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Gedicht

OUDER WORDEN

Ik denk terug aan de voorbije jaren:

mijn haren werden grijs, mijn kracht nam af;

maar zoveel warmte heb ik kunnen sparen

omdat de Heer mij zoveel vreugde gaf.

Er is nog zoveel, dat ik door kan geven:

zoveel aan hoop, aan liefde, aan gebed,

zoveel dat ‘t leven waard maakt om te leven;

door God wordt niemand aan de kant gezet.

En nu de herfst van ‘t leven is gekomen

--de lente en de zomer zijn voorbij--

voel ik mij in Gods hoede opgenomen:

ook in de winter is Hij mij nabij.

Voor Hem is ieders leven zó van waarde

dat Hij het redden wil, zelfs uit de dood.

Ook in de strengste winter draagt de aarde

een nieuwe, groene lente in haar schoot.

Nel Benschop

Uit de verzamelde gedidhten: 
De stem uit de wolk
Uitgeverij:   Kok 



Zondag 22 januari 10.00 uur ds E. Boot
collecten:  eigen diaconie; 
onderhoud en exploitatie  van het kerkgebouw

Zondag 29 januari 10.00 uur ds E. Boot; bevestiging van ambtsdragers
Collecten:JOP - catechese en educatie; kerkblad Rondom de Eshof

Zondag 5 februari 10.00 uur drs  E. Idema (Amersfoort)
tienerdienst in Blits 
collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat;
Landelijk & Provinciaal Werk PKN

Zondag 12 februari 10.00uur ds E. Boot; viering van de maaltijd van de Heer
collecten:  Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
Ondersteuning  eigen gemeente

Zondag 19 februari 10.00 uur ds E. Boot; bediening van de doop
collecten: Missionair werk PKN; Cantorij/muziekinstrumenten 

Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdag  Open dienst Pauluscentrum; ds. E. Boot en Jan Heine  

Zondag 26 februari 10.00 uur Eerste zondag van de 40-dagentijd; ds E. Boot
collecten:  Kerk in Actie 40-dagen-tijd; Jeugd en jongerenwerk

19.00 uur Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 4 maart 10.00 uur Tweede zondag van de 40-dagentijd; ds B.F. van Veen (Utrecht)
tienerdienst in Blits
collecten:  Voorjaarszending Kerk in Actie; 
Instandhouding  Eredienst 

19.00 uur Vesper  Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 11 maart 10.00 uur Derde zondag van de 40-dagentijd; ds E. Boot
collecten:  Kerk in Actie 40-dagen-tijd;                              
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

19.00 uur Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Zondag 18 maart 10.00 uur Vierde zondag van de 40-dagentijd; ds E. Boot
Viering van de maaltijd van de Heer
Collecten: Kerk in Actie Diaconaat maart;                                  
Vorming & Toerusting

19.00 uur Vesper Collecte: Kerk in Actie 40-dagen-tijd

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda

WEEK 4
maandag 23 januari 20.00 uur "In de kring", Groot Middendorp 36
dinsdag 24 januari 20.00 uur Wijkteam 8, Bijenvlucht 8
woensdag 25 januari 19.30 uur Classicale vergadering, De Fontein, Nijkerk

20.00 uur College van Rentmeesters, de Eshof
20.00 uur Commissie Vorming & Toerusting, Lindenhof 18

donderdag 26 januari 13.30 uur Reiscommissie, Boekweitveld 18
20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

vrijdag 27 januari 19.30 uur Diaconaal project Grace Home 2012, de Eshof

WEEK 5
maandag 30 januari 20.00 uur "De zin van het bestaan"(2), de Eshof

"In de kring"(5) Groot Middendorp 36
dinsdag 31 januari 20.00 uur "Workshop zingen en vieren met de kleinsten"(2), de Eshof
donderdag 2 februari 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 6
maandag 6 februari 20.00 uur Jan de Moel "Wat is 'typisch' katholiek/christelijk?" Pauluscentrum
dinsdag 7 februari 20.00 uur Marieke Idema "Diagnose dementie en dan….", de Eshof

20.00 uur Instructie basiscatechese. De Eshof
Woensdag 8 februari 20.00 uur Studiekring(5), De Wetering 8

WEEK 7
maandag 13 februari 14.00 uur Wijkteam 4, Tabaksschuur 7 A, Amersfoort

20.00 uur "De zin van het bestaan"(3), de Eshof
dinsdag 14 februari 20.00 uur "Workshop zingen en vieren met de kleinsten"(3), de Eshof
woensdag 15 februari 20.00 uur Doopgesprek, Groot Middendorp 11
donderdag 16 februari 20.00 uur Diaconie, de Eshof

20.00 uur 'Duurzaamheid als vorm van beschaving'(1), de Eshof

WEEK 8 
donderdag 23 februari 19.30 uur Moderamen, de Eshof

20.00 uur 'Duurzaamheid als vorm van beschaving'(2), de Eshof 

WEEK 9
maandag 27 februari 20.00 uur 'De zin van het bestaan'(4), de Eshof
donderdag 1 maart 20.00 uur Hester Beukers, "Gedetineerd, dus schuldig?", de Eshof

WEEK 10
maandag 5 maart 20.00 uur Wijkteam 2, Akkermaalshout 11 
donderdag 8 maart 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

19.45 uur Documentaire "Pink Saris", de Eshof (alleen voor vrouwen)
20.00 uur Inleiding op de Mattheüs Passion, Pauluscentrum



Uit de gemeente
ZIEKEN
Wim van Hattem (Sportweg 53) moest in november
een operatie aan de aorta ondergaan. Gelukkig ging
alles goed en mocht hij snel naar huis om te herstellen.

Dirk van Sloten (Doorniksland 6) is in Nieuwegein
geopereerd en heeft een nieuwe ICD gekregen. Hij
mocht tot zijn verrassing voor de Kerstdagen alweer
naar huis.

Joke Dekker-van den Hazel (Lindenhof 12) was eind
december enkele dagen in het ziekenhuis. Ze bleek een
virus op haar evenwichtsorgaan te hebben. Gelukkig
was er niets in haar hoofd aan de hand en kon ze na
onderzoeken naar huis. Daar herstelt ze traag, onder
meer omdat er ook een longontsteking bij kwam.

Rie Bloklander-Glas (Lindenhof 20) is op de helft van
het aantal kuren tegen de Non-Hodgkin. Over enkele
dagen wordt bekeken of de medicijnen effect hebben;
de uitslag van dat onderzoek is op het moment dat ik
dit schrijf nog niet bekend.

Joop Keur (Haverhoek 3) heeft goed bericht gehad na
de CT-scan: de uitzaaiingen zijn geslonken. De chemo-
therapie doet goed werk. Hij gaat door voor nog drie
kuren. Wel zal zijn vermoeidheid toenemen en de
weerstand verder afnemen, waar de arts indien nodig
een bloedtransfusie voor kan geven.

Met Henk Bousema (Pastoorakker 18) gaat het redelijk
goed. Hij heeft bijna geen medicijnen meer tegen de
pijn. Met de fiets gaat hij er af en toe op uit om bood-
schappen te doen. Hij moet het zien te rooien met
beperkte energie en vaak rusten, maar probeert er het
beste van te maken.

Wim van Ravenhorst (Lagebrinkerweg 38) verblijft
inmiddels een maand in De Hoogstraat in Utrecht.
Sinds een dwarslaesie in januari 1999 is hij gedeelte-
lijk verlamd. Na een lange periode van ontstekingen,
waar hij door kwam ondanks het feit dat hij een bacte-
rie heeft die resistent is voor antibiotica, moet hij nu
een lange tijd liggen zodat de doorligwond op zijn rug
kan genezen. De verwachting is dat het maanden gaat
duren. Afleiding voor hem zijn bezoeken en post; voor

wie hem een kaart wil schrijven is dit het adres:
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandtkade
10, 3583 TM Utrecht.

Ronald van de Poll ('t Viertel 27) kreeg vlak na oude-
jaarsdag een flinke schrik. Hij voelde zich niet goed en
werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gedotterd
is; er is een stent in een bloedvat bij zijn hart geplaatst.
Ronald maakt het nu goed, hij is weer aan het werk en
begint deze dagen aan revalidatie.

Maria Krijkamp-van Zijl (Beukenlaan 5) verblijft tij-
delijk in streekverpleeghuis Zilverschoon nadat ze
thuis gevallen is. Gelukkig heeft ze niets gebroken en
blijkt ze voor haar 89 jaar goed gezond te zijn, maar
thuis herstellen ging helaas niet. Vermoedelijk zal ze
nog enkele weken in Zilverschoon blijven. Voor wie
haar wat wil laten horen is dit het adres: Vetkamp 85,
3862 JN Nijkerk (kamer 423, afd. Klaproos). 

Anneke van der Herberg-Bison (Beethovenlaan 31)
bracht noodgedwongen de Kerstdagen door in het zie-
kenhuis met een darmontsteking. Inmiddels is ze weer
thuis en moet daar in de komende maanden verder her-
stellen. Namens haar wil ik iedereen bedanken voor de
kaart en de bloemen die ze uit de Eshof heeft ontvan-
gen en die ze als warme aandacht heeft ervaren.

Jan Vogel (Tabaksland 12) heeft eind november een
heftige ervaring gehad: onderweg naar zijn werk kreeg
hij een hartinfarct. Hij heeft een dotterbehandeling
ondergaan en doet het nu kalm aan; deze dagen begint
hij aan een revalidatieprogramma. 

Alke Rosbergen-de Vries (Elzenlaan 34) heeft een
kleine urologische ingreep ondergaan in het zieken-
huis. Ze blijft intussen onder controle bij de neuroloog,
die haar nek in de gaten houdt. Door beknelde zenu-
wen in haar nek heeft Alke snel last van duizeligheid
en moet ze alert zijn op al haar bewegingen.

Van harte aan ieder die met (gezondheids-)problemen
te maken heeft een hoopvol begin van het nieuwe jaar
gewenst. Dat het een goed jaar mag worden waarin
aandacht voor elkaar leed draaglijk maakt.
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ASSISTENT
In het kerkblad van oktober stond een oproep voor een
'persoonlijke assistent': iemand die mij zou gaan hel-
pen bij het administratieve werk en bij verschillende
regeltaken. Daar heeft Kees van Rietschoten op gere-
ageerd. Hij is inmiddels, nadat hij voldoende was her-
steld van zijn blaasoperatie, volop aan de slag gegaan.
En het voelt wel heel luxe, hoor! Voortaan maakt Kees
de pagina's voor de Rondom waarop de kerkdiensten
en de agenda zijn vermeld. Graag dus alle vergaderin-
gen voortaan (ook) aan Kees doorgeven. Hij houdt een
aantal dingen bij, zoals wanneer contactpersonen
beginnen met hun werk of ermee eindigen. We hebben
ook bedacht dat hij in de toekomst een deel van het
bezoekwerk in mijn agenda zal inplannen. En op ter-
mijn kan hij de liturgieën voor gastpredikanten gaan
bewerken en printklaar maken. Zo zijn er vast nog wel
meer taken die hij kan gaan doen en die mij werk uit
handen nemen. 
Een goede samenwerking! En door Kees' ervaring op
het gebied van Office-programma's kan ik nog een
boel leren.

FELICITATIES
Op 7 december kregen Kasper en Heidi van Sloten-
van Ginkel (Groot Middendorp 11) een zoon en kreeg
Thijs een broertje: hij heet Sem. We kennen die naam
uit de bijbel, zo heette de oudste zoon van Noach;
'faam' betekent ze. En op 19 december kregen Maarten

en Diana Kneppers-Doornekamp (Livingstonelaan
404, Utrecht) een dochter en kreeg Iris een zusje: zij
heet Anne Christina Martine. Beide nieuwe wereldbur-
gers zullen gedoopt worden op 19 februari, samen met
Milan van Dasselaar. Verderop in het kerkblad staat
meer over hen te lezen.
Op 30 december werden Sierou en Arjan de Vries-van
der Weide (Meerveldlaan 4) de gelukkige ouders van
Tijmen Berend. Tijmen zal op Paasmorgen, 8 april
worden gedoopt, samen met Coen van Doorn.
Ouders, namens de Eshofgemeente van harte gelukge-
wenst met elkaar!

Nico en Marjan van Wageningen-van Geer
(Oosterdorpsstraat 9) gedachten op 17 december dat ze
veertig jaar waren getrouwd. Dat aantal jaren bereikte
het echtpaar Van Reenen-de Wit (Julianalaan 93) op 22
december. Jan en Sien van Uffelen-Dokter (Frans
Tromplaan 34) waren op diezelfde dag vijfenveertig
jaar officieel een paar. En Henk en Atie van den Top-
Leeuwis (Veenlanden 6) gedachten op 29 december
dat ze vijfenveertig jaar lief en leed delen.
Bruidsparen, van harte gefeliciteerd namens de
Eshofgemeente. En goede uren, dagen, maanden en
jaren samen voor de toekomst gewenst.

Ellie Boot

Van de redactie
"Het wordt een onzeker jaar" kopten de kranten eind december. Maar hebben we ooit een jaar beleefd waarvan
we van te voren zeker wisten hoe het zou verlopen?
Vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte, oorlog en vrede, luxe en gebrek; Het kan allemaal op ons pad komen.
Onze voorouders in de 19e eeuw kenden deze situatie ook maar zongen niettemin
"Wat de toekomst brengen moge……"
Ik moest aan dit laatste denken toen ik van een ouderling vernam dat er een rubriek in ons kerkblad komt van
interviews met als thema "Ik geloof het wel"
Mag ik u namens onze redactie allemaal gezondheid en tevredenheid wensen in dit nieuwe onzekere jaar?

Fokke Kooistra
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In de Rondom van oktober 2011 heeft u kun-
nen lezen dat kerkdiensten van 'de Eshof' nu
ook rechtstreeks of later in de week te belui-
steren zijn via internet. 
Naast een kleine duizend kerken in Nederland bieden
ook wij deze mogelijkheid voor hen die (tijdelijk)
niet in staat zijn om de kerkdienst in de Eshof bij te
wonen.

Voor bezitters van een computer met internetverbin-
ding is het eenvoudig. U gaat naar 
www.kerkdienstgemist.nl 
en klikt via Gelderland en Hoevelaken op 'de Eshof'. 
Als u niet beschikt over een computer bent u aange-
wezen op een zgn Lukaskastje. Bij vijf gemeentele-
den is het Lukaskastje inmiddels thuis geïnstalleerd.
Hebt u geen computer en wilt u ook thuis een
Lukaskastje geïnstalleerd hebben om de kerkdiensten
te volgen, neem dan contact op met uw wijkteam.

Om een kerkdienst thuis echt te kunnen meebeleven,
is een liturgie noodzakelijk. Gemeenteleden die de
dienst via internet volgen, kunnen de liturgie op de
website van 'de Eshof' vinden 
(www.pgdeeshof.opweb.nl).
De liturgie staat in het besloten deel, dus het is nood-
zakelijk om u te laten registreren. Klik op 'inloggen'
en volg de aanwijzingen op het scherm. Ook is het
mogelijk om de liturgie per e-mail te ontvangen.
Toezending gebeurt meestal op vrijdag. Als dit uw
voorkeur heeft, meld dit dan bij Jan Baas of Ellie
Boot.

Voor gemeenteleden met een Lukaskastje zullen we
proberen de liturgie op vrijdag of zaterdag  thuis te
bezorgen. Mocht iemand het leuk vinden om elke
vrijdag of zaterdag een rondje in Hoevelaken te fiet-
sen, laat hij of zij zich melden bij Jan Baas.

Frits Harmsen.

KERKDIENSTEN VAN 'DE ESHOF'
THUIS TE BELUISTEREN VIA INTERNET

Zoals u verderop in deze ‘Rondom’ in het arti-
kel ‘Van de kerkeraad ...’ kunt lezen, is de
kerkenraad is akkoord gegaan met de nota
'kunst in de kerk'.

Kunst en geloof zijn van oudsher nauw met elkaar ver-
bonden. In vroeger tijden werd kunst voornamelijk
gebruikt om de christelijke boodschap over te brengen.
Vanwege de ongeletterdheid van de bevolking werden
in bijbels plaatjes opgenomen en kerkgebouwen voor-
zien van glas-in-loodramen, beelden en schilderingen.
Kunst en geloof is dus van alle tijden.

Kunst in de Eshof is niets nieuws. Er zijn permanente
kunstuitingen van Cees Otte en af en toe worden kun-
stuitingen aangebracht ter gelegenheid van een bepaald
moment, b.v. startzondag. Ook in achtereenvolgende
beleidsplannen werd aangegeven dat 'kunst van belang
is als uiting van het onzegbare'.

De kerkenraad achtte derhalve de tijd gekomen om
meer invulling te geven aan het begrip 'kunst in de
Eshof' en heeft het volgende besloten.
Voor exposities is de noord- en oostwand van de kerk-

zaal beschikbaar (de wand aan beide zijden van de
gedachtenishoek). De kerkenraad heeft als belangrijke
voorwaarde gesteld dat exposities ingebed moeten zijn
in kerkelijke activiteiten en verrijkend moeten zijn
voor het gemeenteleven. Daarbij komt dat de exposi-
ties geen overheersend karakter mogen hebben. De
ruimte is en blijft een kerkzaal en mag geen expositie-
ruimte worden. Exposities hebben dus een tijdelijk
karakter en moeten beperkt blijven tot 3 tot 4 exposi-
ties per jaar. 
Het bezichtigen van exposities is in principe mogelijk
op tijden dat de kerk is geopend, maar afhankelijk van
de expositie kunnen hierover afspraken worden
gemaakt.  Uiteraard dienen met exposanten afspraken
te worden gemaakt over vervoer, verzekering en overi-
ge van belang zijnde zaken. Het moderamen is aan-
spreekpunt.

Onlangs merkte een predikant in het blad Woord &
Dienst op, dat 'het Woord pas gaat spreken als het
Beeld geworden is'. De kerkenraad hoopt dat dit ook
gaat gelden voor exposities in de Eshof.

Kunst in de Eshof



Van harte aanbevolen door de
diaconie, collectes jan/febr.2012     
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15 januari Oecumene PKN
Wereldwijd bidden: De aanslag in Noorwegen van 22
juli 2011. Meer dan zeventig mensen vonden de dood
in Oslo en op het eiland Utoya. Het overgrote deel van
hen was nog geen twintig jaar oud. Een teken van
medeleven in de vorm van een brief aan de Kerk van
Noorwegen werd verstuurd. Een uiting van oecumene,
want oecumene is meeleven over grenzen heen. De
Kerk van Noorwegen reageerde met de dank voor het
medeleven en schreef: 'we hebben ons geen moment
alleen gevoeld'. Oecumene is solidariteit, het is elkaar
bij staan in tijden van nood. Maar via oecumene
gebeurt nog meer! Dankzij een wereldwijd kerkelijk
netwerk kan bijvoorbeeld noodhulp worden verleend.
Via dit netwerk kunnen we delen in elkaars vreugde en
verdriet, elkaar horen bidden en zingen en creëren we
eigentijdse manieren om jongeren te betrekken bij het
geloof. 

Onze eigen diaconie op 22 januari:
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving;
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moei-
lijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en
soms zelfs hard nodig.

29 januari JOP  Leren is investeren:
Via het Jeugdwerk wil de Protestantse Kerk nieuwe
generaties leren over het geloof en hen zelf laten ont-
dekken wat het geloof voor hen betekent. Het
Jeugdwerk van de Protestantse Kerk traint catecheten
en maakt uitdagende catechesematerialen. Het
Toerustingscentrum 
en het Jeugdwerk willen het cursuswerk in stand en
betaalbaar houden én nieuwe materialen ontwikkelen,
waardoor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen
geraakt worden. Uw steun daarbij is onmisbaar. 

5 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat. Zijn
oogst is geslaagd! De Sahel is een van de armste
regio's van Afrika. In Burkina Faso zijn middagtempe-
raturen van 45 graden geen uitzondering meer. De
zeldzame regenbuien zijn zo intens dat het water alles
wegspoelt. Toch wordt de Sahel groener en slagen de
boeren in dit woestijngebied er steeds beter in om hun
land te bebouwen. Dat komt mede door de landbouw-
ontwikkelingsorganisatie ODE, waarin tien kerken ver-
enigd zijn. Zij helpen de boeren met advies en zaad,
maar ook met gezondheidszorg en microkredieten. In
de afgelopen jaren heeft ODE al 42 dorpen geholpen.
De komende drie jaar wil ODE haar werk uitbreiden in
26 andere dorpen. Maar er staan nog 420 boeren op de

wachtlijst, gewoon omdat er te weinig geld is. Kerk in
Actie wil die boeren ook helpen. Daarom is de collecte
voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie o.a.
bestemd voor het werk van ODE. Helpt u mee?

12 februari Stichting Hulpdienst Hoevelaken:
Een fantastische plaatselijke stichting: Zij staan klaar
met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of
ziekenhuis, waarbij ze u ook, desgewenst, bij het art-
senbezoek willen begeleiden. Hulp bij het boodschap-
pen doen. Hulp om uw betalingen op een rijtje te hou-
den. 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 stichting ontvangt
geen subsidie en onze steun wordt enorm gewaardeerd.

19 februari  Missionair werk PKN. Help de
Nieuwe kerk op IJburg De Amsterdamse wijk
IJburg heeft met de komst van ds. Rob Visser een kerk
gekregen, die er eerst niet was. Samen met de bewo-
ners van de nieuwe wijk is hij aan het ontdekken wat
voor kerk bij de wijk past en hoe deze vorm kan krij-
gen. Elke zondag komt er nu een groep mensen samen
in een gebouw dat de naam 'De Binnenwaai' heeft
gekregen. Het zijn mensen die Rob Visser op straat is
tegengekomen. Een kerk in de startblokken, voor de
mensen in de wijk. De Protestantse Kerk hoopt in
meer plaatsen in Nederland een kerk te realiseren die
er niet meer is, of nooit geweest is. Daarom is uw
steun aan de collecte zeer welkom!

Zondag 26 februari 2012 1e zondag 40dagentijd :
Voor de verandering weer even kind zijn 
Wist u dat maar liefst een op de drie vluchtelingen die
naar Nederland komt jonger is dan achttien jaar? Deze
kinderen zijn vaak gevlucht uit landen waar oorlog is.
Eenmaal in Nederland aangekomen, is hun leven nog
steeds angstig en onzeker. Mogen ze blijven of moeten
ze weer terug? Eigenlijk leven deze kinderen een leven
van een volwassene. Daar wil stichting De Vrolijkheid
verandering in brengen. Door leuke creatieve dingen
met de kinderen te ondernemen, kunnen deze kinderen
gewoon weer even kind zijn. Kerk in Actie ondersteunt
deze stichting. Wij bevelen de collecte van harte bij u
aan   
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Grace Home -
Even voorstellen………

JESSICA
Mijn naam is Jessica.  Ik ga naar India omdat ik con-
tact met mensen erg leuk en interessant vind, en ik
vind het dan ook super gaaf om contact te hebben met
mensen die een compleet ander leven hebben dan
ikzelf. Ik ga om met hen praten,  om te horen wat zij
meegemaakt hebben en natuurlijk ook om hen te hel-
pen!  Ik hoop dat er een vriendschap zal ontstaan,
zowel bij de mensen in India, maar ook in  de groep
onderling. Ik vind het
leuk om met zo'n grote
groep op reis te gaan. Je
leert elkaar goed kennen,
en je bent er voor elkaar
wanneer het moeilijk is.
Dat vind ik mooi.
Stiekem ga ik ook een
beetje voor mij: ik hoop
veel te leren over anderen,
mijzelf en de rest van de
wereld.

FRANK
Ik ben Frank van den Heuvel en ik ben 15 jaar oud. Ik
zit op Mavo Muurhuizen, dat is een school in
Amersfoort waar ze VMBO-T geven. Ik ga mee met

dit project omdat ik
het leuk vindt om
andere mensen te hel-
pen en dingen te zien
van de wereld. Met
dit  project doe ik het
allebei. Als we daar in
het opvang huis zijn
wil ik graag leuke
dingen met de kinde-
ren doen en meubels
maken, zoals: tafels,

stoelen, banken en kasten.  Ik kijk er vooral naar uit
als we met één hechte groep naar India gaan en daar te
helpen en met een goed gevoel terug te gaan met het
idee dat we echt iets hebben gedaan voor de mensen
daar. Het lijkt me lastig om echt een tafel te timmeren
en te zagen. Aangezien ik dat niet vaak doe, heb ik er
geen ervaring mee om een perfecte tafel te maken.

NIENKE
Mijn naam is Nienke Meijer en ik ben 17 jaar oud. Ik
doe MBO Zorg en Welzijn. Ik wil later met gehandi-
capte kinderen of ouderen werken. En door deze kans
om met kinderen die in India zijn en die het niet zo

luxe als wij hebben is
dit hopelijk een leer-
zame ervaring. En
zo'n kans om kinde-
ren te helpen die het
minder hebben krijg
je niet zo snel. We
zijn al druk bezig om
met acties geld in te
zamelen. Hierdoor
hoop ik ook dat we
een hechte groep
worden.  Ik zal het
soms wel in India moeilijk hebben. Want het is heel
anders dan het luxe Nederland. Ze leven heel anders
dan wat wij hebben maar dat wordt ook een mooie uit-
daging. Ik heb wel films gezien wat zich afspeelt in
India maar dat was de luxe kant van India. En nu heb-
ben we 3 films gezien hoe het daar in de sloppenwij-
ken is en dan krijg je een heel ander beeld van India.
Ik heb heel erg zin in het hele project Grace home!

ELLIE
Mijn naam is Ellie Boot : en ik ben de oudste van de
groep die in december 2012 naar Grace Home gaat: 48
alweer. Om verschillende redenen ga ik graag als
begeleider met dit diaconale project mee. In de eerste
plaats vanwege alle medereizigers. Gaandeweg het
proces van fondswerving en teambuilding groeien de
groepsleden naar elkaar toe. Ik geniet ervan om een
tijd lang met  zo'n groep enthousiaste jongelui op te
trekken, stukje bij beetje iedere India-ganger te leren
kennen en te merken wat dit project met ieder van ons
doet. In de tweede plaats zie ik ernaar uit pastor John
Kalathil te ontmoeten. Hij lijkt me een bevlogen mens,
evenals de andere medewerkers die Grace Care gaande

houden. Tenslotte zie
ik uit naar de kennis-
making met de kinde-
ren en de Indiase
samenleving. Met
gemengde gevoelens:
ik denk dat ik tegen
armoede kan, maar ik
weet niet of ik opge-
wassen ben tegen uit-
zichtloosheid. Zullen
we veel van dat laat-
ste tegenkomen…?



Surf Volleybal Anders Toernooi en
Grace Home
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Tijdens de kerstvakantie organiseerde volleybalvereniging Surf uit Hoevelaken voor de tweede
keer het Surf Volleybal Anders Toernooi. Het project Grace Home heeft dit jaar meegeholpen
met het organiseren van dit toernooi en waren de scheidsrechters. Zij waren goed te herkennen
aan hun paarse T-shirt. Het toernooi heeft een € 700,- opgebracht. Dit is natuurlijk fantastisch!

Het toernooi bestond uit 5 verschillende volleybal spelen. Op twee velden werd er black light
volleybal gespeeld. Het hele veld was dus afgeplakt met fluorescerende lijnen en black lights.
Verder was er op een veld blindvolleybal. Ook was er tennisvolleybal, hier werd er gespeeld
met een stuiter en met 1 persoon in het veld. Natuurlijk was er ook op een veld gewoon vol-
leybal, waarbij alles mocht. Voor de mini´s en de jeugd was er nog een extra spel tafel volley-
bal, dit houdt in dat er op een tafeltennistafel met een volleybal overgespeeld wordt via rond
om de tafel. 

Dinsdagavond 27 december stonden 40 senioren te popelen. Het was een zeer geslaagd toer-
nooi. De senioren hadden heel veel plezier; het was een gezellige boel tussen de volleyballers
en de niet-volleyballers.

Woensdag 28 december traden de mini´s en de jeugd aan; 84 kinderen en respectievelijk 50
jongeren hadden zich opgegeven! Er waren veel kinderen van de basisscholen, die niet op vol-
leybal zitten. Dit maakt het extra leuk en gezellig! Vanuit de projectgroep organiseerden wij
een loterij. Wij hebben leuke reacties gekregen van de kinderen en de ouders. Kortom het was
een goed georganiseerd en geslaagd toernooi!

Wij willen graag de volleybalvereniging Surf van harte bedanken!

Celine van den Heuvel
Gace Home

Diaconaal projectteam 2012
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Grace Home op stoom!
Het project Grace Home komt goed op stoom,
mede dank zij het diaconaal project. De ker-
stacties zijn met goed succes afgerond en heb-
ben gezamenlijk rond de €5000,- opgebracht.
Dat is een mooie prestatie en we willen ieder-
een bedanken die hieraan een steentje heeft
bijgedragen. Er is weinig tijd om stil te staan.
Ook de eerste maanden van het nieuwe jaar
staan voor het project bol van de activiteiten.
Er staat een projectreis naar Grace Home in
India gepland. Het project gaat bijdragen aan
de viering van Internationale Vrouwendag in
Hoevelaken. En er wordt een plan de cam-
pagne gemaakt met de jongeren voor alle
teambuilding en sponsor acties in het voor- en
najaar. Het project krijgt ook steeds meer een
gezicht op de website van de Eshof. Kijk eens
een keer op www.gracehome.nl.

PROJECTBEZOEK
Eind februari gaan Wim en Mieke van Vliet, Monirah
Schep en Gerwin Duine naar Pastor John om met hem
de voortgang van het project door te nemen. Wim wil
vanuit de ZWO nauw betrokken zijn bij het werk van
Pastor John en invoelen waar het project over gaat. Dit
is een kans waar hij al een poosje op wacht en die nu
invulling krijgt. Monirah Schep is de reiscoördinator
van Livingstone (www.livingstonereizen.nl).
Aangezien Livingstone twee groepsreizen naar Grace
Home op het programma heeft staan, wil Monirah
graag een keer meereizen met ons team om persoonlijk
het project te bezoeken. Zij is verantwoordelijk voor
de organisatorische aspecten van al hun groepsreizen.
Wij zijn blij met de duurzame betrokkenheid van
Livingstone aan Grace Home. Via deze organisatie
hebben wij als Eshof onze eerdere diaconale projecten
in Oost-Europa (Roemenië, Oekraïne en Moldavië)
gedaan.

INTERNATIONALE VROUWENDAG
Esther Duine heeft vanuit het projectteam contact
gezocht met de lokale afdelingen van Vrouwen van Nu
en Amnesty International in Hoevelaken om samen op
te trekken met de viering van Internationale
Vrouwendag. Op dit moment werkt een comité
bestaande uit vertegenwoordigers van Vrouwen van

Nu, Amnesty International en het project Grace Home
aan een programma dat geheel in het teken van het
project staat. Empowerment van vrouwen in achters-
tandssituaties in India loopt als een rode draad door de
avond heen. Op donderdag 8 maart kunnen is er vanaf
20.00 uur voor alle vrouwen van Nijkerk een werve-
lend programma met onder andere bijdragen vanuit de
Grace Home teams. Volg de  berichtgeving op de
Eshof-website, Zondagsbrief en Nijkerk Nu voor actu-
ele informatie. 

ACTIES DIACONAAL PROJECT GRACE
HOME 2012
De jongeren van het diaconaal project Grace Home
2012 gaan ook de komende maanden volop aan de
slag met de voorbereidingen van hun reis. De
Nieuwjaarsduik was verfrissend en versterkte het
teamgevoel; opstaan om 9.00 uur om op 1 januari om
12.00 uur een duik in de Noordzee te nemen, dat doe
je niet voor jezelf! Het team is dus klaar voor de
komende acties. Op stapel staan o.a. de welbekende
24-uurs actie met Pasen, de bijdrage van het team aan
de jaarlijkse Eshof- rommelmarkt en activiteiten, zoals
auto's wassen. Teambuilding en voorbereiding van
onze reis naar India vult ook een belangrijke plek in
onze agenda in.  We gaan hier als team onder andere
mee aan de slag op zondag 12 februari na de kerk-
dienst. Eén van de hoogtepunten zal het Skype-contact
zijn  met pastor John en enkele van de Grace Home
kinderen. 

WEBSITE PROJECT
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de website
van Grace Home welke is ingebed in de website van
de Eshof. Op de website is algemene informatie te vin-
den over het project evenals nieuwsberichten en een
blog. De website is altijd actueel en biedt inzicht in de
laatste stand van zaken en de recente activiteiten die
hebben plaatsgevonden. Van de meeste activiteiten,
zoals de levende kerststal, het volleybaltoernooi en de
Nieuwjaarsduik zijn mooie foto's beschikbaar, die we
ook op de website hebben gezet (www.gracehome.nl). 

Namens het projectteam Grace Home en het diaconaal
projectteam 2012,

Gerwin Duine



AFTREDEN VAN AMBTSDRAGERS EN 
CONTACTPERSONEN
Helaas moeten we van een aantal ambtsdragers
afscheid nemen deze maand.
Alle drie onze jeugdouderlingen zijn aan het einde
van hun ambtstermijn gekomen: Arjan de Vries,
Kirstin Siteur-Reiling en Annemieke Huurdeman-van
Rietschoten. Met veel inzet en enthousiasme hebben
ze de afgelopen jaren met de jeugd van onze gemeen-
te opgetrokken. Het begon eigenlijk allemaal al vóór-
dat ze ambtsdrager werden: de kampen van de basis-
catechese werden al enkele keren door hen georgani-
seerd.
Tijdens hun ambtsperiode hebben ze de tienerdien-
sten voortgezet. We hopen dat die ook in de toekomst
door zullen kunnen gaan. Bij deze de oproep: wie
voelt ervoor om eens in de maand aan een viering
met tieners vorm te geven? Kom je melden!
Daarnaast zag het 'Rondje van de Kerk' het daglicht,
waar maandelijks op vrijdagavond veel jongeren naar
toe zijn gekomen en is er een aansprekende jeugdmu-
sical van de grond gekomen. Ook organiseerde de
jeugdraad onder meer het Glühweinfestijn, dat sinds-
dien jaarlijks na afloop van de kerstnachtdienst wordt
georganiseerd.
Het was een vruchtbare periode. Verschillende leuke
logo's werden ontworpen waar opvolgers zo gebruik
van kunnen maken. Ook in het privéleven van de
jeugdouderlingen was deze periode vruchtbaar: alle
drie kregen ze gezinsuitbreiding! We hopen van harte
dat anderen hun werk voort zullen willen zetten.
Ook van één van de wijkouderlingen moeten we
afscheid nemen: Joop Keur zal per eind januari stop-
pen als ouderling van wijk 2. Niet geheel vrijwillig,
want wanneer hij geen problemen met zijn gezond-
heid had gekregen was hij er nog niet mee opgehou-
den. Joop is al met al in zijn leven vijfentwintig jaar
ambtsdrager geweest in achtereenvolgens Purmerend,
Leusden en Hoevelaken. Een enorme prestatie!
Arjan, Annemieke, Kirstin en Joop, namens ons allen
heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor de
Eshofgemeente hebben betekend!

Het lijkt ons goed om hier ook de contactpersonen te
noemen, die de afgelopen tijd gestopt zijn met hun
functie. Hanneke van Doorn is bijna drie jaar contact-
persoon geweest in wijk 1.
Ook Janny Dammingh is gestopt als contactpersoon
(wijk 9), zij is dat één jaar geweest en is gestopt van-
wege haar nieuwe taak als pastoraal medewerker.
Joke van der Pol heeft acht jaar en Beate Coppoolse

heeft twee jaar lang het wijkteam van wijk 5 draaien-
de gehouden. Jan van de Rovaart was zes jaar con-
tactpersoon in wijk 3 en Herma Hulsebos-Korpel was
acht jaar contactpersoon in wijk 2.
Hanneke, Janny, Joke, Beate, Jan en Herma: van
harte bedankt voor jullie inzet, al die jaren!

NIEUWE OUDERLING EN 
START PASTORAAL MEDEWERKER
Op zondag 29 januari is het halfjaarlijkse moment
waarop we nieuwe ambtsdragers bevestigen in het
ambt. Eén lid uit onze gemeente zal in de eredienst
naar voren treden om mee te gaan helpen met het
bestuurlijke werk en de pastorale zorg voor de
Eshofgemeente. En één persoon zal in ons midden
een gelofte van geheimhouding afleggen, waarna ze
als pastoraal medewerker aan het werk zal gaan.
De eerste is Hannah Wicherink-van der
Herberg. Ze schrijft:

"Op zondag 29 januari hoop ik bevestigd te worden
als ouderling voor wijk 5.
Voordat dat gebeurt, wil ik mij eerst aan u voorstel-
len.
Ik ben Hannah Wicherink, getrouwd met Jan Willem
en samen zijn wij de ouders van Michiel en Saskia,
Wij wonen sinds 1976 in Hoevelaken, aan de
Julianalaan 53. Wij zijn echter pas sinds 2004 lid van
de Eshof.
Daar is een kerkelijke weg aan voor af gegaan.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de Vrijgemaakt
Gereformeerde Kerk, waarna ik op mijn 19e overge-
gaan ben naar de Nederlands Gereformeerde Kerk,
waar ik toen ook belijdenis heb gedaan. Jan Willem
en ik zijn in 1976 daar ook getrouwd en onze kinde-
ren zijn daar gedoopt en hebben hun jeugd daar door-
gebracht.
Natuurlijk heeft deze kerkelijke weg invloed op mij

Kerkdienst en liturgie
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Kerkdienst en liturgie
gehad. Ik hoop, dat ik er in geslaagd ben uit beide ker-
ken het goede mee te nemen. Mijn stelling is namelijk,
dat er met beide kerken niets mis is, maar dat ik er niet
paste.
Dus sinds 2004 ben ik lid van de Eshof, waar ik mij na
al deze jaren prima thuis voel.
Mijn beslissing om ouderling te willen worden heeft
even geduurd. De afgelopen jaren hebben voor mij
veel bestaan uit mantelzorg, wat over het algemeen
fijn was om te doen, maar soms ook wel minder fijn
en daardoor ook wel zwaar. Nu heb ik die zorg niet
meer, wat echter ook betekent dat ik de afgelopen
jaren veel afscheid heb moeten nemen van mensen, die
ons zeer lief waren.
Dit betekent echter ook, dat er nu weer tijd is voor
andere dingen, zoals het ouderlingschap.
Mijn beweegredenen om ouderling te willen worden
zijn in de eerste plaats, dat ik pastoraal werk binnen de
kerkelijke gemeente van zeer groot belang vind.
Omzien naar elkaar is eigenlijk een van de belangrijk-
ste peilers waarop een gemeente gebouwd is. Daar wil
ik graag mijn bijdrage aan leveren. Om de mensen te
blijven betrekken bij het kerk-zijn, iedereen te laten
weten dat hij of zij er bij hoort, maar ook dat ieder, op
welke manier dan ook, belangrijk is. De een kan niet
zonder de ander. Dat geldt niet alleen voor de ambts-
dragers, maar voor ieder lid van onze kerkgemeen-
schap.
Ook in de kerkenraad, de wat organisatorische kant
van het werk, wil ik mij inzetten, daar, waar ik van
belang kan zijn.
Tenslotte. Ik verheug mij er op om dit werk samen te
gaan doen met het wijkteam, waarin ik de afgelopen
maanden al mee mocht lopen. Daar heb ik al ervaren,
dat ik dit werk niet alleen hoef te doen, maar met een
fijn, gemotiveerd team, waardoor ik alle vertrouwen in
de toekomst heb."

De tweede is Janny Dammingh-Bendijk. In
het vorige kerkblad heeft ze zichzelf al voorge-
steld en haar motivatie gegeven waarom ze pas-
toraal werk in onze gemeente wil gaan doen.
Janny wordt daartoe speciaal toegerust. Naast het
pastorale werk zal ze geen bestuurlijke taken ver-
vullen. We hopen dat we in de toekomst meer
mensen de training kunnen laten doen, die Janny
nu bijna heeft afgerond.

DOOP OP 19 FEBRUARI
In de eredienst van 19 februari zullen drie kleine kin-
deren gedoopt worden. Op de foto's kunt u hen, samen
met een zus of met het hele gezin, zien. Alle doopou-
ders schreven weer een stukje waarmee ze zichzelf
introduceren en iets vertellen over de betekenis van de
doop voor hen persoonlijk:

"Wij zijn Jeffrey en Jennie van Dasselaar.
Jeffrey komt van huis uit, uit Hoevelaken en Jennie
komt uit Amersfoort.

Wij zijn in 2006 getrouwd en zijn toen ook getrouwd
in de Eshof. Wij zijn toen gaan wonen in Amersfoort
Nieuwland en zijn lid gebleven van de Eshof. In
december 2007 is onze dochter Yara geboren en zij is
toen later gedoopt in de Eshof. In april 2011 zijn wij
verhuisd naar Amersfoort Vathorst. 10 november 2011
is onze zoon Milan geboren en hem willen we ook
weer graag laten dopen in de Eshof.
De doop betekent voor ons dat je Gods kind mag zijn
en dat je Zijn zegen mag ontvangen. Wij kijken dan
ook uit naar 19 februari dat Milan de zegen van God
mag ontvangen."

Yara en Milan van Dasselaar
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Heidi en Kasper van Sloten-van Ginkel 
(Groot Middendorp 11) kregen op 22 november 2009
hun eerste zoon, Thijs. Over het laatste wonder in hun
leven schrijven ze:

"We zijn zeer dankbaar met de geboorte van onze zoon
Sem. Hij is geboren op 7 december 2011. We willen
graag dat Sem gedoopt word zodat hij met het woord
kan worden opgevoed Door de doop vragen wij aan
God om altijd met onze zoon mee te gaan en hem te
helpen. We hopen dat Sem groot en sterk mag worden
en gezond mag blijven. Maar dan hebben we wel de
hulp van God nodig."

Tenslotte zijn er Maarten en Diana Kneppers-
Doornekamp (Utrecht). Ze schrijven:
"Wij zijn Maarten en Diana. Maarten bracht zijn jeugd
door in Amersfoort en Diana de hare in Hoevelaken.
We hebben elkaar in 2003 leren kennen toen we in
dezelfde flat gingen wonen. Het spreekwoord
van "een goede buur…" gaat voor ons zeker
op.
In februari is het 2 jaar geleden dat we Iris
hier in de Eshof hebben laten dopen, en nu
zullen we op zondag 19 februari onze jongste
dochter Anne (Christina Martine) laten dopen.
Anne is op maandag 19 december geboren.
Iris is haar grote zus (nu 2,5) en vindt het
leuk om een zusje te hebben en vooral al het
bezoek dat komt kijken bevalt haar erg goed.
We hebben een intensief jaar achter de rug;
zo was er een nieuwe baan, zijn we twee keer
getrouwd (in maart voor de wet en in augus-
tus in de Marekerk in de Meern) en was de
zwangerschap van Anne behoorlijk pittig. 
We hoopten 2012 dan ook rustig te beginnen,

maar daar ziet het nog niet naar uit. Want we hebben
net onze flat in Utrecht verkocht en zijn nu naarstig op
zoek naar een woning in Leusden of Hoevelaken, waar
we per april kunnen wonen. Dat is allemaal kort dag,
dus we zullen het de komende tijd nog wel druk heb-
ben.
Waar we uiteindelijk terecht komen weten we nog niet,
maar we hopen dat we met het verhuizen ook wat
vaker samen met onze dochters in de Eshof zullen
komen."

FOTOGRAAF GEVONDEN
Op de oproep in een eerder kerkblad voor een foto-
graaf, die bijzondere momenten in de Eshof wil vast-
leggen, hebben twee mensen gereageerd! Eén van hen
is Ad Ritmeester, woonachtig op 't Hazeveld 57 in
Nijkerk en sinds het afgelopen jaar met zijn echtgenote
Nia officieel lid van de Eshofgemeente. Ad is al jaren
een enthousiast amateurfotograaf.
Ook Linda Timmerman-Willigenburg (Uithuizerpolder
18, Amersfoort) zal foto's gaan maken. Ze heeft een
cursus fotografie gevolgd en fotografeert eveneens met
hart en ziel.
Ad en Linda, heel fijn dat jullie dit willen gaan doen!

VEERTIGDAGENTIJD
Vanaf zondag 5 februari tot en met Pasen zullen we
een doorgaande lezing volgen uit het boek van
Ezechiël. Ook de kinderen in de kinderdienst gaan met
deze profeet aan de gang. Daarnaast zal het evangelie
van de zondag gelezen worden, dit jaar meestal uit het
evangelie volgens Marcus.

Ellie Boot

Kerkdienst en liturgie

Sem
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VAN DE KERKENRAAD .......
Impressie van de vergadering van de kerken-
raad van 8 december 2011.

De benoeming van nieuwe ambtsdragers lijkt
een formaliteit maar dat is het niet. We hoeven er welis-
waar niet lang over te praten maar ervaren wel steeds
weer dat het bijzonder is als een gemeentelid een perio-
de ambtsdrager wil worden en mede verantwoordelijk
wil zijn voor onze kerkelijke gemeente. Hannah
Wicherink gaat het team pastorale ouderlingen verster-
ken en daar zijn we blij mee. Hannah zal zich elders in
deze Rondom voorstellen.

De kerkenraad is akkoord gegaan met de nota
'kunst in de kerk'. 
Niets nieuws zult u zeggen want er is regelmatig spra-
ke van kunstuitingen in de kerk. Denk alleen maar aan
de expositie tijdens de laatste startzondag, de kruis-
wegstaties van René Rosmolen van enkele jaren gele-
den en de schilderijen van Cees Otte die een perma-
nente plek in de Eshof hebben. 
Om de mogelijkheid te creëren af en toe een expositie
te organiseren heeft de kerkenraad in deze vergadering
een kader afgesproken waarbinnen exposities kunnen
plaatsvinden. Elders in deze rubriek zal weergegeven
worden welke randvoorwaarden afgesproken zijn voor
het organiseren van exposities.

De kerkzaal is primair bedoeld voor kerk-
diensten. Natuurlijk op zondag maar ook door de
week voor huwelijks- en uitvaartdiensten. Diensten
hebben uiteraard voorrang boven andere activiteiten in
de Eshof. 
De laatste jaren komt het voor dat het gebouw meerde-
re aaneengesloten dagen gebruikt wordt voor b.v. de
jongerenmusical, de gemeentemusical en de rommel-
markt. Als kerkenraad willen we dat deze activiteiten
door kunnen gaan omdat ze van wezenlijk belang zijn
voor de gemeente maar we willen ook altijd tegemoet
komen aan de wensen van (familie van) overledenen
om de uitvaartdienst in de Eshof te kunnen laten
plaatsvinden. De kerkenraad wil geen strakke regeling
invoeren maar hij is er wel van overtuigd dat door
zorgvuldige communicatie en flexibele opstelling van
alle betrokkenen mogelijke problemen in een vroegtij-
dig stadium kunnen worden onderkend en opgelost. 

Sinds vele jaren vieren we de diensten op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag samen met de St.
Paulusgeloofsgemeenschap als 'open diensten'. De
dienst op Witte Donderdag was in het Pauluscentrum
en op Goede Vrijdag waren parochianen welkom in de
Eshof. 
Helaas is het niet meer mogelijk om een woord- en
communieviering op Witte Donderdag in het
Pauluscentrum te houden. Met het locatiebestuur van
de St. Paulusgeloofsgemeenschap is afgesproken om
naast de Goede Vrijdagviering dit jaar ook de Witte
Donderdagviering met HA in de Eshof te houden. De
kerkenraad is akkoord met deze aanpassing.

De kerkenraad is tevens akkoord gegaan met een door
de Pastorale Raad voorgestelde aanpassing van de 
bloemen- en kaartengroet voor oudere gemeenteleden. 

Na nog enkele 'hamerstukken' afgehandeld te hebben
besloten we deze laatste kerkenraad van 2011 met het
zingen van Gezang 477.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

477. Geest van hierboven

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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In onze kerkenraad is één ouderling belast met het scribaat, d.w.z. de uitvoering van het secre-
tariaat. Dat is een aanduiding waaronder nogal wat werkzaamheden vallen. Scriba kan ook
vertaald worden met de term 'regelaar'. 
Een scriba zorgt ervoor dat alles in de kerkenraad soepel verloopt. De laatste vier jaar was Jan Baas scriba. De
ambtstermijn van Jan zit erop, maar gelukkig heeft hij toegezegd dit jaar nog te willen blijven tot een opvolger
gevonden is.

De kerkenraad is dan ook op zoek naar een gemeentelid (m/v) die de taken van Jan Baas wil overnemen.

Deze taken bestaan uit:

" Verzorgen van de post zoals het regelmatig legen van de postbus; post distribueren naar 
belanghebbenden en het opstellen van een lijst t.b.v. het moderamen. 

" Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor het moderamen en het maken 
van de notulen van het moderamen. 

" Het maken van allerhande roosters b.v. voor het dienstdoen van  ambtdragers in kerkdiensten,  
een rooster voor lectoren en een vergaderrooster.

" Het in overleg met de dienstdoende predikant samenstellen van de zondagsbrief.
" Allerlei regel werkzaamheden die zich spontaan voordoen of voortvloeien uit incidentele activiteiten.

Een scriba is lid van de kerkenraad en maakt deel uit van het moderamen. Hij/zij doet dan ook dienst in kerk-
diensten. 
Deel uitmaken van de kerkenraad betekent opgenomen worden in een team dat zich als team verantwoordelijk
voelt voor 'de Eshof'.

Aan de uitvoering van het werk worden geen bijzondere eisen gesteld en ook is ervaring  niet nodig. Dat komt
vanzelf. Gevoel voor teamgeest en accuratesse zijn belangrijk en enige affiniteit met Word en Exceltoepassingen
maakt een efficiënte uitvoering van het werk mogelijk.

Jan Baas en Frits Harmsen zijn uiteraard bereid om, indien nodig, aanvullende informatie te verschaffen.
Belangstellenden kunnen zich ook bij hen melden.

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen.

OPROEP VOOR SCRIBA
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Reisverslag 21/22 december
2011  naar Londen 
REISVERSLAG 21/22 DECEMBER 2011 NAAR
LONDEN MET DE FAMILIE RASHIDI UIT
HOEVELAKEN.

Velen van u kennen de familie Rashidi. Een aantal
jaren geleden hebben zij voor de deelnemers van
Vorming en Toerusting een Afghaanse maaltijd
gekookt. Dat was toen een heel gezellige en soms ont-
roerende bijeenkomst.
De familie kwam in 1998 in Hoevelaken wonen, moe-
der met 3 kleine kinderen.
Na 2 jaar kon ook de vader zich, door een gelukkig
toeval, bij zijn gezin voegen. Een jaar later werd
Hamid geboren. Moeder en kinderen hebben al vele
jaren de Nederlandse nationaliteit en zijn hier helemaal
gewend.

Maar de vader woont nu al weer 11 jaar in Hoevelaken
en heeft nog steeds geen status. Dat betekent, dat hij
niet mag werken en niet naar school kan. Hij dreigt
uitgezet te worden naar Afghanistan. Nederland is een
streng land.
Daarom hebben zij er voor gekozen in Londen een
nieuwe toekomst op te bouwen. Engeland is minder
streng met het verstrekken van een verblijfsvergun-
ning.
Een Afghaanse vriend, die in Londen een supermarkt
heeft, en zich het lot van deze familie aantrok, bood
beide ouders een baan in zijn bedrijf aan. Plotseling
zag Rashid weer perspectief in zijn uitzichtloze situ-
atie. Het vertrek kwam in een stroomversnelling,
omdat zij op donderdag 23 december aan het werk
wilden beginnen in verband met de kerstdrukte in de
winkel.

Er moest snel van alles geregeld worden. De vier kin-
deren wilden netjes afscheid nemen van school en
vriendenkring. Buren, instanties, vrienden moesten
worden geïnformeerd. Je staat verbaasd hoeveel goede
banden er in die dertien jaren zijn ontstaan. Het wer-
den zeer emotionele dagen.
Er waren ook praktische zaken te regelen. Inboedel
inpakken. Vrachtwagen huren. Trein door de kanaal-
tunnel boeken, enz,enz.
Wij, d.w.z. Gab en Nelly Clement, Ruud Stitselaar, die
de vrachtwagen wilde rijden, wat wij natuurlijk fantas-
tisch vonden, en ondergetekende, besloten om de fami-
lie naar Londen te begeleiden.

Maandagmiddag werd de vrachtwagen geladen en
dinsdagmorgen 6 uur stond iedereen gepakt en gezakt,
inclusief twee kanaries in vogelkooi, klaar om te ver-
trekken.
Emotioneel. Tranen. Afscheid van Hoevelaken waar zij
met zo veel plezier gewoond hadden. Ook voor de kin-
deren, waarvan er drie inmiddels het voortgezet onder-
wijs en een HBO opleiding volgen. Zij gaan hun studie
in Engeland voortzetten.
We reden met regen naar Calais en daar gingen we op
de autotrein door de kanaaltunnel. Helaas moest de
vrachtwagen met aan boord  Ruud, Nelly en Wahid op
een aparte vrachtwagentrein. Maar via de mobieltjes
hielden we contact. En intussen was e zon verschenen.
In Engeland reden we onafhankelijk van elkaar naar
het nieuwe adres. We waren blij toen ook de vrachtwa-
gen een uurtje later arriveerde. Wat zijn tom toms toch
een uitkomst. De vader, Rashid, was al enkele weken
in Londen en had het huis al goed bewoonbaar
gemaakt. Het is een charmante twee onder een dak
woning, met een grote woonkamer en drie slaapkamers
en er is een aardig grote tuin. Het zag er goed uit,
nieuw geschilderd en behangen en gestoffeerd door de
verhuurder. Moeder Sedeka verstaat de kunst hier een
gezellig huis van te maken. Het is een wat oudere bui-
tenwijk met veel groen en parken.
's Avonds werd er een fantastische Afghaanse feestelij-
ke maaltijd gebracht, gekookt en gebakken door ken-
nissen. Er is daar een redelijk grote kring Afghanen die
elkaar op alle terreinen helpen.
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2011  naar Londen 

En toen naar bed. De jongens op matrassen in de
kamer, ook voor Ruud werd een bed gemaakt en Gab,
Nelly en ik sliepen in bedden, die Ruud snel nog in
elkaar had gezet, met hulp van Rashid en de jongens.
Vlak voor we naar bed gingen hebben we nog met z'n
allen gepraat en naar de toekomst gekeken. Een goed
gesprek met een traan en gelukkig ook overheersend
een lach.

Na een heerlijke nachtrust en lekker ontbijt vertrokken
we om 9.15 uur. Het afscheid was emotioneel. Gab en
ik zijn erg betrokken geweest bij dit gezin en in de
afgelopen dertien jaar is er een warme band ontstaan.
Maar wij hebben veel vertrouwen in hun mogelijkhe-
den.  Het zijn positieve mensen. Zij verdienen met z'n
zessen een lintje voor hun vermogen om in moeilijke
omstandigheden door te vechten. De kinderen zagen
nu al bij Rashid de humor terugkomen en Sedeka ver-
telde ons dat "de zware steen op haar borst" eindelijk
was verdwenen.

Onze terugreis was heel voorspoedig, alleen raakten
we het contact met de vrachtwagen kwijt. Maar hoera
voor mobieltjes. En vlak voor de treintunnel passeerde

de vrachtwagen
ons en waren
we weer bij
elkaar. Helaas
van korte duur.
Weer moest de
vrachtwagen op
een andere trein.
Ieder vervolgde
zijn weg en wij,
Gab en ik,
waren om 19.00
uur in
Hoevelaken. Nelly en Ruud volgden een uurtje later.

Wat een reis. Wat een emotie. Wat een goed gevoel,
dat we dit gedaan hadden. En wat een dank zijn we
verschuldigd aan de diaconie van de Paulusparochie,
de diaconie van de Dorpskerk en de ZWO van de
Eshof,  die het gezin financieel ondersteund hebben
zodat wij dit konden realiseren.
Dank, Dank, Dank.

Riet van Deuveren.
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VIKTOR E. FRANKL - 'DE ZIN VAN HET
BESTAAN'

In de tweede Wereldoorlog bracht Viktor Frankl een
aantal jaren in drie verschillende concentratiekampen
door. Hij beschrijft zijn ervaringen in het eerste deel
van zijn boek 'De zin van het bestaan'. Hij gaat in op
vragen als: hoe is het mogelijk dat je, als je alles in
het leven verloren bent, het leven nog steeds de moei-
te waard kunt vinden? In het tweede deel werkt hij
uit wat hem in zijn leven op de been hield. Het werd
de basis van de psychotherapie die hij als psychiater
uitwerkte: de logotherapie.

In een gesprekskring onder leiding van Martin Beeres
komen we vier keer bij elkaar rond de inhoud van dit
boek. Vooraf aan elke bijeenkomst wordt een deel
van het boek gelezen. Voor de deelnemers verdient
het daarom aanbeveling dit boek in bezit te hebben
en om voor de eerste bijeenkomst de inleiding te
lezen. Het ISBN-nummer is 9789061001737.

Er kunnen maximaal acht mensen aan deze kring
deelnemen. Er is op dit aanbod veel ingetekend. Er
zal een tweede serie plaatsvinden in een latere perio-
de. Degenen die zich opgaven en nu niet mee kunnen
doen, worden op de hoogte gehouden. 

Data en tijd Maandagen 16 en 30 januari,
13 en 27 februari 2012

Plaats de Eshof (consistorie)
Leiding Martin Beeres

WORKSHOP ZINGEN EN VIEREN MET DE
KLEINSTEN

Vanaf het moment dat jouw kind geboren wordt, wil
je hem of haar iets meegeven. Je grijpt terug op de
tradities waarmee je zelf bent opgegroeid. Maar soms
zou je daarin meer variatie willen aanbrengen en/of
er je eigen draai aan willen geven. In drie workshops
gaan we in op wat met de kleinsten kan worden
gezongen, de betekenis van bidden en zingen in het
gezin, en de christelijke feesten. 

Data en tijd Dinsdagen 17 en 31 januari    en   
14 februari 2012, 20.00 - 22.00 uur

Plaats de Eshof
Leiding Esther Duine m.m.v. o.a. Ellie Boot

en Greet Brokerhof

WAT IS 'TYPISCH' KATHOLIEK / CHRIS-
TELIJK?

Ieder mens verschilt van een ander in lichaamsbouw,
uiterlijk, verstandelijke vermogens, gevoelsleven,
karakter, enzovoort. Kortom: ieder heeft een eigen
identiteit. Wat je kunt constateren bij mensen kunnen
we ook zien bij stromingen, visies, filosofieën en
geloven.
Dat wil niet zeggen dat er - net als bij mensen - geen
raakvlakken en overeenkomsten zijn tussen allerlei
stromingen. Sterker nog: de een ontleent soms duide-
lijk iets aan een ander. Zo is het inmiddels wel
bekend dat de datum voor Kerstmis, 25 december,
niet 'typisch' christelijk is, maar is ontleend aan de
Romeinse zonnecultus. Dit 'leentjebuur spelen' geldt
ook voor andere data en voor bepaalde riten

De vraag van deze avond is dan ook wat eigenlijk
typerend is voor het christendom en vooral voor de
katholieke 'variant' daarvan. We zullen kijken naar
overeenkomsten in leer, organisatie, riten en gebrui-
ken, en de vraag stellen of het niet een bij elkaar
gebracht allegaartje is.

Om daarachter te komen neemt Jan de Moel, de inlei-
der van de avond, ons mee terug in het verleden; de
eerste eeuwen van onze jaartelling. Hij zal ingaan op
de vraag wat het eigene, het typerende is van deze,
onze, stroming. 

Datum en tijd Maandag 6 februari 2012, 
20.00 - 22.00 uur

Plaats Pauluscentrum
Leiding Jan de Moel

DIAGNOSE DEMENTIE EN DAN ………

Steeds meer mensen krijgen zelf of in hun omgeving
te maken met dementie. Door vergrijzing van de
bevolking en de stijgende levensverwachting is de
verwachting dat het aantal mensen dat uiteindelijk
dementie krijgt, oploopt tot ruim 500.000 in 2050.
Kortom de kans dat je in je leven te maken krijgt met
dementie is 100%. Op de vraag 'wat is dementie?'
kunnen de meeste mensen wel ongeveer antwoord
geven: je gaat alles vergeten. Maar er zijn verschil-
lende vormen van dementie en die zien er heel ver-
schillend uit; vergeetachtigheid staat lang niet altijd
op de voorgrond. 

Aanbod Vorming & Toerusting
Januari/Februari 2012



Marieke Idema, specialist ouderengeneeskunde in
Leusden, zal de aanwezigen vertellen over de diagno-
se dementie. Hoe ontstaat de ziekte, hoe zien de ver-
schillende vormen eruit en is ze te genezen. Maar
waar deze avond vooral met elkaar over wordt
gesproken is wat je allemaal te wachten staat als je de
diagnose dementie te horen hebt gekregen. 

Datum en tijd Dinsdag 7 februari 2012, 
20.00 - 22.00 uur 

Plaats de Eshof 
Leiding Marieke Idema

DUURZAAMHEID ALS VORM VAN
BESCHAVING

Op wereldschaal voltrekt zich een ecologisch, econo-
misch en sociaal doemscenario waarin materialisme,
hedonisme, doorgeschoten kapitalisme en fundamen-
talisme de boventoon voeren. Is het mogelijk om de
crisis die onze beschaving bedreigt te overstijgen?
Prof. Klaas van Egmond, voormalig directeur van het
Milieu- en Natuurplanbureau en tegenwoordig hoog-
leraar duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht,
denkt van wel. Hij schreef er een boek over: 'Een
vorm van beschaving' (2010, uitgeverij Christofoor,
ISBN 9789060386484). 

We gaan met het boek aan de slag o.l.v. Gert de
Gans, programmaspecialist klimaat en duurzame ont-
wikkeling bij Kerk in Actie. De eerste avond verken-
nen we de vraag hoe de wereld er aan toe is. Op de
tweede bijeenkomst staan mens- en wereldbeelden
centraal die hebben geleid tot de huidige 'beschaving'.
Tenslotte besteden we aandacht aan de duurzaamhei-
dagenda. Wat moet er veranderen en welke rol spelen
de politiek en wijzelf daarin. Het verdient aanbeve-
ling het boek aan te schaffen en te lezen voor de bij-
eenkomsten.

Datum en tijd Donderdagen 16, 23 
februari en 15 maart 2012,
20.00 - 22.00 uur 

Plaats de Eshof
Leiding Gert de Gans

GEDETINEERD, DUS SCHULDIG?

Is wie gedetineerd zit ook per definitie schuldig? Wat
is schuld? Heb je ook schuld wanneer je door een
psychiatrisch ziektebeeld, waarmee je nu eenmaal
geboren bent, tot een delict bent gekomen? En heb je
ook schuld als je door de opvoeding die je gehad
hebt, waarin je zowel fysiek als psychisch werd mis-
bruikt, bent geworden wie je bent; een mens zonder
vertrouwen in de ander? Ben je ook schuldig als je
daardoor tot een delict komt? Wat is een mens toe te
rekenen en wat niet? Wat kunnen we mensen verge-
ven en wat niet?
Op bovenstaande vragen wordt op deze avond die
onder leiding staat van Hester Beukers, ingegaan. Zij
werkt sinds 2006 als psycholoog in het gevangenis-
wezen. Na een inleiding over haar werk zult u wor-
den uitgenodigd mee te discussiëren over bovenstaan-
de vragen. 

Datum en tijd Donderdag 1 maart 2012,        
20.00 - 22.00 uur

Plaats de Eshof
Leiding Hester Beukers

REIS NAAR PRAAG

De informatieavond voor de oecumenische reis naar
Praag heeft al in september plaatsgevonden en de
aanbetalingen zijn binnen. Toch hier nog een bericht-
je: we hebben nog enkele plaatsen over in de bus en
in het hotel! Wie tot nu toe twijfelde kan op dit
moment besluiten zich alsnog op te geven, alleen of
samen met een reisgenoot.
De reis vindt plaats van zondag 29 april tot en met
zondag 5 mei. De kosten bedragen ongeveer €600 op
basis van half pension.
U kunt zich opgeven bij Hetty Veldhuizen, tel. 033
2536403, e-mail hettydendaas@chello.nl - of bij een
van de andere leden van de reiscommissie.
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Workshop zwanen vouwen 
voor India 
Op een avond in november zijn bij de familie
Toom onder leiding van Coralien Toom en
Marijke Kroon honderden kleine papiertjes
gevouwen. Van die papiertjes werden onder
gelach en gezucht de onderkanten van de zwa-
nen gemaakt. Het vouwen was een kwestie van
doorzetten, het in elkaar steken een kwestie van
eindeloos geduld. Voordat zo'n beestje een ste-
vig onderkantje heeft wordt het geduld van de
maker ernstig op de proef gesteld.
Maar……………… het resultaat was dan ook
geweldig en de omstanders prezen de maaksters
eindeloos. 
Tien vrouwen werkten een paar uur verbeten en
genoten van de koffie met speculaas en elkaars
gezelschap. Het werkte zo aanstekelijk dat toen
de avond voorbij was er stapels kleine briefjes
mee naar huis werden genomen om thuis verder
te vouwen, zodat bij de volgende bijeenkomst
er al weer een voorraadje is en er verder gegaan
wordt met het werkelijk maken van de zwanen.
Er is nog papier genoeg, er is nog enthousiasme
genoeg. Daar ontbreekt het beslist niet aan en
bij de volgende bijeenkomst zal deze groep
weer enthousiast verdergaan hopelijk met nog

meer vrijwilligers (ook mannen zijn van harte
welkom), zodat wij niet het risico lopen dat er
zoveel vraag naar de zwanen is dat wij nee
moeten verkopen. Dat risico lopen wij op deze
manier, want de zwanen zijn prachtig! En er is
nog zo veel geld nodig voor Grace Home.

een enthousiaste deelneemster

In het kader van het Amersfoortse Bergkerk project 'Onder de vijgenboom, zin in de ouderdom',
wordt een kring georganiseerd met als titel: 'een eigen weg te gaan'. 
Juist in de ouderdom is het gaan van een eigen weg een hoofdthema. Er wordt teruggekeken, het heden kent
meer begrenzingen, over de toekomst wordt verschillend gedacht. In deze kring zullen we deze thema's nader
verkennen. Aan de orde komt o.a.: het geheel van het leven, de innerlijke ruimte, balans opmaken, beamen van
de ouderdom, het verband van generaties, de spiritualiteit van de ouderdom. We zullen beperkt gebruik maken
van non-verbale werkvormen (schilderen en tekenen, zonder dat daarvoor artistieke bekwaamheid nodig is) en
samen korte stukjes lezen van Herman Andriessen over de 'geestelijke dimensies' van de ouderdom.

Wanneer: 16/23/30 januari 6/13 februari 14.00-16.00 uur in de Bergkerk
Leiding: ds. Jan van Baardwijk, ds. René  Rosmolen 
Opgave: Bergkerk (4617917 Bergkerk@planet.nl)) ds. René  Rosmolen (4801553 R.Rosmolen@casema.nl) 

Onder de vijgenboom: 
Kring: een eigen weg te gaan
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UITNODIGING VOOR HET GEMEENTELIJK
UITJE (VOORHEEN OUDERENDAG).

Beste mensen,
Na drie jaar is het bijna niet meer weg te denken…..
het jaarlijkse gemeente uitje, voor alle ouderen in onze
gemeente in ruime zin van het woord.

Dit voorjaar willen we op donderdag 19 april een 
kastelentocht maken en een bezoek brengen aan
kaasmuseum/partyboerderij de Weistaar in
Maarsbergen. 

Programma:
- Wat denkt u ervan om eerst koffie te gaan 

drinken met wat lekkers erbij in de Weistaar. 
- Daarna gaan we o.l.v. een gids in de bus een 

hele mooie tocht maken over een deel van de 
Utrechtse Heuvelrug, langs diverse kastelen 
en boerderijen met mooi geverfde luiken.  

- Na afloop staat er in de Weistaar een heerlijk 
3-gangen diner voor ons klaar.

Ook is er gelegenheid om het museum en de kaasma-
kerij te bekijken en de landwinkel te bezoeken.
Bij terugkomst in "de Eshof" zullen we de dag afslui-
ten met een hapje en een drankje.

Datum: Donderdag 19 April
Verzamelen: 09.15 uur bij "de Eshof".
Vertrek: 09.30 uur met de bus.
Thuiskomst: ongeveer 16.00 uur.
Prijs per persoon: € 20,--

Opgave voor 1 maart bij:
Trix Kalksma: tel: 033-2534145 mail: 

johnkalksma@zonnet.nl
Trudy Julsing: tel: 033-2537820 mail: 

trudy.julsing@live.nl

Graag willen wij u vragen om bij opgave gelijk het
bedrag van € 20,-- over te maken op het volgende
rekeningnummer: 63.58.17.470 S.K.G. bank
T.n.v. Prot. Gemeente "de Eshof"

En……. Het is goed te weten dat er maximaal
50 mensen met de bus meekunnen.
Dus: vol is vol!
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten,

Namens de pastoraleraad.
Trix Kalksma en Trudy Julsing
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Wat gaan we de komende weken horen?

In de kinderdienst werken we meestal met dezelfde
Bijbelteksten als die waarover de predikant een uitleg
heeft gemaakt - al kan het soms zijn dat een predi-
kant afwijkt van het oecumenisch leesrooster. Om
alle ouders en kinderen vast een idee te geven van de
inhoud van de kinderdienst, volgen hier per zondag
de lezingen. 

22 JANUARI - 1 KORINTIËRS 8,1-13
In de kinderdienst wordt op enkele achtereenvolgen-
de zondagen gelezen uit de eerste brief van Paulus
aan de christenen in Korinte.
Wat mag je eten en wat niet? Daarover gaat het in dit
hoofdstuk van de brief. Maar eigenlijk meer nog over
iets anders. Paulus zegt allereerst: laat niemand den-
ken het beter te weten! Wat je ook kiest, wat je ook
doet en wat je ook eet, het gaat in de eerste plaats om
liefde. Liefde voor God, liefde voor de ander. Er is
niet één duidelijke regel voor wat je wel en wat je
niet mag eten. Maar als je iemand er kwaad mee doet
door iets bepaalds te doen of te eten, dan moet je het
niet doen. Zelfs al doet het jou persoonlijk geen
kwaad.

29 JANUARI - 1 KORINTIËRS 9,1-18; 
1 SAMUËL 3,1-10; MARCUS 1,14-31
Paulus beschrijft zichzelf als een vrij gemaakt mens.
Wat bedoelt hij daarmee? Dat hij Christus is 'tegenge-
komen'. Een bewijs daarvoor is, dat hij een gemeente
in Korinte heeft kunnen stichten. 'Vrij gemaakt' zijn
houdt in zijn woorden ook in dat je sterk bent. Je
hoort bij de sterken in de gemeente. Maar daar moet
je je niet op voor laten staan. Juist niet: omdat je
sterk bent is het jouw taak om anderen te dienen.
Waar zijn de kinderen zelf sterk in? En is dat iets
waarmee ze een ander kunnen dienen of verder kun-
nen helpen?
In de kerkzaal horen we niet deze lezing uit 1
Korintiërs, maar 1 Samuël 3,1-10 en Marcus 1,14-31.
Deze lezingen staan eigenlijk aangegeven bij zondag
22 januari, maar omdat er vandaag een ambtsdrager
wordt bevestigd is het mooi de roepingsverhalen juist
nu te lezen.

5 FEBRUARI T/M 4 MAART - 
EZECHIËL 1 T/M 3
Vanaf 5 februari tot aan Pasen zullen we lezen in het
boek van de profeet Ezechiël.
Oorspronkelijk was hij geen profeet: hij stamt uit een

geslacht van priesters, dus ook Ezechiël was priester.
Vermoedelijk is hij met de eerste ballingen uit Juda in
593 v.Chr. gedeporteerd naar Babel. Daar krijgt hij
visioenen. Dit eerste visioen is later opgepakt door
het boek Openbaring (4,6-8).

De eerste drie hoofdstukken van Ezechiël komen in
hun geheel langs, van zondag tot zondag. Stukje voor
stukje horen we een visioen dat Ezechiël heeft, met
alle fantastische beelden die daarbij horen.
Ezechiël beschrijft in zijn eerste visioen vier merk-
waardige wezens. Alhoewel, heel merkwaardig zijn
ze ook weer niet: in de omringende cultuur van
Mesopotamië kwamen dit soort afbeeldingen vaak
voor. Een mensengestalte met een dierenkop, of een
dierfiguur met een mensenhoofd. Zo werden de 'lage-
re' goden vaak voorgesteld. Vaak zijn ze de dragers
van de troon van de hoofdgod. Zo laat Ezechiël ze
ook in zijn visioen figureren. Misschien vallen de
merkwaardige wezens met vier hoofden wel uit te
tekenen…?
Uit het vervolg van het visioen blijkt hoe God teleur-
gesteld is in zijn mensen. En ook hoe groot de verant-
woordelijkheid is die Ezechiël krijgt toebedeeld. Er is
God veel aan gelegen om de mensen te bereiken, hij
lijdt onder de kloof die er tussen hem en het volk is
ontstaan. Maar als de mensen niet naar Ezechiël wil-
len luisteren, dan doen ze dat maar niet. Hij hoeft niet
meer te doen dan hij kan.
In vijf zondagen wordt zo een belangrijk deel van het
roepingsvisioen van Ezechiël onder de loep genomen.
Het zal niet eenvoudig zijn in elk deel een aankno-
pingspunt te vinden om het met de kinderen over te
hebben. Gelukkig worden er in het materiaal dat tot
onze beschikking staat, in Bonnefooi en Kind op
Zondag, aardige suggesties aangereikt.

Ellie Boot

Planning Kinderdienst
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Schildering in de Sixtijnse Kapel door
Michelangelo van de profeet Ezechiël



Was jij er ook bij? 
En u ook? 
Op de viering van het kinderkerstfeest op
kerstavond? 
We waren op zoek. Op zoek naar een koning.
Maar niet zomaar een koning hoor! Drie wij-
zen gaan op pad en gebruiken voor de zoek-
tocht een kompas. Dit kompas verteld hen om
wat voor koning het gaat. Zo moet het een

koning zijn die kan delen. En een goede koning kan
mensen leren elkaar te helpen. En het aller belang-
rijkste is dat die koning ons kan leren wat vrede is!
En ja hoor, uiteindelijk vinden de wijzen hem:  Jezus
wordt gevonden bij Jozef en Maria in de stal. Dat
hebben we allemaal kunnen zien.
Het was prachtig! Een wonderlijk verhaal dat de kin-
deren geweldig goed hebben uitgevoerd en wat zong
het koortje mooi!
En nu is een nieuw jaar begonnen. En de goede
voornemens hebben vast ook bij u de revue gepas-
seerd. Misschien lijken die van u wel op de wensen-
lijst van een goede koning!

" Delen
" Elkaar helpen
" Leren wat vrede is
De kinderen hebben zelfs tijdens het kerstspel al uit-
gedeeld: dit jaar geen klein cadeautje van de kinder-
dienst voor hen zelf, nee het geld hiervoor mag naar
het India project Grace Home! Aan alle kinderen
dank hiervoor. Zo kan Grace Home nog meer mooie
dingen doen.

Jolanda van den Berg,
namens de leiding van de kinderdienst

Kinderkerstfeest in de Eshof !
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Collecte overzichten

23

Collecte overzicht november 2011

Collecte overzicht december 2011

M .van Deuveren
Collectebeheerder
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Oppasrooster

21 januari H.C.van Reijendam F.Duim  
28 januari W.N.van Looijengoed   H.B.H.Beukers

04 februari     H.Verkerk                            F.P.Hanse                       
11 februari         C de Rijke                        G.W.Schuiteman 
18 februari       R.v.d,Kamp                          H.Luth                         
25 februari    P.A.Aukema                         T.de Boer      

03 maart          M.K.Spaan                           E.Veldhuizen                
10 maart          M.A.v.Beek                          N.de Gier                      
17 maart      A.Lekkerkerker                    J.Zwart
24 maart           J.Haverkamp                        J.v.d.Kuilen 

Bij verhindering  onderling ruilen en s.v.p. melden bij mevr. Mattie Bernhard  tel. 2536088

Rooster oud papier BAK 

Oproep voor nieuwe vrijwilligers
voor de creche

Elke zondag worden de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar opgevangen in de creche.
Daar worden zij liefdevol opgevangen door elke week weer 2 vrijwilligers zodat hun ouders de kerkdienst kun-
nen bijwonen. Door allerlei omstandigheden zijn er een aantal mensen als vrijwilliger gestopt en kunnen wij dus
nieuwe aanwas gebruiken.
Ben(t) je/u tussen de 10 en de 80 en vind(t) je/u het leuk om zo'n 4 a 5 keer per jaar op de zondagmorgen op een
groepje kinderen te passen laat het mij dan weten !

Alvast bedankt !
Linda Borgdorff

lborgdorff@tele2.nl
06-26761006

22 januari Linda Borgdorff en Wieteke Blaas
29 januari Ina van Os en Hanne Blaas

5 februari Myriam Zandberg en Nadia Ochoa Saif
12 februari Anneke/Klaas Waslander en Aart de Gier
19 februari (doopdienst) Annika Verkerk, Hanne Blaas en Wieteke Blaas
26 februari Hester Beukers en Nikita Doppenberg

4 maart Anne-Marie van Veldhuizen en Anje Boswijk
11 maart Petra Floor en Tim Floor
18 maart Mariska du Crocq en Marit van Looijengoed
25 maart Judith van de Kamp en Nadia Ochoa Saif
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De Eshof 25 jaar geleden
De redactie van de Rondom bestond begin 1987 uit
Bea de |Rijke, Dinie Beitler, Henk Bloklander en Bas
Schreuders. 

De cantorij neemt afscheid van Lies en Frits Ringers
en hoofdredacteur Bloklander meldt naar aanleiding
hiervan dat Tom Doude van Troostwijk de nieuwe can-
tor is en dat de keuze van de liederen anders is dan
hiervoor. Troostend zegt hij toe dat we er in de ere-
dienst vertrouwd mee zullen worden gemaakt
Dominee van Reenen is zijn werk in de gemeente
begonnen en schrijft dat hij al veel gemeente leden
heeft leren kennen en veel plezier in het gemeentewerk
heeft.

De heer Bram van Gen richt zich namens de gezamen-
lijke kerkeraad (let op oude spelling!),tot ons met een
nieuwjaarswens waarin hij refereert aan het feit dat we
in het afgelopen jaar meer met ons zelf bezig waren
dan met de heer van de kerk, Jezus Christus.
dat we in het nieuwe jaar daar beter in zullen zijn is de
wens van van Gent.

De bijdrage van dominee Monshouwer gaat over de
tanende belangstelling voor de kerk en hij vraagt zich
af of het niet al te laat is om het tij te keren. Hij stelt
verder dat door de diverse protestantse kerken die er
zijn en maar een grote Rooms-katholieke kerk,  deze
laatste geen last heeft van kerkverlating omdat daar
gewaakt wordt voor nieuwlichterij of andere vormen
van ketterij. Zij die dat denken hebben het mis vindt
ds. Monshouwer. ook daar heeft de verdeeldheid toe-
geslagen en de bisschoppen doen er druk aan mee. Hij
besluit met de mening dat wij aan de basis niets beter
kunnen doen dan in gehoorzaamheid aan de schrift
onze kerkdiensten te vieren en door te gaan met leer-

huis, vredeswerkgroep, DDR-kring enzovoort.
Diaken Jan Beitler meldt van het koffiefront dat de
omzet in het afgelopen jaar alle verwachtingen heeft
overtroffen en 7300,00 gulden bedroeg. ga zo door,
elke zaterdagochtend in de Eshof zuivere koffie te
koop aldus Jan .

Joke Veldt voorzitter van de ZWO vraagt aandacht
voor de kerkelijke hulpverlening aan de slachtoffers
van Tsjernobyl. Tevens schrijft ze dat 1987 het jaar
van de daklozen is en dat er in het afgelopen jaar weer
miljoenen mensen op drift zijn geraakt.

Op zondag 8 februari ligt er voor het eerste een voor-
bedenboek op de tafel in de hal. Dominee
Monshouwer  vraagt om indien gewenst daarvan
gebruik te maken zodat het een plek in de eredienst
krijgt. De diaken van dienst zal het op een bepaald
moment in de dienst aan de predikant overhandigen.

De diaconie meldt bij pen van weer Jan Beitler dat we
deze maand 25 jaar een bijdrage hebben geleverd aan
de diaconale vakantieweken in de "Blije Werelt" te
Lunteren. De reden voor deze vermelding is dat er
geld nodig is omdat een deel van de gebouwen in het
vorige jaar is afgebrand. En nieuwbouw kost geld
aldus Jan.
Tot slot een oproep van Alice van Meerveld aan de
jeugd om op 7 februari naar de Disco ter komen, het
wordt weer erg gezellig al wordt er geen alcohol
geschonken. Ze besluit met de raad dat die discobezoe-
kers die toch een tic in de cola willen, maar tegen de
muur moeten lopen!

Fokke Kooistra

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

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

Dhr en Mw van Sloten Doornikslaan 6 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Wageningen Oosterdorpsstraat 9 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Uffelen Fr Tromplaan 34 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van Reenen Julianalaan 93 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van den Top Veenlanden 6 vijfenveertig jaar getrouwd

Mw van den Herberg Beethovenlaan 31 Nijkerk ziekte

GEBOORTE:

Arjan en Sierou de Vries Meerveldlaan 4 geboorte zoon.

DE JARIGEN:

Dhr Bloklander, Dhr van den Heuvel, Mw de Wilde, 
Mw van Veluw , Mw van Tent, Mw Kilsdonk, Mw Engelberts,
Dhr Brons, Mw Schreiber, Dhr Post, Mw Schuurman Hess, 
Mw Kalksma, Mw Schep, Mw Fontein, Mw Schouten, 
Dhr Hulst, Mw Spoelstra, Mw van Dusschoten,

DE BLOEMENDIENST IS VERNIEUWD.

Vanuit diverse wijkteams is het geluid naar voren gekomen dat bij het aanbieden van kaart of bloemen met regel-
maat gehoord wordt dat men de aandacht wat overdreven vindt. 65 jaar is nog niet oud en vanaf 70 jaar elk jaar
een bos verjaardagsbloemen is voor veel mensen niet nodig.

Daarom hebben de kerkenraad en de bloemendienst het volgende besloten met ingang van 1 januari:

Gemeenteleden krijgen een bos bloemen als ze 70 jaar worden,
vanaf 71 tot en met 74 jaar een kaart,
vervolgens vanaf 75 jaar elk jaar bloemen.
Natuurlijk kan een wijkteam hier uitzonderingen op maken.

Hiernaast worden 200 Zinboekjes aangeschaft uit de pot van het bloemengeld.
Een zinboekje is een cadeauboek, uitgegeven door Oase (Désiré en Greet Brokerhof) over de zin van het leven,
met sprekende foto's en beeldende teksten. Deze boekjes worden verdeeld over de wijkteams en kunnen bij gele-
genheid in plaats van bloemen aan gemeenteleden worden gegeven.  

Namens de bloemendienst
Nelly Clement
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VERMIST NA DE KERSTMIDDAG VOOR OUDEREN 16-12 2011 

Er is bij ons een vraag binnengekomen of er een zwarte poncho is gevonden en een rode opvouwbare
paraplu. De poncho heeft voor deze mevrouw een grote emotionele waarde omdat het een geschenk is van
haar helaas overleden man..
Misschien wil iedereen zijn of haar garderobe of kapstok eens na kijken om voor deze mevrouw deze, voor haar
zo kostbare,  poncho terug te vinden..

Terugbrengen kan uiteraard in de kerk of anders bij 
Wilma v.d. Kuilen
Grasmaat 4, Hoevelaken
tel. 033 2536077

WIE HEEFT DE GRADUATION CAP GEVONDEN…?

Als hoofddeksels voor de Wijzen hadden we in de Adventstijd onder meer een 'graduation cap' te leen. Die cap
is spoorloos verdwenen! Op dinsdag 13 december lag hij nog in de kast van de kinderdienst, rechts in de gang
naar de zalen. Op vrijdag 16 december was hij zoek.
WIE HEEFT DEZE CAP GEVONDEN? Eigenares Judith van Hoeijen wil hem graag terug!
De vinder kan bij Judith terecht of bij mij, Ellie Boot, tel. 033 2580631, e-mail ellie.boot@hccnet.nl

Vermist 

Persbericht.
Filmtheater De Lieve Vrouw in Amersfoort vertoont
donderdag 12 januari, 20.00 uur de Tunesische docu-
mentaire No More Fear (geen angst meer). De zoge-
naamde Jasmijnrevolutie, en daarmee het begin van de
"Arabische Lente ", staat daarin centraal.

Op 17 december 2010 stak de Tunesische fruitverko-
per Mohammed Bouazzi zichzelf in brand met verf-
verdunner. Op 4 januari 2011 stierf hij aan zijn ver-
wondingen. Mohammed Bouazzi zette met zijn actie
de Arabische Lente in gang. De documentaire schetst
de gebeurtenissen die zich na 17 december in Tunesië
voltrokken. De regisseur, Mourrad Ben Cheikh, volgt
een mensenrechtenadvocate, een blogger en een jour-
nalist en verschaft via hen een indringend beeld van
het verloop van de revolutie. Een revolutie waarin
internet (Facebook!) en andere sociale media als
belangrijkste wapens worden ingezet.

Na afloop van de film is er gelegenheid voor debat.
Zet de Arabische Lente door - en wat is daar nog voor
nodig - of is dat een illusie en kondigt de Winter zich
al weer aan?

De film, die  tot de officiële selectie van het Cannes
Filmfestival 2011 behoorde, wordt vertoond in het
kader van "Movies that Matter on tour": het
landelijk film- en debatprogramma van
Amnesty International, waarbij de filmcamera
wordt ingezet als wapen in de strijd voor mensenrech-
ten.

Meer info over Movies that Matter vindt u op:
http://www.moviesthatmatter.nl/mtm/site/home.vm

Meer informatie over de Arabische Lente vindt u op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protesten_in_de_Arabisch
e_wereld 

Tijdig reserveren wordt aangeraden. 0334226555
(http://www.lievevrouw.nl)

namens Amnesty International, 
Hans Dammingh
tel. 0633052651



Wie is wie
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KERKENRAAD
o Voorzitter F. Harmsen (ouderling) Haverhoek 13 253 5532 fritsharmsen@kpnmail.nl 
o Scriba J. Baas (ouderling) Havikshorst 20 253 4123 j.baas8@upcmail.nl
o Notulist mw J. Berends Boekweitveld 50 298 7586 j.berends@kpnplanet.nl
Predikanten mw ds E. Boot Julianalaan 55 258 0631 ellie.boot@hccnet.nl

mw. ds. M. van Giezen Brugakker 56-43, 3704 MR Zeist 06-49633289 marianvangiezen@orange.nl

OUDERLINGEN 
o Wijk 1 dhr en mw Veldhuizen Stoutenburgerlaan 14 253 6403 hettydendaas@chello.nl
o Wijk 2 dhr J.Keur Haverhoek 3 258 2315 jh.keur@kpnmail.nl
o Wijk 3 mw. E. Th. Duim-Koolstra Irenepad 6 2538340 lieskeduim@kpnmail.nl.
o Wijk 4 dhr. C.J. van Rietschoten Ridderspoor 12 2536389             keesvanrietschoten@upcmail.nl
o Wijk 5 vacant
o Wijk 6 mw.L.W.W.van der Laan Dr.F.W.Klaarenbeeksingel 65 2536138 lenievanderlaan@chello.nl
o Wijk 7 mw. T. Kalksma- Solinger Gravenhof 4 253 4145 johnkalksma@zonnet.nl
o Wijk 8 dhr en mw Julsing - Uiterwijk Winkel Bijenvlucht 8 253 7820 trudy.julsing@live.nl

herman.julsing@live.nl
o Wijk 9 Mw. J. van der Klok-Oerlemans Hemelrickplaats 8 2536277 joclock@hetnet.nl
o Oecumene dhr J. Vogel Tabaksland 12 258 0779 j.vogelfonken@chello.nl

JEUGDOUDERLINGEN
Arjan de Vries Meerveldlaan 4 253 4669 gjtdevries@chello.nl
Annemieke Huurdeman - van Rietschoten   De Veenslag 5 253 4154 miep58@hotmail.com
Kirstin Siteur - Reiling Schaapherder 26 Leusden 0633059238 kirstinsiteur@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
o Voorzitter dhr R.Burema (ouderling) Veenlanden 133 480 5229 roel.burema@gmail.com
o Secretaris dhr W.A.Floor (ouderling) Reigerlaan 44 253 4545 a_floor@zonnet.nl

mw M. v.Wageningen-v.Geer (ouderling) Oosterdorpsstraat 9 253 7049 n.wageningen2@kpnplanet.nl
dhr. M. van Deuveren (ouderling) Lindenhof 34 2534703 mvandeuveren@kpnplanet.nl

o penningmeester dhr H.L. Nobels Penningweg 4A 253 4775 hansnobels@hetnet.nl
o administrateur dhr F. Schimmel Westerdorpsstraat 58A 253 5711 f.schimmel@hetnet.nl
o ledenadministratie dhr A. Zijlstra Van Dedemlaan 9 253 4988 adri.zijlstra@upcmail.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN
o Wijk  1 mw. Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 2585619 quirina.schipper@kpnmail
o Wijk 2 mw W. van Putten Elzenlaan 40 258 0950 willemien@vputten.com
o Wijk 3 mw A. Hanse -den Hollander Koninginneweg 2 253 5288 anniehanse@hotmail.com
o Wijk 4 dhr en mw K v.Dasselaar Tabaksschuur 7 A’foort 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl
o Wijk 5 dhr M. de Vries Grasmaat 45 2536667 max@devries.gs
o Wijk 6 dhr G. van Dijk Damweg 9 Zwartebroek 0342461270 gosse-pieter@planet.nl
o Wijk 7 mw. WM v.d. Kuilen Menger Grasmaat  4 2536077 j.kuilen@upcmail.nl
o Wijk 8 mw A. Hanse -den Hollander Koninginneweg 2 253 5288 anniehanse@hotmail.com 
o Wijk 9 mw. Q. Schipper-van Dieren Lindenhof 36 2585619 quirina.schipper@kpnmail.nl

o Penningmeester mw v. Dasselaar Tabaksschuur 7 A’foort 470 0634 kvandasselaar@hetnet.nl

CONTACTPERSONEN
o Wijk 1 mw T. Braam Kastanjelaan 7 2534555 pb.braam@hetnet.nl

mw R. van Ravenhorst Kastanjelaan 3 254 0042 rvanravenhorst@live.nl
mw. E. Scholing-Harmsen           Mr. Smeetslaan 15, Hooglanderveen 301 1100 ellenscholing@hotmail.com
mw. P.Heining-Bouwman Sportweg 14 2535723 peabouwman@gmail.com

o Wijk2 mw P. van Bloemendaal-van de Pol Akkermaalshout 11 253 6421 opgezondevoet@chello.nl
mw W.M van de Kuilen-Menger Grasmaat 4 253 6077 j.kuilen@upcmail.nl 
mw M.Bos-van Groningen Veenslagenweg 89 2537221 marijke_bos@hotmail.nl
mw M. du Crocq Grasmaat 33 254 0046 lucienenmariska@kpnmail.nl

o Wijk 3 mw E.I. Geelhoed-Meihuizen Heribertlaan 4 253 5287 liesbeth.geelhoed@xs4all.nl 
mw W.A. Vink Van Dedemlaan 41 253 5480 annavink1@hetnet.nl
Monique en René v. Deuveren Elzenlaan 39 4555484 deuveren33@hetnet.nl

o Wijk 4 mw. G. Oerlemans-de Gooijer Stoutenburgerlaan 4C 4946173 oerlemansjes@hetnet.nl
mw E. Hofman-de Waard Ibislaan 18 2572459 ellenhofman@kpnplanet.nl
mw A.M. Pie-de Jong Haverhoek 3 2582315 jongdeam@gmail.com

o Wijk 5 mw Ria Janssen Anthonie van Leeuwenlaan 3 2535458 dmcned@zonnet.nl
mw P. Floor-Gijsbertsen Reigerlaan 44 2534545 a_floor@zonnet.nl

o Wijk 6 mw V.Lubbers- Thomas Nassaulaan 20 253 5503 lubbersthomas@planet.nl
mw C. Toom Julianalaan 43 253 7723 t.toom@kpnmail.nl
mw. A.A. van Hoeijen-Sikkema Clauslaan 16 2537182 ankievanhoeijen.1@kpnmail.nl

o Wijk 7 mw Rakhorst-vanTiel De Heerd 5 432 0624 gea.rakhorst@gmail.com
mw I. Beitler-Boshuizen De Heerd 19 253 5965 ernstinabeitler@versatel.nl
dhr W. Schuijt Smalle Streek 12 253 5380 w.schuijt@chello.nl
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VERVOLG CONTACTPERSONEN
mw E. Duine t'Viertel 1 463 2324 gerwin.esther@hetnet.nl

mw M.C.A. den Uyl-van der Sluis De Heerd 29 253 7146 mcadenuyl@hotmail.com
o Wijk 8 mw.J. Stitselaar Ds Hugenholtzstraat 3 Nijkerkerveen 253 5221 jean_s@live.nl

mw I. van Heiningen Veenslagenweg 117 253 5107 veldhuizen@leefcomfort.nl
mw A. Beitler- Pothoven v Lyndenlaan 13 253 4859

o Wijk 9 mw W. Schuurman Hess Klaverweide 22 253 6855 wschuurmanhess@hetnet.nl
mw A. Bernhard Huijgenserf 52 253 7650
mw C.Jumelet De Heerd 15 2537679 jumelet@kpnmail.nl
mw W. Dijkstra Weidelaan 10 253 5361 willemien.dijkstra@versatel.nl

Adressen
Kerkgebouw DE ESHOF De Veenslag 16 253 4790

Postadres: Postbus 219, 3870 CE Hoevelaken
Zalenverhuur mw A.G.H. Schuurman-Gosseling Klaprooslaan 39 253 4547
Ledenadministratie A. Zijlstra kb_deeshof@upcmail.nl v Dedemlaan 9 253 4988
Hoofdkoster A. Lekkerkerker Nassaulaan 9 253 5508
Kinderdienst mw E. van der Linden julianalaan 15 253 7648
Cantorij T. Kuipers van Lyndenlaan 39  tom.kuipers@hetnet.nl 253 8334
Oppasdienst Linda Borgdorff Asterlaan 34          lborgdorff@tele2.nl         06-26761006
Autodienst mw.A.Hanse Koninginneweg 2 2535288
Cassetterecorder J. Vogel Tabaksland 12 258 0779
Kerkblad Rondom ‘de Eshof’ F. Kooistra Ridderspoor 69        f.kooistra@kpnmail.nl 253 6078
penningmeester Rondom H. Lanser Wildforsterweg 23   3881 NH Koudhoorn        0577785029
Webmaster mw S. de Vries                               Meerveldlaan 4     sieroudevries@upcmail.nl   253 4669   
Jeugdraad A. Huurdeman - van Rietschoten De Veenslag 5 253 4154 
Bloemendienst mw P.J. Clement-Bos Lenard Dirckslaan 13   nellyclementbos@xs4all.nl 253 4396 

mw E. Lekkerkerker-Wildeman Nassaulaan 9 253 5508 
mw J. vd Klok Hemelricplaats 8 253 6277

Z.W.O.-groep J. Baas Havikshorst 20 253 4123
Oec. Coördinatie Groep J. Vogel Tabaksland 12 258 0779
B.A.K. A.van de Pol Lenard Dirckslaan 14 253 4263

Rekeningnummers
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ S.K.G. bank  63.58.17.470 

t.n.v. Prot. Gemeente ‘de Eshof’
Collectebonnen Collectebeheerder M. v. Deuveren Rabobank 38.22.04.735 2534703
Diakonie ‘de Eshof’
Penningmeester Mw J. van Dasselaar Rabobank 30.22.14.976 470 0634
Administratie G. van Dijk
Z.W.O.-groep Mw. J. van Dasselaar Rabobank 30.22.63.977
penningmeester De Tabaksschuur 7 Amersfoort 470 0634
Bloemenfonds mw E. Lekkerkerker-Wildeman Rabobank 30.22.13.813 253 5508

Nassaulaan 9
Kerkblad Rondom ‘de Eshof’ Rabobank 3729.77.235
Project India ‘Grace Home’ Protestantse Gemeente de Eshof Rabobank 1522.42.597

t.n.v. ‘Grace Home’
site ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl
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.opweb.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. 

Redactie  
Hoofdredactie: Fokke Kooistra 
Eindredactie:  Inge Pie  & Jan v/d Kuilen
Redactieleden: Inge Pie  & Jan v/d Kuilen
Distributie: H. van Reijendam
Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het maartnummer is 
dinsdag 28 februari 
Inleverdatum voor het aprilnummer is 
dinsdag 20 maart
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Haverhoek 3. Tel: 033 258 2315
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij (jpeg of
tiff).


