
Wat hoop ik vurig
dat jij niet alleen zult zijn 

aan de andere kant
waar wij niet kunnen komen. 

Wat hoop ik vurig
dat engelen bestaan
die jou opvangen 

zoals koesterende moeders 
hun pasgeboren kind 

Wat hoop ik vurig 
dat zij je naar het land zullen dragen 

van onze mensendromen, 
dat daar andere mensen zijn 

die ons zijn voorgegaan
geliefden, de vaders, de moeders. 

Wat hoop ik vurig 
dat jij daar wordt bemind, 

dat je ginds rust zult vinden
geluk en licht en liefde, 

een stralend nieuw begin.

Gedicht

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

“Dat de engelen je naar het 
paradijs mogen geleiden...”

Bovenstaand gedicht werd voorgelezen tijdens de uitvaartdienst van Mennie Keur. Joop vond dit ook een
heel mooi gedicht en wilde het ook bij zijn afscheid laten voorlezen. Het lukte niet om dat goed in zijn
afscheidsdienst in te passen.
Joop had een  zeer nauwe band met de Eshof en de mensen van de Eshofgemeente. Ik ben er van overtuigd
dat hij het prachtig had gevonden om met dit gedicht in de Rondom in herinnering te worden gebracht.

Inge Pie- de Jong



Zondag 2 september 10.00 uur Ds. E. Boot, Viering van de maaltijd van de Heer;
bevestiging ambtsdragers

Collecten: Eigen diaconie; Oec. Coördinatie Groep

Zondag 9 september 10.00 uur Dr. M. Dijkstra, Ede
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
Instandhouding Eredienst 

Zondag 16 september 9.30 uur !!! Ds. E. Boot, Startzondag en Vredeszondag
Collecten: Vredeswerk PKN; Landelijk & Prov. Werk PKN

Zondag 23 september 10.00 uur Ds. E. Boot
Collecten: JOP Jeugdwerk PKN; Kerk

Zondag 30 september 10.00 uur Drs. E. Idema, Amersfoort
Collecten: Eigen diaconie; Ondersteuning eigen gemeente 

Zondag 7 oktober 10.00 uur Ds. E. Boot    Israëlzondag
Collecten: Kerk en Israël PKN; Cantorij/muziekinstrumenten

Zondag 14 oktober 10.00 uur Ds. G.M. Rosbergen  Werelddiaconaat
Collecten: Kerk in Actie Werelddiaconaat; Jeugd- en Jongerenwerk

Zondag 21 oktober 10.00 uur Ds. E. Boot 
Collecten: Hervormingsdag PKN; Instandhouding Eredienst

Zondag 28 oktober 10.00 uur Ds. E. Boot  Allerheiligen, Gedachtenis van gestorvenen;
Maaltijd van de Heer

Collecten: Hospice Nijkerk; Vorming & Toerusting

Zondag 4 november 9.30 uur !!! Ds. E. Boot Willibrordzondag Pauluscentrum ; Tienerdienst
Collecten: Kerk in Actie Najaarszending; 
Onderhoud/expl.Kerkgebouw

Zondag 11 november 10.00 uur Ds. E. Boot 
Collecten: Eigen diaconie; Kerkblad Rondom

Zondag 18 november 10.00 uur Ds. G.M. Rosbergen
Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; 
Landelijk & Prov. Werk PKN

Zondag 25 november 9.30 uur !!! Ds. E. Boot Oecumenische dienst Pauluscentrum; Solidaridad

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 36
Donderdag 6 september 20.00 uur Liturgisch Werkoverleg, Clauslaan 16

WEEK 37
Maandag 10 september 14.00 uur Wijkteam 4, Ibislaan 18
Donderdag 13 september 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

WEEK 38
Zondag 16 september 10.30 - 13.00 Startzondag, de Eshof

13.30 - 17.00 Teambuilding, Grace Home diaconaal project
Dinsdag 18 september 20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 19

20.00 uur Commissie Vorming & Toerusting, Lindenhof 18
Donderdag 20 september 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

WEEK 39
Maandag 24 september 20.00 uur In de kring 1, Groot Middendorp 36?

20.00 uur Wijkteam 5, Julianalaan 53
Woensdag 26 september 19.30 uur Classicale vergadering, Voorthuizen
Donderdag 27 september 20.00 uur Regionaal overleg commissies vorming & toerusting, de Eshof
Vrijdag 28 september 19.45 uur Film: Pink Saris, de Eshof

WEEK 40
Maandag 1 oktober 20.00 uur Studiekring 1, De Wetering 8
Dinsdag 2 oktober 20.00 uur Moderamen, de Eshof
Woensdag 3 oktober 20.00 uur Leiding kinderdienst, de Eshof
Vrijdag 5 oktober 19.30 uur Projectoverleg diaconaal project Grace Home, de Eshof

20.00 uur Sacrale Dans 1, de Eshof
Zaterdag 6 oktober v.a. 10.00 uur Bezinningsdag kerkenraad, Heideweg 52, Soest

WEEK 41

Maandag 8 oktober 20.00 uur De zin van het bestaan 1, de Eshof
Woensdag 10 oktober 20.00 uur College van Kerkrentmeesters, de Eshof
Donderdag 11 oktober 12.30 uur Sociaal Beraad, de Eshof

WEEK 42
Vrijdag 19 oktober 20.00 uur Sacrale Dans, de Eshof

Vrijdag 26 oktober 19.45 uur Film: Marathon Boy, de Eshof



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Wil Vreekamp-Geurtsen (Sportweg 31) heeft een paar
weken in het ziekenhuis gelegen met een infectie aan
een voet. Ze is nu weer thuis, maar merkt al langere
tijd dat haar lichamelijke conditie minder wordt.
Namens haar wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
de kaart, die ze vanuit de Eshof ontvangen heeft.

Janny van Veluw-van de Beerenkamp
(Oosterdorpsstraat 102) was kort in het ziekenhuis
vanwege een licht hartinfarct. Ze knapte gelukkig snel
weer op. Haar gezondheid blijft broos, maar ze geniet
van alle dagen.

Frits Lozeman (Horstpad 1) heeft de afgelopen zomer
een herniaoperatie en kort daarna ook een slokdarm-
operatie ondergaan. De laatste betrof een tumor, die
gelukkig goed kon worden weggehaald. Zijn vooruit-
zichten zijn hoopgevend.

In de afgelopen maanden zijn twee mensen uit ons
midden verhuisd naar Psychogeriatrisch zorgcentrum
Lisidunahof (Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden):
Daan Maaskant en Hennie Uiterwijk-van Ekeren. Voor
beiden is het prettig dat ze elkaar kennen, op hun nieu-
we woonplek zoeken ze elkaar vaak op. Hennie went
al aardig, voor Daan lijkt het wat moeilijker te gaan.
Beiden waren elke zondag in de Eshof te vinden. We
zullen ze missen in ons midden.

Egbert Berends (Nassaulaan 58) kreeg deze zomer
opnieuw hartklachten; in het ziekenhuis werd een
pacemaker geplaatst. Hij had er pech mee, er bleek iets
niet goed te zitten en hij moest nog eens het ziekenhuis
in. Egbert is inmiddels weer thuis. Gelukkig maar,
want Hennie moest kort na zijn thuiskomst een staar-
operatie ondergaan. Begin oktober wacht haar de twee-
de.

Harry Bakker (Domstraat 2A) gebruikt inmiddels zes
weken een nieuw medicijn tegen de colitis ulcerosa,
een chronische darmontsteking. De ontsteking kan er
niet door verdwijnen, maar wordt hopelijk wel draag-
lijker gemaakt. Het is nog spannend of dit medicijn
eindelijk verlichting zal brengen.

Jan-Willem Fontein (Oosterinslag 5) is geopereerd aan
een longtumor. De operatie is goed geslaagd en er zijn

geen verdere behandelingen nodig. Hij had echter al
lucht tekort en is nu nog meer kortademig geworden.
Hij gaat heel langzaam vooruit, hopelijk zal dat in de
toekomst verder kunnen verbeteren.

Ook Etta van Tent-Frouws (Constantijngaarde 4) was
in het ziekenhuis voor een operatie. Ze is nu weer
thuis om daar te herstellen.

Jan Haverkamp (Dillenburg 13) ligt sinds 20 augustus
in de Lichtenberg met problemen aan de galblaas. Het
is op het moment dat ik dit schrijf nog niet duidelijk
welke behandeling de artsen zullen kiezen en ook niet
op welke termijn.

We stuurden een van de laatste zondagen ook een kaart
aan Adri Maat (Heideweg 52, 3768 BC Soest). Ook hij
heeft in het ziekenhuis gelegen met een galblaasontste-
king. Sinds half augustus is hij weer thuis en knapt
langzaam op.

Ook stuurden we een kaart aan Albert Hegge
(Boekweitveld 18), die een darmoperatie heeft onder-
gaan. Albert knapt vlot op en maakt het goed. Zijn
reactie op de kaart: "Heerlijk, zo'n opkikker van mijn
Eshofvrienden op de warmste dag van het jaar!"

Ieder die hier genoemd is van harte goede en lichte
momenten in de dagen toegewenst. Ook voor wie hier
niet is genoemd, maar het leven soms als zwaar of
zelfs pijnlijk ervaart, de warmte van liefdevolle men-
sen toegewenst. Ik denk ook aan de mantelzorgers in
ons midden, wie de verantwoordelijkheid niet licht
valt. Dat we elkaar gaande mogen houden, gedragen
door de liefde van de Eeuwige.

IN GEDACHTE-
NIS: JOHANNES
HENDRIK KEUR
Op vrijdag 29 juni
overleed Joop Keur.
Hij is 66 jaar oud
geworden. Sinds ruim
een jaar kampte hij
met de gevolgen van
een blaastumor. Joop heeft gedaan wat mogelijk was
om de ziekte te boven te komen; helaas is dat niet
gelukt.
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Uit de gemeente
Joop was een intens en voluit levende man. Als hij
ergens aanwezig was, kon je niet om hem heen: hij liet
altijd van zich horen en was doorgaans wel tevreden
over zichzelf. Hij bemoeide zich met alles en graag
prikkelde hij je tot een discussie. Tegelijk was hij een
betrokken en meelevende mens. En hij was gul met
positieve waardering. "Een macho met een klein hartje,
en dat hart op de goede plek," zei iemand.
We kennen Joop in Hoevelaken sinds hij met zijn echt-
genote Mennie op de Haverhoek kwam wonen in
1998. Beiden zijn jaren actief geweest in de
Eshofgemeente.
Sinds 2008 had Mennie te kampen met longkanker.
Toen ze op 14 februari 2010 overleed ging Joop alleen
verder, zo goed en zo kwaad mogelijk het hoofd boven
water houdend. In de jaren van Mennies ziekte en ook
daarna heeft Joop regelmatig laten weten hoe blij hij
was met alle blijken van meeleven om hem heen. "God
zorgt voor al zijn schepselen," was een uitspraak van
hem, "maar hij heeft daar wel zijn grondpersoneel bij
nodig."
In de maanden na het overlijden van Mennie leerde hij
Inge Pie-de Jong kennen. Ze vonden troost bij elkaar
in het zware en pijnlijke proces van rouwen en toch
doorgaan. Er ontstond een hechte en liefdevolle band.
Tot verdriet van hemzelf en van velen duurde het
geluk kort. Toen begin juni ondanks alle behandelin-
gen uitzaaiingen werden geconstateerd, ging Joop hard
achteruit. Op 5 juli hebben we afscheid van Joop geno-
men in een kerkdienst in de Eshof. Daarna hebben we
hem in het graf bij Mennie ter ruste gelegd.
We leven mee met het verdriet van Inge, Martine en
Rutger en hun partners en kinderen. Sterkte en goede
herinneringen gewenst aan ieder die Joop mist.

IN GEDACHTENIS: MAARTINUS JACOBUS
MAASLAND
Martin Maasland overleed op 9 juli. Hij was toen 65
jaar oud. Hij was juist slokdarmkanker te boven geko-
men, na een aantal chemokuren en bestralingen
gevolgd door een zware operatie. En toen gaf zijn
lichaam het op, geheel onverwacht.
Martin kwam uit een streng gezin met een vader 'die
niet van compromissen hield', zoals zijn broer Jan bij
het afscheid zei. Van jongs af aan heeft Martin zich
tegen streng gezag verzet. Hij zocht de grenzen op en
vroeg ruimte om zijn eigen weg te zoeken.
Hij was een mens van uitersten, van diepe dalen en
hoge bergen; zijn liefde voor het fietsen door diepe
dalen en over hoge bergen heeft er misschien wel mee

te maken. Gelukkig had hij in Nelleke een stabiele en
trouwe partner gevonden.

Een aantal jaren gele-
den besloot Martin,
na lang wikken en
wegen, om zich uit te
laten schrijven bij de
kerk. Voor hem verte-
genwoordigde de
kerk het strenge
gezag waar hij als
kind onder geleden
had. Vrij van het
instituut kerk bleef hij
zich echter volop
inzetten voor mensen

in nood: als vrijwilliger van de 'open kapel' op Zon &
Schild; als medewerker in het straatpastoraat in
Amersfoort; als vrijwilliger bij slachtofferhulp.
Martin heeft zijn kinderen willen geven wat hij zelf in
zijn jeugd heeft gemist: ruimte, vrijheid, aanmoediging
en steun. Getuige de verhalen bij zijn afscheid van
Martin junior, Geraldine en Benjamin is hij daar volle-
dig in geslaagd. Martin neigde soms naar een wat som-
bere kijk op de dingen, maar wist meestal te genieten
van het leven, van Nelleke, van hun kinderen en klein-
kinderen.
Op vrijdag 13 juli was er een afscheidsceremonie in de
Eshof. Daarna is Martin begraven op de Algemene
Begraafplaats.
Aan Nelleke en de kinderen en kleinkinderen, en ook
aan familieleden en vrienden voor wie nu een lege
plek achter blijft, van harte de steun van goede herin-
neringen en van elkaar toegewenst.

IN GEDACHTENIS: ANJE GRIETJE
BOUSEMA-VALKEMA
Op donderdag 12 juli overleed Anje Bousema, 79 jaar
oud. Haar overlijden kwam volkomen onverwacht. Ze
had een herseninfarct gehad en was daarna voor revali-
datie opgenomen in verpleeghuis Birkhoven. Ze her-
stelde voorspoedig. En toen, terwijl ze nog in
Birkhoven was, was het ineens voorbij.
Voor iedereen en vooral voor de kinderen en kleinkin-
deren kwam haar dood als een klap, zo kort na het
overlijden van haar echtgenoot Henk op 15 mei. Anje
moest zelf nog wennen aan het feit dat hij er echt niet
meer was. Maar met haar positieve levensinstelling
lukte het haar redelijk goed om de draad weer op te
pakken. Ze was er dankbaar voor dat ze Henk tot het
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laatst toe thuis heeft kunnen verzorgen. Ze was dank-
baar voor het mooie leven dat ze samen hadden gekre-
gen. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen, die
haar grootste geluk waren, zoals op haar rouwbrief
staat geschreven. Dankbaarheid en besef van geluk
kenmerkten haar, bij alle verdriet dat het leven van
Anje en Henk ook tekende. Na jaren ziekte en na nier-
transplantaties, waarvoor zowel Anje als Henk donor
waren geweest, verloren ze hun oudste zoon Eko. Anje
vertelde een keer dat er geen dag voorbij ging zonder
dat ze aan Eko dacht.
Belangstelling voor mensen kenmerkte Anje ook. Zelf
was ze ingetogen en bescheiden, ze was niet iemand
die in de schijnwerpers wilde staan. Maar ze obser-
veerde scherp. Dat gold zowel de voorouders, in wie
ze zich via een uitgebreide genealogiestudie verdiepte,
als de mensen om haar heen. Ze genoot ervan om te
zien hoe hun kleinkinderen zich ontwikkelden. Anje
had graag kinderen om zich heen, het was haar niet
snel teveel. Dat gold ook voor de buurkinderen.
Op dinsdag 17 juli was er een afscheidsdienst in de
Eshof die werd geleid door Marian van Giezen.
Daarna is Anje bij Henk op de begraafplaats ter ruste
gelegd.
Onze gedachten gaan uit naar Reeuward en Henk, naar
Tanja en Anita en Wendy en naar alle kleinkinderen.
We wensen hen van harte sterkte met het verwerken
van al dit verlies.

IN GEDACHTENIS: GERRIT ZWART
Op zondag 12 augustus overleed onverwacht Gerrit
Zwart. Hij is 79 jaar oud geworden.
Met zijn echtgenote Bep woonde hij op Otwardplaats
3. Gerrit heeft aardig wat tegenslag gehad in zijn

leven; hij was
nog jong toen hij
een ongeluk
kreeg waar hij
voor altijd door
beperkt raakte.
Hij had echter
een enorme
levenslust. Hij
zag vooral de din-

gen die hij kon en waar hij van kon genieten en bleef
niet staan bij wat er niet meer mogelijk was. Hij hield
zich niet met zijn beperkingen, maar met zijn moge-
lijkheden bezig. Met Bep samen leidde hij een leven
dat vooral door goede en mooie momenten werd
gekenmerkt. Hij was echter ook niet blind voor het feit
dat hij een zwakke gezondheid had - al hoopte hij des-

ondanks negentig te kunnen worden.
Op 17 augustus vond er een afscheidsbijeenkomst
plaats in de aula van de algemene begraafplaats.
Daarna is Gerrit naar zijn graf op de begraafplaats
begeleid.
Aan Bep en de kinderen en kleinkinderen wensen we
van harte sterkte toe in de leegte die is ontstaan.

FELICITATIES
Op 6 juli is Catoo geboren, dochter voor Kristiaan van
Rootselaar en Heidi van Dunschoten en zusje voor
Milou. Allen maken het goed en konden deze zomer
met z'n vieren met vakantie. Ouders en zus, van harte
gelukgewenst met dit nieuwe meisje in jullie midden!

Er waren verschillende jubilea in de zomermaanden.
Op 9 juli was het echtpaar Kilsdonk-van den Uithoorn
(Asterlaan 14) vijfenvijftig jaar getrouwd. Op 14 juli
volgden Hennie en Egbert Berends-Boddeveld
(Nassaulaan 58) met een jubileum van vijfenveertig
jaar samen. Jan en Breunette de Boer-Dooijewaard
(Lindenhof 16) gedachten op 17 juli hun vijftigjarig
huwelijksjubileum. En het bruidspaar Willigenburg-
Buitink (Groot Middendorp 20) was op 14 augustus
vijfentwintig jaar getrouwd.
Henk en Annie van de Kleut-van Vaneveld (Frans
Tromplaan 45C) vierden op 23 augustus het vijftigjarig
jubileum. Klaas en José van Dasselaar-Schoonderbeek
(De Tabaksschuur 7, Amersfoort) waren op 26 augus-
tus vijfentwintig jaar samen en Frank en Annie
Schuurman-Gosseling (Klaprooslaan 39) volgden op
30 augustus met een vijftigjarig huwelijksjubileum.
Tenslotte noem ik het bruidspaar Bakker-Uitenbogaard
(Bijenvlucht 26), dat op 1 september het vijfentwintig-
jarig huwelijksfeest mocht vieren.
Bruidsparen, namens de Eshofgemeente van harte
gefeliciteerd. En veel liefde voor de toekomst toege-
wenst!

Ellie Boot

Uit de gemeente



Uitnodiging Startzondag: 
Geloof, Hoop en Liefde

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E6

Zondag 16 september is iedereen van harte
welkom op Startzondag met als thema:
'Geloof, Hoop en Liefde'.Nadat drie
Startzondagen achtereenvolgens in het teken
hebben gestaan van 'Geloof', 'Hoop' en
'Liefde', komen de thema's deze Starzondag
bij elkaar. Traditiegetrouw hebben 'de Eshof'
en de Paulusgeloofsgemeenschap een geva-
rieerd programma samengesteld voor jong en
oud. Alle mensen uit Hoevelaken en omgeving
zijn welkom. Wij zien er naar uit om zoveel
mogelijk mensen te ontmoeten op deze feeste-
lijke zondag. 

PROGRAMMA
9.30 uur - 10.30 uur
Oecumenische viering in 'de Eshof'
De start van het nieuwe kerkelijke seizoen heeft dit
jaar als thema 'Geloof, Hoop en Liefde'.  Startzondag
vindt plaats in de Vredesweek. Zondag 16 september
staat dus ook in het teken van Vredeszondag die we als
Eshofgemeente en Paulusgemeenschapsamen vieren. 

10.30 uur - 11.15 uur
Koffie, thee en limonade drinken met elkaar, zo moge-
lijk buiten.

11.00 UUR - 12.00 UUR
PROGRAMMA

We hebben een parallel programma opgezet waarbij te
kiezen valt uit de onderstaande activiteiten:

PRESENTATIE ACTIVITEITEN VORMING
EN TOERUSTING 2012 - 2013
Elk jaar ontwikkelt de commissie Vorming en
Toerusting van de beide geloofsgemeenschappen een
activiteitenprogramma waarin mensen elkaar kunnen
ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over
zaken die mensen ter harte gaan. Bedoeling is om
elkaar verder  te helpen in degedachtewisseling over
God, kerk enwereld. Bij de samenstelling van het pro-
gramma zoekt de commissie altijd naar een goed 
evenwicht  tussen onderwerpendie te maken hebben
met theologie, spiritualiteit, ethiek, liturgie en maat-
schappij/cultuur. Op Startzondag presenteert de com-
missie haar programma en kunnen geïnteresseerden
zich ook opgeven. 

ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN VAN
0-12 JAAR GEORGANISEERD DOOR
GRACE HOME JONGEREN
Speciaal voor kleine en grotere kinderen organiseren
de jongeren die kerst dit jaar naar Grace Home gaan
een spelprogramma, dat zij ook gaan doen met de kin-
deren in India.

PRESENTATIEVAN HUN BELEVENISSEN IN
INDIA EN GRACE HOME DOOR 
REMCO EN BIANCA VAN DEN BURG
Afgelopen zomer bracht dit stel een maand in India
(Grace Home) door. Van hun indrukwekkende reis
doen zij tijdens Startzondag samen verslag.

INFORMATIEBIJEENKOMST VOLWASSE-
NENREIS 2013 NAAR GRACE HOME 
doorGerwin Duine en Wim van Vliet 
Het project Grace Home wil iedereen de kans bieden
een wereldervaring op te doen. Naast de jongerenreis
dit jaar kerst staat ook een volwassenenreis in 2013 op
het programma. Geïnteresseerden kunnen samen met
elkaar nadenken over de invulling ervan.

VERSIEREN VAN DE POORT NAAR INDIA
ONDER BEGELEIDING VAN MARIJKE
KROON EN JAN BAAS
De schikgroep van 'de Eshof' heeft een poort ter
beschikking gesteld om te versieren en om te bouwen
tot een 'poort naar een betere wereld'. Hiervoor worden
onder andere de sieraden gebruikt die de afgelopen
weken zijn ingezameld. Iedereen kan hieraan meewer-
ken.

12.00 UUR - 12.30 UUR
GEZAMENLIJK ZINGEN IN DE KERKZAAL-
MET MEDEWERKING VAN HET
PAULUSKOOR EN DE ESHOFCANTORIJ
Als inleiding op de lunch zingen we het lied dat speci-
aal voor de thematiek 'geloof, hoop en liefde' is
geschreven: "Durf jij het nog te zeggen?" Ook zingen
we ons meerstemmig moed in met een lied van hoop:
"Ga tot de einden der aarde tot het uiterste daar zal
liefde zijn. Ga!" En misschien nog een lied ter verras-
sing…
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Uitnodiging Startzondag: 
Geloof, Hoop en Liefde
12.30 UUR
SAMEN LUNCHEN IN DE KERKZAAL

Namens het organisatiecomité Startzondag 2012, 
Jan Baas, Ellie Boot, Esther Duine, Frits Harmsen,
Marijke Kroon, Lies Traa, Jan Vogel en Arjan de Vries

STARTZONDAG 2011

een foto collage



Post uit India
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Afgelopen zomer gaven wij, Remco en Bianca van den
Burg in de uitzenddienst voor hun vertrek naar India,
brieven mee voor onze maatjes in Grace Home. We
zijn allemaal gekoppeld aan een jongen of meisje in
Grace Home, waarmee we contact hebben. We wisten

nog niet zo veel van ze, behalve hoe ze eruit zagen en
hoe ze heetten. In onze brieven hebben wij verteld hoe
ons leven eruit ziet en wat ons bezighoudt. Sommigen
van ons hadden er wat foto's bij gedaan van zichzelf
en van hun gezin en of vrienden. We waren nieuwsgie-
rig naar een reactie van onze maatjes. We waren dan
ook blij toen we via Remco en Bianca een brief terug
kregen. Alle kinderen hadden heel veel werk in hun
brief gestopt. De mooiste tekeningen, leuke verhaaltjes
en cadeautjes kwamen voorbij. De creatieve brieven
bleven maar uit de tas van Bianca en Remco komen. 

'Mijn brief is van Chanda, een meisje van 17 jaar. Ik
kreeg een witte envelop, met daarop in een prachtig
handschrift mijn naam geschreven. Uit de envelop
kwam een mooie roze zelfgemaakte kaart, versierd met
stickers en kralen. Toen ik de kaart openmaakte vond
ik een armbandje, wat ik tot nu toe elke dag draag. De
echte brief zat kunstig opgevouwen in de kaart. Ze
schrijft dat ze het leuk vond om mijn brief te lezen, en

dat ze van zwemmen houdt. Ook vraagt ze of alles
goed gaat met mijn familie. Ze heeft erg veel zin om
mij te ontmoeten in december, en dat is zeker weder-
zijds!' - Jessica

'Mijn brief heb ik gekregen van Pooja, een meisje van
16 jaar. Ik kreeg ook een witte envelop met mijn naam
er opgeschreven. Ze schreef mijn naam niet helemaal
goed,  maar het zag er wel grappig uit: 'Monique Jan
Den Heuvel'. Uit de envelop kwam een vrolijke rode
brief met allemaal plaatjes er op geplakt. In de brief
schrijft ze dat ze veel van kinderen houdt en dat ze
Engels en Hindi de leukste vakken vind. Bij de brief
had ze een tekening gedaan van een zeilboot, een fot-
olijstje met een roos er in en een oranje elastiekje voor
in mijn haar. Ze  is benieuwd of ik broertjes of zusjes
heb en wat mijn lievelingsvak op school is. Ze heeft net
als iedereen van Grace Home heel veel zin om ons
allemaal te ontmoeten in december!' - Monique

Monique van den Heuvel en Jessica Hofman
Deelnemers jongerenproject Grace Home kerst 2012
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Verblijf in India 
Verblijf in India gespreksonderwerp nummer
één
De meesten van u weten vast wel dat wij afge-
lopen zomer vier weken in India aan het werk
zijn geweest voor het project Grace Home.
Over onze belevenissen hebben wij een blog
bijgehouden op www.gracehome.nl. Nu kij-
ken we terug op een fantastische ervaring.

Inmiddels zijn we al weer helemaal aan het werk in
Nederland en is het 'normale' leven weer begonnen.
Toch zijn we nog niet helemaal geland in het gestruc-
tureerde en rustige Nederland. Onze reis naar India
gaat nog geregeld door onze gedachten en het is nog
gespreksonderwerp nummer één. 

We kijken terug op een mooie reis en een ongelofelijke
ervaring. Er zijn een heleboel mooie dingen op ons pad
gekomen, maar ook verdrietige. We hebben een hele
andere wereld mogen leren kennen. Een hele drukke
wereld met heel veel verschillende gezichten. Niets is
daar hetzelfde als bij ons in Nederland. 
We hebben een hele andere cultuur leren kennen,
mooie mensen ontmoet en goed werk mogen doen.
Een heleboel mooie herinneringen om op terug te kij-
ken, om nooit te vergeten! 
De vraag die we het meeste krijgen: "Wat is het meest

bijzondere dat jullie hebben meegemaakt?"
Dan zeggen we allebei vol overtuiging: "De ontmoe-
ting met de kinderen in Grace Home."
Kinderen die zoveel hebben meegemaakt en toch heel
blij zijn met alles wat ze hebben. Hun sterke geloof,
glimlach, doorzettingsvermogen, wil om te leren en
iets van het leven te maken heeft ons geraakt. Wij gaan
dit zeker meenemen de rest van ons leven. 
Op Startzondag willen we graag meer vertellen over
onze ervaringen in India. Want een half A-viertje in de
Rondom is niet genoeg…

Remco en Bianca van den Burg



Pastorale Raad vergadert in de
buitenlucht
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Impressie van de vergadering van de Pastorale Raad
van 23 augustus 2012 
Vorig jaar is het nieuwe seizoen van de Pastorale Raad
gestart met een vergadering die 
gecombineerd is met gezellig samen eten met een dak
boven ons hoofd.                                               
Dit jaar is er voor een locatie aan de Veenwal geko-

zen. Op een grasveld staan een drietal picknicktafels
opgesteld en nodigt deze locatie uit om te gaan barbe-
cueën in de buitenlucht.                                       
De gerechten zijn van te voren verdeeld  over alle

leden van de Pastorale Raad, zodat er bij aanvang een
complete maaltijd op de tafels staat.                               
Zo'n eerste bijeenkomst is niet alleen eten en drinken,
maar ook het afwerken van agendapunten.

Allereerst worden de vergaderdata voor het seizoen
2012 -2013 vastgesteld en  daarna de speerpunten van
het afgelopen seizoen besproken.                                   
Er wordt teruggekeken op het Gemeente-uitje dat ons
dit jaar over de Utrechtse Heuvelrug voert en wordt
het kaasmuseum/party boerderij de Weistaar bezocht. 
In de Rondom is de rubriek "Ik geloof het wel" gestart
en daarvan zijn inmiddels 3 personen aan het woord
geweest met ieder hun eigen verhaal.                             
Ook nieuw zijn de huiskamerbijeenkomsten, die goed
ontvangen zijn.                                            
Jammer is het dat er (te) weinig jongeren deelnemen,
maar dat heeft soms ook met het tijdstip van deze bij-
eenkomsten te maken. 
Naast de vergaderingen van de Pastorale Raad zijn er
ook twee vergaderingen van de Brede Pastorale Raad
en dat betekent dat er niet alleen de ouderlingen aan-
wezig zijn, maar ook de contact-personen en de diake-
nen. 

Er is dit jaar voor het eerst een Basiscursus Pastoraat
gevolgd door enkele mensen.  Janny Dammingh heeft
de cursus Pastoraal medewerker gevolgd en is volop
inzetbaar. (Ondanks de heupoperatie).
Lenie van der Laan begeleidt Ria Kooistra en Anna
Brasser in de Rouwgroep. Deze groep volgt de cursus
"Pastoraat bij rouw" om het inzicht in het omgaan met
verlies en rouw te vergroten en te leren daar in het
bezoekwerk handen en voeten aan te geven. Het kan
een verlies zijn bij overlijden, maar ook een verlies
van werk bijvoorbeeld.                                                  
De Nieuwjaarsbegroeting is niet nieuw, maar wordt
vanavond ook besproken .
Al etend en drinkend komen we bij de verdeling van
de taken voor het nieuwe seizoen en dat levert weinig
discussie op.
Voordat we aan de koffie beginnen komt het onder-
werp "Basiscatechese" aan de orde.                     
Er zijn 15 kinderen aangemeld voor de basiscatechese,
maar het ontbreekt nog aan catecheten. Andere jaren
loopt dat ook geen storm, maar zijn er wel  mensen die
hun schouders er onder zetten.       
Het zal toch te gek zijn als de kinderen te horen krij-
gen dat er geen basiscatechisatie is, omdat niemand
zich aanmeldt als catecheet?  
Inmiddels is het donker geworden en worden we van
binnen verwarmd met koffie of thee en aan de buiten-
kant door een kampvuurtje.

Kees van Rietschoten  
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Aanbod Vorming en Toerusting
September/Okt 2012
IN DE KRING

Net als eerdere jaren zal er ook in het komende sei-
zoen een gesprekskring starten voor jonge volwasse-
nen. Een aantal mensen van het afgelopen jaar gaat
door. Daarnaast zijn zij blij met elke nieuwe belang-
stellende.
Aan het eind van het vorige seizoen hebben zij zich
afgevraagd in welke onderwerpen ze geïnteresseerd
zijn. De meesten bleken te voelen voor een verdieping
van hun Bijbelkennis vanuit de vraag: wat kan ik voor
mijn wijze van leven leren uit de Bijbel? Wat hebben
de Bijbelverhalen mij (nu nog) te zeggen? Unaniem
werd besloten om daartoe de gelijkenissen van Jezus te
gaan lezen.
We komen ongeveer eens in de maand bij elkaar bij
één van de deelnemers thuis. Er zijn zeven bijeenkom-
sten gepland; de eerste is op 24 september a.s.

Data en tijd: Maandag 24 september, 
20.00 - 22.00 uur

Plaats eerste bijeenkomst: Groot Middendorp 36
Leiding: Ellie Boot

FILMPROGRAMMA INDIA: PINK SARIS

We kijken naar de documentaire Pink Saris van Kim
Longinotto. Die vertelt het verhaal over een groep
vrouwenactivisten in Noord-India die zich verzet tegen
de uitbuiting van zogenaamde `kasteloze' vrouwen. De
Gulabi Gang - letterlijk 'de roze bende', naar de kleur
van de sari's van de leden - bekommert zich om het lot
van Dalit-vrouwen. De gang wordt geleid door Sampat
Pal. Zij moedigt jonge meisjes aan om op te komen
voor hun rechten. Zij steunt hen in hun strijd en gaat
de confrontatie met de uitbuiters niet uit de weg. Dat
leidt geregeld tot dramatische taferelen. De film wordt
kort ingeleid. Na vertoning kan er worden nagepraat
onder het genot van een hapje en een drankje.

Datum en tijd: Vrijdag 28 september, 
19.45  - 22.00 uur

Plaats: de Eshof
Leiding: Esther Duine, 

namens projectteam Grace 
Home

SACRALE DANS

In het najaar wordt weer een serie sacrale dansbijeen-
komsten aangeboden waarop men kan beleven hoe het
is om met je lichaam uiting te geven aan spiritualiteit. 
Sacrale dans betekent letterlijk: helende dans.
Het is een dansvorm waarin de innerlijke beleving
centraal staat en niet de perfecte uitvoering van de pas-
sen. Daarom is danservaring  of -aanleg beslist niet
noodzakelijk en speelt ook leeftijd geen rol.
Het thema zal dit keer zijn: "Verbinding". Verbinding
met de Goddelijke Bron, met Moeder Aarde, met
jezelf, met elkaar. Ook zullen er in het programma een
aantal Indiase dansen worden opgenomen, als verbin-
ding met 'Grace Home'. Aanmelding kan nog rechtst-
reeks bij Wilna: 033-4633846, wilna@sacraledans.nl.
Er zijn 4 bijeenkomsten gepland; de eerste is op 5
oktober a.s.

Data en tijd: Vrijdag 5 oktober, 
20.00 - 21.30 uur

Plaats: de Eshof
Kosten: € 5,- per avond
Leiding: Wilna Westerlaken,

docente Sacrale Dans
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Uit de kerkelijke pers.....
Grenzeloos gastvrij is de kop van een artikel in Woord
& Dienst van juni 2012. Twee studenten van de oplei-
ding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke
Hogeschool in Ede onderzochten hoe gastvrij kerken
zijn voor christelijke niet westerse allochtonen. Negen
projectleden uit Afrika en het Midden Oosten bezoch-
ten 'undercover' 26 PKN kerken. Slechts de predikant
van betreffende kerk was op de hoogte van hun
bezoek. Hieronder een samenvatting van hun ervarin-
gen.

In 14 van de 26 kerken was het bezoek volgens de
projectleden niet voor herhaling vatbaar. Zij ervaarden
een hoge drempel bij binnenkomst, soms letterlijk een
gesloten deur. Er ontbrak een welkom en zittend in de
kerk was er geen contact met mede kerkgangers. Ze
voelden zich letterlijk buitenstaander. 

Tijdens de dienst werd er geen hulp geboden als pro-
jectleden een opgegeven lied in het liedboek niet zo
gauw konden vinden. Ook was de liturgie niet altijd
begrijpelijk.
Wat projectleden zeer opviel was dat kerkgangers de
dienst emotieloos leken te beleven. In hun cultuur is
een kerkdienst dikwijls een feest voor God wat tot uit-
drukking komt in lichamelijke expressie zoals dans,
beweging en klappen.  
Wat ook opviel en voor onbegrip zorgde was de
gestructureerdheid van een kerkdienst. Alles was strak
georganiseerd en er leek geen ruimte voor improvisatie
en spontaniteit. Eén van de projectleden merkte op: 'als
je naar de kerk gaat, mag je best de tijd nemen voor

God. Dan hoeft niet alles snel en gestructureerd te ver-
lopen'. Uiteraard hangt die beleving samen met de cul-
turele achtergrond van projectleden en onze tijd geo-
riënteerde cultuur.
Het koffie drinken na de dienst was een belangrijk
onderdeel van het kerkbezoek. De ervaringen van pro-
jectleden vielen niet altijd mee. Het was erg confronte-
rend dat zij in sommige kerken met niemand in
gesprek kwamen. Ze hadden sterk het gevoel gene-
geerd te worden. 
In de bijbel is veel te lezen over gastvrijheid jegens
vreemdelingen. Uit de ervaringen van projectleden
blijkt dat veel kerken aan het begrip 'gastvrijheid' nog
niet veel handen en voeten kunnen geven ondanks het
feit dat bij een aantal kerken op de buitenmuur 'ont-
moetingskerk' staat.
Maar het positieve nieuws is dat veel kerken zich
bezinnen op het thema 'gastvrijheid'. Dat is een belang-
rijke eerste stap. Tenslotte verblijven er ongeveer een
half miljoen christelijke allochtonen in Nederland
(bron:CBS). 

Niet alle ervaringen van projectleden waren negatief.
Een projectlid uit Syrië had een ontmoeting met een
kerkganger tijdens het koffiedrinken na de dienst. Een
ontmoeting die afgesloten werd met het uitwisselen
van persoonlijke gegevens en een vervolgafspraak. 

Samenvatting: Frits Harmsen.

BASISCATECHESE:
NOG STEEDS HULP GEZOCHT!

De basiscatechese gaat op 10 september van start.
Vijf nieuwe medewerkers hebben hun inzet aangebo-

den, fantastisch! Ook hebben we een flinke groep van
achttien kinderen die mee willen doen. We gaan er
met hen twee mooie jaren van maken!

Maar we zijn er nog niet helemaal…: we zoeken nog
één basiscatecheet. Wie komt onze gelederen verster-
ken…?

U kunt meer informatie vragen aan Ellie Boot
tel. 2580631,
e-mail ellie.boot@hccnet.nl.
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Een open kerk
Afgelopen zomer brachten we met het gezin
twee weken door in Sheringham, Norfolk
(Engeland). Daar werden we getroffen door
een tekst op een bord bij de voordeur van de
Anglicaanse Kerk. Wat we lazen was een feest
van herkenning. Wat een leuke ontdekking,
om in een ander land en in een kerk van een
andere denominatie zoveel verbondenheid te
vinden.

We are an open and affirming church which means
that:

You are welcome whatever your beliefs:
even if you find organised religion irrelevant.

You are welcome whatever your lifestyle or sexuality.

You are welcome wherever you may be on your faith
journey:
believer or agnostic, conventional Christian or
questioning sceptic.

You are welcome as an equal partner:
and we look forward to the ideas and experiences you
bring.

We welcome the variety of ways in which human
beings have explored the sacred, and have no wish to
promote just one approach to Christianity.

We think that the way we treat one another is far more
important than the beliefs we hold.

We think that it is vital to take seriously the intellectu-
al problems which many people have with
Christianity:
and encourage ways of understanding religion which
feed the mind as well as the soul.

We think that religion must be concerned with injusti-
ce and suffering:
and see ourselves as a community helping to build a
better world, bringing hope to those Jesus called the
least of his sisters and brothers.

We recognise that our ignorance is always going to
exceed our understanding:

and find more grace in the search for meaning than in
the claim for certainty.

We recognise that our faith entails costly discipleship
and conscientious resistance of evil:
as has always been the tradition of the church.

Ik doe een poging tot een vertaling:
"Wij zijn een open en bevestigende kerk, wat het vol-
gende betekent:
" Je bent welkom, ongeacht je overtuiging -
zelfs als je georganiseerde religie niet relevant vindt.
" Je bent welkom, ongeacht je levensstijl of
seksualiteit.
" Je bent welkom, waar je je ook maar bevindt
op je geloofsreis, of je nu gelovige bent of agnost, con-
ventioneel christen of kritische scepticus.
" Je bent welkom als een gelijkwaardige part-
ner en we zien ernaar uit de gedachten en ervaringen te
horen die jij meebrengt.
" Wij zijn blij met de verscheidenheid van
wegen waarlangs mensen het heilige hebben onder-
zocht en we hebben geen behoefte slechts één christe-
lijke weg aan te wijzen.
" We denken dat de manier waarop we met
elkaar omgaan veel belangrijker is dan de overtuigin-
gen die we hebben.
" We denken dat het van vitaal belang is om de
intellectuele moeite, die veel mensen met het
Christendom hebben, serieus te nemen; en om aan te
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Voor de Juni en juli nummers van de Rondom was het
moeilijk om voldoende kopij  bijeen te zoeken. Volop
vakantie zo blijkt. Toch weet redacteur Henk
Bloklander er een aardig geheel van te maken.
Wilma Feringa zoekt voor het nieuwe seizoen alvast
uitbreiding van de koffiegroep. Als lokkertje kondigt
ze aan dat er toestemming is om twee nieuwe geavan-
ceerde koffiezetapparaten aan te schaffen.
Jac van Hoeijen gaat namens de diaconie dieper in op
de reden waarom onlangs besloten is om ook alcohol-
vrije wijn in het heilig avondmaal aan te bieden.
Verslavingen worden dikwijls onderschat en zeker
wanneer het "onschuldige" dingen als genotsmiddelen
betreft aldus Jac.
`Een vader` doet verslag van de buitendag kinderne-
vendienst en bedankt de organisatoren voor hun inzet..
Ds Dirk Monshouwer meldt de vakantieverdeling tus-
sen hem en Ds. van Reenen. ook gaat hij in op kerk
zijn en geloven daarbij Ds. Okke Jager citerend die
zegt `geloven wordt steeds onwenniger`.
Ds. van Reenen stelt met spijt maar ook met begrip dat
de voorzitter van de Gereformeerde kerkenraad de
heer Bram van Gent om gezondheidsredenen heeft
gevraagd om ontheffing van deze functie. Zijn herstel
verloopt weliswaar voorspoedig, maar ´alles kan niet
meer´ vindt van Gent.
Het septembernummer van de Rondom 1987 staat
voor een groot deel in het teken van de Vredeszondag.
Geen starzondag.
John Kalksma schrijft namens de vredewerkgroep een

artikel over het vredesweekthema `Gerechtigheid,
vrede en behoud van de schepping`. 
John is ook scribent van de onlangs opgerichte  DDR-
kring.
Tot nu toe bestond er een wederzijdse briefwisseling
tussen de Eshof en de Petri Nicolai Gemeinde in
Freiberg. Inmiddels is fase 2 ingetreden en zullen Hans
van den Berg, Trees Kelle, John Kalksma en Dirk
Monshouwer in het weekend van 4/6 september een
bezoek aan Freiberg brengen.
In de dienst van 20 september zal verslag worden
gedaan van dit bezoek.
Dwazeman tenslotte, vindt het erg rustig in de kerk
tegenwoordig daarbij doelende op het geringe aantal
jeugdigen. Hij geeft vervolgens een uitgebreide inkijk
in de tijd `toen hij nog jong was`
Redacteur Bloklander gebruikt de laatste pagina om
ons te laten weten hoeveel tijd het vergt om elke
maand maar weer een Rondom te typen. Nelleke
Maasland die meer dan vijf jaar het grootse deel van
het typewerk voor haar rekening nam heeft aangege-
ven er mee te willen stoppen. Iets dat Henk volledig
begrijpt en verheugd meldt dat Hettie Harmsen het
stokje van Nelleke wil overnemen.
Zo zien we maar weer vanzelf gebeurt er niets. Altijd
hebben we elkaar weer nodig.

Fokke Kooistra

De Eshof 25 jaar geleden

moedigen dat er ter wille van het verstaan van geloof
wegen gevonden worden die weldadig zijn voor zowel
de geest als de ziel.
" We menen dat religie zich moet bezighouden
met onrecht en lijden. We zien onszelf als een gemeen-
schap die helpt om een betere wereld op te bouwen en
die hoop brengt aan hen, die Jezus de minsten van zijn
zusters en broeders noemde.
" We erkennen dat onze onwetendheid altijd
groter zal zijn dan ons begrip. We vinden meer voldoe-
ning in de zoektocht naar betekenis dan in de claim
van zekerheid.
" We erkennen dat ons geloof een veeleisend

discipelschap met zich meebrengt en een gewetensvol-
le weerstand tegen kwaad, zoals dat altijd de traditie
van de kerk is geweest."

Kortom: allemaal zijn wij als leerlingen onderweg;
niemand heeft de waarheid in pacht. In zo groot moge-
lijke openheid zoeken we naar betekenis en naar voed-
sel voor geest en ziel. En, voeg ik eraan toe: we hopen
dat God ons op deze zoektocht zegent. We vertrouwen
erop dat hij van de andere kant, als ons tegenover, ons
tegemoet komt - in alle betekenissen van het woord.

Ellie Boot

Een open kerk
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KERKDIENSTEN  VAN 'DE ESHOF'
TE BELUISTEREN VIA INTERNET
Sinds een jaar is het mogelijk dat kerkdiensten in de
Eshof via een internetverbinding (www.kerkdienstge-
mist.nl) rechtstreeks of op een ander tijdstip beluisterd
kunnen worden. Hoeveel mensen van deze mogelijk-
heid gebruik maken, weten we eigenlijk niet. Wel
horen we af en toe dat tot ver buiten Hoevelaken dien-
sten in de Eshof beluisterd worden. 
Wanneer thuis een dienst wordt meebeleefd is het heel
prettig om ook een liturgie bij de hand te hebben,
zodat b.v. liederen meegezongen kunnen worden. Voor
luisteraars die beschikken over een computer, is dat
geen probleem. Zij kunnen een liturgie via internet
downloaden, zeker als Ellie Boot voorgaat. Bij een
gastpredikant is niet altijd gegarandeerd dat een litur-
gie op de Eshof site aanwezig is.
Bij gemeenteleden die niet beschikken over een com-
puter met internet verbinding kan een zgn. Lucaskastje
geïnstalleerd worden. Bij 4 gemeenteleden heeft dat

plaatsgevonden. Ook deze 4 gemeenteleden zouden
graag een liturgie willen hebben om de diensten mee te
beleven. Deze liturgie moet dan vrijdag's of zaterdag's
rondgebracht worden.
Op dit moment is één persoon bereid om de liturgieën
rond te brengen. Ideaal zou het zijn om een groepje
van 4 rondbrengers te hebben. Daarom doe ik een
beroep op hen, die het leuk vinden om volgens een
rooster op vrijdag of zaterdag op 4 adressen een
liturgie te bezorgen, zich bij mij op te geven. De
adressen bevinden zich niet in het buitengebied. 
Opgave kan plaatsvinden bij Frits Harmsen,
Haverhoek 13; tel: 2535532 of e-mail: fritsharm-
sen@kpnmail.nl 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR RONDOM

Tien keer per jaar wordt ons kerkblad 'Rondom de
Eshof' bij u bezorgd. Rondom is een samenbindende
factor in onze gemeente maar wordt ook veel gelezen
door niet gemeente leden. Het vervult dus een belang-
rijke functie in de 'zichtbaarheid' van 'de Eshof' in het
dorp en daarbuiten. 
Het verzamelen van artikelen en het opmaken en
bezorgen van het blad gebeurt door vrijwilligers. Ook
de financiële administratie is in eigen hand. Slechts het
drukken is uitbesteed. 
Elk jaar maakt u het door uw vrijwillige bijdrage weer
mogelijk dat Rondom geproduceerd  kan worden.

Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk.
Ook dit jaar vragen wij u weer om een vrijwillige bij-
drage. Het richtbedrag is € 17,50  maar we zijn blij
met elke bijdrage, meer of minder. U maakt het de
penningmeester van Rondom makkelijk als u gebruik
maakt van bijgesloten acceptgiroformulier.
Met uw financiële steun kunnen we de kwaliteit van
Rondom in stand houden en waar mogelijk verbeteren.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Frits Harmsen.

VAN DE REDACTIE
Een levende gemeente kan niet zonder vaste gewoonten en rituelen zo blijkt. In de Rondom van  september 1987
wordt (nog) van geen  startzondag  gewag gemaakt. Maar inmiddels zijn we al aardig aan deze gewoonte
gewend.
In deze Rondom wordt van veel kanten gemeld dat "we" weer beginnen. Maar de oproep dat er steeds mensen
nodig zijn om aan alles invulling te geven is ook nooit ophoudend, maar een vast onderdeel van die levende
gemeente.
Allen die een deel van hun tijd willen besteden aan het kerkewerk in al zijn vormen veel succes gewenst in dit
nieuwe seizoen.

Fokke Kooistra.
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Onder de vijgenboom: 
zin in de ouderdom
Ook dit seizoen is er vanuit het project 'Onder
de vijgenboom; zin in de ouderdom' een
divers aanbod van kringen en activiteiten. Dit
project over zingeving in de ouderdom is
opgestart vanuit de Bergkerk maar is bedoeld
voor alle ouderen in Amersfoort e.o. om te
reflecteren op de ouderdom en op het eigen
levensverhaal.

BEELDEN VAN OUDERDOM
Op drie maandagen zal er een film vertoond worden
over ouderen en thema's van de ouderdom. De cyclus
van het leven wordt belicht  waarin op diverse wijze
kwets-baarheid, eindigheid en waardigheid in beeld
gebracht worden.  Hoe beleven mensen hun ouder-
dom? Welke rol spelen humor, schuld en boete, zorg
geven en ontvangen en contact met (klein) kinderen?
Opzet: Inloop vanaf 9.30 uur,  film kijken 10.00 uur,
samen lunchen gevolgd door nabespreking tot ong.
14.30 uur. Kosten €10,- incl lunch. 

DATA
8 oktober: The notebook
Amerikaanse film over Allie en Noah een intense
zomer die beleven maar onder druk van haar ouders
moeten ze elkaar los laten. Allie vindt een nieuwe lief-
de die wel door haar ouders goedgekeurd wordt. Toch
kan ze Noah niet vergeten en met hem alles waar hij
voor staat: eenvoud, eerlijkheid en overgave. Hun lief-
des- en levensverhaal wordt voorgelezen. Maar wie
leest en wie luistert?

22 oktober: The ballad of Narayama
Vertelt het ontroerende en dramatische verhaal van de
69 Orin die volgens de gewoonte van het primitieve en
afgelegen Japanse bergdorp door haar oudste zoon
naar de top van de berg moet worden gebracht om daar
te sterven. In haar laatste levens jaar heeft Orin nog
een aantal belangrijke taken te vervullen…

29 oktober: Solar
Spaanse film over een dochter die probeert los te
komen van haar ouders. Als haar vader ziek wordt,
komt haar moeder bij haar logeren. De dochter komt
voor de vraag te staan: hoe trouw is ze aan haar vader
en moeder? De moeder blijkt meer in huis te hebben
dan haar eenvoud, zij heeft een boodschap die verstaan
wordt door de buurman.

Plaats en opgave  Bergkerk  tel. 4617917   

ds. René Rosmolen

DE BALLADE VAN NARAYAMA

Trefwoorden: primitief, gesloten agrarische gemeen-
schap, man/vrouw verhoudingen, schuld, boeten, sexu-
aliteit, zwarte schaap als bard, ruileconomie, gods-
dienst als orde

WINTER
69 - Tanden - Oma met kind in buidel

LENTE
ontluikende natuur  - Sex - Ouderen als vertellers/
erflaters -Zingen als ritualisering

Vloek, offer, boete

ZOMER
muizenkind: ik voel me herboren - Stelen: waarschu-
wing - Sparen/vergeven

HERFST
slang weg - koken - beraad, oordeel, conflict - 
huilen/schaarste

WINTER
laatste zaken - waardigheid - Zaaien - Vis vangst
geheim - Afleggen van kleding - ouderenberaad -
afscheid, klopje op schouder
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Grace Home nieuws
Ook het Grace Home project stond in de zomerperiode
op een lager pitje. Een goede tijd om daarna weer met
een frisse blik vooruit te kunnen kijken. Daarbij zijn
we geïnspireerd geraakt door de enthousiaste verhalen
van Remco en Bianca van den Burg. Zij hebben een
hele bijzondere maand gehad met het team en de kin-
deren van Grace Home. En dat is waarvoor we dit pro-
ject doen. 

Remco en Bianca hebben inmiddels al hun ervaringen
met ons gedeeld. Die kunnen wij weer inbrengen in de
contacten met pastor John die we hebben over de uit-
voering van ons plan. Een belangrijke boodschap uit
de gesprekken met Remco en Bianca is, dat het gewel-
dig is dat Grace Home er voor deze kinderen is.
Zonder pastor John zouden deze kinderen aan hun lot
overgelaten zijn. En alhoewel we dat allemaal weten,
is het goed om dat weer te horen van mensen die dat
met eigen hebben mogen zien en ervaren. Op
Startzondag doen Remco en Bianca verslag van hun
belevenissen voor de hele gemeenschap.

Startzondag is voor ons de aftrap naar de laatste fase
van de mentale en praktische voorbereidingen voor de
jongerenreis met kerst. Het is ons dankzij de gulle bij-
dragen van de gemeenschap en sponsoren gelukt om
het bedrag voor de reis en het projectgeld rond te heb-
ben. Vijfentwintig jongeren en vier begeleiders kunnen
in december op reis. Het project is het afgelopen jaar
zo goed gedragen in de Hoevelakense gemeenschap en
daarbuiten, dat we ook hebben kunnen rekenen op een
aantal substantiële bijdragen van stichtingen die
gemeenschapsprojecten, zoals Grace Home van harte
ondersteunen. Recent hebben we €1.000 gekregen van
EBN B.V.. Deze organisatie is actief in het opsporen,
produceren en verhandelen van gas en olie en is part-
ner voor olie- en gasmaatschappijen in Nederland. Zij

honoreren jaarlijks verzoeken van medewerkers die
bijdragen aan een betere wereld. Met dank aan Sander
van Rootselaar, werkzaam voor EBN, hebben wij een
donatie voor Grace Home ontvangen. Al die bijdragen
samen zorgen ervoor dat we in 2012-2013 ons totale
plan kunnen uitvoeren: afbouw en inrichting van het
weeshuis en verbetering van het onderwijs. 

De betrokkenheid van zoveel partijen buiten 'de Eshof'
vraagt om een goede communicatie. Naast de Rondom
en de website gaan we nu ook met regelmaat een digi-
tale nieuwsbrief versturen om iedereen die heeft bijge-
dragen en op de hoogte gehouden wil worden te infor-
meren. We hopen dat vanuit die wisselwerking de
betrokkenheid onverminderd groot blijft. 
Het Grace Home project is vooral met de voorberei-
dingen en activiteiten voor de jongerenreis heel zicht-
baar geworden voor iedereen. Maar ook na december
loopt het project door tot eind 2013. Die periode is
nodig om ons totale plan te realiseren. In 2013 gaat er
ook een groep volwassenen vanuit onze
(Hoevelakense) gemeenschap op reis. De opmaat daar
naar toe begint ook met Startzondag. Wij zijn heel
benieuwd welke impulsen die reis aan het project gaat
geven. 

Namens projectteam Grace Home en het diaconaal 
projectteam 2012,

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

9 SEPTEMBER 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 begelei-
den. Hulp bij het boodschap-
pen doen. Hulp om uw bet-
alingen 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 zo goed als geen subsidie en
onze steun wordt enorm gewaardeerd.

VREDESWERK PKN 16 SEPTEMBER 2012
In Colombia voltrekt zich sinds de jaren zestig een stil-
le ramp. Het is, na Sudan, het land met de meeste
interne vluchtelingen ter wereld. Het volk is gevangen
in het geweld tussen de linkse guerrilla, de rechtse
paramilitairen en de overheid. Onschuldige mensen

zijn slachtoffer van een strijd om
macht, geld en grond. Kerk in
Actie wil verandering brengen
en doet dat samen met Afrodes.
Via activiteiten in groepsver-
band willen zij de jongeren in de

sloppenwijken van Bogota beschermen tegen onrecht
en geweld. Met deze collecte vragen we uw steun voor
het Vredeswerk in Colombia en andere delen van de
wereld, omdat Kerk in Actie en IKV Pax Christi
wereldwijd de vrede willen bevorderen. Helpt u mee?

23 SEPTEMBER 2012  JOP JEUGDWERK
PKN KIND AAN HUIS IN DE KERK
Een vindplaats van Gods liefde, dat wil de Protestantse
Kerk zijn voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden,
dus ook voor kinderen! Als kerk willen we graag dat
kinderen iets van het geloof, de hoop en de liefde in
onze gemeente mogen ervaren. Dat zij zich veilig, wel-

kom en thuis kunnen voelen in onze kerk. Het lande-
lijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk ontwikkelt
vanuit die gedachte speciale materialen voor kind-
vriendelijke gemeenten!
Materialen waarmee voorgangers,
ambtsdragers en jeugdwerkers
ervoor kunnen zorgen dat diensten
aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen. Uw steun wordt
gevraagd om deze materialen en
trainingen beschikbaar te maken voor alle gemeenten
van de Protestantse Kerk. 

ONZE EIGEN DIACONIE OP 30 SEPTEMBER
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. 

7 OKTOBER 2012 KERK & ISRAËL
ISRAËLZONDAG PKN
Vandaag, de eerste zondag van oktober, is het
Israëlzondag en besteden we extra aandacht aan onze
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De
opbrengst van de collecte is vandaag bestemd voor het
totale werk van Kerk & Israël. Zo wordt de internatio-
nale christelijk nederzetting Nes Ammim ondersteund,
waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en
met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast wordt
vanuit het werk van Kerk
&Israël de leerstoel 'Judaïca'
gesteund. Deze leerstoel is
bedoeld om aanstaande pre-
dikanten toe te rusten met
kennis van het Jodendom. Uw steun is onmisbaar. 
Geef daarom voor dit belangrijke werk! 
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Afscheid van de diaconie

Vele mensen hebben voor Myasa en Tbarek gebeden
en hun gaven gegeven. Het verheugt ons dan ook bui-
tengewoon dat Myasa en Tbarek onlangs in De Eshof
waren om het goede nieuws van hun verkregen ver-
blijfsvergunning met ons te delen. Hun toekomst ziet
er zonnig uit.

Myasa verwoord haar gevoelens in een interview als
volgt:
,,In mijn land ben ik gewend dat als mensen iets voor 

jou doen, je ook iets terug moet doen. Toen ik hier in
Nederland kwam, zag ik dat mensen me groeten  en
hun hulp aanboden. Eerst was ik bang, want in mijn
cultuur doet niemand iets zomaar voor je, ze verwach-
ten dat je iets terug geeft, je geld of je lichaam. Ik was
moslim en het waren juist de christenen die me hier
hielpen, om niet. 
Dit heeft me heel diep geraakt." Wij hebben Myasa en
Tbarek gefeliciteerd met een mooie bos bloemen van
de zondagsdienst.

Gosse van Dijk en Willemien van Putten
nemen na 6 jaar trouwe dienst afscheid van de
diaconie.
Ze hebben in die jaren enorm veel betekend voor de
diaconie en daarmee voor de hele gemeente.

Gosse had een driedubbele taak als diaken, voorzitter
en administrateur, buiten al het andere vrijwilligers-
werk die zijn tijd weet te vullen. 

Willemien verwende ons behalve met al haar hulp en
aanwezigheid ook nog eens met prachtige gedichten,
haar vertegenwoordiging in de ZWO en ook kennen
velen haar van de Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

Met een enorme inzet en een aanstekelijk enthousias-
me hebben zij de diaconie laten groeien en we zullen
hen dan ook erg missen, maar gelukkig hebben we in
Jan v.d. Kuilen, Henry Westein en Lien Vogel een drie-
tal nieuwe diakenen gevonden met wie we het werk
van de diaconie vol vertrouwen tegemoet zien.
Gosse en Willemien, heel erg bedankt voor alles dat
jullie voor de diaconie hebben gedaan en graag tot
ziens in De Eshof!

Afronding financiële ondersteuning 
Myasa en Tbarek



Symposium Ouderdom:
kunst en kunde
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In het kader van het project  'Onder de vij-
genboom, zin in de ouderdom', wordt op 5
oktober 2012 (10.00 - 16.00 uur) in de
Bergkerk te Amersfoort een symposium
gehou-den over: "Ouderdom: kunst en
kunde".

Terwijl onze maatschappij zich ontwikkelt van een
jonge naar een rijpe samenleving, is het overheersende
gevoel nog steeds 'jong is mooi, oud is lelijk'. Dit sym-
posium wil bijdragen tot een genuanceerder beeldvor-
ming van ouderen en ouderdom vanuit
de esthetiek en ethiek. Bij esthetiek gaat het om vragen
als: Hoe kijken wij naar ouderen, hoe kijken ouderen
naar zich zelf? Hoe is er in de kunst en literatuur naar
ouderen gekeken? Bij ethiek gaat het om vragen: Wat
is goed oud worden? Hoe oefen je jezelf in oud wor-
den? Hebben we oog voor ouderen zorg? 

Vier sprekers krijgen het woord:
1e spreker: prof. dr. Frits de Lange: een mooi mens
2e spreker; drs. Ruud Bartlema: kunst en kunde bij de
oude Chagall
3e spreker: dr. Bert Keizer: kunst en kunde in de oude-
ren zorg
4e spreker: Rosita Steenbeek: kunstig oud worden in
de literatuur
Het thema wordt omspeeld door theoloog en theater
maker Kees vd Zwaard

VOOR WIE? 
In de eerste plaats zijn ouderen welkom (ongeacht ker-
kelijke gebondenheid). Tevens allen die belangstelling
hebben voor de ouderdom,  zowel professionals als
vrijwilli-gers betrokken bij de (ouderen) zorg, belan-
genorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen,
geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers uit de locale
politiek en locale kerken. 

OPGAVE EN AANMELDING
(incl lunch en afsluitend hapje/drankje): door overma-

king van €50,-  (studenten €30,-) op  banknr  8241972
t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v.
"Symposium onder de Vijgenboom 5 oktober" .

EXPOSITIE
Bij dit symposium wordt een foto-expositie ingericht
over 'ouder-en-generaties'. Er zullen portretfoto's te
zien zijn evenals foto's van generaties. 

INFO:
www. Bergkerk.nl, of ds. R. Rosmolen (T 033-

4801553 E-mail: r.rosmolen@casema.nl).

ds. René Rosmolen
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Het einde van de zomervakantie is gekomen en ieder-
een is terug op school. Misschien ben je wel overge-
gaan naar een nieuwe groep? Tijdens de zondagen in
de vakantie is de kinderdienst gewoon doorgegaan en
we konden iedere zondag gelukkig kinderen verwel-
komen in de kinderdienst. Fijn dat jullie er waren.

WEDSTRIJD!

Om even terug te gaan naar de laatste Rondom voor
de vakantie. Hierin stond een mooie kleurplaat.
Diegenen die de kleurplaat hebben ingeleverd maak-
ten kans op een prijsje. Fijn dat we inzendingen heb-
ben gekregen en hiervan hebben de volgende kinde-
ren gewonnen:
1e prijs: Mena
2e prijs: Naomi
3e prijs: Milan
De winnaars hebben ondertussen hun prijs al in huis.
We hopen dat jullie er blij mee zijn.

HET LIEDBOEK

Zit jij net in groep 4? Dan heb je waarschijnlijk een
brief thuis gehad over het nieuwe liedboek. Ik zal jul-
lie wat vertellen over dat boek.
In het liedboek staan onder andere allemaal psalmen
en gezangen maar ook gebeden en teksten. Je hebt de
al langer bestaande liedboeken vast wel eens zien lig-
gen als je in de kerk komt. Als je zelf geen liedboek
mee hebt naar de kerk dan kan je er een lenen.

EEN BOEK CADEAU!
Al zo lang onze dominee Ellie Boot in Hoevelaken
predikant is wordt het liedboek uitgereikt aan de kin-
deren. In het begin kregen kinderen het boek aan het
einde van groep 8. Ongeveer 10 jaar geleden is dat
veranderd. Nu krijgen kinderen die naar groep 4 gaan

het liedboek. In groep 4 kan je al lezen en dus het
boek goed gebruiken!
Nu is er al een hele tijd geen boek meer uitgereikt….
Hoe dat zo komt? In 2007 is door verschillende ker-
ken samen besloten dat er een nieuw liedboek moest
komen. Een van de redenen daarvoor was dat er veel
nieuwe liederen bijgekomen waren en men wilde
deze nieuwe liederen graag gebruiken in de kerkdien-
sten.
In 2008 hebben de kinderen nog een liedboek gekre-
gen. Daarna, dus iedereen die in 2009 naar groep 4
ging tot aan de nieuwe groep 4-ders van nu hebben er
dus nog geen gehad. In die brief die jullie kregen
staat dat we wachten op het nieuwe liedboek.
De titel van het nieuwe liedboek is: Liedboek - zin-
gen en bidden in huis en kerk.
Zodra dit nieuwe liedboek er is worden de kinderen
uitgenodigd om het op te komen halen in de kerk. Bij
elkaar hebben ondertussen ongeveer 35 kinderen deze
brief ontvangen. Dat zal dus wel een drukte worden
die dienst!
Het ziet er naar uit dat in mei 2013 het nieuwe lied-
boek klaar is en beschikbaar is voor de kerken. Zodra
het zover is krijgen jullie allen een uitnodiging om
het nieuwe liedboek in ontvangst te nemen. Leuk
toch? Een cadeau van de kerk speciaal voor jou.

Graag zie ik jullie weer tijdens de kinderdienst. Er
zijn voor de komende weken weer mooie verhalen en
leuke activiteiten gepland.

Fijne zondagen,
Jolanda van den Berg, namens de kinderdienst.

Kinderdienst
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Vooraankondiging Startzondag 
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Zondag 16 september is iedereen van harte welkom op Startzondag. Traditiegetrouw hebben 'de Eshof' en de
Paulusgeloofsgemeenschap een gevarieerd programma samengesteld voor jong en oud. Alle mensen uit
Hoevelaken en omgeving zijn welkom. 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE
De start van het nieuwe kerkelijke seizoen heeft dit jaar als thema 'Geloof, hoop en liefde'.  Startzondag vindt
plaats in de Vredesweek. Zondag 16 september staat dus niet alleen in het teken van Startzondag, maar is ook
Vredeszondag. Mooie bijkomstigheid is dat we als Eshofgemeente en Paulusgemeenschap die ochtend ook nog
eens samen een Oecumenische viering  hebben. Voldoende aanknopingspunten voor een aantrekkelijk program-
ma, waaraan ook het Grace Home project actief meedoet.

PROGRAMMA
9.30 uur - 10.45 uur Oecumenische viering in 'de Eshof'
10.45 uur - 11.15 uur Koffie, thee en limonade drinken met elkaar.
11.15 uur - 12.20 uur Parallel programma met o.a.:

" Presentatie activiteiten Vorming en Toerusting 2012 - 2013.
" Activiteiten voor de kinderen van 0-12 jaar georganiseerd door Grace Home jongeren .
" Presentatie van hun belevenissen in India en Grace Home door Remco en Bianca van den Burg.
" Introductie volwassenenreis 2013 naar Grace Home door Gerwin Duine en Wim van Vliet.
" Versieren van de poort naar India door iedereen die daar aan mee wil werken onder begeleiding van 

Marijke Kroon en werkgroep symbolisch schikken.*

12.30 uur - 13.00 uur Samenzang met koren.
13.00 uur Afsluiting met gezamenlijke maaltijd in de kerkzaal.

*Voor het versieren van de poort hebben we een hoop oude sieraden nodig. Wie nog iets in de kast heeft liggen
en daar graag van af wil, kan dat in de sieradendoos stoppen in de Eshof of in het Pauluscentrum.

Wij zien er naar uit om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten op deze feestelijke Startzondag. In de komende
Rondom geven wij u een laatste update van ons programma.

Namens het organisatiecomité Startzondag 2012, 
Jan Baas, Ellie Boot, Esther Duine, Frits Harmsen, Marijke Kroon, Lies Traa, Jan Vogel en Arjan de Vries
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Lezing ds Khoury (Bethlehem) - Nijkerk, vrijdag 26 september

Op uitnodiging van de stichting Christenen voor Israël houdt de Arabische baptistenpredikant ds Naim Khoury
op 26 september een toespraak in Nijkerk over het thema: 'Christenen in het Heilige Land'. Hij doet dat in het
Israëlcentrum, Patroonstraat 1. Aanvang 19.30 uur; de kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is welkom, de toe-
gang is vrij. De toespraak wordt in het Nederlands vertaald.

Ds Khoury werd geboren in de Oude Stad van Jeruzalem en groeide op in een
traditioneel Grieks-orthodox gezin. Ruim dertig jaar geleden woonde hij een
dienst bij in een baptistengemeente in Jeruzalem en besloot baptist te worden.
Hij is stichter van de Holy Land Baptist Mission in het Midden-Oosten en
woont in Bethlehem.

Ds. Khoury en zijn ruim 250 Palestijnse leden tellende gemeente willen van-
uit liefde met de Joodse bevolking omgaan. Dat wordt hen niet door iedereen
in dank afgenomen. Ze houden echter vol, met een beroep op de verhalen in
de Bijbel over Gods beloften aan Israël.
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01 sep C.de Rijke N.de Gier
08 sep T.de Boer P.A. Aukema
15 sep R.v.d. Kamp T.Toom
22 sep G.W. Schuiteman E. Veldhuizen
29 sep A.v.d. Pol K. v. Slooten

06 okt E.S. Beitler E.J. v. Campen
13 okt J.v.d. Veen G. Rosbergen
20 okt J.W. Wicherink A. Zijlstra
27 okt G.J. Duine H. Buitink

03 nov W.Kraaikamp A.Lekkerkerker
10nov R.J.W.v.Bloemendaal W.J.E.Heining
17nov M.A.v.Beek F.v.d.Veer
24nov J.Roos J.v.Beek

Rooster oud papier BAK 

Administratie
INGEKOMEN:
Mevr. H. Verhoeven de Wiekslag 13 l wijk 9

VERHUISD:
Fam. Baas E  van der Veerlaan 21 naar Lagebrinkerweg 21 wijk 5/7
Fam. v/d Woude Meerveldlaan 1 naar E  van der Veerlaan 21 wijk 8/5
Fam. Bos Koedijkerweg  53 naar Reigerlaan 26 wijk 1/4
Mevr. Janssen van de Water A van Leeuwenlaan 3 naar Oosterdorpsstraat 4 wijk 5/8
Dhr. L. Veldhuizen Enny Vredelaan 339 naar Jacob Geelstraat 6 wijk 1
Mevr. D.R. van der Veer van Dedemlaan 3 naar Jacob Geelstraat 6 wijk 4/1
Mevr. J.I. van Hoeijen J W Passtraat 109 naar Jan van Goyenstraat 48 wijk 1
Dhr. H.M. Buitink Veenlanden 56 naar Aardbeivlinder 5 (Nijk) wijk 7/7

VERHUISD EN OVERGESCHREVEN:
Dhr. H. Bonestroo Regentessepad 1 naar Zwartebroek Wijk 5
Mevr. A.M. de Bruin Clauslaan 28 naar Zeist wijk 6

OVERGESCHREVEN:
Fam. Rhebergen Esveld  3 naar de Glind wijk 1
Fam. Schroevers Graaf Renatushof 1 naar Amersfoort wijk1

OVERLEDEN:
Dhr. L.S. Vonno Boekweitveld 22 wijk 2
Dhr. J.H. Keur Haverhoek 3 wijk 2
Mevr. A.G. Bousema - Valkema Pastoorakker 18 wijk 3
Dhr. G. Zwart Otwardplaats 3 wijk 3
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Nieuw Liedboek - mei 2013

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

40 Jaar nadat in 1973 het Liedboek voor de Kerken is
uitgebracht komt in mei 2013 het Nieuwe Liedboek
uit. Een liedbundel met als ondertitel "zingen en bid-
den in kerk en huis". De bundel bevat een breed scala
aan liederen, gerangschikt in zogenaamde "aandachts-
velden". Een liedbundel met een inhoud die straks ook
in de Eshof zeker gebruikt zal gaan worden (en waar-
van een gedeelte reeds bekend repertoire is). Een lied-
bundel waarover u de komende tijd het nodige zult
horen. Op de website www.liedboek.nl kunt u al het
nodige lezen.
Om vast een beetje wegwijs te worden in de verschil-
lende soorten liederen, helpen de twee onderstaande
verhalen. Daarin wordt met een knipoog uitgelegd wat
het verschil is tussen Psalmen, Gezangen en
Praiseliederen.
Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad
en bezocht daar een kerk. Toen hij thuiskwam vroeg
zijn vrouw hoe het was geweest. "Ja", zei de boer.
"Goed, maar het ging wel anders. Ze zongen
Praiseliederen in plaats van gezangen."
"Praiseliederen", zei zijn vrouw, "wat zijn dat?"
"O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen,
maar dan anders", zei de boer.
"Wat is er dan anders aan?" vroeg zijn vrouw.
De boer zei: "Nou kijk, als ik tegen jou zou zeggen:
"Martha, de koeien staan in het maïs", dan zou dat een
gezang zijn. 
Maar als ik tegen je zou zeggen: "Martha, Martha,
Martha, o Martha, MARTHA, MARTHA, de koeien, de
grote koeien, de bruine koeien, de zwarte koeien, de
witte koeien, de zwart-witte koeien, de KOEIEN, de
KOEIEN, de KOEIEN staan in het maïs, staan in het
maïs, staan in het maïs, staan in het maïs, het MAIS,
MAIS, MAIS. En als ik dan de hele zaak een nog paar

keer herhaal, dan heb je dus een Praiselied". 
…..
Een jonge man die pas christen was, ging meestal
naar de plaatselijke gemeente; op een weekend
bezocht hij echter een kleine dorpskerk. Toen hij thuis-
kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. "Ja", zei
de jongeman, "goed, maar het ging wel anders. Ze
zongen psalmen in plaats van gezangen".
"Psalmen", zei de vrouw, "wat zijn dat?"
De jonge man zei: "Nou kijk, als ik tegen jou zou zeg-
gen: Martha, de koeien staan in het mais", dan zou dat
een gezang zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen:
"O Martha, dierbre Martha, hoor mijn geroep, neig
uw oor tot de woorden van mijn mond. Wend uw gehe-
le wonderbare oor tot de zuivere, heerlijke waarheid
terstond. Want wie doorgrondt de weg der dieren? Bij
hen is begrip noch verstand, Zij koesteren zich in Gods
zon of regen in het zoete, bekoorlijke maïs op het land.
Deze mijne koeien hebben met weerspannig behagen
hun ketenen afgeschud, versmaad hun warme stal. En
gedreven door duistere machten die hen schragen zich
tot het maïs begeven, o lot, bitterder dan gal! Heft
daarom uw hoofd op, want die dag zal genaken dat
alle schepselen leven in vrede en pais. Dan zal geen
dier meer zijn ziel smart'lijk raken en zie ik geen
smaad'lijke koeien in het mais.
En als ik dan alleen het eerste , derde en vierde vers
zou doen, met een toonsoortwisseling voor het laatste
vers, dan heb je dus een psalm."
Een volgende keer komen we graag bij u terug over
het Nieuwe Liedboek, maar dan weten we in elk geval
dat u wat basiskennis heeft verkregen …

Annahes Boezeman en Rudi Coppoolse
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En de bloemen gingen naar ...

DE BLOEMEN OF EEN BOEKJE GINGEN IN JULI EN AUGUSTUS NAAR:

De uitvaart van Martin Maasland
De uitvaart van Anje Bousema

Anny Schuurman Klaprooslaan 39 ziekte
Janny Dammingh Elzenlaan 35 ziekte
Hr. en mevr. v. Dasselaar
Hr. W. Uiterwijk
Mevr. W. Vonno
Hr. A.v. Dunschoten

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Kilsdonk  Asterlaan 14 vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Berends  Nassaulaan 58 vijfenveertig jaar getrouwd
Dhr en Mw de Boer  Lindenhof 16 vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Willigenburg  Gr Middendorp 20 vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw vd Kleut  Fr Tromplaan 45 vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw v Dasselaar  De Tabaksschuur 7 Aft vijfentwintig jaar getrouwd
Dhr en Mw Schuurman  Klaprooslaan 39 vijftig jaar getrouwd

DE JARIGEN:
Dhr Petter,  Dhr Henkemans,  Dhr Goedhart,  Mw Woltman,   Dhr en Mw v Gent,  Dhr Kalksma,  Mw Simon,
Mw v Deuveren,  Dhr Mooij,   Mw Roersen,  Dhr Welvaart,  Dhr Fontein,  Mw vd Berg, Mw Lameijer,
Mw Vreekamp,  Dhr Uiterwijk,  Mw de Gier.

DE ZOMER IS BIJNA VOORBIJ EN DE REPETITIES VAN HET MIDWEEKKOOR HOE-
VELAKEN BEGINNEN WEER.
WIJ WILLEN ER GRAAG EEN PAAR LEDEN BIJ HEBBEN.

U bent van harte welkom. U kunt een paar keer meezingen om te zien of het Midweekkoor bij u past.
De dames van het Midweekkoor zingen twee keer per maand op woensdagochtend van  9.30 - 11.30 uur Hoewel
de repetities in de Eshof zijn, is het koor geen kerkelijk koor. Het repertoire is afwisselend en zeer breed:
Nederlandse liedjes aangevuld met hele mooie tweestemmige Duitstalige en Engelse liederen. 
Een prettige sfeer en gezelligheid is bij het koor erg belangrijk. Wie mee wil zingen hoeft geen noten te kunnen
lezen en geen geschoold stemgeluid te bezitten. 
Het Midweekkoor bestaat al 26 jaar. 
De muziek ontvangt u gratis in bruikleen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij nodigen iedere belangstellende vrouw uit tot het bijwonen van enkele
repetities (zonder enige verplichting). Als u zich thuis voelt kunt u besluiten lid te worden van het koor.

Voor informatie:   Reneke Schoneveld 033-2535198
Mail: renekeschoneveld@hotmail.com
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ROOSTER OPPASDIENST DE ESHOF
VAN 1 JULI T/M 1 NOVEMBER  2012

2 september
Anneke Waslander en Tim Floor

9 september
Hester Beukers en Nadia Ochoa Saif

16 september (9.30 !)
Linda Borgdorff en Wieteke Blaas

23 september
Anja Bouw en Marit van Looijengoed

30 september
Linda Timmermans en  Femke van de Poll

7 oktober
Judith van de Kamp en Ina van Os

14 oktober
Hanne Blaas en  Nine Kloppenburg

21 oktober
Mariska du Croq en  Aart de gier

28 oktober 
Judith van Hoeijen en Nadia Ochoa Saif

27

Oppasrooster

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 kerk-
dienst kunnen bijwonen.
Door allerlei omstandigheden zijn er een aantal men-
sen 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


