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zondag 12 juli  10:00 uur de Eshof  Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: JOB Jeugdwerk zomer, Landelijke kerken

     
zondag 19 juli  10:00 uur de Eshof  Ds L. van der Meijden (Leiden)
     Collecten: Passantenverblijf, Pastoraat

     
zondag 26 juli  10:00 uur de Eshof  Dr M. Dijkstra (Ede)
     Collecten: Eigen diaconie, Cantorij

zondag 2 augustus 10:00 uur de Eshof ds  E van der Kaaij (Nijkerk)
     Viering Maaltijd van de Heer
     Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; Jeugd- en jongerenwerk

     
zondag 9 augustus 10:00 uur de Eshof  dr J Bloemendal (Amersfoort)
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebouw

     
zondag 16 augustus 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Collecten: Kerk in Actie Zomerzending; Muziek en liturgie

     
zondag 23 augustus 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie; Eredienst 

     
zondag 30 augustus 10:00 uur de Eshof  Mw. M Visser
     Collecten: Missionair werk PKN; Vorming & toerusting
     

zondag 6 september 10:00 uur de Eshof  Ds E Boot
     Bevestiging amtsdragers; viering maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud gebouw

     
zondag 13 september 10:00 uur de Eshof  drs. E. Idema (Amersfoort)
     Collecten: Vredesweek PKN; Pastoraat

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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We hebben de techniek
om de zeeën leeg te vissen.
We hebben de spierkracht

om bomen te vellen
en bossen te laten verdwijnen.

We hebben de middelen
om wegen aan te leggen
en een dikke laag asfalt
over de aarde te smeren.

We hebben de kennis
om bommen te maken

en alles wat leeft
van de aarde weg te vagen.

Wat is ons veel gegeven!
Wat hebben we veel macht!

De Schepper moet wel
een geweldig vertrouwen

in ons gehad hebben:
heel de aarde heeft hij
in onze handen gelegd.

Mens,waar wacht je nog op!
Laten we onze techniek
gebruiken om de zeeën

te beschermen.
Onze spierkracht om
ruimte te scheppen
voor nieuwe natuur.

Laten we onze middelen
inzetten om de aarde

mooi te houden.
Onze kennis benutten
om elkaar te helpen

en samen in vrede te leven.

G.Brokerhof-van der Waa

Uit de bundel Geslaagd !
van Greet Brokerhof- van der Waa

Uit de bundel

Geslaagd!



woensdag 8 juli  13:30 uur Activiteitengroep
   15:00 uur Ridderspoor 12 Pastoraal overleg

     
donderdag 9 juli  20:00 uur Pastorale Raad

    
dinsdag 18 augustus 20:00 uur Clauslaan 16 Liturgisch Werk Overleg

maandag 24 augustus 20:00 uur Basiscatechese
     Instructie basiscatechese

     
maandag 31 augustus 20:00 uur Kinderdienstleiding
     Vergadering Kinderdienst

     
dinsdag 8 september 20:00 uur Tabaksland 12 Wijkteam 8

     
maandag 14 september 20:00 uur Boekweitveld 50 Wijkteam 2

     
dinsdag 15 september 11:00 uur de Eshof  ZWO

     
woensdag 23 september 19:30 uur Andreaskerk.Putten Classicale Vergadering
     

Uit de gemeente
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Agenda
MEELEVEN

Marina van de Grootevheen-
Becker 

 kreeg na 25 weken zwanger-
schap te maken met een dubbele 
longembolie. Daardoor moest ze 

het de rest van de zwangerschap heel kalm aan doen. 
Inmiddels is ze bevallen van een gezonde dochter. Na 
vier dagen in het ziekenhuis mocht ze naar huis en kan 
daar gaan werken aan verder herstel.

Jan Vogel  heeft half juni een operatie 
ondergaan aan een grotendeels dichtgeslibde halsslag-
ader. Uitval van het zicht in zijn linkeroog was de aan-
leiding voor onderzoek, waarbij de verstopping van de 
slagader werd ontdekt. Gelukkig was men er op tijd bij 
en kon de slagader goed worden schoongemaakt. Wel is 
er bij de operatie een zenuw geraakt. Daardoor heeft Jan 
nu moeite met spreken. Hopelijk herstelt dat zich met 
oefenen en geduld.

Gert de Gans is de afgelopen maand verhuisd naar een 
klimaatneutraal huis. Dit past bij me, zei hij zelf. 

 Hij 
hoopt dat hij hier een tijdje van kan genieten. Hoe het 
verder met hem zal gaan is ongewis. De scan wees uit 
dat er meerdere uitzaaiingen zijn. De lichte chemokuur 
die hij kreeg heeft onvoldoende gewerkt. Nu krijgt Gert 
opnieuw een zwaardere kuur.

Roel Burema  kreeg geen hoopvolle 
uitslag na de MRI-scan die in juni is gemaakt. De tumor 
in zijn hoofd groeit meer en harder dan gehoopt. Hij 
kreeg opnieuw een chemokuur in tabletvorm, die hope-
lijk remmend zou werken. Inmiddels is de chemokuur 
gestopt en is hij ‘uitbehandeld’. Hij en Agnes doen 
zoveel mogelijk de dingen die ze graag doen en die bin-
nen de mogelijkheden liggen, met elkaar en met de kin-
deren en kleinkinderen.

Floor Huurdeman  heeft in juni weer 
een zware kuur gehad. Zo’n kuur blijft een grote aan-
slag op haar lichaam en er moest dan ook een bloed-
transfusie volgen om haar hb op acceptabel niveau te 
krijgen. Nog drie zware kuren te gaan, telkens met drie 
weken tussenruimte. Het einde van de behandelingen 
komt in zicht. Het blijft spannend nu Floors lichaam al 
zoveel heeft ondergaan en meer tijd en ingrepen nodig 
heeft om te herstellen. Gelukkig heeft de laatste MRI-

scan uitgewezen dat ze nog steeds helemaal ‘schoon’ is.
Intussen geniet Floor met Thijs en René en Annemieke 
van de momenten waarop het leven ‘gewoon’ zijn gang 
gaat.

Bea Verhagen-Wissink  was 
deze maand kort in het ziekenhuis vanwege benauwd-
heid en pijn op de borst. Bij onderzoek bleek dat de 
slagaders rond haar hart op drie plaatsen vernauwingen 
vertonen. Begin juli probeert men of een dotterbehande-
ling kan slagen. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan zal 
Bea na enige tijd een oproep krijgen voor een bypass 
operatie.

Ab Broekhuis mocht begin juni weer naar 
huis uit het ziekenhuis. Het gaat een stuk beter met hem 
wat zijn nieren betreft. Intussen heeft hij echter veel pijn 
aan zijn voeten, waar wonden zijn ontstaan. Pijnstillers 
helpen maar een beetje. Door goede verzorging en 
geduld moeten de wonden genezen. En daarna kan hij 
hopelijk beginnen aan het opbouwen van zijn conditie.

Henk van den Top  werd de afgelopen 
maand met een darmafsluiting opgenomen in het zie-
kenhuis. Zijn situatie is kritiek geweest. Op het moment 
dat ik dit schrijf is hij bezig langzaam aan te sterken, 
maar nog niet in staat om ander bezoek dan familieleden 
te ontvangen.

Lies van de Rovaart-Bakker  mocht 
op 11 juni weer naar huis om het thuis te gaan proberen, 
op vaste momenten geholpen door de thuiszorg. Dat 
betekent dat haar krachten weer zover waren terugge-
keerd dat dit mogelijk was. Lies heeft daar hard aan 
gewerkt en is er heel blij mee. Uitgerekend op datzelfde 
moment mocht ze mee met een reis van de Zonnebloem: 
een boottocht over de Rijn. Lies genoot ervan, maar was 
wel vermoeid. Slikken gaat nog steeds heel moeilijk en 
Lies krijgt sondevoeding. Met Jan samen zoekt ze nu 
thuis naar een goede balans, zodat ze deze zomer nog 
wat meer op krachten kan komen.

We tekenden de afgelopen weken in de Eshof onder 
andere een kaart voor Anne Doornekamp 

. Op 15 juni werd ze geopereerd aan haar amandelen. 
Een paar dagen had ze forse keelpijn, maar daarna ging 
het gelukkig langzaamaan beter. Ademhalen ’s nachts 
gaat nu veel beter en ook is ze niet meer voortdurend 
verkouden. Nog maar een half jaar en dan mag ze al 
naar school!
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Uit de gemeente
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Uit de gemeente
Richard Huijskes  tobt met zijn 
gezondheid. De pompfunctie van zijn hart wordt minder 
en ook functioneren zijn nieren slechter. Daarbij komt 
dat hij last heeft van jicht, indirect veroorzaakt door de 
verminderde werking van de nieren. Hij houdt vol, maar 
het is niet altijd eenvoudig.

In deze dagen hangt er een hittegolf boven Nederland. 
Voor sommige mensen geen probleem, ze genieten er 

zelfs van. Voor anderen is het een aanslag op hun 
gezondheid. Intussen lijken de pollen in de lucht minder 
te zijn geworden, wat een geluk is voor de mensen met 
hooikoorts. Aan iedereen goede moed gewenst om de 
lastige dingen van de zomer te doorstaan. En de moge-
lijkheid van de mooie momenten te genieten. Misschien 
wel des te meer wanneer we beseffen hoe kwetsbaar we 
zijn als mens.

gedragen, was door hem beschilderd. Hij schilderde er 
woorden en verbeeldingen uit het Bijbelboek Ruth op. 
Ondanks zijn ziekte deed hij in 2014 met hart en ziel 
mee met de uitvoering van de musical.

Jan kon soms niet zo goed maat houden. Het was daar-
om maar goed dat hij twee kerkdiensten kon vullen met 
de muziek en de liederen waarvan hij hield: een avond-
wake op zondagavond 28 juni en een afscheidsdienst op 
maandag 29 juni. Vanwege Jans enorme sociale netwerk 
waren twee kerkdiensten ook wel nodig. Het koor van 
de musical Ruth zong in de wake. Rudi Coppoolse 
speelde in beide diensten op het orgel en de piano. 
Annahes en de cantorij, versterkt met veel zangers uit 
het Pauluskoor, zongen op maandagmiddag. 
Indrukwekkend was de vertolking van “Die de aarde 
boetseerde”, begeleid door piano en orgel en waaraan 
ook Henk Schipper op zijn saxofoon meewerkte.
Zo hebben we afscheid genomen van Jan. Van een mens 
uit duizenden. Die door veel mensen gemist zal worden 
– het meest van allen door zijn echtgenote Lenie van der 
Laan met wie hij op de dag af 45 huwelijksjaren vol 
maakte.
Lenie en de zoons, schoondochters en kleinkinderen 
wensen we van harte alle sterkte toe in het omgaan met 
dit grote verlies. 

FELICITATIES

Op woensdag 24 juni is Sanne geboren. Ze is de dochter 
voor Erwin en Marina van de Grootevheen-Becker 

. Haar grote broer van drie 
heet Bart. Ouders en broer, van harte geluk gewenst met 
elkaar!

We mogen weer een aantal bruidsparen feliciteren met 
een jubileum. Nico en Tonnie van Rootselaar-van Polen 

gedachten op 20 juli hun veertig-
jarig huwelijksjubileum. Ype en Dineke Schreiber-
Dekker waren op 21 juni 
vijfenvijftig jaar getrouwd. Jan en Anneke de Booij-
Vermeer  vierden op diezelfde dat dat ze 
vijftig jaar in de echt verbonden waren. Datzelfde aantal 
jaren volgde voor het echtpaar Luth-Iest 
op 24 juni. Bruidsparen, van harte gelukgewenst namens 
de Eshofgemeente!
Ik schreef al dat op de dag af Lenie van der Laan en Jan 
Duijnhouwer  vijfen-
veertig huwelijksjaren hebben volgemaakt. Op 23 juni 
1970 trouwden ze. Toen het in het najaar van 2014 heel 
slecht ging met Jan hadden beiden niet verwacht deze 
datum te zullen beleven. Dat dat toch is gebeurd, is heel 
bijzonder. Tegelijk is het heel verdrietig dat er geen 
nieuwe dagen samen aan hun leven worden toegevoegd.

AFWEZIGHEID

Mijn zomervakantie begint dit jaar op 13 juli en loopt 
tot en met 9 augustus. In die weken zijn verschillende 
predikanten in de omgeving bereid in te springen in 
noodsituaties. Niemand kan echter de aaneengesloten 
periode stand by zijn. De weken zijn daarom bij vier 
verschillende predikanten ‘ondergebracht’: Mieke Groen 
(De Glind), Alke Liebich (Leusden), Jan Esveldt 
(Nijkerk) en Marian van Giezen (Driebergen). De 
ambtsdragers hebben hun gegevens en weten precies 
wie in welke periode bereikbaar is. Wilt u, wanneer u 
een beroep op een predikant wilt doen, Jac van Hoeijen 
of Kees van Rietschoten op de hoogte brengen? (Zie 
voor hun gegevens ‘wie is wie’ in deze Rondom.) Zij 
kunnen helpen contact te leggen met de vervanger.

Ellie Boot

Op dinsdagmorgen 23 juni is Jan Duijnhouwer overle-
den. Jan is 71 jaar oud geworden. Sinds eind 2013 
kampte hij met de bloedziekte DMS. De medicijnen die 
daarvoor beschikbaar waren, sloegen niet aan. In de 
zomer van 2014 kreeg hij te horen dat er geen verbete-
ring voor hem mogelijk 
was: hij was uitbehandeld. 
Door bloedtransfusies hield 
hij het echter vol, veel lan-
ger dan de artsen hadden 
verwacht. Het kwam zelfs 
zover dat er half mei een 
omkeer leek te zijn en er 
een sprankje hoop kwam 
op nog enige levenstijd. Tot 
enkele dagen voor 23 juni. 
Er bleek acute leukemie te 
zijn ontstaan. Veel sneller 
dan gehoopt kwam er een 
einde aan Jans aardse leven.

Voor Lenie, voor Frans-Willem en Jasper en Jochem en 
hun partners en voor de kleinkinderen een enorm ver-
lies. Maar ook voor veel meer mensen. Jan was jaren-

lang actief in de politiek en in de kerk. In 'de Eshof' was 
Jan een beeldbepalende figuur. Hij heeft enorm veel bij-
gedragen aan wat 'de Eshof' nu is. Hij was een verbin-
dende persoon, een bruggenbouwer. Waar geschillen 
waren, bracht hij mensen bij elkaar. Niet alleen in de 
Eshofgemeente heeft hij dat gedaan, ook in de tijd 
waarin hij werkte voor het CPS en voor de vakbond 
CNV. Ook was hij actief in de politiek en heeft hij voor 
Pro 21 in de gemeenteraad van Nijkerk gezeten.
Jans drive was het werken aan gerechtigheid: Jan had 
oog voor wie het niet kon bolwerken of in de marge van 
de samenleving terecht was gekomen. Hiertoe voelde 
hij zich geroepen als mens en beelddrager van God. In 
zijn geloof was dan ook Huub Oosterhuis zijn grote 
inspirator. Een van de zoons verwoordde het bij zijn 
afscheid ongeveer zo: “Als Jan maar een beetje het idee 
had dat hij met zijn invloed iets kon bijdragen aan een 
betere wereld, dan deed hij het gelijk.”
Jan was ook lief en zorgzaam. Iemand die graag een 
ander hielp. En als hij je iets kon uitleggen, deed hij het: 
hij was een docent in hart en nieren. Een liefhebber van 
groen en natuur en bloemen. En in zijn vrije tijd een 
schilder die mooie schilderijen heeft gemaakt. De paas-
kaars, die in de Paasnacht van 2014 de kerk in werd 

IN GEDACHTENIS 
JANNIS SALOMON DUIJNHOUWER
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Kerkdienst en liturgie
ZOMERZONDAGEN

We gaan de zomer in. Een tijd van rust, ook in het ker-
kelijke bedrijf. Als de Moldaviëgangers op 5 juli zijn 
uitgezwaaid, volgt een aantal zondagen waarop we een 
‘zomerliturgie’ volgen. De gastpredikanten van die zon-
dagen zullen hun liederen kiezen uit het Liedboek van 
2013. Mededelingen zullen vooraf aan de dienst door de 
ouderling worden gedaan. Alleen voor 2 augustus zal er 
een losse liturgie worden gemaakt, omdat we op die 
zondag de Maaltijd van de Heer vieren.
Neem dus uw liedboek mee, als u het heeft. Zeker op 26 
juli: op die zondag zullen de parochianen van de 
Paulusgemeenschap bij ons te gast zijn. In het 
Pauluscentrum zal er die zondag geen dienst zijn. Onze 
buren hebben dan de keuze tussen uitwijken naar een 
naburige rooms-katholieke kerk, bijvoorbeeld in 
Leusden, of naar ons. We zijn er blij mee dat een groot 
aantal van hen zich zo thuis voelt in de Eshof, dat de 
keus voor hen op de Eshof zal vallen.
Vanaf 16 augustus ben ik weer aan het werk. Ik maak 
graag gebruik van de vele mogelijkheden die de brede 
kerkelijke traditie biedt aan teksten en liederen, dus 
vanaf die zondag zal er weer iedere keer een nieuwe 
orde van dienst zijn en natuurlijk een zondagsbrief.

DOOPDIENST OP 23 AUGUSTUS

Op 23 augustus, de laatste zondag van de (basis)school-
vakantie, zal er een doopdienst zijn. De doopouders 
stellen zichzelf en hun zoon aan ons voor:

“Wij zijn Miranda, Erik en Xem van ’t Veer. Sinds april 
2013 wonen we (weer) in Hoevelaken. Weer omdat ik 
(Erik) op 16 jarige leeftijd met mijn ouders en zusje 
voor het eerst in Hoevelaken ben gaan wonen. Wij zijn 
bijna 7 jaar getrouwd en hebben voorheen in 
Amersfoort gewoond. Xem is vorig jaar door ons 
geadopteerd, een lief, open en vrolijk mannetje dat 
direct na zijn geboorte te vondeling is gelegd. Hij heeft 
4 jaar in een kindertehuis gewoond in Yulin in de pro-
vincie Shaanxi in China. Xem is geboren met een enkel-
voudige schisis. Zijn lipje is reeds hersteld maar hij zal 
nog wel wat andere operaties moeten ondergaan. Xem 
is nu 5 jaar en gaat komend schooljaar naar de tweede 
klas.

Beiden hebben wij een christelijke opvoeding gehad en 
dat willen wij ook doorgeven aan Xem. Om die reden 
willen wij Xem ook laten dopen. Wij weten dat God aan 
het begin staat van ons bestaan en dat ons kindje door 
God aan ons is toevertrouwd.”

Al op 10 augustus vindt het doopgesprek plaats bij Erik 
en Miranda thuis. We denken dan na over de betekenis 
van de doop en bereiden de doopdienst voor. We zijn 
van plan er een feestelijke dienst van te maken!

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

Op 6 september zal een aantal mensen in een ambt 
bevestigd worden. In het kerkblad van september zullen 
ze zich aan ons voorstellen. Hier wil ik alvast hun 
namen noemen, blij als we zijn als kerkenraad dat er 
mensen zijn die het team willen komen versterken. De 
noodkreet van de afgelopen winter, waarin we lieten 
weten dat we erg verlegen zitten om ouderlingen, heeft 
gewerkt!
Als eerste noem ik Jan Vogel: hij is al ouderling, tot nu 
toe specifiek voor de oecumene. Jan wil zijn werk uit-
breiden en als ouderling ook pastoraal werk gaan doen.
Daarnaast is er Ellen van der Linden. Ze is een jaar 
geleden diaken geworden, maar heeft zich in de loop 
van het jaar gerealiseerd dat haar hart bij pastoraat ligt. 
Ze zal bevestigd worden als ouderling.
Lenie van der Laan komt in september aan het eind van 
vier jaar als ouderling. Ze wil een hernieuwde verbinte-
nis aangaan en zal ouderling blijven.
En dan is er Diana Kneppers-Doornekamp. Ook zij zal 
worden bevestigd in het ambt van ouderling.

Twee mensen hebben het afgelopen voorjaar de 
Uitgebreide Training Pastoraat voor Vrijwilligers afge-
rond. Nel van Rietschoten deed de training als ouder-
ling, zodat ze beter toegerust zal zijn voor het doen van 
pastoraat. Ina van Heiningen is al contactpersoon en ook 
zij deed de opleiding; ze hoopt breder aan het werk te 
kunnen gaan als pastoraal medewerker. Nel heeft de 
gelofte van geheimhouding al afgelegd toen ze ambts-
drager werd. Ina zal in de kerkdienst van 6 september de 
gelofte afleggen en worden benoemd tot pastoraal mede-
werker.

We zijn heel blij met deze mensen. Misschien inspireert 
hun stap anderen… Dat zou fijn zijn! Dan kunnen we 
nog beter zorg dragen voor het pastoraat in de gemeen-
te. Ook de diaconie kan mensen gebruiken. Heb je 
belangstelling, laat het me weten!

STARTZONDAG OP 20 SEPTEMBER

Op zondag 20 september vieren we de Vredesweek. 
Zoals altijd doen we dat samen met onze buren van de 
Paulusgemeenschap. Tegelijk zal deze zondag de start-
zondag zijn. Er wordt intensief nagedacht over een mooi 
programma. Meer hierover volgt in de Rondom van sep-
tember. We gaan er iets moois van maken. De terugkop-
peling van het diaconaal project Moldavië zal een deel 
ervan vormen. Houd deze zondag vast vrij!

Ellie Boot



Uit de kerkenraad
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Uit de kerkenraad
toekomst zijn. Ellie heeft de kerkenraad schriftelijk van 
informatie voorzien en geeft mondeling toelichting op 
haar plannen voor de komende jaren. Zelf zal Ellie hier-
over nog een en ander schrijven in een van de nummers 
van Rondom.

FINANCIËN

De afgelopen vergaderingen heeft de kerkenraad de 
afzonderlijke jaarrekeningen 2014 van diaconie, ZWO, 
beide toegelicht door Henry Westein, besproken. De 
jaarrekening over 2014 van de kerk werd toegelicht door 
Frans Schimmel. 
Alle drie de jaarrekeningen zijn na behandeling defini-
tief vastgesteld door de kerkenraad.

KERKDIENSTEN

Voor alle diensten die in 2015 en 2016 in de Eshof wor-
den gehouden is een voorganger ingeroosterd. Uiteraard 
worden de meeste diensten ingevuld door Ellie Boot. 
Het is fijn te constateren dat Frits Harmsen alle diensten 

waarin Ellie niet voor gaat, een gastvoorganger heeft 
kunnen vinden. Ook heeft Frits twee opengevallen dien-
sten in augustus 2015 kunnen invullen. Op zondag 2 
augustus gaar Ds. Van der Kaaij (Nijkerk) voor en op 30 
augustus is Marja Visser onze voorganger. Frits schrijft 
elders in dit nummer iets over de gastvoorgangers die 
tijdens de vakantie van Ellie voorgaan, zodat de 
gemeente iets meer achtergrond heeft over de gastvoor-
gangers. De kerkenraad is blij met dit initiatief.
De kerkenraad verleent goedkeuring aan het voorgaan 
van Marjolen Veerbeek (14 juni) en Marja Visser (30 
augustus). Deze goedkeuring is nodig omdat beider 
dames nog niet bevestigd zijn in het ambt van predikant.

TOT SLOT

De laatste vergadering voor de zomer van 2015 wordt 
afgesloten met een passend stukje over de zomertijd.
Rest mij u een goede zomer toe te wensen en voor zover 
u op reis gaat, een behouden thuiskomst.

Jac van Hoeijen

Op het moment dat deze editie van Rondom de 
Eshof verschijnt, staat de vakantieperiode voor 
de deur. Misschien gaat u op reis, misschien 
blijft u thuis of heeft u net als ik, al genoten van 
een mooie vakantie. Graag geef ik u, uitgerust 
en wel, een impressie van de laatste kerken-
raadsvergaderingen die in het voorjaar van 
2015 hebben plaatsgevonden.

VORMING EN TOERUSTING

In de vergadering van 23 april vertelde een delegatie van 
de commissie over het mooie werk dat zij voor onze 
gemeente uitvoeren. De commissie stelt jaarlijks een 
gevarieerd en aantrekkelijk programma samen, met vaste 
en nieuwe onderdelen. Hierbij laat men zich onder ande-
re inspireren door jaarlijks deel te nemen aan een regio-
naal overleg, waarin onderwerpen met andere gemeenten 
worden uitgewisseld. Voor het komende seizoen staat 
weer een aantrekkelijk V&T programma in de steigers. 
Het programma wordt in september bij de start van het 
seizoen aan de gemeente gepresenteerd. 
De kerkenraad heeft grote waardering voor het werk en 
de creativiteit, waarmee de commissie Vorming en 
Toerusting de gemeente jaarlijks van een mooi program-
ma voorziet. 

PERSONELE ZAKEN

In de vergadering van 23 april heeft de kerkenraad een 
besluit moeten nemen naar aanleiding van de mail die de 
kerkenraad op 6 maart heeft ontvangen van Frans 
Verhagen, penningmeester van het college. In zijn mail 
gaf Frans te kennen zijn functie in het college om move-
rende redenen neer te willen leggen. Het moderamen 
heeft zich over de mail gebogen,  gesprekken gevoerd en 
de besluitvorming voor de kerkenraad voorbereid. Met 
pijn in het hart heeft de kerkenraad het besluit genomen 
om Frans de gevraagde ontheffing van zijn werkzaamhe-
den in het college van kerkrentmeesters te verlenen. We 
verliezen met het vertrek van Frans een bekwame pen-
ningmeester. De kerkenraad spreekt waardering uit voor  
de kennis en kunde van Frans en het werk dat hij de 
afgelopen jaren heeft verricht.
In de vergadering van 11 juni 2015 heb ik de kerkenraad 
mogen melden dat een aantal mensen zich beschikbaar 
heeft verklaard om een rol te vervullen binnen de ker-
kenraad, binnen het college van kerkrentmeesters als 
niet-ambtsdrager of als pastoraal medewerker. Indien 

geen wettige bezwaren vanuit de gemeente worden inge-
diend, worden de kandidaten bevestigd, dan wel 
benoemd. Het betreft de volgende personen:
Ambtsdragers:
•	 Lenie van der Laan: Ouderling (hernieuwde verbin-

tenis)
•	 Diana Kneppers-Doornekamp: Ouderling
•	 Jan Vogel: Jan is ouderling voor Oecumene en is 

bereid tevens de pastorale zorg voor een wijk op 
zich te nemen. Omdat Jan al ouderling is en zijn ter-
mijn nog loopt is een hernieuwde verbintenis niet 
nodig.

•	 Ellen van der Linden: Ouderling. Ellen is nu diaken 
en heeft aangegeven ouderling te willen worden. 
Haar termijn als diaken loopt nog, maar in goed 
overleg is besloten tot de overstap naar het ambt van 
ouderling. Met haar bevestiging als ouderling, wordt 
Ellen ontheffing verleend uit het ambt van diaken

Niet ambtsdragers:
•	 Ina van Heiningen: Pastoraal medewerker. Ina heeft 

het afgelopen seizoen met succes de cursus voor 
pastoraal medewerker doorlopen, samen met ouder-
ling Nel van Rietschoten.. Tijdens de bevestigings-
dienst wordt Ina in haar rol geïnstalleerd, en legt de 
belofte van geheimhouding af.

•	 André Floor: Lid van het college van kerkrentmees-
ters.

In september zijn er geen aftredende kerkenraadsleden. 
De kerkenraad is blij met alle aanvullingen, waardoor 
met name de pastorale raad wat ruimer in het jasje komt 
te zitten en de meeste wijken weer een eigen ouderling 
krijgen. Ondanks de aanvulling is de kerkenraad nog niet 
volledig op sterkte. Aanvulling van enkele diakenen en 
ook ouderlingen blijft wenselijk. Graag willen we de 
vacature van jeugdouderling invullen, zodat er weer een 
directe lijn is tussen het jeugdwerk en de kerkenraad. 
Hopelijk lukt dit binnen afzienbare tijd. In afwachting 
hiervan heeft ondergetekende de kerkenraad aangegeven, 
ad interim, aanspreekpunt voor het jeugdwerk te willen 
zijn. 

JAARGESPREK MET DE PREDIKANT

In het kader van de in 2012 door de PKN ingestelde per-
manente educatie voor predikanten, praat Ellie de ker-
kenraad jaarlijks bij over haar opleidingsplan, de trainin-
gen die zij heeft gevolgd en wat haar plannen voor de 

Liefde voorbij grenzen
Enkele uitspraken uit de verkondiging van Pastor John P. Kalathil – 26 april 2015

Mensen zijn belangrijker dan materiële zaken, omdat de mens er niet is voor de materie maar de materie 
voor de mens.

Mijn vrouw is belangrijker voor mij dan de juwelen die ze draagt, mijn kinderen zijn belangrijker dan de 
cijfers die ze halen, mijn familie is belangrijker dan het huis waarin ik woon.

God zegent ons met meer dan enkel materiële dingen. Liefde en affectie, die de werkelijke vreugde zijn die 
ons gaande houdt, vrede en harmonie met anderen en goede gezondheid – al deze gaven zijn waardevoller 
dan materiële.

Op de website: www.pgdeeshof.nl kunt u onder liturgie/uitleg ook deze verkondiging terugvinden.
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P e r s b e r i c h t
‘Vreugde in verdrukking’
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Gastpredikanten
Dat is de naam van een nieuwe rubriek die 
vanaf 2016 regelmatig zal verschijnen. De 
bedoeling is om gastpredikanten te introduce-
ren die nog nooit of slechts zelden in de Eshof 
zijn voorgegaan. 

Onze vaste gastvoorgangers zoals Dio Soeteman, Erik 
Idema en Marjan van Giezen behoeven eigenlijk geen 
nadere introductie maar in 2016 mogen we ook enkele 
predikanten ontmoeten die voor het eerst bij ons voor-
gaan of waarvan de kennismaking reeds lang geleden is.

In de zomerperiode zullen vanaf 12 juli t/m 9 augustus 
gastpredikanten voorgaan. Op 12 juli zal dat Dio 
Soeteman zijn. Dio is kind aan huis in ‘de Eshof’ en 
heeft zelfs in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ‘de 
Eshof’ als gereformeerd predikant gediend.
Op 19 juli mogen we wederom Lisette van der Meijden 
begroeten. Ook op 3 mei ging ze al bij ons voor. 
Inmiddels is Lisette dus een bekend gezicht.
Op 26 juli is Meindert Dijkstra onze gast. Een markante 
verschijning die al jarenlang een gewaardeerd voorgan-
ger is.
Aan het begin van deze eeuw was hij vaker in ‘de 
Eshof’ en op 2 augustus vindt er een hernieuwde ken-
nismaking plaats met Edward van der Kaaij. Edward 
heeft de laatste maanden veel over zich heen gekregen. 
Hij had de twijfelachtige eer opgevoerd te worden in de 
landelijke media. Er is veel over hem gezegd en 
geschreven waarbij de nuance nog wel eens ver te zoe-

ken was. De weg naar de kansel is in Nijkerk voor hem 
geblokkeerd. Des te gelukkiger is Edward voor te 
mogen gaan in ‘de Eshof’. Hij meldde mij ‘het een 
voorrecht te vinden bij ons het Heilig Avondmaal te 
mogen bedienen’.  
De vakantieperiode wordt afgesloten op 9 augustus als 
dr. Jan Bloemendal voorgaat. Jan is classicus en latinist 
en heeft nog niet zo heel lang geleden de studie theolo-
gie succesvol afgerond. Op het moment van schrijven is 
Jan proponent, d.w.z. een beroepbare predikant.
We heten alle gastvoorgangers in de zomerperiode van 
harte welkom in ‘de Eshof’.

Weliswaar na de zomervakantie maar toch vermeldens-
waard is de dienst op 30 augustus. Op deze zondag gaat 
Marja Visser-Hesseling uit Harderwijk voor. Marja heeft 
als HBO student theologie in ‘de Eshof’ haar stage gelo-
pen. Een aantal van u zal haar van die periode nog ken-
nen. Marja heeft inmiddels haar studie succesvol afge-
rond en nog een aanvullende opleiding gevolgd die het 
voor haar mogelijk maakt voor te gaan in kerkdiensten. 
Ook Marja heten we hartelijk welkom.

Mocht u een predikant kennen die het misschien leuk 
vindt een keer uitgenodigd te worden voor een dienst in 
‘de Eshof’, laat het mij weten. Het rooster voor 2016 is 
vol maar wellicht voor 2017 en volgende jaren.

Frits Harmsen

NIJKERK – In juli en augustus is er een grote zomer-
tentoonstelling in het Israëlcentrum van Christenen voor 
Israël in Nijkerk. Deze keer gaat het over Joodse feesten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de veelzeggende 
titel: ‘Vreugde in verdrukking’. Overlevenden van de 
Tweede Wereldoorlog vertellen in korte video’s hoe 
deze feesten een houvast vormden in moeilijke tijden. 
Ook zijn er fragmenten uit diverse dagboeken, ooggetui-
genverslagen en voorwerpen die te maken hebben met 
Joodse feesten.

PESACH
Feesten zijn zeer belangrijk voor Joodse gelovigen. 
Maar hoe vier je feest als mensen je naar het leven 
staan? Religieuze Joden kwamen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij het beleven van hun geloof voor grote 
dilemma’s te staan: Hoe vier je bijvoorbeeld Pesach, het 
feest van de bevrijding, als je gevangen zit? Hoe houd je 
op zaterdag de sabbatsrust, als je gedwongen wordt te 
werken? En ga je vasten tijdens Jom Kippoer als je al 
zoveel honger lijdt?

TROOST
De Duitse bezetter deed er alles aan om niet alleen de 
Joden, maar ook het Jodendom te vernietigen. Alleen al 
voor het opzeggen van een gebed kon je gestraft wor-
den. Toch deden veel religieuze Joden tot het einde hun 

uiterste best om zich zoveel mogelijk aan de 613 gebo-
den en verboden uit de Bijbel te houden en dan met 
name de viering van de feesten. Deze vieringen gaven 
troost en een gevoel van verbondenheid voor de zwaar 
getroffen Joodse gemeenschap.

De expositie is leerzaam voor jong en oud en tot en met 
augustus dagelijks (behalve op zondag) tussen 10.00 en 
16.00 uur te bezoeken in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. Bereikbaar via de A28 rich-
ting Nijkerk: afslag 9, eerste verkeerslicht rechts. De 
toegang is gratis. Groepen en schoolklassen graag van 
tevoren aanmelden; 

kijk op www.zomertentoonstelling.nl.

Zomertentoonstelling in Nijkerk over Joodse feesten tijdens de oorlog

Het definitieve bedrag aan toezegde vrijwillige bijdragen actie Kerkbalans  2015 bedraagt 112.150 euro. Hiervan is 
tot en met 19 juni 2015 binnengekomen een bedrag van 65.785 euro, dit is 58,7% van het toegezegde bedrag. In de 
maanden juli tot en met december van 2015 moet dus nog een bedrag binnenkomen van 46.365 euro.

Namens College van Kerkrentmeesters.
Frans Schimmel, administrateur.

Actie Kerkbalans 2015
Kerkbalans per 19 juni 2015.

Van de redactie.
Zomertijd. Genieten van het mooie weer. Genieten van zomaar veel tijd met elkaar doorbrengen. Met het eigen 
gezin, met vrienden, met zo maar andere vakantiegangers. En velen van u zullen ook genieten van al het mooie 
dat deze aarde te bieden heeft. En zoals het prachtige gedicht van G.Brokerhof-van der Waa, vooraan in de 
Rondom, zegt: 

De Schepper moet wel een geweldig vertrouwen in ons gehad hebben: 
heel de aarde heeft hij in onze handen gelegd.

Weer zo'n mooi gedicht in de Rondom. Deze heeft een redactielid voor u uitgezocht, want helaas krijgen we niet 
zo vaak een gedicht toegestuurd. 
Als u deze zomer een museum bezoekt, een boekje leest, misschien zelfs ergens ver weg een kerkdienst bijwoont, 
denk hier dan eens aan. De mooie gedichten of verhalen komt u overal tegen. Misschien wilt u zo'n gedicht of 
verhaal wel met ons delen. U vindt het niet voor niets zo mooi.
Maar ook als u een gedicht kent, waar u een bijzondere herinnering aan hebt, deel het met ons. Het gedicht en uw 
herinnering daarbij plaatsen wij graag in de Rondom, zodat u allen daarvan kunt genieten.

Inge Pie
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Pannenkoekenfestijn van de
activiteitengroep “de Eshof “.
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Van harte aanbevolen 
door de diaconie: 

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

12 JULI: PROTESTANTSE KERK 
NEDERLAND JOP JEUGDWERK
De belevingswereld van jongeren verandert snel. Voor 
deze groep jonge kerkleden ontwikkelt het jeugdwerk 
nieuwe vormen van kerk-zijn die meer aansluiten bij 
hun beleving. Het jeugdwerk van de PKN stimuleert en 
ondersteunt mensen die zich hiervoor willen inzetten. 
We bevelen de collecte van harte bij u aan. 

19 JULI: HET PASSANTENVERBLIJF
Ook in de warme zomermaanden zijn er mensen op 
zoek naar onderdak. 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 ervoor zorgen dat deze 
mensen ook tijdens zomerse warmte niet in de figuurlij-
ke kou hoeven te staan.

26 JULI: ONZE EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. Want vergist u zich niet: ook plaatselijk is de 
nood soms groot. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig. 

2 AUGUSTUS: STICHTING HULPDIENST 
HOEVELAKEN:
deze zomerperiode willen we u om aandacht vragen 
voor een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan 
klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter 
of ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het art-
senbezoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschap-
pen doen of hulp om uw betalingen op een rijtje te hou-
den. Maar ook als mensen in de laatste fase van hun 
leven thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld 
worden voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilli-
gers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak 
zwaar hebben.

9 AUGUSTUS: ONZE 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. 

16 AUGUSTUS: ZOMERZENDING KERK IN 
ACTIE; VAKONDERWIJS, TOEKOMST VOOR 
WEDUWEN
God geeft ons in de Bijbel de opdracht om te zorgen 
voor de weduwen en de wezen. De Kerk van Nigeria 
heeft die opdracht opgepakt. De weduwen in Nigeria 
behoren tot de allerarmsten van het land. Na het overlij-
den van hun man staan zij met lege handen, omdat hun 
bezit volgens de wet toegewezen wordt aan de familie 
van de overleden echtgenoot. Hun toekomst lijkt uit-
zichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van 
Nigeria helpt deze vrouwen door hen korte vakopleidin-
gen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen 
opbouwen. Als secretaresse, naaister of breister. Helpt u 
mee om opleidingen voor weduwen in Nigeria mogelijk 
te maken? Alvast bedankt.

23 AUGUSTUS: ONZE EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. Want vergist u zich niet: ook plaatselijk is de 
nood soms groot Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig.

30 AUGUSTUS: MISSIONAIR WERK PKN
Heilig Vuur West in de wijk Oud West in Amsterdam is 
een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. 
Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden. Ze 
weet dat mensen buiten de kerk ook verlangen naar 
God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en cafés. In Oud 
West wonen veel singles en mensen met een beperkte 
kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder 
hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitma-
ken van een liefdevolle gemeenschap. Ds. Margrietha 
organiseert voor hen maandelijkse bijeenkomsten in een 
café waar mensen samen een gedeelte uit de Bijbel 
lezen en daarover doorpraten. En vieringen met een 
maaltijd. De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
pioniersplekken die mensen ook buiten de kerk bereiken 
met de liefdevolle boodschap van God. Van harte aanbe-
volen!

6 SEPTEMBER: ONZE EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. Van harte aanbevolen. 

Op dinsdag 23 juni zijn wij als activiteiten-
groep samen met de soos van Sigma pannen-
koeken gaan eten. Pannenkoeken gebakken 
door het bekende Hoevelakense pannenkoe-
kenhuis “de gillende keukenmeid”’. Deze 
werden gebakken in de binnentuin van de 
Stoutenborgh. 

Het werd een gezellige lunch waarbij  een keuze 
gemaakt kon worden uit kaas – spek – rozijnen en 
ananas pannenkoeken. Ook mocht men met deze 
ingrediënten variëren zodat er een ruime keus 
gemaakt kon worden. Na de pannenkoeken kwamen 
er schaaltjes met echte Betuwse kersen op tafel die 
één dag van te voren waren geplukt. Met dank aan 
Jenny Verbeek die in de Betuwe woont en voor dit 
nagerecht heeft gezorgd. 

Ook werden alle vrijwilligers beloond met een 
mandje kersen waarvoor ook veel waardering was. 
Wij mochten genieten van een heerlijke uitgebreide 
lunch met verschillende drankjes van sapjes tot wij-
nen. Er was voor elk wat wils. Voldaan gingen alle 
deelnemers van de activiteitengroep naar de Eshof 
om daar verder te gaan met onze eigen activiteiten. 

Leuk is het om te vertellen dat de oudste die in ons 
midden was, het meest heeft gegeten en wel 3½ pan-
nenkoek. 

Wij kijken terug op een heerlijke ontspannen mid-
dag. Het laatste gedeelte van deze middag zijn de 
meeste van onze deelnemers gaan luisteren naar 
kerkmuziek in de kerkzaal en gingen daarna hele-
maal ontspannen naar huis. 

Het was goed om samen te werken aan deze 
middag. Natuurlijk willen wij alle vrijwilli-
gers bedanken die deze middag mogelijk 
hebben gemaakt. Dat zijn: de vrijwilligers 
van Sigma – Hulpdienst Hoevelaken  en onze 
eigen mensen van de Eshof. 

Ter informatie: wanneer de activiteitengroep aanwe-
zig is, is er gelegenheid om in de kerkzaal kerkmu-
ziek te beluisteren.

Een verslag van
Wilma v.d. Kuilen.
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Vrijwilliger bij … de kinderdienst Vrijwilliger bij … de kinderdienst
We vinden in de Eshof dat kinderen erbij horen 
en ook op zondag ‘aan hun trekken’ moeten 
komen. Ze hebben hun eigen inbreng in de zon-
dagsdienst als zondagskind en gaan naar hun 
eigen ruimte voor een verhaal en verwerking. 
Veel jonge ouders van nu weten niet beter: ook 

zij gingen vroeger naar de kinder(neven)-dienst. 
Maar wie zijn die mensen die elke zondag klaar 
staan in de kerk voor alle (klein) kinderen vanaf 
4 jaar? Het team van de kinderdienst organi-
seerde op 14 juni een high tea. Ik mocht erbij 
zijn en stelde mijn vragen.

uiteg over wat er daarna gemaakt mag worden, verhuist 
de groep naar de tafels, zodat je ook daar weer in een 
kring zit.

Is er nog meer veranderd? Nou, vooral het aantal kinde-
ren. Tien jaar geleden gingen we naar twee groepen, 
maar nu zitten we met één groep. Wel twee begeleiders. 
Dat maakt het meer ontspannen en je vult elkaar mooi 
aan. Bij een grote groep willen we na het verhaal nog 
wel eens splitsen. Helaas komt het ook voor dat er maar 
1 of 2 kinderen zijn. Dan vraag je je wel eens af waar-
voor je het doet. Maar ja, je weet ook dat je het zelf 
belangrijk vindt.

Christa, die sinds een paar maanden meedraait,  vindt 
het altijd weer verrassend om met ‘kinderogen’ naar een 
verhaal te kijken en bij jezelf te ontdekken wat dit ver-
haal jezelf zegt. Dan kun je ook meer in je verhaal of 
juist in de verwerking kwijt.

Voel je je een onderdeel van de kerkdienst of is de kin-
derdienst een soort eilandje? Dat hangt erg af van wat 
zij zelf gewend zijn in de gemeente waar ze uitkomen. 
De één was er aan gewend dat er voorin de kerk altijd 
dingen van en voor de kinderen te zien waren en vond 
het wat vreemd dat in de Eshof het project voor de kin-
deren zich vooral afspeelde in de ontmoetingsruimte. 
Gelukkig was dat met de boom van het laatste kerstpro-
ject anders en ook de manier waarop ‘de pelgrim’ van 
het 40-dagen project vorm kreeg liet zien dat wat er in 
de kinderdienst gebeurt ook een onderdeel is van de 
dienst.

Een paar jaar geleden was er een coordinator nodig voor 
de kinderdienst. Petra –ook al coördinator voor de basis-
catechese- reageerde, want: “coördineren is mijn ding, 
dat vind ik leuk en kan ik goed”. Een rooster maken, 
zorgen dat er spullen zijn, actielijstjes maken en het 
vaste mailcontact zijn, Petra doet het allemaal. Ze krijgt 
er energie van om in deze enthousiaste groep mee te 
draaien, maar moet er niet aan denken om zelf een kin-
derdienst te draaien. Zo is zij een perfecte aanvulling 
voor de andere teamleden die regelzaken vaak ballast 
vinden. Petra zegt dan ook dat er in een gemeeschap als 
de Eshof voor iedereen wel iets te doen is waar je vol-
doening uit haalt. Zij is zelf een prachtig voorbeeld.

Met de huidige bezetting draait iedereen ongeveer 1x 
per 4-6 weken een kinderdienst en daarnaast zijn er dan 
de kerst- en 40-dagenprojecten. Vooral de projecten vra-
gen tijd. 

Enthousiast? Je bent altijd welkom om een keer mee te 
draaien met een dienst of met een project. Neem contact 
op met Petra Floor, Ellie Boot of één van de anderen.
Weet dat je met open armen ontvangen wordt door een 
gezellig en inspirerend team!!  

Mensen, dank je wel voor jullie inzet!  
Lieske Duim

Tien mensen met hun talenten aan de gang. 
Feije vertelt dat –door mee te doen met de kinderdienst- 
hij tijd besteedt aan zijn hobby om verhalen te vertellen 
aan kinderen. En als het verhaal uit ‘Kind op Zondag’ 
dat hij als leidraad gebruikt, hem niet bevalt, maakt hij 
zijn eigen verhaal. Vaste prik dat daar de kinderen Jetro 
en Karen een rol in spelen.

Anneke en Jantine zijn al zeker 8 jaar bij de kinder-
dienst en daarmee de ‘senioren’. Ze vinden  het nog 
steeds een uitdaging. Anneke vindt het erg belangrijk 
dat er een goede sfeer is, zodat kinderen zich op hun 
gemak voelen. Daarom beginnen ze op de grond in een 
kring met de kaars in het midden en het kunstlicht uit. 
Een ideale setting om te luisteren naar het verhaal. Na 

 Christa
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De Kinderdienst

Op zondag 31 mei was er weer het een en ander georganiseerd 
voor kinderen.
Vanuit de kinderdienst was er een lekkere activiteit na de 
dienst.
Daarna konden de kinderen meedoen met spelletjes die geleid 
werden door de jongeren van de Moldavië groep.
Ballonnen kapot trappen van iemand anders, verstoppertje 
spelen en noem maar op.
Het was gezellig en lekker, fijn dat jullie er waren!

De Kinderdienst

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar

De Uitvaart van Jan Duinhouwer

BRUIDSPAREN:

Tonny en Nico v Rootselaar    veertig  jaar getrouwd
Dieneke en Ype Schreiber   vijfenvijftig  jaar 
getrouwd
Anneke en Jan de Booy   vijftig  jaar getrouwd
Leny en Jan Duinhouwer Klaarenbeeksingel 65 vijfenveertig  jaar 
getrouwd
Greet en Harry Luth    vijftig  jaar getrouwd

Marjolen Veerbeek                         attentie
Anne Doornekamp  ziekte

EN DE JARIGEN:
Mw Uiterwijk, Mw Verburg, Dhr Polhuis, Mw Knol, Dhr den Hollander, Dhr Mönch, Mw Jansen, Mw de Langen, 
Dhr Schuijt, Mw Mobach, Mw Vink, Mw Brons, Dhr van Deuveren.

Voorbereiding laatste middag vóór de vakantie van de 
activiteitengroep 

door stagiaire TIM FLOOR.

Woensdag 8 juli is de laatste activiteitenmiddag. Deze middag sluiten we af met een gezellig 
samenzijn. Wij nodigen iedereen uit die bij deze middag aanwezig wil zijn.
Deze middag wordt georganiseerd door Tim Floor die de activiteitengroep als stageproject heeft uitgezocht .
Hoewel Tim de laatste middag niet aanwezig zal zijn worden de voorbereidingen en het gedicht door Tim zelf 
gedaan en uitgezocht.  De boodschappen doen Tim en Wilma samen. Wij hopen dat Tim met veel plezier op 
deze voorbereidingen  terug zal  kijken.   Namens alle deelnemers en vrijwilligers, willen wij Tim bedanken 
voor alle voorbereidende werkzaamheden en wensen wij Tim voor het volgende leerjaar veel succes.

Namens de activiteitengroep “de Eshof”
Wilma v.d. Kuilen
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PROTESTANTE GEMEENTE "DE ESHOF" te HOEVELAKEN
Exploitatierekening per 31 december 2014
     
 Realiteit Begroting Realiteit Begroting
 2014 2014 2013 2013
Uitgaven:     
  
Predikantsplaatsen, gastpredikanten 82.929 84.200 83.880 84.200
Exploitatie kerkcentrum, grootonderhoud 36.998 40.200 39.417 40.200
Quotum landelijke organen 6.141 6.050 6.174 6.050
Solidariteitskas, generale collecten 2.175 2.300 2.225 2.300
Jeugdwerk, OCG, kerkblad, vorming & toerusting 10.568 12.000 12.449 12.000
Kosten eredienst, icl. Kerkmusici 8.061 9.300 8.193 9.300
Kerkelijke administratie, informatie en contributies 12.195 15.450 14.962 15.450
 ----------------- --------------- ---------------- ---------------
 159.067 169.500 167.300 169.500

Inkomsten:    
    
Collecten en giften 7.147 6.500 7.463 7.500
Verhuur en buffetinkomsten 16.714 19.000 19.283 23.000
Solidariteitskas, bijdrage leden 4.105 4.500 3.608 4.500
Kerkblad rondom, bijdrage leden 6.953 7.000 6.990 7.000
Bloemenfonds 2.658 3.300 3.280 3.300
Bijdrage B.A.K. 5.000 6.000 5.500 6.000
Renten 4.829 7.100 5.460 5.300
Vaste vrijwillige bijdragen 111.831 112.000 113.741 120.000
 ----------------- --------------- ----------------- ---------------
 159.237 165.400 165.325 176.600
 ---------------- --------------- ----------------- ---------------
Resultaat 170 -4.100 -1.975 7.100
 ======== ======= ======== =======

College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2014

College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2014
Geachte leden van de Protestantse Gemeente "De Eshof"te Hoevelaken.

Hierbij hebben wij het genoegen u aan te bieden de jaarrekening over jaar 2014, bestaande uit 
-   de balans per 31 december 2014 en 
-   de exploitatierekening over het jaar 2014.

De exploitatierekening geeft een positief resultaat aan van 170 euro, begroot was een negatief resultaat 
van 1.455 euro. Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van het eigen vermogen.

De voornoemde stukken zijn goedgekeurd door de kerkenraad in haar vergadering van 11 juni 2015.

De onderstaande Balans en Exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie 
ligt ter inzage bij de administrateur, de heer F.Schimmel, Westerdorpsstraat 58a te Hoevelaken.

Namens het college van kerkrentmeesters.
F.Schimmel, administrateur

PROTESTANTE GEMEENTE "DE ESHOF" te HOEVELAKEN   
Balans per 31 december 2014   
 31-12-2014  31-12-2013
Activa:   
Vaste activa, kerkelijk centrum en orgel 347.838  347.838
Financiele vaste activa 9.579  9.579
Spaar-en depositorekeningen 191.768  280.465
Liquide middelen 35.406  35.823
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 12.426  13.038
        ------------       -------------
 597.017  686.743
  ========         ========
Passiva:   
Eigenvermogen 525.447  525.277
Bestemmingsreserves 56.839  146.944
Schulden op korte termijn 14.731  14.522
    --------------       ------------
 597.017  686.743
      ======        ======
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Studie  Studie
Vroeger konden predikanten, als ze eenmaal hun studie 
hadden afgerond, zelf kiezen of ze ooit nog in de colle-
gebanken wilden gaan zitten of niet. Studie was vrijwil-
lig. Deed je niets om bij te blijven op je vakgebied of 
om je eigen kennis en kunnen te verdiepen, dan was dat 
prima.

Die tijd is sinds een jaar of vijf voorbij. Gelukkig maar, 
denk ik. Een beroepsgroep die zichzelf serieus neemt, 
hoort plannen voor bijscholing te leveren. Altijd is er 
wel de mogelijkheid van scholing geweest; zelf heb ik 
onder andere tussen 2002 en 2004 de Klinische 
Pastorale Vorming gedaan, twaalf weken studie rond 
persoonlijke ontwikkeling en allerlei aspecten van het 
predikantswerk. Nu nascholing gewoon bij het vak is 
gaan horen, is er echter veel meer mogelijk. Er wordt 
een flinke keuze aan studiemogelijkheden geboden.

De afgelopen jaren heb ik een divers aantal modules 
gevolgd op het gebied van nascholing. Bijvoorbeeld de 
cursus ‘liturgie in de netwerksamenleving’: over de 
liturgische tendensen in de protestantse kerken van deze 
tijd. De nadruk blijkt in de praktijk steeds meer te lig-
gen op beleving en op het vertalen van de 
Bijbelverhalen naar het hier en nu. En de keuze van lie-
deren en teksten komt uit een veelheid van tradities. 
Vaak ziet een liturgie er dan ook uit als een kleurrijke 
lappendeken. ‘Bricolage’, zegt men dan – naar het 
Franse bricoler, knutselen. Niet denigrerend bedoeld. 
Gewoon een constatering van de feiten. Een vaste litur-
gie volgens een bepaalde structuur hoeft niet meer, vol-
gens de kerkelijke praktijk.
Zo’n cursus drukt me met de neus op het feit dat ik er 
niet aan ontkom een kind van deze tijd te zijn. Vieren 
we in de Eshof de kerkdiensten al niet een tijd op deze 
manier…?

De afgelopen paar jaar heb ik supervisie en geestelijke 
begeleiding bij Jean-Jacques Suurmond gevolgd. Door 
de gesprekken met hem en door zijn boeken ben ik me 
steeds meer gaan interesseren voor de ‘Opleiding 
Geestelijke Begeleiding’. Dat is een intensieve driejari-
ge opleiding. Het lijkt me een verrijking om hieraan 
deel te nemen. De kerkenraad heeft dat plan inmiddels 
geaccordeerd. Vanaf eind augustus begin ik.

Wat is de OGB? De opleiding leid je op tot geestelijk 
begeleider. Uit de informatie:

“In de opleiding Geestelijke Begeleiding verwerft u 
kennis en ontwikkelt u vaardigheden en attitudes om 
anderen te begeleiden bij de verkenning en verwerking 
van wat in de ziel aanwezig is, waarbij de relatie van de 
mens tot zichzelf, tot de ander, tot God, voortdurend 
meespeelt.”
Het beste kan ik de inhoud verduidelijken door iets te 
vertellen over hoe ik ertoe gekomen ben hiervoor te kie-
zen.
Door de boeken en later de supervisie en geestelijke 
begeleiding van Jean-Jacques Suurmond ontdekte ik in 
de afgelopen jaren een lichte, vrolijke en tegelijk nuch-
tere en ‘aardse’ manier van geloven. Het was als een 
klik, als thuiskomen. Suurmond bleek zijn gedachten en 
geloof vooral te baseren op de geloofsweg die verschil-
lende christelijke mystieke denkers zijn gegaan. Dat 

heeft mijn interesse 
voor mystici gewekt. 
Voorheen had ik 
daar weinig mee. 
Over mystieke erva-
ring kan ik toch niet 
meepraten, dacht ik. 
Bovendien bestaat 
mijn geloofsleven 
meer uit vragen dan 
uit overtuiging. Ook 
dacht ik dat het bij 

mystiek om een tamelijk zweverig en tegelijk puur 
inwendig soort geloven ging, terwijl ik liever middenin 
de werkelijkheid sta.
Van Suurmond heb ik geleerd dat het juist omgekeerd is 
en dat mystici middenin de werkelijkheid staan. Dat 
juist zij er niet voor wegvluchten, maar die proberen te 
aanvaarden zoals ze is. Dat ze de werkelijkheid zien en 
ervaren als ‘van God’, wat er ook gebeurt. Dat niet zij-
zelf en hun individuele beleving van God of geloof voor 
hen in het middelpunt staan, maar dat de wereld en God 
voor hen in het middelpunt van het leven staan. Het gaat 
hen niet om henzelf. Maar om God, die groter en veel-
omvattender is dan je je kunt voorstellen en altijd 
anders dan je denkt.
Dat besef, dat idee dat God overal in de werkelijkheid 
aanwezig is, heeft me een groot gevoel van bevrijding 
gegeven. Ik hoef hem niet meer te zoeken in ‘het hoge-
re’ of in heel bijzondere ervaringen. Hij ‘is er gewoon’, 
in alles. Het was een ontdekking en tegelijk een belang-
rijke keuze om God in het alledaagse te gaan zien. En 

om te gaan zien hoe juist de aanvaarding van het dage-
lijkse en alledaagse met God te maken heeft. Ofwel: hoe 
dichter ik bij de werkelijkheid ben en hoe meer ik in de 
werkelijkheid leef, hoe dichter ik bij God ben.

Een belangrijk deel van de OGB is het lezen van mys-
tieke teksten. Daarnaast gaat het in de OGB om de 
geloofsweg. Die van de pastor zelf en die van de ander. 
Welke weg ga je zelf? En hoe begeleid je anderen in het 
gaan van hun eigen weg?
Dit is een deel van de OGB. Ik denk dat ik hierin een 
haast logische voortzetting zal vinden van de gesprek-
ken bij Jean-Jacques Suurmond.

De opleiding houdt in dat ik op alle woensdagmorgens 
college zal volgen aan het Titus Brandsma Instituut in 

Nijmegen. En dat ik zes keer per jaar aan een tweedaag-
se retraite mee zal doen, waarin een bepaald thema 
wordt uitgediept. Daarnaast is er het een en ander aan 
studie te doen en werkstukken te maken. Dat betekent 
dat ik daarvoor tijd vrij zal moeten maken. Niet het een-
voudigste onderdeel van het geheel. Maar de kerkenraad 
heeft me medewerking beloofd. Zoals een paar extra 
vrije zondagen per jaar.
Hoe de opleiding er verder uit zal zien en hoe die zal 
bevallen, moet ik nog ervaren. Als er een aanleiding toe 
is zal ik er in het kerkblad of op andere momenten graag 
meer over vertellen.

Ellie Boot

Dit gaat onze volgende reis worden wederom 
georganiseerd door St. Lucasreizen en de reis 
staat gepland voor april/mei 2016. We zijn nog 
druk doende om inhoudelijk gestalte te geven 
aan deze cultuur/wandelreis. 
Uiteraard is het de bedoeling dat wij een gedeelte van 
de Camino gaan lopen en sluiten ons aan bij de duizen-
den mensen die ons al zijn voorgegaan. Van heinde en 
verre, van over de hele wereld gaan pelgrims onderweg 
om uiteindelijk aan te komen bij de prachtige Basiliek 
in het Noord-Spaanse plaatsje Santiago. Volgens een 
legende zou het graf van de apostel Jakobus, een van de 
discipelen van Jezus zich hier bevinden. Zijn stoffelijk 
overschot zou nadat hij in Palestina was onthoofd, in 
een stenen boot zijn gelegd waarin twee van zijn disci-
pelen meereisden. De boot bereikte vanzelf de 
Galicische kust, waarna het dode lichaam werd begra-
ven in de berg Libredón. Over het graf verrees een 
machtige Basiliek. Onze eindbestemming!

We gaan samen op weg over de camino, de weg die 
minstens zo belangrijk is als de eindbestemming. Vooraf 
gaan we wandeltochten organiseren om te trainen maar 
ook om te ervaren of deze reis wel geschikt is voor u 
omdat we per dag rond de 20 km gaan lopen. 

Waar je stappen zet,
Ontstaat grond.
Waar je samen stappen zet,
Ontstaat begaanbare grond.
Die grond zal je dragen.
Je kunt dan op weg gaan.
Zoekend zullen je voeten je richting bepalen.

Opgave voor deze reis is vanaf nu mogelijk en op een 
later tijdstip kunt u aanvullende informatie verwachten.

Namens ons team een hartelijke wandelgroet van 
Willie van de Brug  
geloofopreis@gmail.com 

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

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

Distributie: 
Annie en Frans Hanse   
email:       
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag 25 augustus 2015
Inleverdatum voor het oktober nummer is
dinsdag 29 september 2015

Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of 

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
 INGEKOMEN:
Fam. Veld          wijk 6
Dhr. N. Fehling         wijk 8
Mevr. L. van Gent        wijk 2

VERHUISD:
Fam. Buurman    naar    wijk 7/7
Fam. Coppoolse    naar  wijk 5/1
Dhr. G. de Gans    naar  wijk 1

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. Hut-van Loo    naar    wijk4

OVERLEDEN:
Dhr J.S. Duijhouwer       wijk 5

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

Datum Diaconie Bedrag Kerk Bedrag

3-5-2015 Missionair werk PKN 124,22 Cantorij 105,60
10-5-2015 Straatpastoraat Amersfoort 146,52 Landelijke kerken 111,35
17-5-2015 Moldavie project 199,00 Eredienst 118,72
24-5-2015 Kerk in Actie 
         Pinksterzendingsweek 233,90 Muziek en liturgie 176,26
31-5-2015 Hospice Nijkerk 152,37 Onderhoud gebouw  98,85
    
                        Totaal  856,01                            Totaal   610,78
 

Collectebeheerder José van Dasselaar

Voor een jonge vrouw , uit Hoevelaken, 
hulp gevraagd bij het leren van de Nederlandse taal.
Zowel  in geschrift als bij het spreken.
Zij spreekt onze taal al wel een beetje.
Haar naam is Eden Kidane.
Wie is bereid om haar te helpen?

Opgave bij :

Wilma v.d. Kuilen

Bij voorbaat dank namens Eden.

Het nieuwe rooster van de activiteitengroep 
wordt in de maand augustus via de mail ver-
spreidt. 
Wie geen e-mail adres heeft krijgt het rooster thuis 
gestuurd. Wij hopen iedereen na de vakantie weer 
gezond en uitgerust te mogen begroeten.

Ook beginnen we dan met een nieuwe activiteit en 
gaan we breien voor Moldavië voor kinderen van 0 
t/m 5 jaar. Voor deze groep kinderen is er weinig kle-
ding beschikbaar dus gaan we truitjes – sokken -mut-
sen – sjaals en handschoenen breien.

Doet u ook mee? Wij heten u van harte welkom.

Onze dank gaat uit naar de Eshofgemeente die ons 
financieel ondersteund.

Namens de activiteitengroep
Lien Vogel

Annie Hanse
Barbara Westein

Lenie van der Laan
Wilma v.d. Kuilen.

Rooster activiteitengroep 2015/2016.

Hulp gevraagd


