andere gemeenten goed kan zingen, 
dus moeten onder onze gemeenteleden toch ook mensen 
zijn die de cantorij willen versterken..
Tom Kuipers zegt: ”we mikken op de zangers in de leef-
tijd van 30-50 jaar. Dat zijn de mensen die voorlopig in 
ons dorp wonen of blijven wonen.
Ons aller ervaring is dat wij hier ooit zijn neergestreken 

(meestal vanwege ons werk), maar dat onze kinderen 
net als wij weer vertrekken na hun schoolgang.

Zingen is een emotie, samen zingen geeft een goed 
gevoel. Daarom willen we zingen zowel als kerkelijke 
gemeente als in een koor. Soms roert de tekst ons, soms 
de melodie.
Evert Veldhuizen zegt: “zingen is niet altijd even 
gemakkelijk, soms is het instuderen van een nieuw lied 
een hele klus,  maar geeft voldoening als de klus 
geklaard is”.
Stel je eens voor dat we in de kerkdienst niet meer zou-
den zingen, het zou voor velen het einde van de kerk-
gang betekenen.
Volgens beide voorzitters is de cantorij een gezellige 
groep mensen die er plezier in heeft om met elkaar op 
deze manier actief bezig te zijn in de gemeente.. Niet in 
de laatste plaats door de inbreng van hun huidige cantrix 
Annahes Boezeman.

De cantorij repeteert in principe elke woensdagavond in 
de kerk van 20.00-22.00 uur. Belangstellenden zijn dan 
van harte welkom om te kijken of dat wat voor hen is.
Ook kan contact worden gezocht  met de voorzitter 
Evert Veldhuizen of met Annahes Boezeman.

Fokke Kooistra
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

Van harte aanbevolen door de diaconie: 
 De collectes van januari en februari 

18 JANUARI OECUMENE PKN
Pastor Onaolapo Smith Asubiar:. 
Iederedonderdagmiddag rijdt hij 
met zijn witte busje door 
Rotterdam Lombardijen om 
soep uit te delen aan daklozen. 
Mensen zonder hoop, jongeren 
zonder perspectief, waarmee hij 
in contact probeert te komen. 
Pastor Onaolapo is voorganger 
van Glorious Chapel International, een kerk die bezocht 
wordt door christenen afkomstig van de Antillen, uit 
Haïti, Rusland, Congo, Nigeria. Deze kerk is lid van 
SKIN, “Samen Kerk in Nederland”. Sinds 1997 fun-
geert SKIN onder andere als bruggenbouwer tussen 
autochtone en niet-autochtone christenen. Met de 
opbrengst van deze collecte kunnen er nog meer brug-
gen gebouwd worden en mogelijkheden om te leren van 
elkaar.

25 JANUARI PKN  JOP  CATECHESE EN 
EDUCATIE: LEREN GELOVEN!

Leren geloven kan betekenen: iemand helpen om weer 
vertrouwen te krijgen. Hoe kan een jeugdleider een 
jongere benaderen die in de put zit en leren om naast 
hem te gaan staan? Jeugdleiders staan er niet alleen 
voor! JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt speciale materialen en trainingen om deze 

jeugdleiders verder te 
helpen. Natuurlijk kan 
JOP deze materialen en 
trainingen niet ontwik-
kelen zonder de 
financiële steun van de 
plaatselijke gemeenten. 

Juist daarom is er een collecte voor Catechese en 
Educatie. 

1 FEBRUARI  MISSIONAIR WERK EN KERK-
GROEI PKN.  

In veel gemeenten ontbreekt de middengeneratie, men-
sen van 25 tot 45 jaar. Mensen die wel behoefte hebben 
om de verbinding met elkaar te zoeken en te praten over 
geloof en het leven. Zo ook in Noordwijk, waar ds. 
Janneke Nijboer vanuit de Protestantse Kerk een specia-
le opdracht heeft gekregen om deze middengeneratie te 
inspireren en te activeren voor geloof en kerk. 
Ze  bereikt hen via onder meer de sociale media. 
Activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten zijn bijvoor-

beeld talkshows met veel gelegenheid voor gesprek en 
vieringen op het strand van Noordwijk. Deze communi-
ty heet, heel toepasselijk, Windkracht 3 punt 0.
De collecte vandaag is bestemd voor pionierswerk zoals 
Janneke verricht.
Wij hopen dat u deze initiatieven wilt ondersteunen

ONZE EIGEN DIACONIE OP 8 FEBRUARI EN 
1 MAART:

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.

15 FEBRUARI STICHTING HULPDIENST 
HOEVELAKEN:

Een fantastische plaatselijke stichting die dit jaar alweer 
zijn 30-jarig bestaan viert en nog steeds staan zij klaar 

met vervoer, naar bijvoorbeeld 
de pedicure, dokter of zieken-
huis, waarbij ze u ook, desge-
wenst, bij het artsenbezoek 
willen begeleiden. Hulp bij het 
boodschappen doen. Hulp om 
uw betalingen op een rijtje te 
houden. Een vrijwilliger, die 

de hond uit laat als het even niet lukt. Iemand die met u 
wil wandelen, het zij gewoon, het zij met de rolstoel. 
Vervanging als de mantelzorger, even lucht nodig heeft. 
Klusjes in huis en tuin, die u net te veel moeite kosten 
en noem verder maar op. Op de leestafel in de hal van 
De Eshof vindt u de folder van deze stichting.  De stich-
ting ontvangt geen subsidie en onze steun wordt enorm 
gewaardeerd.

22 FEBRUARI  1E ZONDAG 40DAGENTIJD : 
KERK IN ACTIE: RAMPENPREVENTIE IN 

MADAGASKAR
Het gebeurt elk jaar weer. Tropische stormen razen over 
het oostelijk deel van het eiland Madagaskar. De rijst-
oogst gaat verloren, huizen 
worden verwoest en honderden 
mensen raken gewond of ver-
liezen het leven. Het is hard 
nodig dat de bevolking zich 
leert wapenen tegen dit natuur-

geweld. De Protestantse kerk van Madagaskar helpt 
daarbij. Met huizen van bamboe die wel blijven staan in 
de storm. Hardhout is schaars geworden, maar bamboe, 
even sterk en ook nog duurzaam, is volop aanwezig. In 
ieder dorp heeft de kerk timmer-lieden opgeleid om ste-
vige bamboehuizen te bouwen. Deze ondernemende 
mannen zetten bedrijfjes op waarmee ze de kost voor 
hun gezinnen verdienen. Van harte aanbevolen!

8 MAART: KERK IN ACTIE VOORJAARSZEN-
DING; ZIJ WILLEN HUN GELOOF BELEVEN
In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders 
zich in het zweet voor een
schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop 
te kunnen sparen voor een
betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken 

steun in de plaatselijke kerken. Het 
Bijbelgenootschap van de 
Golfstaten, partner van Kerk in 
Actie, heeft de
bijbelvertelmethode Simply the 
Story ontwikkeld. Door deze 
methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschil-
len te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak
ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbel-
verhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en 
passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het
Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeentele-
den trainen in deze methode.
Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de 
voorgangers Gods Woord door kunnen geven aan de 
gastarbeiders en hen bemoedigen. 

Stiltedag, 31 december
'Op adem komen'

Enkele woorden uit het gastenboek
vanuit de stilte geschreven:

   

Wat een pracht, warmte, licht
een warme deken, het maakt mij stil.

-
Deze serene rust in de mooi aangeklede

ruimte brengt je in hogere sferen.
-

Dank voor deze stemmige, mooie 
gelegenheid in deze roerige tijd.

Even stilstaan bij wat echt belangrijk is.
-

Mooi zo!
Op adem gekomen

-
Het lijkt wel alsof hier extra zuurstof is!

Heerlijk om hier op adem te komen.
-

Wat een rustpunt…..
Wat een sfeer….

Met veel liefde en kundigheid vorm gegeven!
Echt even een oase.

-

Een kerk als een oase van rust
waarin we elkaar met beelden,
met een enkel woord, met licht

kunnen vertellen,
kunnen laten voelen waar het om gaat.

Een kerk zoals bedoeld is?
-

Al wat echt is
draagt het kenmerk van stilte.

Ans Baas
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Een bijzondere reis naar 
West - Turkije! Nieuwjaarsgroet

We staan aan het begin van 2015. Weer een 
nieuw kalenderjaar. Velen van u voor de kerk-
dienst van 4 januari even gesproken of elkaar 
na de dienst bij de nieuwjaarsbegroeting de 
hand geschud. Toch wil ik hier nog enkele woor-
den aan alle gemeenteleden richten en iedereen 
alle goeds toe wensen voor in het nieuwe jaar.

We hebben het jaar 2014 afgesloten. Het was voor velen 
van ons een bewogen jaar, waarin lief en leed, gezond-
heid en ziekte, leven en dood, vreugde en verdriet elkaar 
afwisselden en soms ook hand in hand gingen. Zo was 
het jaar voor mij en ook voor veel anderen uit onze 
Eshof gemeente. Het is goed om te zien hoe we als 
gemeente met elkaar omgaan in dit soort situaties. Een 
luisterend oor, een arm om de schouder, een troostend 

woord, het delen van een lach en een traan. We zijn 
elkaar tot steun en delen verdriet en vreugde. 
Het vervult mij met blijdschap en trots om mijn rol te 
mogen vervullen in deze gemeente.

De Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn liggen weer achter 
ons. Mooie maar soms ook zware dagen voor wie moei-
lijke tijden heeft doorgemaakt door ziekte of verlies van 
een geliefde partner, een familielid of een goede vrien-
din of vriend.

Moge 2015 voor ieder van ons een jaar worden vol per-
spectief, vol liefde, troost en geluk.

Jac van Hoeijen
Voorzitter kerkenraad

Eerste aankondiging
We zijn druk bezig om een reis te organiseren 
naar West - Turkije. Deze reis gaat plaats vin-
den in mei 2015 vermoedelijk met vertrek 
datum 06 mei. Als u belangstelling heeft, noteer deze 
datum alvast in uw agenda en maak 11 dagen vrij om 
met ons mee te gaan. Tijdens deze experience rondreis 
bezoekt u een aantal van Turkije's belangrijkste beziens-
waardigheden. Stap terug in de tijd in de antieke stad 
Efeze en geniet van een Turkse koffie in de bruisende 
stad Istanbul, de belangrijkste historische stad van 
Turkije, die is gelegen tussen de Gouden Hoorn en de 
Zee van Marmara. Dat klinkt meteen al als een sprookje 
uit 1001 nacht.

Het amfitheater van 
Efeze, getuigt van een 
groots verleden.
Volgens een andere (véél 
latere en meer locale) 
mondelinge traditie zou 
de 
H. Maagd Maria haar 
laatste levensjaren heb-
ben doorgebracht, samen 
met de apostel Johannes, 

in de buurt van de Ionische haven- en handelsstad 
Efeze, hoog in de bergen, ver weg van alle drukte. 
Efeze was in de oudheid de hoofdstad van Klein-Azië 
en het centrum van de verering van de heidense Griekse 
godin Artemis (Diana, in de Romeinse tijd). Daar stond 
ooit de fameuze tempel van Artemis, het grootste tem-

pelgebouw van de oudheid en een van de zeven antieke 
wereldwonderen.

Verder staan er bezoeken gepland aan de steden van de 
grote concilies: Constantinopel in Istanbul, met de 
Hagia Sofia. De rotswoningen in Cappadocië met fres-
co’s uit de byzantijnse tijd. We gaan naar de wortels 
van het christendom!  Zomaar een paar willekeurige 
hoogtepunten opgesomd uit deze bijzondere reis. Wij 
nodigen u uit om mee te lopen in de voetsporen van 
Paulus en bezoeken enkele steden die tot het 1e 
Christengemeenten behoren en worden genoemd in het 
Bijbelboek Openbaringen. 

Voor meer info kunt u naar uw  contactpersoon in uw 
eigen Parochie of wacht het volgende artikel af met 
meer informatie, de prijs en datums over een viertal 
avonden die voorafgaande aan deze reis worden geor-
ganiseerd onder leiding van Pastor, Fred Kok. Tijdens 
deze avonden gaat Fred de Bijbelse en vroeg- christelij-
ke verhalen bij de te bezoeken plaatsen met u bespre-
ken. Ook volgt er een informatie middag en avond waar 
wij als organisatie, de totale reis met u zullen doorne-
men.

Hartelijke groet namens St. Lucas-Bedevaarten
Willie van de Brug
P.R. en organisatie

033-4951720
06.21410286

geloofopreis@gmail.com
www.geloofopreis.nl

Het huis van de heilige Maagd 
Maria bij Efese

Van de redactie
Een nieuw jaar ligt voor ons met niets dan verwachtingen en hoop.
Zekerheden zijn er (nog) niet. Pas achteraf kunnen we de dingen overzien. In vroegere tijd was de discussie tus-
sen katholiek een Protestant of goede werken voldoende waren of dat er ook genade aan te pas moest komen.
Tijden veranderen. Elly besloot  haar oudejaarsoverdenking met de woorden dat we niet alleen producten moes-
ten leveren en doelstellingen moesten halen, maar wat vaker op onze blote knieën konden danken voor alle goeds 
wat ons overkomt. Ook dat is een moderne manier van genade ontvangen. Omzien naar elkaar is voor het eerst in 
onze samenleving ook aandacht voor zorgverleners die de randen van de hulp nog moeten ontdekken en intussen 
moeten waken dat zij niet de hulpbehoevenden worden. Immers een deel van de zorgpremie die wij betalen gaat 
op aan reclame in de laatste weken van elke decembermaand en aan de salarissen van de directies, pas wanneer 
er dan nog wat overblijft gaat dat misschien naar de zorg.
Laten we niet bezorgd zijn zegt de prediker !

                                                                                                                             Fokke Kooistra

De eerste dag van 2015. Het was vroeg opstaan om op 
tijd bij De Eshof te staan om met de Moldaviëgroep 
naar Scheveningen te gaan voor een frisse duik in de 
Noordzee. Als lid van de kerkenraad uit solidariteit met 
deze gemotiveerde jongelingen. Uiteraard heb ik me 
laten sponsoren en inmiddels een aardig bedrag opge-
haald en er druppelde in de eerste dagen van januari nog 
steeds wat geld binnen, zodat op het moment dat ik dit 
schrijf de eindbalans nog niet opgemaakt is. Dat geeft 
ook niet, want support voor solidariteit met onze jeugd 
blijft welkom.

We verzamelden ons op de parkeerplaats bij de Eshof. 
Hand in hand heeft Jesica Hofman met ons gebeden. 
Niet alleen voor de duik die we samen gingen nemen, 
maar voor het hele Moldavië project.
Daarna gingen we met een kleine stoet auto’s richting 
Scheveningen. Daar aangekomen liepen we vanuit de 
parkeergarage richting zee. De koude wind recht in het 
gezicht. Even vraag je je af wat je hier eigenlijk doet, 
nieuwjaarsdag om 10.15uur. Op de boulevard aangeko-
men zijn we maar snel een kop koffie gaan drinken. Dan 
vergeet je de kou tenminste een beetje.

Even na elf uur mochten we het strand op. Voorzien van 
een soeppakket en een ijsmuts zochten we een plekje op 

het strand. Een beetje hossen en gek doen om warm te 
worden en te blijven. Dan is het snel 5 voor 12. Tijd om 
de warme kleding uit te doen. Op naar het aftelmoment 
en dan in draf naar de zee. Water van 8 graden is vrij 
koud, zeker met een frisse zeewind. Ik ben tot twee keer 
toe het water ingelopen en heb me ondergedompeld. 
Best verfrissend en het voordeel is dat je de kou niet 
meer voelt als je het water uitloopt. Al zijn er vast deel-
nemers zijn die er anders over denken, maar dat moet u 
ze zelf maar vragen. 

Jac van Hoeijen.

Nieuwjaarsduik voor Moldavië
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Reünie Nederlandse Interkerkelijke 
Gemeente te Benidorm

Reünie Nederlandse Interkerkelijke 
Gemeente te Benidorm

Reünie van leden en oud-leden van de 
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te
Benidorm op 9 december 2014 in de Eshof

Zoals u wellicht weet, zijn er in het verleden op diverse 
plekken in het buitenland Nederlandse kerkgemeen-
schappen ontstaan. Vaak gebeurde dat in gebieden met 
een gunstig klimaat. Heel veel Indische Nederlanders 
die na de oorlog terugkeerden uit Indonesië konden niet 
wennen aan de Hollandse kou, wind en regen en beslo-
ten zich definitief in Spanje te vestigen.
Vijfendertig jaar geleden begon men in de omgeving 
van Benidorm huisdiensten te organiseren. Gijs den 
Dulk, hoofdonderwijzer in voormalig Nederlands Indië 
en lekenpredikant tijdens zijn verblijf in de Japanse 
interneringskampen, nam hierin het voortouw. Hun 
woning in Albir bood in die beginperiode plaats aan 70 
aanwezigen.
Vanaf het moment, dat hun huis te klein werd, ging men 
op zoek naar een ruimere locatie. Via een buurtlokaal, 
een dorpshuis beland-
de men in een aula 
van een school. In die 
tijd was Franco nog 
aan de macht en de 
Rooms-Katholicisme  
de staatsgodsdienst. 
Samenscholingen met 
meer dan 20 personen 
waren streng verbo-
den, dus als men naar 
die school ter kerke 
ging, moest je er wel 
voor zorgen, dat de 
Guardia Civil niet behoefde in te grijpen.
Twintig jaar lang is er daarna gekerkt in het restaurant 
van een groot hotel in Benidorm en iedere zondag 
moest de Commissie van Ontvangst 400 – 500 stoelen 
klaarzetten in de krap bemeten ruimte. Ook de preek-
stoel diende steeds te worden opgebouwd en weer afge-
broken. Er zijn periodes geweest dat men zelfs twee 
diensten moest organiseren, vanwege de enorme toeloop 
van Nederlandse overwinteraars.

Inmiddels zitten we al weer 17 jaar in het eigen gebouw 
het Anker (El Ancla). Een schitterend onderkomen, dat 
ooit was neergezet als architectenkantoor. In 1994 werd 
dit gebouw aangekocht en in 1997 officieel geopend. 
Een dorpsgenoot van ons, Rijk van de Bunt, die jaren-
lang voorzitter was van de Hoevelakense 
Oranjevereniging, emigreerde begin 1990 naar Spanje 
en werd daar de grote animator voor de aankoop en ver-

bouwing van het Anker.
Wat een werk is daar verzet. Door gemeenteleden werd 
maar liefst fl.1.300.000  opgebracht om het één en 
ander te realiseren, want het uitgangspunt van hen was: 
Wij willen niet dat toekomstige gemeenteleden gecon-
fronteerd worden met een hypotheek of andere hoge 
kosten wat betreft het kerkgebouw.

Onze Nederlandse Interkerkelijke Gemeente bestaat uit 
bijna tweehonderd leden afkomstig uit een 18-tal deno-
minaties van Nederlandse kerkelijke gemeentes.
In de zomertijd zien we gemiddeld een kleine 80 bezoe-
kers bij de zondagse diensten, echter in de winterperio-
de loopt de kerk weer vol. Duizenden Nederlanders 
trekken dan van begin november tot eind maart naar hun 
vaste stek in en rond Benidorm. De bezoekersaantallen 
in onze kerk lopen dan stevig op, namelijk naar bijna 
400. Opvallend is de enorme liefdevolle samenwerking 
in de gemeente. Er wordt vooral gekeken naar wat ons 
met elkaar verbindt en niet naar de verschillen welke 

velen verblindt….
Naast de kerkdien-
sten wordt er van 
alles georganiseerd, 
namelijk wekelijks 
oefenen in het 
kerkkoor, dat één-
maal per maand in 
een dienst optreedt, 
een bijbelstudie-
groep, Alphacursus, 
scooterclub, jeu de 
boulesgroep, 3 
wandelgroepen op 

verschillende dagen in de week, inloopmorgens, dagrei-
zen en een weekreis met onze vaste reisorganisatie 
Zulluwus. Hiernaast organiseren we een jaarlijkse 
Bazaar, kerstmarkt, Pasar Ketjil (Indonesche markt), 
vrijwilligersmiddag, Sing Inns.
Kortom te veel om op te noemen. 
Opvallend is, dat het aantal leden en de bezoekers aan 
de diensten de laatste vijf jaar een spectaculaire stijging 
vertoont. 
Anders dan in een normale Nederlandse kerk wordt 
onze gemeente gekenmerkt, als een soort duiventilge-
meente. Het is immers door het jaar heen een binnenko-
men en vertrekken van gemeenteleden van en naar 
Nederland. Ondanks die los/vaste-situatie blijkt onze 
gemeenschap een enorme eenheid uit te stralen, waarbij 
het grote gebod: Houden van God en van je naaste als 
van jezelf echt heel erg praktisch wordt uitgevoerd. 
Hierdoor hebben velen het gevoel – zonder arrogant te 

willen overkomen - dat ze deel uitmaken van een 
gemeente die een afspiegeling lijkt van de eerste chris-
tengemeente. Mooi hé, dat je je zo gelukkig en blij kunt 
voelen in je geloofsbeleving te midden van vele andere 
enthousiaste medegelovigen. En dat zo’n bijzondere uit-
straling anderen uitnodigt om eens binnen de kerkmuren 
te komen kijken, behoeft 
geen betoog.

Iedere drie maanden 
komt er een emeritus-
predikant met zijn echt-
genote over naar 
Benidorm om daar gedu-
rende die periode onze 
gemeente te dienen. Ze 
krijgen dan de beschik-
king over een mooie pas-
torie vlak aan zee in 
Albir en een auto.  Een 
speciale commissie heeft 
de opdracht om de nog 
zeer goed functionerende 
emeritus-predikanten in Nederland te horen en voor te 
stellen eens een periode in het Benidormse te komen 
dienen. Dat dat nooit een probleem oplevert, zult u 
waarschijnlijk wel kunnen begrijpen. En al die goede 
voorgangers komen graag regelmatig terug.
Die wisselingen houden en de gemeente en de predikan-
ten scherp. Langer dan drie maanden komt immers 
nooit voor. Er hangt in de koffiekamer van ons kerkge-
bouw het Anker een mooie tekst over dit fenomeen:

Een dominee die preekt voor ieders oren,
zo’n dominee moet nog worden geboren.
Dus beste mensen, troost elkander,
want na drie maanden krijgen we een ander.

Op 21 november jl.  vierde onze kerkelijke gemeente in 
Benidorm haar 35-jarig jubileum. Met maar liefst 230 
bezoekers hebben we dit festijn luister bijgezet. Een 
mooie, korte dankdienst gevolgd door de première van 
de door ons zelf gemaakte film KERK AAN DE 
COSTA. Een film - naar binnen gericht - die duidelijk 
anders was dan de kortgeleden uitgezonden 
TV-producties van de NCRV en Kruispunt.
Naast de gezamenlijke lunch, diverse leuke spelpro-
gramma’s en ludieke optredens van een aantal gemeen-
teleden werd de dag afgesloten met de introductie van 
de jubileumbundel, die 35 verhalen en anekdotes bevat-
te ingestuurd door de vele voorgangers, bezoekers, 
gemeenteleden en oud gemeenteleden. Het sluitstuk van 

de dag vormde na de gezamenlijke foto op de trappen 
voor het Anker de paella-maaltijd, die op authentieke 
wijze was bereid. Een dag om nooit te vergeten.

Tenslotte kom ik dan eindelijk bij de bedoeling van dit 
uitgebreide verhaal. Vele overwinteraars uit vroeger tijd, 

konden om gezondheidsrede-
nen niet naar Spanje komen 
om het zojuist genoemde 
jubileumfeest mee te kunnen 
maken. Wij als kerkenraad 
hadden daarom een leuk 
alternatief bedacht, namelijk 
het jubileum in Nederland op 
een later tijdstip nog eens 
dunnetjes over te doen. Dat 
gebeurde op 9 december bij 
ons in de Eshof. 
Zonder al te veel problemen 
kon ik beschikken over de 
grote kerkzaal en de keuken. 
Via de bemiddeling van Jan 
Baas en met hulp van Annie 

Schuurman konden we op die dag zonder problemen 70 
reünisten ontvangen afkomstig uit het gehele land. Door 
de enorme inzet en daadwerkelijke hulp van Jan Vogel 
en zijn vrouw Lien konden we het programma zonder 
noemenswaardige hapering afwerken.

Alleen de zon scheen wel erg fel door het gebrandschil-
derde raam en dat was voor het vertonen van de film 
KERK AAN DE COSTA wel erg hinderlijk. Geen nood, 
Gerrit Wassink werd ingeschakeld en een half uur later 
waren er door hem zonneschermen opgehangen, waar-
door de film goed te volgen was.
Mij past dus in deze om dankbaar te zijn. Dankbaar 
omdat de diverse vertegenwoordigers van de Eshof de 
oude tot zeer oude leden en voorgangers van onze ker-
kelijke gemeente in Benidorm een heerlijke dag hebben 
bezorgd. 
En dat wilde ik toch graag even aan u kwijt.

Mocht u wat meer willen weten over deze unieke kerk-
gemeenschap aan de Costa Blanca in Benidorm, dan 
kunt u terecht op onze website: www.kerkinbenidorm.nl

Kees van Duijn

lid van onze kerkelijke gemeente de Eshof en 
sinds enige jaren voorzitter van de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemeente Benidorm
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Vrijwilliger bij … 
VRIJWILLIGER BIJ … 

DE LITURGISCHE- OF SYMBOLISCHE 
SCHIKGROEP

 
Op oudejaarsdag en op zondag 4 januari heb-
ben  we kunnen genieten van een prachtige 
inrichting van de Eshof, met het thema ‘op 
adem komen’. Verzorgd door onze schikgroep. 
Een mooie aanleiding om in deze Rondom iets 
meer te vertellen over deze vrijwilligers binnen 
de Eshof. Ik mocht woensdag 30 december aan-
wezig zijn bij de voorbereidingen. Eigenlijk 
moet ik zeggen bij de laatste voorbereidingen, 
want hier werd de laatste hand gelegd aan dat-
gene waar al sinds september aan gewerkt was.

De schetsen hoe het moet worden liggen klaar en het 
valt mij op dat hier in ‘beelden’ gedacht wordt.  Zoals 
een musicus al blij kan worden als hij een melodie 
alleen maar op papier  ziet, zo  ontmoet ik hier mensen 
die al helemaal enthousiast zijn hoe het eruit komt te 
zien terwijl er alleen nog maar ronde tafelbladen op de 
grond liggen. Ik kijk verbaasd toe hoe deze tafelbladen 
even later niet eens meer de associatie met hun vroegere 
gebruik hebben: het zijn cirkels geworden met licht en 
nieuw leven. Prachtig! 

WIE ZIJN DEZE MENSEN?  
De groep bestaat uit Dicky van der Veer, Ans Baas, Bea 
de Rijke, Ingrid Klinge, Hedy Barreveld, Ineke van den 
Berg en Lies Lekkerkerker.  Zeven  vrouwen die kunnen 
‘beeld-denken’ en er ongelooflijk veel plezier(schik)  in 
hebben om iets moois neer te zetten. Zoals nu met de 
organisatie van een dag waar mensen in de Eshof naar 
binnen kunnen lopen om stil te worden,  tot rust te 
komen. En het wás een hele organisatie. Niet alleen het 
uitdenken van het thema, maar juist om dit samen met 
mensen uit de gemeente te doen.

GEBRUIK MAKEN VAN DE TALENTEN.
Zo kunnen we ons laten inspireren door het schilderij 
van Hans de Vries, door de beelden van Trees de Rijk 
en Dave de Groodt, om er maar 3 te noemen. We genie-
ten van een boomstam vol met elfenbankjes, zomaar uit 
de tuin van Rinus Verburg.  Het vinden van de materia-
len zoals  de houten cirkels, de glasplaat voor de boom-
schors, de sokkels voor het beelden…  alles heeft een 
verhaal en de kosten zijn een fractie van de waarde. 

SCHIKKINGEN
Deze zeven vrouwen zorgen ook telkens weer  voor bij-
zondere schikkingen in de kerk. Tijdens de adventsperi-
ode (nee, afgelopen jaar niet, dat gaat niet samen met 
dit eindejaar project), de veertig-dagen tijd, bij de 
gedachtenisdienst van de overledenen. Steeds weer sla-
gen zij er in om met natuurlijke materialen een treffen-
de verbeelding neer te zetten. Een verbeelding waar 
lang over werd nagedacht, waarvoor bijbelteksten 
gekauwd en geproefd werden, waarover gepraat en 
waaraan geschaafd werd. Een groep die elkaar en ons 
allemaal verrijkt. 

BIJZONDER
Zíj vinden het bijzonder om deze ruimte en samenwer-
king te krijgen in de Eshof.  Wíj vinden het geweldig 
dat deze groep de ruimte krijgt. Het is Kunst in de kerk 
en daar hebben we nooit genoeg van!  Over talenten 
gesproken…

En de naam? Geschikt zijn ze zeker!
Lieske Duim 

Overdenken
Allereerst wil ik u een heel goed en liefdevol nieuw jaar 
toewensen. Natuurlijk wens ik u ook gezondheid toe 
maar gezondheid is niet iedereen gegeven. Ik merk dat 
zelf in mijn nabije omgeving: onze moeders zijn beiden 
ongeneeslijk ziek. Toch hebben wij de afgelopen weken 
hele goede momenten met elkaar mogen delen en was er 
aandacht voor elkaar, zorgzaamheid, humor, goede 
gesprekken. Op zulke momenten hadden we het gevoel 
dicht bij elkaar te zijn. Dat wens ik u toe, lieve mensen 
om u heen, juist op de momenten die moeilijk zijn. 

De afgelopen periode stond in het teken van overdenkin-
gen. Ik heb voor de ouderenkerstmiddag de overdenking 
mogen voorbereiden en doen en die zelfde week was er 
de adventsvesper die ik zou voorbereiden. Maandag 5 
januari moest ik voor de opleiding een overdenking 
inbrengen en is er feedback op gegeven door mijn stu-
diegenoten en docent. Ik vind dat allemaal heel span-
nend, die overdenkingen. Als beginnend HBO-theoloog 
is mijn theologische kennis natuurlijk niet erg uitgebreid. 
Kan ik er dan op vertrouwen dat ik toch voldoende in 
huis heb om een goede overdenking te maken? En wat is 
goed? En wie ben ik dat ik zomaar mag voorgaan? Het 
brengt mij veel vragen en ik vind het moeilijk erop te 
vertrouwen dat ik wel iets te zeggen heb. Dat raakt ook 
weer mijn geloof. Durf ik er op te vertrouwen dat de 
Geest van onze ene God mij inspireert? Zo roept het 
nadenken over een overdenking ook voor mijzelf vele 
vragen op. Gelukkig heb ik ook hulp. Diverse mensen 
denken met mij mee, staan om mij heen. Zo kan ik 
gelukkig altijd bij Ellie Boot terecht op mijn zoektocht. 
En ook op de opleiding zijn er mensen die mij helpen 
met meer vertrouwen en met meer vrijmoedigheid het 
overdenken en spreken in het openbaar aan te gaan.

De ouderenkerstmiddag was een hele fijne middag. Er is 
veel werk verzet aan voorbereiding en zorg besteed aan 
een feestelijk en inspirerend samenzijn. Dat resulteerde 
in een middag waar de oudere bezoekers met veel waar-
dering op terugkeken. Het voelt fijn daar samen met vele 
anderen aan meegewerkt te hebben. De adventsvesper 
was ook bijzonder omdat mijn oudste dochter Iris met 
mij meegekomen is. Zij heeft een stukje gespeeld op 
haar dwarsfluit. Fijn om zo samen deze vesper vorm te 
geven. De bespreking van mijn overdenking met mijn 
klasgenoten en docent ging goed. Door alle feedback 
kan ik weer met meer vertrouwen verder. 

De komende weken ben ik ook weer regelmatig in De 
Eshof te vinden. Pastorale gesprekken, de Brede 
Pastorale Raad, huiskamergesprekken. Er staan weer 
allerlei activiteiten op de agenda. Mooi!

Graag wil ik afsluiten met een mooie tekst die wij 
mochten ontvangen rondom de kerstdagen. Helaas weet 
ik niet wie de tekst geschreven heeft maar ik wil de 
woorden toch graag met u delen.

Met vriendelijke groeten,
Marjolen Veerbeek

Nog even…

Weten
Dat er na de nacht
Een morgen komt.

Geloven
Dat er uit het dorre hout
Iets nieuws kan bloeien.

Vertrouwen 
Dat er kiemen van vrede
Sluimeren in de aarde.

Tot ze
Gewekt worden door het licht.



Op 30 november 2014 hadden we leuke activiteiten na de kerkdienst georganiseerd.
De kinderen konden een speculaaspop versieren met allemaal lekkernijen en deze 
mocht mee naar huis om opgegeten te worden.
Er was ook een fotospeurtocht gemaakt. Je moest 6 foto’s herkennen en aangeven waar deze in de Eshof 
gemaakt waren. Per goed geraden foto kregen de kinderen een puzzelstukje en de 6 stukjes samen vormden een 
puzzel. De kinderen kregen er geen genoeg van en zochten het hele gebouw af om er achter te komen waar de 
foto’s gemaakt waren. De kinderen hadden het naar hun zin en riepen ‘wat is het leuk hier in de kerk’………….
en daar doen we het voor!
Tot de volgende keer bij de activiteit!
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De kinderdienst
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UITVAART : 
 Mw. Elly Stomphorst

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Baas  Havikshorst 20   vijfenveertig  jaar getrouwd
Dhr en Mw Martens Koppertjesland 1  veertig  jaar getrouwd
Dhr en Mw Vogel Tabaksland 12   veertig  jaar getrouwd
Dhr en Mw Lekkerkerker Nassaulaan 9  vijfenveertig  jaar getrouwd

GEBOORTE BABY:
Mendy Stitselaar en Kevin vd Broek Nijkerk  geboorte dochter

Mw Eikens Ridderspoor 7   attentie
Fam Hurdeman De Veenslag 5  attentie
Ankie van Hoeijen Clauslaan 16   ziekte 
Mw Hummel Horstweg 20   ziekte

EN DE JARIGEN:
Dhr Bloklander, Dhr vd Heuvel, Mw de Wilde, Mw Engelberts, Mw Kilsdonk, Dhr Brons, Mw Schreiber, Dhr 
Post, Mw Schuurman Hess, Mw Fontein, Mw Schouten, Dhr Hulst, Mw Spoelstra, Mw Timmerman, Mw 
Kruijsbergen, Mw Bouman, Mw v Dusschoten, Dhr Schipper, Mw Polhuis.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

In de adventsperiode hebben we met de kinderdienst het 
project van Kwintessens gevolgd, genaamd ‘Verderkijkers’. 
We hebben verhalen gehoord over mensen die in de verte 
kijken. 

Wij keken mee met oa. Maria, Johannes de Doper en de wijzen uit 
het Oosten en zagen de kerst steeds dichterbij komen. Elke week 
kwam er een nieuwe poster bij, deze hingen in de kerk en in de boom 
die voor in de kerk stond.

Tijdens de kinderkerstdienst op kerstavond vertelde Feije Duim een 
verhaal en kinderen beeldden dit uit in 4 tableaus. Enkele kinderen 
vanuit de basiscatechese hielpen mee met collecteren, staken de 
adventskaarsen aan en spraken de voorbeden uit. 

Tijdens de collecte kregen alle aanwezige kinderen een caleidoscoop 
uitgedeeld, dit heeft alles te maken met ‘verder kijken’. Met zoals 
Ellie het verwoordde; Met het zien van méér, dan je oppervlakkig zou 
zien. Met het zien van kleur, waar het grijs lijkt. Met het zien van 
structuur, waar het chaos lijkt te zijn. Met de wens: dat jullie altijd 
erin zullen slagen verder te kijken, dan wat je op het eerste oog ziet.

De kinderdienst

 
De kinderdienst

De kinderdienst.
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Even voorstellen…
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Even voorstellen…
DIACONAAL PROJECT: 
EVEN VOORSTELLEN…

In Elke uitgave van de Rondom zullen een aan-
tal jongeren of begeleiders van het diaconaal 
project zich in een kort stukje voorstellen, zodat 
u ons allemaal een beetje leert kennen. 
Niels Roos, Frank van den Heuvel, Mirjam Bos, Jari 
Beitler, Demi Beitler, Aart de Gier, Lieuwe Zwart, 
Sandra van Valkengoed, Anje Boswijk, Odin van den 
Heuvel, Floris Zwart, Jessica Hofman, David Roelofs, 
Henry Westein en Stefan Stitselaar gaan komende zomer 
met zijn allen naar Moldavië om daar iets moois neer te 
zetten voor mensen die onze hulp 
hard nodig hebben. 
Deze keer stellen Frank van den Heuvel, 
Aart de Gier en Demi Beitler zich voor.

FRANK VAN DEN HEUVEL.
Hoi, ik ben Frank en ik ben achttien jaar oud. Het liefste 

ben ik aan het sporten of ga ik gezellig wat met vrien-
den doen. Ik sport heel veel, ik doe aan badminton en 

fitness ongeveer vier tot vijf keer in de week.
Ik wil graag naar Moldavie omdat ik wil zien hoe het er 
daar aan toe gaat en omdat ik mensen die het minder 
hebben  graag wil helpen.
Ik ben vorige keer ook meegeweest naar India, wat 
natuurlijk een hele ervaring was.
Ik verwacht dat we in Moldavië een hechte groep wor-
den waar we veel aan elkaar kunnen hebben en waar we 
ook veel kunnen lachen met elkaar.

DEMI BEITLER
Hey, ik ben Demi Beitler en ik ben 14 jaar. Op dit moment 

zit ik in het 3e jaar van het Corderius college. Ik heb een 
broer Jari die ook meegaat naar Moldavië. De dingen die ik 
het liefste doe zijn: hockey, shoppen, met vriendinnen afspre-
ken en nog heel veel andere dingen. Ik ga mee naar Moldavië 
om meerdere redenen, vooral omdat ik graag met kinderen 
omga en ze graag wil helpen omdat ze het daar veel slechter 
hebben. Ik vind het ook heel leuk omdat je door de acties 
echt het gevoel hebt dat je iets voor die kinderen wilt doen. 
Het moment waar ik het meest naar uit kijk is de aankomst, 
want ik ben echt nieuwsgierig hoe de kinderen er op gaan 
reageren als wij aankomen in Moldavië.

HALLO ALLEMAAL,
IK BEN AART DE GIER, 17 JAAR OUD. 

In het dagelijks leven ben ik vooral bezig met muziek, 
school en sport. Muziek is voor mij de laatste jaren 
steeds belangrijker geworden. Ik houd er van om nieuwe 
instrumenten te ontdekken en samen met anderen een 
mooi stuk in elkaar te zetten of een nummer voor te 
bereiden. Ik zit nu in mijn examenjaar (HAVO 5)op het 
Corderius College en heb ook muziek als examenvak 
gekozen met als doel toegelaten te worden op het con-
servatorium in Zwolle bij de opleiding "docent muziek". 
School is niet altijd even leuk, maar gelukkig zijn er 
voor mij genoeg dingen te doen op het Corderius colle-
ge om het schoolwerk te compenseren.  Ik speel hockey 
in het A1 jongensteam van mixed hockeyclub 
Hoevelaken.

Ik ben een tijd lang niet erg actief geweest in de kerk. 
Een paar maanden geleden bedacht ik me dat veel ker-
ken tegenwoordig een band hebben voor het verzorgen 
van het muzikale gedeelte in de diensten, en dat onze 
kerk dat nog helemaal niet had. Ik doe veel met muziek 
en ben de laatste jaren steeds meer in bandjes gaan spe-
len. Ik heb het idee van een eigen "kerkband"  voorge-
steld aan verschillende mensen binnen de kerk en ik 
kreeg een heleboel enthousiaste reacties. Het moest 
natuurlijk niet te "hard" zijn en de liederen moesten bij 
de dienst passen. Maar dat kon prima geregeld worden 
dus zo gezegd zo gedaan. 
Ook ik heb mij aangemeld voor de reis omdat ik vind 
dat wij mensen steeds minder om elkaar denken . De 
maatschappij is aan het individualiseren. Ook staan we 
er vaak niet bij stil of iemand hulp nodig heeft, of dur-
ven we niets te doen omdat we bang zijn voor reactie van 
anderen. Ook ik ben aan het individualiseren merk ik bij 
mezelf, (waarschijnlijk slachtoffer geworden van de beruchte 
smartphone) en daarom ben ik erg benieuwd hoe het nu is 
om iemand echt persoonlijk te helpen zoals wij dat tegen-

woordig in heldhaftige films of sensationele reclamespotjes 
zien. Ik wil deelnemer te zijn van een reis die juist gericht is 
op het helpen van mensen die onze hulp echt hard nodig heb-
ben.

Distributie van de Rondom
Zoals u in het stuk van de kerkenraad hebt kunnen lezen is Harm van Reijendam gestopt met zijn werk als distri-
buteur van de Rondom. Harm heeft dit echt jaren gedaan. Weer of geen weer. De Rondoms moesten in ontvangst 
genomen worden, afgeteld, en naar de diverse wijken worden verspreid. Soms moesten ook nog enveloppen of 
folders bij, en daar gold dan hetzelfde voor. En er moet ook elke maand nog een en ander op de post.
Harm heeft dat echt jarenlang gedaan, en wij willen hem hiervoor heel hartelijk bedanken. 
Wij willen daarom langs deze weg nog even zeggen: 

Harm, heel hartelijk bedankt!

Lieve mensen.
Hartelijk bedankt voor de gezamenlijke kaart,kaartjes,telefoontjes,  bloemen en bemoedigende woorden.Dat heeft 
me veel goed gedaan.
Het gaat met mij de goede kant uit,hopelijk nog een paar weken.
Ik heb er alle vertrouwen in.

Groeten van
Adri de Vette.
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Excursie Vorming & Toerusing

Excursie catechisatie 2014 – 2016
Zondag 16 november naar de St. Franciscus Xaveriuskerk te Amersfoort

DE CATECHISATIE  GROEP IS NAAR EEN KATHOLIEKE KERK 
IN AMERSFOORT GEWEEST. 

Zondag 16 november om 9.45 uur moesten  we bij de Eshof  verzamelen .
We gingen naar een katholieke kerk in Amersfoort. De dienst  duurde een uur. 
Na de dienst hadden we een speurtocht.  Iedereen kreeg een boekje met vragen over de kerk. De antwoorden kon-
den we vinden door te speuren in de kerk.
Wat hebben we in de kerk allemaal gezien:
Het Altaar, een Vredesduif in het plafond, de Paaskaars, het kastje waar de Hosties inliggen, de deur van de pastoor, 
het Doopvont, de Godslamp, in de dag kapel Jezus aan het kruis, de Bron, het logo van de kerk, de namen van de 
overleden mensen geschreven in een grote schelp en nog veel meer
Dat duurde een half uur sommige vragen waren lastig.
Als je de kerk inliep stond er aan de rechterkant een pop die gemaakt was van spijkerbroeken. In de pop kunnen de 
mensen een briefje stoppen met daarop geschreven voor wie ze in de dienst willen bidden.
Na de speurtocht gingen we met de auto naar huis.
We waren om ongeveer 13.30 weer thuis.            Groetjes 

Maaike
 en 
Naomi.  

        
 

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

Informatie en/of aanmelden bij:
Annie Hanse, Koninginneweg 2,     tel.nr. 2535288.
Of per e-mail: anniehanse@hotmail.com

WAT ZINGEN WE?
Zingen is met het mens-zijn gege-
ven. Zingen is spreken op ver-
hoogde toon. Door te zingen kun 
je woorden extra zeggingskracht 
geven.

Gezongen teksten onthouden we makkelijker dan 
gesproken teksten. En ook wat we met onze ogen 
lezen dringt lang niet zo goed tot ons door.
zondag 18 januari, 11:30 uur, de Eshof
Door: Annahes Boezeman, Henk Boswijk, Rudi 
Coppoolse, Albert Hegge
     
FILMCAFE: LE FILS DE L'AUTRE
Net wanneer Joseph zijn dienst-
plicht bij het Israëlische leger wil 
starten, ontdekt hij dat hij niet de 
biologische zoon van zijn ouders is 
en dat hij bij zijn geboorte verwis-
seld werd met Yacine, kind van een 
Palestijnse familie van de Westelijke 
Jordaanoever.
woensdag 21 januari, 19:30 uur
de grote zaal van De Stoutenborgh, 
Sportweg 23, 
     
VOORBEREIDING BEZINNINGSDAG 
JONGE VOLWASSENEN

Het afgelopen seizoen hebben we 
met een groepje van zes jonge vol-
wassenen een kloosterweekend 
meegemaakt bij de Clarissen in 
Megen. Komende seizoen willen 
we iets dergelijks doen. Een heel 

weekend van bezinning is soms echter moeilijk te rea-
liseren.
dinsdag 27 januari. 20:00 uur, de Eshof
     

OVER EXEGESE, VERANTWOORDELIJK-
HEID EN KWETSBAARHEID

Janneke wil deze avond inzicht 
geven in het Palestijns-Israelische 
conflict en biedt een alternatieve 
manier om naar de tekst te kijken. 
Ze wijst op de gelaagdheid en meer-
duidigheid van de tekst. In de tekst 
is de stem van de terugkerende bal-
lingen dominant, maar als je goed 

leest, is er meer.
maandag 2 februari, 20:00 uur, de Eshof
Door: dr. Janneke Stegeman
     
QUEST FOR U2  Film documentaire
Al 30 jaar heeft popgroep U2 een muzikale en spiritu-
ele boodschap. Popdominee en journalist Jan Andries 
de Boer zoekt naar de impact van die boodschap 
onder Nederlanders en confronteert en spiegelt zijn 
persoonlijke U2-missie met de bevindingen van zijn 
queeste (zoektocht) naar U2 in Nederland.
dinsdag 17 februari, 20:00 uur, de Eshof
     

VOORBEREIDING: 
Weekend bij de Clarissen
Het eerste weekend is van 20 
tot en met 22 maart, van-
avond bereiden wij ons voor.

Gastenzuster Imma heet ons graag welkom als wij een 
weekend bij hen te gast willen zijn Een leefregel van 
Clarissen is dat zij graag willen uitdelen van de rijk-
dom die zij zelf in hun leven ervaren. Wij zullen de 
gebedsdiensten met de zusters meevieren en met hen 
– in stilte – de maaltijden gebruiken. Ook kan er van 
de bibliotheek en de eigen tuin gebruik worden 
gemaakt.
donderdag 26 februari, 20:00 uur, de Eshof 

EEN (TWEEDE) WEEKEND BIJ DE CLARISSEN IN MEGEN
Er is zoveel belangstelling voor het weekend bij de Clarissen in Megen, dat van 20 tot en met 22 maart 
zal plaatsvinden, dat er in het klooster een tweede weekend voor ons is gereserveerd. Hierin is ruimte 
voor nieuwe aanmeldingen. Er is plaats voor nog drie personen. Wie gaat er mee?
Informatie over het klooster is te vinden op de site http://www.clarissen.nl/megen.html.

Datum en tijd voorbereidingsavond donderdag 4 juni, 20.00-21.30 uur
Plaats     de Eshof
Datum en tijd    vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli 2015
Plaats     klooster Sint Josephsberg, Clarastraat 2, 5366 AK  Megen (NB)
Kosten     naar draagkracht  60/70/80 euro per persoon (excl. vervoer) 
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 Van de ZWO…

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ februari 
en de zomermaanden heeft een dubbelnummer). 
De digitale versie van ‘De Rondom’vindt u op: 
www.pgdeeshof.nl 

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden 
van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder 
die kennis wil nemen van de activiteiten binnen ‘de Eshof. 
‘De Rondom’ voorziet de lezer van algemene informatie 
over het gemeenteleven en is tevens een platform voor 
gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te 
delen. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Fokke Kooistra, Jan v/d Kuilen, 
Elske den Uijl en Inge Pie

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   tel 253 5288  
email: anniehanse@hotmail.com      
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het maart nummer is
dinsdag 24 februari 2015
Inleverdatum voor het aprilnummer is
dinsdag  31 maart 2015

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 
Gerstkamp 3.      Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?

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

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

Administratie
Ook dit jaar zal het werk van de ZWO groten-
deels in het teken staan van Moldavië. We 
steunen financieel dagcentra waar kansarme 
kinderen tussen en na de schooltijden opge-
vangen worden, een maaltijd krijgen, gehol-
pen worden met huiswerk en nog met veel 
meer dingen, waar thuis geen tijd voor is of 
gewoon niet aan gedacht wordt. 

Ze krijgen daardoor kansen, waar ze anders niet voor 
in aanmerking komen. Het is in Moldavië op dit 
moment (7 januari) -18° en er ligt een meter sneeuw 
en dat in die kleine huisjes, je moet er niet aan denken.                                                                                    
Met uw financiële hulp wordt iets gedaan, een druppel 
op een gloeiende plaat kun je denken, maar veel drup-
pels, we zijn niet alleen die helpen, zorgen er toch 
voor dat er langzamerhand  iets gaat veranderen. Ook 
politiek is het spannend, gelukkig hebben de laatste 
verkiezingen voor meer stabiliteit gezorgd.               
                                                                                   

Een groep van 11 jongeren en 4 begeleiders gaat daar 
van de zomer aan de slag. Ze zijn, en u zult het al wel 
gewerkt hebben, druk in de weer om geld voor hun 
reis etc. bij elkaar te sparen. Ze zijn erg enthousiast en 
er staat in het voorjaar nog veel meer op hun lijst. In 
juli gaan ze daar 2 weken aan het werk. In mei krijgen 
ze precies te horen wat en waar precies ze in Moldavië 
naar toe gaan. Eén ding staat vast: er is daar genoeg te 
doen.  Waar we kunnen, zullen we als ZWO ze probe-
ren bij te staan.                      
Verder willen we het komend jaar, waar we kunnen, 
hulp bieden aan kleinere projecten. Jammer genoeg is 
er behalve Moldavië nog veel meer ellende op deze 
wereld. Wat dat betreft leven we in ons land, ondanks 
soms veel onnodig gemopper, in een gezegend land.                                                                                                                   
Laten we doen, wat we kunnen om anderen te helpen.

Werkgroep ZWO                                                                                                    
Nelly Clement, Willemien van Putten, Tineke Wassink, 

Jan van de Kuilen, Wim van Vliet, Jan Baas                                       

INGEKOMEN:
Dhr. R. van de Brink   Adrianus Vossiuspad 45     wijk 5
Dhr. P. Muns    Monshouwerlaan 39     wijk 4
Dhr. M. Kerkhoff    Eiberlaan 12      wijk 4

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. C.A. Steenwijk   Veenwal 1a  naar Nijkerk   wijk 1

OVERLEDEN:
Mevr. E. Stomphorst – Oxfoort  Constantijngaarde 3     wijk 5
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COLLECTEOVERZICHT NOVEMBER 2014       
       
Datum  Diakonie  Bedrag Kerk   Bedrag 
02-11-2014 Hospice Nijkerk 267,43  Landelijke kerken  178,10 
09-11-2014 Kerk in Actie  171,36  Eredienst   123,32 
16-11-2014 St. Hulpdienst H.lak 129,96  Cantorij   119,62 
30-11-2014 Moldavië  292,17  pastoraat   179,17 
30-11-2014 Passantenverblijf   28,88    
  Totaal euro  889,80  Totaal euro   600,21  
 
COLLECTEOVERZICHT DECEMBER 2014 

Datum  Diakonie  Bedrag  Kerk    Bedrag
07-12-2014 Kerstattenties  178,43  Muziek & Liturgie  115,13
07-12-2014 Passantenverblijf   15,90      
14-12-2014 Eigen Diaconie  156,00  Jeugd/Jongerenwerk  128,81
14-12-2014 Passantenverblijf   27,67     
21-12-2014 Diac. Beraad Nijkerk 199,70  Eredienst   166,21
21-12-2014 Passantenverblijf   22,15  
24-12-2012 School Haïti  156,70  Pastoraat   111,37
24-12-2012 St. De Hoop  252,96  Noodfonds Diaconie  206,19
25-12-2014 Hulpdienst H’laken 167,87  Eredienst   133,73
28-12-2014 Hospice Nijkerk   95,05  Landelijke kerken    63,85
31-12-2014 Hulpdienst H’laken   98,70  Vorming & Toerusting    74,45
  Totaal euro           1371,13  Totaal euro   999,74 

Collectebeheerder M.v.Deuveren

Wat een contrast!
 
Wij fietsten naar de Eshof, iets wat we op oudejaars-
dag niet vlug zullen doen.
Onrust onder de mensen, die zich uit in het afsteken 
van vuurwerk.
 
Toch hebben we het gedaan, want door de liturgische 
schikgroep ( kunstenaars!) 
was onze aandacht gevestigd op "Op adem komen"

 

Nu, wij zijn op adem gekomen!   
Wat een contrast met de buitenwereld!
De Eshof  ademde rust en ruimte. 
Er kon geluisterd worden naar mooie muziek bij de 
zacht flakkerende lichtjes.
 
Hartelijk dank hiervoor.

 Een paar gemeenteleden.


