
Gedicht

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

DEÏSME  *)

De mens is voor een tijd een plaats van God.
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen , 

Dan wordt hij afgeschreven op een steen.
De overeenkomst lijkt te lopen tot
Deze voleinding , dit abrupte slot.

Want God gaat verder, zwenkend van hem heen
In zijn miljoenen. God is nooit alleen.

Voor gene kwam een ander weer aan bod.

Wij zijn voor hem een vol benzinevat,
Dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt,

Al de afval, met zijn wezen in strijd.

Sinds hij zich van de schepping onderscheidt ,
Gingen wij dood en liggen langs het pad ,

Wanneer niet  Christus, koopman in oudroest ,
Ons juist in zo'n conditie vinden moest :

Alsof hij met de Vader had gesmoesd. 

Gerrit Achterberg

*) geloof in God, berustend op de rede, niet op openbaring.

DEÏSME 



Zondag 4 november 9.30 uur !!! Pastor Fred Kok, Willibrordzondag, Kanselruil 
Collecten: Kerk in Actie Najaarszending; 
Onderhoud/expl.Kerkgebouw

Zondag 11 november 10.00 uur Bediening van de doop1
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 en pastor H. Tolboom; Oecumenische viering van 
Solidaridad, Pauluscentrum

Zondag 2 december 10.00 uur Ds. E. Boot  Eerste Advent
Collecten: Missionair werk PKN ; Cantorij/muziekinstrumenten

17.00 uur Vesper
Collecte: Passantenverblijf

Zondag 9 december 10.00 uur Ds. M.C. van Giezen, Zeist
Collecten: Solidaridad; instandhouding Eredienst

17.00 uur Vesper
Collecte: Passantenverblijf

Zondag 16 december 10.00 uur Ds. E. Boot, Maaltijd van de Heer; uitzending van de jongeren van 
het diaconaal project Grace Home
Collecten: Plaatselijk werk: Kerstattenties; Oec. Coordinatiegroep

17.00 uur Vesper
Collecte: Passantenverblijf

Zondag 23 december 10.00 uur Ds. M. Dijkstra, Ede
Collecten: Eigen diaconie; Kerk

17.00 uur Vesper  
Collecte: Passantenverblijf

Maandag 24 december 19.00 uur Kinderdienst, Kerstavond voor jong en oud
Collecten: Kerk in Actie Kinderen in de Knel; 
Jeugd en Jongerenwerk 

22.00 uur Ds. M.C. van Giezen, Zeist;
met medewerking van gospelkoor Free

Collecten: Eigen diaconie; Instandhouding Eredienst 

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 45 
Maandag 5 november 20.00 uur Studiekring 2, Grasmaat 4
Dinsdag 6 november 20.00 uur Doopgesprek Nassaulaan 46
Woensdag 7 november 20.00 uur Wijkteam 5, Reigerlaan 44

20.00 uur Overleg kerstavondviering, plaats nog onbekend

Donderdag 8 november 20.00 uur "Gluren bij de buren", de Eshof
21.05 uur “Big Boys Gone Bananas” , De Lieve Vrouw

www.moviesthatmatter.nl

Zaterdag 10 november 09.30 uur "Gluren bij de buren" Heilige Maagd Maria Kerk,
Mosstraat 2 Amsterdam

WEEK 46
Maandag 12 november 20.00 uur De zin van het bestaan 3, de Eshof

20.00 uur Workshop choreografie o.l.v. Evelien Kars, de Eshof
20.00 uur Vergadering leiding kinderdienst, Groot Middendorp 36

Woensdag 14 november 20.00 uur Diaconie, de Eshof
Donderdag 15 november 20.00 uur Pastorale Raad, de Eshof

Vrijdag 16 november 19.00 uur Zingen met het Grace Home koor
19.30 uur Projectoverleg Grace Home + visa controle, de Eshof
20.00 uur Sacrale Dans 4, de Eshof

WEEK 47
Maandag 19 november 14.00 uur Wijkteam 4, Ridderspoor 12

20.00 uur In de Kring 3, Nassaulaan 46
20.00 uur Het lied van de liefde - Hooglied 2, de Eshof
20.00 uur Workshop drama o.l.v. Brigitte Lammers, de Eshof

Dinsdag 20 november 20.00 uur Wijkteam 6, Clauslaan 16

Donderdag 22 november 20.00 uur Moderamen, de Eshof
20.00 uur Wijkteam 7, De Heerd 5

WEEK 48
Maandag 26 november 20.00 uur Wijkteam 2, Grasmaat 4

20.00 uur Instructie basiscatechese, De Wetering 8

Woensdag 28 november 20.00 uur College van Kerkrentmeesters, de Eshof
20.00 uur Overleg moderamen + locatieraad Paulusgemeenschap, de Eshof

Vrijdag 30 november 19.00 uur Zingen met het Grace Home koor
19.30 uur Projectoverleg Grace Home, de Eshof

WEEK 49
Maandag 3 december 19.30 uur Wijkteam 9, Hemelricplaats 8 

20.00 uur De zin van het bestaan 4, de Eshof
20.00 uur Studiekring 3, Grasmaat 4



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Namens Roel de Langen, die in woonzorgcentrum Sint
Joseph in Achterveld woont, wil ik iedereen bedanken
voor de kaart die hij uit de Eshofgemeente ontving. Hij
was er blij door verrast.

Ton Schep (Huijgenserf 7) heeft chemokuren onder-
gaan ter bestrijding van een longtumor. De tumor is
gelukkig kleiner geworden, wat Ton de hoop op meer
tijd van leven geeft. Intussen heeft hij er wel rugklach-
ten bij gekregen als gevolg van een ingezakte wervel.
Hij krijgt injecties om de pijn te bestrijden, gelukkig
werken ze goed.

Date Reitsema (Koolmeeslaan 16) heeft in oktober een
operatie aan een been ondergaan waarbij een bloed-
stolsel werd verwijderd. De operatie is gelukkig goed
geslaagd en na een paar dagen mocht hij weer naar
huis.

Jan van de Kuilen (Grasmaat 4) is geholpen aan een
dubbele liesbreuk. De operatie was zwaarder dan van
tevoren kon worden voorzien en de pijn die het Jan
naderhand opleverde was evenredig groot. Pijnstillers
hielpen daar gelukkig wel tegen.

Barbara Westein-Riemersma (Andreaslaan 8) was na
haar ziekenhuisopname korte tijd thuis, maar vanaf 13
oktober opnieuw in het ziekenhuis, deze keer een paar
weken lang. Het ging opnieuw niet goed en de docto-
ren wilden uitzoeken waardoor dat kwam. De conclu-
sie is voorlopig dat Barbara's hart op een afwijkende
manier reageert op ontstekingen, waardoor het lichaam
vocht vasthoudt. Ook nu ze weer thuis is zullen er nog
verschillende onderzoeken volgen.

Pepijn Harmsen (Ottoborrengoed 3) heeft op 30 sep-
tember zijn zevende verjaardag in het ziekenhuis door-
gebracht. Gelukkig oordeelden de specialisten in de
week daarna, na nog een ingreep, dat het vertrouwd
was als hij naar huis zou gaan. Daar proberen Rob en
Marieke, Imke en hij de draad van het leven weer op
te pakken. Sinds de herfstvakantie gaat Pepijn weer
naar school, eerst halve dagen, daarna hele dagen.

Jan Haverkamp (Dillenburg 13) heeft de galblaasope-
ratie goed doorstaan. Na vijf dagen mocht hij weer
naar huis om daar verder aan te sterken. Na de ingrij-

pende operatie ging dat trager dan hij zou willen. Toen
na drie weken een stent werd weggehaald kreeg hij
kort daarop opnieuw pijn en moest weer naar het zie-
kenhuis. Daar werd opnieuw een stent geplaatst en
geconstateerd dat er toch nog een galsteen moet zitten.
Jan wacht overleg met de arts af om te horen wat daar-
mee gebeuren moet.

Aan ieder die met ziekte kampt, naar lichaam of ziel,
van harte sterkte gewenst. Ook wie hier niet is
genoemd, namens ons allen goede moed toegewenst.

IN GEDACHTENIS: AART BOUMAN
Op donderdag 18 oktober overleed Aart Bouman. Hij
is 79 jaar oud geworden.
Tijdens zijn werkzame leven was Aart opticiën in
Amersfoort, waar hij een zaak had aan de Hendrik van
Viandenstraat. Toen hij stopte met werken nam zoon
Aart het bedrijf over en ging boven de winkel wonen.
Aart en Tineke verhuisden op dat moment naar
Hoevelaken en kwamen op Veenlanden 191 te wonen.
Aart was een gastvrije, vriendelijke en hartelijke man.
Hij kreeg te maken met de ziekte Parkinson, waar later
ook nog een vorm van dementie bij kwam. Aart heeft
het moeilijk gevonden deze ziektes te aanvaarden. Hij
was gewend anderen te helpen zien; pastor Kitty
Adrichem las bij zijn afscheid het toepasselijke verhaal
van de genezing van een blinde uit Marcus 8. Zo was
Aart het gewend, anderen helpend met aandacht en
humor. Nu moest hij zelf bij een toenemend aantal
handelingen hulp aanvaarden.
Ruim zeven jaar geleden kwam het moment waarop
hij niet langer thuis kon wonen. Hij werd opgenomen
in het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in
Amersfoort. Daar zocht Tineke hem bijna dagelijks op.
Toen Aart steeds minder zeggen kon en het gesprek
stokte, zocht ze praktische mogelijkheden om hem
aandacht en liefde te schenken.
De laatste weken van zijn leven ging het steeds slech-
ter met hem. Die dagen zijn Tineke en de kinderen
beurtelings bij hem geweest en hebben hem in het laat-
ste stukje van zijn leven begeleid.
Op woensdag 24 oktober hebben we in een dienst in
crematorium Amersfoort afscheid van hem genomen.
Aan Tineke en aan de kinderen en kleinkinderen van
harte goede herinneringen toegewenst die troosten in
de leegte die nu is ontstaan.
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FELICITATIES
Op 9 oktober kregen Victor en Vera Vizee-Brinkman
(Kievitlaan 9) een dochter en kreeg Sara een zusje: ze
heet Floortje Annabel. Ouders en zus, van harte gefeli-
citeerd! Floortje zal op 11 november worden gedoopt,
samen met Catoo, Ezra en Joyce. Ergens anders in
deze Rondom staat meer over hen te lezen.

Voor vijf bruidsparen was er in de afgelopen weken
een datum om te gedenken. Bram en Rennie van Gent-
Wiersma (Huijgenserf 13) vierden op 11 oktober dat ze
vijfenvijftig jaar daarvóór in het huwelijk waren getre-
den. Nia en Ad Ritmeester-Gerritse ('t Hazeveld 57,
Nijkerk) gedachten op 17 oktober de vijftigste verjaar-

dag van hun huwelijk. Frits en Hetty Harmsen-
Ostermann (Haverhoek 13) waren op 26 oktober veer-
tig jaar getrouwd. Op 27 oktober was het echtpaar
Jansen-Borninkhof (Oosterdorpsstraat 79) vijfenveertig
jaar in de echt verbonden en op 2 november vierden 

Pea en Wim Heining-Bouwman (Sportweg 14) dat ze
veertig jaar eerder elkaar trouw hadden beloofd.
Bruidsparen, heel hartelijke gelukwensen namens de
Eshofgemeente!

Ellie Boot

Wie komt ons wijkteam versterken?
Wij zijn op zoek naar iemand, die samen met ons aandacht wil schenken aan alle mensen van wijk 5.
Dat wil zeggen: aandacht schenken aan zieken, jarigen, jubilarissen, nieuwkomers.
Kortom, aan een ieder, die om welke reden dan ook, even extra aandacht verdient.

Ons team bestaat momenteel uit 4 mensen; 1 ouderling, 1diaken en 2 contactpersonen.
Vanaf februari 2013 komt daar gelukkig weer een contactpersoon bij , n.l. Ellen van Beek.
Echter, voor een groeiende wijk, die nu al uit 75 adressen bestaat, is dat wel erg weinig.
Willen wij iedereen die aandacht geven die hij of zij verdient, moet ons team echt versterkt worden
met nog 1 en liefst 2 contactpersonen.

Voelt u zich aangesproken en vindt u omzien naar elkaar ook een belangrijke taak van onze gemeente,
kom dit dan samen met ons doen.

Heeft u vragen, bel ons gerust.
Hopelijk kunnen wij u snel in ons team verwelkomen.

Hannah Wicherink, tel. 2535247
Petra Floor, tel. 2534545

Geertje Zijlstra, tel. 2534988

Dringende oproep.........
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DOOP OP 11 NOVEMBER
Vier nieuwe wereldburgers zullen worden gedoopt in
de viering van 11 november. Hun ouders stellen hen en
zichzelf aan u voor.

De oudste van de kin-
deren is Joyce
Adriana. Haar moeder
schrijft: "Hallo, wij
zijn de familie Kok,
Henk, Marleen en de
kinderen Anna en
Joyce. Vorig jaar is
Anna gedoopt en nu
is Joyce aan de beurt.

Joyce is geboren op 7 mei 2012, op onze tweede
trouwdag, wat een mooi cadeau! : We willen haar laten
dopen, omdat we ook voor God willen beloven dat we
Joyce groot brengen met het geloof. Het is goed dat
ook zij mag thuishoren in de gemeente, die ons en haar
daarin kan steunen. Tot zondag 11 november!"

En een volgende bericht: "Hallo, wij zijn Kristiaan,
Heidi, Milou en Catoo. Catoo is de jongste telg en ze
is geboren op 6 juli 2012.  We zijn erg blij dat we weer
een gezonde en vooral vrolijke dochter hebben mogen

krijgen. Milou is met
Pasen in 2011
gedoopt door Ellie.
Dit was een bijzonde-
re dag. Hierbij willen
we aankondigen dat
Catoo gedoopt gaat
worden op 11 novem-
ber. Heidi gaat met

veel plezier naar de diensten in de Eshof. We hopen
dat onze kinderen zich ook welkom mogen voelen in
de gemeente."

Kirstin Siteur schrijft namens haarzelf en Jean-Paul:
"Met de komst van Ezra is een grote wens in vervul-
ling gegaan. Een broertje voor Leah en een zoon voor
ons! Om uiting te geven aan onze dankbaarheid, willen
we Ezra - net als zijn zus - laten dopen. We hopen dat
Ezra zal opgroeien tot een mooi mens, die zelfstandig
zijn keuzes kan maken om zichzelf en anderen geluk-
kig te maken. Daarom willen we hem graag kennis
laten maken met het geloof, de hoop en de liefde die
hiervoor een leidraad kunnen zijn. Geloven is steeds

meer een individueel gebeuren geworden en dan is het
een hele uitdaging als je je kinderen hiermee wel in
contact wilt brengen.
Met de doop geven
we aan: we doen dit
niet alleen. Het is
prettig om te weten
dat je er (als ouders)
niet alleen voor staat,
maar terug kunt val-
len op je geloof en de mensen om je heen. Dat vertrou-
wen willen we onze kinderen ook meegeven."

Floor is op 11 november pas ruim vier weken oud,
maar ook zij zal worden gedoopt. Haar ouders, Victor
en Vera Vizee, schrijven: "Afgelopen 9 oktober is ons
tweede dochtertje geboren, Floortje Annabel. Zonder
dat we het op de echo gezien hadden waren we er erg
van overtuigd dat ons twee kindje een jongetje zou
worden, onder andere omdat tijdens de zwangerschap
alles anders ging dan bij de eerste. Verbaasd waren we
dan ook toen Floortje ter wereld kwam. De vreugde en
dankbaarheid is er zeker niet minder om. Wat een ver-
rassing en wat gezellig, twee meisjes!
"Grote zus" Sara (2,5 jaar), die ook voorspelde dat ze
een broertje zou krijgen, is bijzonder trots op haar klei-
ne zusje.
Floortje
wordt
overla-
den me
kusjes
en knuf-
feltjes en
waar ze
kan bijspringen in de verzorging van haar zusje, doet
Sara dat maar al te graag. Wij zijn erg blij dat ook
Floortje aanstaande zondag 11 november door Ellie
gedoopt gaat worden."

LAATSTE ZONDAGEN VAN HET KERKE-
LIJK JAAR
Op zondag 18 november zal Gerard Rosbergen de
lezingen uit het deuterocanonieke bijbelboek Judit
afronden. Juist het hoofdstuk met de ontknoping,
hoofdstuk 13, heeft veel kunstenaars tot de verbeelding
gesproken. Erik Idema heeft er op 25 oktober een aan-

Kerkdienst en liturgie
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tal mensen op een boeiende manier over onderhouden.
De ontknoping is een verhaal dat de voleindingszonda-
gen waardig is. Vanouds zijn dit zondagen met soms
heftige lezingen. Alles is gericht op de vraag: waar
komt het uit-einde-lijk op aan?

Ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25
november, gaat het over die vraag. We vieren dan
Solidaridad. Wat houdt onze solidariteit in? Hoe kun-
nen wij solidair zijn met mensen in Latijns Amerika en
andere werelddelen waar men met moeite het hoofd
boven water houdt?
We lezen over de roeping van Mozes. En we lezen
over een optreden van Jezus in de synagoge van
Nazareth, waar hij uit de boekrol van Jesaja voorleest: 
"De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen." (Lukas
4,18-19)
Geroepen zijn door de Eeuwige, dat is: doen wat Jezus
hier voorleest uit de boekrol van Jesaja.
De organisatie Solidaridad heeft deze lezingen voorge-
steld. Ze zet zich in voor mensen met weinig midde-
len, niet door giften naar hen over te maken maar door
zich in te zetten voor eerlijke handel. Elders in dit
kerkblad staat een oproep aan ons om met de decem-
beractie van Solidaridad mee te doen. De focus van de
acties van dit jaar is: stop de bittere bijsmaak van sui-
ker. Miljoenen mensen hebben werk in de suikerriet-
productie. Ze werken echter vaak onder zeer ongezon-
de omstandigheden. Solidaridad steunt de gezonde

productie van suiker, waar bovendien een eerlijke prijs
voor wordt betaald. Deze suiker is te herkennen aan
een keurmerk. 'Fair Trade', 'Max Havelaar' en 'UTZ
Certified' zijn zulke keurmerken.
We vieren de kerkdienst van 25 november in oecu-
menisch verband. Als protestanten zijn we te gast in
het Pauluscentrum, waar cantorij en Pauluskoor de
zang zullen ondersteunen. Nota bene: de viering begint
om 9.30 uur!

AVONDGEBED IN DE ADVENTSTIJD
In een kleine kring kom je soms meer tot rust dan in je
eentje in een stil huis.
In een kring kun je verbondenheid ervaren. Allen rich-
ten hun aandacht op dat ene punt; op die ene lezing; op
de woorden van een lied. De aanwezigheid van de een
is de ander tot steun.
In een kleine kring luisteren we naar de woorden van
profeten. Ze wijzen ons een weg, ook nu nog. Ze gaan
ons voor in deze tijd van afwachten, van 'nog niet
helemaal'. Ze spreken van wat komt, van belofte en
toekomst. Ze weten ook dat het allemaal niet gladjes
en vanzelf gaat.

Op de zondagen van de Advent: 2, 9, 16 en 23 decem-
ber, zal er om 17.00 uur een oecumenisch avondgebed
zijn. Het avondgebed vindt plaats in de Eshof, nu eens
in de intimiteit van de consistorie, dan weer in de vrije
ruimte van de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd.

Ellie Boot

Symposium over de zoektocht naar een recht-
vaardige economie op 29 november van 13.00
tot 17.30 uur in de Bergkerk te Amersfoort.

Op 29 november organiseert Justitia et Pax, samen met
de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en
Landelijk bureau DISK een symposium over de gevol-
gen van de kredietcrisis die in 2007 voor het eerst
zichtbaar werd.
In drie debatrondes geven experts en betrokkenen hun
visie op drie vragen.

Locatie: Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2,
Amersfoort
Datum en tijd: Donderdag 29 november, 13:00u-
17:30u
Toegangsprijs: € 10,00

Voor meer informatie en aanmeldingen:
cmbr@knr.nl
073 – 6921321

Symposium: ‘Eerlijk duurt het langst’ 
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Grace home nieuws
Op zondagmiddag 28 oktober was het lang
verwachte nieuws daar: er zit een dak op het
Grace Home gebouw! Dit is een heel belang-
rijke mijlpaal voor pastor John. Nu kan hij
stukje bij beetje Grace Home helemaal afma-
ken, waarmee hij ruimte kan bieden aan 100
kinderen. Hij is zeer dankbaar voor alle steun
die wij hem de afgelopen jaren hebben gege-
ven. En niet alleen financieel; ook de morele
support om door te zetten op de afbouw van
het weeshuis was heel welkom. Dit mooie
bericht komt op een prima moment. Onze
jongeren staan te popelen om in Grace Home
aan de slag te gaan. Zij kunnen straks aan de
slag met het bewoonbaar maken van de twee-
de verdieping.

VOICES FOR GRACE HOME
We hebben samen met pastor John een dag-tot-dag
programma opgesteld. De mouwen kunnen worden
opgestroopt voor het inrichten van de
mediatheek/bibliotheek. Voor alle jongeren met ambi-
tie is er ook de mogelijkheid om les te geven. De
Indiase kinderen zijn erg bedreven in sport en spel.

Daarvoor hebben we ook een programma in petto.
Ondertussen hopen we ook nog wat meer van India te
zien met een paar excursies naar onder andere de Taj
Mahal. In deze kerstperiode zijn er vanuit Grace Home

veel vieringen met de lokale gemeenschap waaraan
ook de jongeren meedoen met bijvoorbeeld zang en
dans. De verwachtingen zijn hoog! Om ons hierop
voor te bereiden, gaan we diverse liederen instuderen.
Onder leiding van Annahes Boezeman gaan 'The
Voices for Grace Home' een paar keer oefenen. Ter
voorbereiding op onze optredens in India zullen we
ook van ons laten horen bij de Kerstsamenzang bij
Intres, de uitzenddienst op zondag 16 december en de

kerstviering voor ouderen op 18 december.

VOLWASSENENREIS 
Op 20 november staat de tweede bijeenkomst gepland
in het kader van de volwassenenreis naar Grace Home.
In het eerste overleg hebben we geïnventariseerd
welke ideeën er onder de belangstellenden leven. In de
tweede bijeenkomst gaan we een mogelijk dagpro-
gramma uitwerken en de voorbereidingstijd in
Nederland. Daarmee bepalen we samen welke richting
de reis opgaat. Op basis van de uitkomsten van dit
overleg kunnen geïnteresseerde deelnemers zich aan-
melden. Iedereen kan dus nog steeds aanhaken! Pastor
John is als altijd heel enthousiast: 'We are very happy
to meet you", en zal ons zeer gastvrij ontvangen.

DE NIEUWSBRIEF
Het is elke maand weer wonderlijk om te zien hoeveel
er te delen valt. Wij willen graag iedereen meenemen
in de voortgang en versturen daarom sinds deze maand
ook een digitale nieuwsbrief om met name onze exter-
ne volgers goed op de hoogte te houden. Wil je die
ook ontvangen, stuur dan een mail naar gerwin.est-
her@hetnet.nl.

Namens het projectteam Grace Home en
het diaconale projectteam 2012, 

Gerwin Duine
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SACRALE DANS

De laatste sacrale dansbijeenkomsten vindt plaats in
november. Men kan beleven hoe het is om met je
lichaam uiting te geven aan spiritualiteit. Sacrale dans
is een dansvorm waarin de innerlijke beleving centraal
staat en niet de perfecte uitvoering van de passen. 

Data en tijd: Vrijdag 16 november, 
20.00 - 21.30 uur

Plaats: de Eshof
Kosten: € 5,- per bijeenkomst
Leiding: Wilna Westerlaken, docente Sacrale
Dans

VIKTOR E. FRANKL - 'DE ZIN VAN HET
BESTAAN'

Op 12 november en 3 december zijn de laatste twee
bijeenkomsten in een serie van vier over het boek van
Viktor E. Frankl, 'De zin van ons bestaan'. Het aanbod
is volgeboekt; deelnemers vinden tijd en plaats onder-
staand. 

Data en tijd: Maandag 12 november en 
3 december, 20.00 uur

Plaats: de Eshof (consistorie)
Leiding: Martin Beeres

HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

Is zes bijeenkomsten zal aandacht worden besteed het
boek Hooglied. De tweede bijeenkomst vindt plaats in
november. Het doel is het boek te lezen en leren ver-
staan in verschillende betekenislagen. We beginnen
met tekstlezing en het uitdiepen daarvan. We luisteren
naar muziek en/of kijken naar beeldende kunst. Ze
fungeren als eyeopener en verwerkingsvorm. Naast
een inleiding werken we interactief om te komen tot
verdieping van eigen leven en geloven.

Data en tijd: Maandag 19 november; 
19.30 - 22.00 uur

Plaats: de Eshof
Leiding: Ben Piepers (pastoraal werker)

'GLUREN BIJ DE BUREN'

"Beter een goede buur dan een verre vriend", is het
gezegde. Om dit te bereiken zul je wel open moeten
staan voor de ander. Wij gaan eens gluren bij die
ander. 
De christelijke kerk, wie of wat is dat? Een spannende
vraag en het antwoord wordt door vele geclaimd. Niet
alleen in Nederland zijn veel denominaties van de
christelijke religie. Hoe zit dat in het Midden-Oosten,
onze bakermat?
Op de avond zullen diverse 'soorten' christelijke reli-
gies in hun oorsprong en kenmerken de revue passe-
ren.

Data en tijd : Donderdag 8 november 2012 
20:00 uur

Plaats: de Eshof
Leiding: ds. M. Dijkstra

'GLUREN BIJ DE BUREN'

Wij brengen een bezoek aan de Koptisch Orthodoxe
Kerk aan de Mosstraat 2 in Amsterdam. Tussen
09.30 en 10.00 uur worden wij welkom geheten door
Vader Arsenious waarna wij de kerkdienst zullen
bijwonen. We kunnen afspreken om met eigen vervoer
te gaan. Er is voldoende vrij parkeren in Amsterdam-
Nrd. Een andere mogelijkheid is per openbaar vervoer.
Per trein naar Amsterdam CS en dan de bus lijn 34 of
35.

Data en tijd: Zaterdag 10 november 2012,
09:30 uur

Plaats: Heilige Maagd Maria Kerk, 
Mosstraat2,  te Amsterdam

Leiding: ds. M. Dijkstra
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GELOVEN IN NEDERLAND …

GELOVEN IN NEDERLAND …

is een nieuw blad, een inspiratiemagazine, uit-
gegeven door OASE Media van ons gemeente-
lid Desiré Brokerhof. Het is bestemd voor
'allen die geloven in Nederland' dus ook voor
u als Rondom lezer.

In het voorwoord schrijft hoofdredacteur Hilde van
Halm onder andere:

'Dat wij in Nederland in alle vrijheid een nieuw tijd-
schrift kunnen starten over geloven, is een teken dat
het met de godsdienstvrijheid in Nederland zo slecht
nog niet is gesteld. Dat we een podium kunnen bieden
aan de overtuigingen van moslims, hindoes, joden en
christenen onderstreept dat nog eens. Het is helaas een
werkelijkheid van alledag dat religieuze minderheden
in veel landen beperkt worden in hun mogelijkheden.
Als het meezit. Vaker nog wordt het hen onmogelijk
gemaakt volgens hun eigen geloof te leven. Sommigen
worden zelfs met de dood bedreigd. Dat we in
Nederland wel elkaar die ruimte gunnen, is iets om
trots op te zijn. Maar geen enkele vrijheid is vanzelf-
sprekend. Op een bepaalde manier staat ook in
Nederland 'geloven' onder druk. Er zijn berichten over
joden die worden lastig gevallen; soms met scheldpar-
tijen, soms erger. Nederlandse parlementariërs  - niet
gehinderd door enige kennis - gaan tekeer tegen mos-
lims. De druk speelt ook op een subtieler niveau: 'gelo-
ven' wordt in talkshows, en breder, in het maatschap-
pelijk debat afgedaan als een achterhaalde zaak.
Geloven wordt gezien als 'een mening' die je al dan
niet kunt hebben en waar je verder niet zo ingewikkeld
over moet doen. Alsof godsdienst verder geen relevatie
heeft.

In dit nieuwe tijdschrift Geloven in Nederland
willen we alle ruimte benutten die het grondrecht van

godsdienstvrijheid ons biedt. Omdat we vinden dat dit
grondrecht een belangrijk recht is voor iedereen, wat je
dan ook wel of niet gelooft. Voor grote groepen
Nederlanders wordt godsdienst steeds minder voorstel-
baar. Met dit tijdschrift willen we daar een tegenwicht
aan bieden. We laten mensen zien voor wie geloven
wel relevatie heeft en op welke manier zich dat uit.
Dat kan vol overtuiging zijn maar ook zoekend en
niet-wetend.  We ondervragen boeddhisten, christenen,
moslims, joden en hindoes en mensen die zich tussen
die groepen bevinden over wat hen bezielt en inspi-
reert. We onderzoeken hoe zij omgaan met zingeving,
met levensvragen. We laten zien wat zij doen om hun
leven op een bezielde manier vorm te geven'.

In september is een kennismakingsnummer uitgeko-
men. Het is een prettig leesbaar en kleurrijk nummer
met verdiepende artikelen, interviews en portretten van
bv. pastor Aart Mak, Geertje de Vries en Rabbijn
Abraham Soetendorp. Het geheel wordt verlevendigd
met prachtige foto's en gedichten van Greet Brokerhof-
van der Waa.

Vanaf komend jaar zal het blad per kwartaal verschij-
nen. Particulieren kunnen een abonnement nemen voor
5 euro per jaar. U kunt zich abonneren via de webwin-
kel van www.oasemedia.nl of u stuurt een mailtje met
uw gegevens  naar info@oasemedia.nl  Bij het maga-
zine behoort ook een sociale website. Ga naar
www.geloveninnederland.nu en wordt lid. Via deze
site kunt u reageren op artikelen en informatie delen.

Het kennismakingsnummer ligt op de leestafel van de
Eshof.

Frits Harmsen.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR
RONDOM.
In het septembernummer van Rondom was een
acceptgiroformulier bijgevoegd voor een vrijwillige
bijdrage voor dit blad. Voor zover wij kunnen
nagaan, hebben wij van een aantal van u nog geen
betaling mogen ontvangen.
De bijdrage is vrijwillig, dus het kan zijn u er
bewust voor kiest niet bij te dragen. Dat respecteren
wij natuurlijk

Mocht u wel willen bijdragen maar het vergeten zijn,
dan ontvangt u hierbij een herinnerings acceptgiro-
formulier. Het richtbedrag is 17,50 euro. 
Voor uw bijdrage danken wij u zeer. Dank zij u is
het mogelijk Rondom te blijven produceren op het
huidige kwalitatieve niveau. We hopen dat u het ons
mogelijk maakt dit te blijven doen.

Frits Harmsen.
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Huiskamerontmoetingen in januari 2013

Vorig seizoen zijn wij in Hoevelaken gestart met een
andere vorm van pastoraat: Huiskamerontmoetingen.
In kleine kring, rond de eettafel met elkaar praten, niet
discussiëren maar al luisterend elkaar willen begrijpen.
Omdat de deelnemers zonder uitzondering enthousiast
waren over deze bijeenkomsten, staan ze weer gepland
voor deze winterperiode. U leest er meer over in de
bijgesloten brochure.

Huiskamerontmoetingen hebben als doel om in een
kleine groep andere gemeenteleden en parochianen te
ontmoeten in een geloofsgesprek. Dit betekent niet dat
je moet geloven om eraan deel te nemen, maar wel dat
het onderwerp iets voor jou betekent. 

Geloven
Na het thema 'Liefde' van vorig jaar, willen we dit jaar
elkaar ontmoeten rond het thema 'geloven'. Een woord
dat vele associaties oproept. Een aantal ziet u op de
voorkant van de genoemde brochure. Als je erover

nadenkt is je leven doorspekt van geloven. En geloof
je tegen beter weten in of tot het tegendeel blijkt?
Geloven is in ieder geval een werkwoord dat ons aan
het denken zet. 

Van harte uitgenodigd!
Misschien heeft u afgelopen keer zelf meegedaan, of
heeft u van anderen hun ervaring gehoord? Wij nodi-
gen u/jou hartelijk uit om aan te sluiten bij een gedach-
tewisseling op één van de in de brochure vermelde
data, de ontmoetingen zijn gepland in de tijd van 15
t/m 29 januari 2013. Opgave kan via de antwoord-
strook bij de brochure of via de website. Vervoer kan
evt. worden geregeld.

De werkgroep huiskamerontmoetingen de
Eshof/Paulus:

Evert Veldhuizen  
Anny Smink'
Lieske Duim

Inge Pie

Na het succes van  'Het kind en de soldaat' in 2011,
komt er ook in 2013 weer een jeugdmusical, en  we
zijn op zoek naar acteurs en actrices van 12
tot 16 jaar. Heb jij het in je om te shinen in een
hoofdrol, kleine rol of bijrol? Geef je dan op voor de
musical 'Liefde maakt blind'.

De musical vertelt het verhaal van Eva, die verliefd
wordt op Damian. Damian is echter niet zo leuk als
hij eerst leek. Hij blijkt een loverboy te zijn, die Eva
eerst verslaafd maakt aan cocaïne, en haar vervol-
gens betrekt bij een inbraak. Eva, die niet inziet dat
hij haar het slechte pad op brengt, doet uit liefde
voor Damian hier aan mee, maar ze wordt gearres-
teerd. Eerst heeft Eva moeite met het leven in de
gevangenis, maar na een tijdje, als Damian ook
gepakt is, komt ze vrij wegens goed gedrag.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Geef je
dan op door een mailtje te sturen naar liefdemaakt-
blind2013@gmail.com.

De audities zijn op vrijdag 7 december 2012 om
19:00 in de Eshof. 
De repetities starten na de kerstvakantie, elke vrijdag
van 19:30 tot 21:00.
De data van de voorstellingen zijn vrijdagavond 24
mei 2013, en zondag 26 mei 2013.

Hopelijk tot
7 december!

Groetjes,
Anika, David en Feije

Musical 'Liefde maakt blind'
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Wordt u het nieuwe gezicht van
de kerkenraad?
Al vele jaren is Frits Harmsen voorzitter van de kerkenraad.
Begin volgend jaar loopt  zijn 
zittingsperiode af en vindt hij het tijd worden om 'het stok-
je over te dragen'.
Na  10 jaar  voorzitter te zijn geweest vindt de kerkenraad zijn wens om
terug te treden geheel terecht. 

Daarom zoeken wij een nieuwe     voorzitter.

Hoe ziet het profiel er uit
De voorzitter is de spin in het web van 'de Eshof' organisatie die, samen met andere kerkenraadsleden,

- Mensen inspireert en stimuleert om actief bij de Eshof betrokken te zijn;
- Activiteiten initieert en organiseert om alle werkzaamheden in goede banen te leiden;
- Als verbindende factor mensen en groepen bij elkaar brengt.

Alle activiteiten hebben als doel voortdurend te bouwen aan een bloeiende Eshof gemeenschap.

Wat biedt het 
- Een inspirerende werkomgeving
- Voldoening in het samen brengen van kerkleden en het mede gestalte geven aan zingeving zoals we

die  in 'de Eshof' nastreven
- Veel enthousiaste en gezellige vrijwilligers om mee samen te werken

Interesse
Als dit u belangstelling heeft gewekt praten we graag verder met u door over de taken en  wederzijdse ver-
wachtingen .
Neem contact op met de scriba: Nico Peer, tel.033- 2534421/ e-mail: fampeer@gmail.com of één van de
andere kerkenraadsleden.

Kerkenraad
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VAN DE KERKENRAAD ……
Impressie van de bezinningsdag
Elk jaar houdt de kerkenraad een bezinnings-
dag. Een dag waarop we het meestal zakelijke
vergaderritme doorbreken door met iets heel
anders bezig te zijn. Een dag waarop we in
een andere omgeving elkaar (nog) beter leren
kennen door met elkaar in diverse werkvor-
men een bepaald thema uit te diepen.
Op zaterdag 6 oktober was het weer zover. We waren,
zoals al jaren gebruikelijk, te gast in het Don Bosco
centrum bij Adri Maat in Soest. 
En het thema voor deze dag was: 
RELIGIEUZE ERVARING.

De vraag die bij u waarschijnlijk opkomt is: 'wat moet
je met een dergelijk onderwerp' en 'kun je het daar de
hele dag over hebben'. Het bleek dat iedereen religieu-
ze ervaringen heeft, en ja, je kunt er makkelijk een
hele dag mee vullen. Alle aanwezigen hadden ter voor-
bereiding fragmenten gelezen uit het boekje  'Troost
vragen, geven en ontvangen' van Riekje Boswijk (geen
familie van …).

Wat is eigenlijk een religieuze ervaring. In het boekje
lazen we daarover het volgende: Het woord 'religie'
stamt van het werkwoord 'religere' , dat 'her-verbin-
den', 'opnieuw verbinden' betekent. Her-verbinden doe
je door je te openen voor een grotere werkelijkheid.
Verruimde ervaringen en diepgaand inzicht kunnen het
gevolg zijn van zo'n opening. Sommige mensen erva-
ren zo'n opening in 'gesprek met God', dat ook wel
'gebed' wordt genoemd, maar ook meditatie behoort
daartoe. Wie niet in religieuze termen denkt, kan een
grotere werkelijkheid ervaren, zoals in de natuur. De
ontmoeting met de grootsheid en de schoonheid van de
natuur kan  ontzag inboezemen en een diepe ontroe-
ring teweegbrengen. Vaak gaan dergelijke ervaringen
gepaard met een relativering van het eigen kleine
bestaan en een diep besef deel te nemen aan een
immens groot, onnavolgbaar mooi, maar rationeel
gezien onbegrijpelijk geheel. Deze diepe ervaring van

opgenomen zijn kan een groot gevoel van troost
geven. Je laat je volstromen met een ervaring van ont-
zag, verwondering en schoonheid, waardoor je eigen
kleine leed als het ware wordt overstraald.

Een van de belangrijkste kenmerken van religieuze
ervaringen is het wegvallen van persoonlijke begren-
zingen. Die begrenzingen ontstaan voornamelijk op
grond van  persoonlijke gedachten en gevoelens. Dus
wie zijn gedachten en gevoelens kan loslaten, verliest
zijn begrenzing. Als je je grenzen verliest, kun je con-
tact maken met wat je de 'goddelijke werkelijkheid' of
'goddelijke aanwezigheid' zou kunnen noemen. Dit zou
ook benoemd kunnen worden als 'essentie' of 'leven'.
Om een religieuze ervaring te kunnen hebben moet je
dus bereid en in staat zijn om je eigen kleine beperkte
en persoonlijke denken en voelen los te laten.
'Loslaten' is moeilijk, desalniettemin kent vrijwel
iedereen religieuze ervaringen. Tot zover het boekje
van Riekje Boswijk.

Nadat Ellie ons via een meditatieoefening
in de juiste stemming had gebracht en Hetty
ons een anekdotisch verhaal uit hetzelfde
boekje had voorgelezen over een vlieg dat
als wonderbaarlijk klein beestje bestaat en
leeft , gingen we echt aan het 'werk'.

Het was uitermate boeiend en inspirerend
om in kleine groepjes met elkaar te praten
over religieuze ervaringen aan de hand van

meegebrachte voorwerpen, gedichten, liederen,
muziekstukken etc. Ook de 'twee aan twee' gesprek-
ken, waarin gefocust werd op de vraag 'wat is voor jou
verbinding' en 'hoe ervaar jij verbinding', openden
lagen die in elke ander situatie onbereikbaar gebleven
zouden zijn.

Denkt u vooral niet dat de hele dag gevuld was met
dergelijke diepzinnige gedachtewisselingen. Er was
voldoende gelegenheid voor ontspanning bv. tijdens de
lunchpauze en op andere momenten. 

Een bezinningsdag in het Don Bosco centrum kan niet
zonder een wandeling door de prachtige natuur van de
Soesterduinen. Ook tijdens deze wandeling werd in
kleine groepjes doorgepraat over 'wat we hier zelf mee
zouden kunnen'. Geen concrete actieplannen maar
gedachten en gevoelens, die vertaald werden in foto's
van en voorwerpen uit de natuur.
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Najaarslaan
Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de goudene deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is;
Ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zoo rijk, dat van louter goud
De gang mijner woning is?"
Toen sprak ik: "Deze gouden grot
Is immers geen menschenpaleis."
Ik sprak: "Het is een betooverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De doode gewelven wekken zou
Van 't huis, dat ieder menschenhuis
Te boven gaat in pracht."
Ik sprak: "Hoe ben ik zoo rijk, zoo rijk!
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God!
Welke aardsche woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjesslot?"
Trotsche, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door 't goud;
Aan beiden zijden stond daar,

Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een groote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!"

Jacqueline E. van der Waals

________________________________________
Aan redactie Rondom

Door het kleuren van de bomen kwam dit gedicht me
weer in de gedachten.
Hopelijk geschikt voor  het novembernummer??

Groeten
Rie Lensen

De dag kenmerkte zich door waardevolle momenten en misschien wel religieuze ervaringen die tijdens de slot-
viering in de kapel samengebracht werden in de presentatie van de foto's van die middag en in het prachtige lied
van Sytze de Vries:

In de veelheid van geluiden,                    En van overal gekomen,
in het stormen van de tijd                       drinkend uit die ene bron
zoeken wij het zachte suizen                   bidden wij om nieuwe dromen
van het woord dat ons verblijdt.              Richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde                 Laat Uw dauw van vrede dalen
raken van het duister moe                      in de voren van de tijd 
als Uw hart ons niet bewaarde                vat ons samen in de stralen
sliepen wij ten dode toe.                        van Uw goedertierenheid.

Frits Harmsen

VAN DE KERKENRAAD ……
Impressie van de bezinningsdag
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Van harte aanbevolen door de
diaconie:
Van harte aanbevolen door de diaconie: De
collectes van de komende zondagen

KERK IN ACTIE 11 NOVEMBER
DIACONAAT: VAN SCHULDEN BEVRIJD 
Uit het armoedeonderzoek van Kerk in Actie blijkt dat
plaatselijke diaconieën vooral hulp bieden aan huis-
houdens met een betalingsachterstand. Het gaat dan
vooral om rekeningen voor woon- en zorgkosten die
mensen niet tijdig kunnen betalen vanwege financiële
problemen. Om deze groep
mensen te helpen heeft Kerk in
Actie, samen met andere  ker-
kelijke en christelijke organisa-
ties, het initiatief genomen tot
het project SchuldHulpMaatje,
waarbij goed opgeleide vrijwilligers mensen met
schulden bijstaan. Niet met geld, maar met advies en
morele ondersteuning. Het is een van de diaconale
activiteiten waarvoor Kerk in Actie zich, namens alle
gemeenten in Nederland, inzet. Wij vragen uw steun
om dit werk mogelijk te maken.

18 NOVEMBER 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
praktisch geen subsidie en onze giften worden enorm
gewaardeerd.

OP 2 DECEMBER 2012 - PKN MISSIONAIR
WERK: HELP DE NIEUWE KERK OP KOP
VAN ZUID
Sinds begin dit jaar vervult Hendrik Klaver op Kop
van Zuid de pioniersplek die de Protestantse Gemeente
Rotterdam samen met Missionair Werk in het leven
heeft geroepen. Met pioniersplekken wil de

Protestantse Kerk eraan bijdra-
gen dat de kerk voor mensen
weer  'in de buurt' is, als een
plek van zingeving, en een
plaats om elkaar te kunnen
ontmoeten en om te zien naar
elkaar. Op Kop van Zuid is het
doel om te komen tot een
levensvatbare christelijke
gemeente, die zich vooral richt

op young professionals 
met verschillende culturele achtergronden.

Vooraankondiging Kerstmiddag 
De kerstmiddag zal ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de St. Paulusgeloofsgemeenschap en de diaconie
van de Eshof worden georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Dinsdag 18 december om 15.30 uur in de Eshof.

De voorbereidingen zijn alweer in gang gezet en alle ouderen zullen in november een uitnodiging ontvangen.

Namens de voorbereidingscommissie,  
Annie Hansen, Wilma van de Kuilen en José van Dasselaar
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Concert Gospelkoor Free 
Concert Gospelkoor Free en Kinderkoor
Op zaterdagavond 10 november geeft gospelkoor Free
samen met het Gereformeerd kinderkoor een geva-
rieerd en boeiend concert in de Vredeskerk, Van
Reenenpark 23 in Nijkerk. Gospelkoor Free bestaat uit
14 enthousiaste leden uit Nijkerk en Hoevelaken. Zij
zingen tijdens het concert een veelzijdig repertoire,
Nederlands- en Engelstalige nummers, zowel ballads
als up-tempo, zowel kerkelijke liederen als gospel- en
opwekkingsliederen. Het koor staat onder leiding van
Marianne van Manen en wordt speciaal voor dit con-

cert op de piano begeleid door Albrecht Bijvank.
Het Gereformeerd kinderkoor, dat inmiddels 27 kinde-
ren telt zal, onder leiding van Esther van Meerveld,
haar medewerking verlenen aan dit concert.
De toegang is gratis, aanvang om 19.30 uur. Er is een
collecte voor de onkosten. Komt u /jij ook? Na afloop
is er gelegenheid koffie of thee te drinken en elkaar te
ontmoeten.

Van de redactie
De donkere dagen naderen weer, wintertijd aangebroken. Donkere dagen ook, voor hen onder ons die verdriet
hebben om welke reden dan ook. Het is niet makkelijk om dan in huis te moeten zitten om dat buitenhuis voor
hen niet is weggelegd. Een deel van die mensen heeft op de zondag voor Allerheiligen hun verdriet gedeeld met
allen die om hen heen staan als gemeente. Opmerkelijk dat we de katholieke gedenkdagen zonder problemen
accepteren terwijl 25 jaar geleden Hervormd en Gereformeerd op bepaalde punten nog ver van elkaar stonden en
er veel energie in staken om dat duidelijk te maken.
Rituelen evolueren net als de liturgie ongemerkt en regelmatig. Wat blijft is een verbondenheid van mensen op
zoek en onderweg.

Fokke Kooistra
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Ik geloof het wel
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn
eigen verhaal dat het waard is om gehoord of
gelezen te worden. Daarom stellen wij eens
per twee maanden een lid uit onze gemeente
aan u voor in de vorm van een uitgebreid
interview. Het is belangrijk om aandacht voor
elkaar te hebben, wanneer we meer van
elkaar weten, wordt ook het begrip voor
elkaar groter. Deze keer interviewen we
Celine van de Heuvel, die al vanaf haar
geboorte lid van onze gemeente is. 

Celine van de Heuvel is een van de jongeren van de
Eshof die naar het Grace Home weeshuis van Pastor
John in India. Celine vertelt over haar jeugd, oplei-
ding, over de reis naar India en over haar geloof. Ze
woont bij haar ouders aan de Klaprooslaan met haar
twee broertjes Jarick en Odin en de hond Dudley. 

'IK HUILDE NOOIT'
"Ik ben geboren op 2 juli 1993 in Hoevelaken. Ik heb
wel een hele leuke jeugd gehad. Toen ik jong was had
ik heel veel buren die ook kinderen hadden van dezelf-
de leeftijd. Ik speelde veel buiten met mijn buurmeis-
jes Lonneke en Jessica. Ik ging ook vaak naar mijn
opa en oma. Die namen me heel vaak mee naar het
bos. Eigenlijk heb ik in mijn jeugd nooit iets heel ver-
velends meegemaakt. 
Tenminste tot mijn twaalfde niet. In groep acht had ik
een lage cito score. Die vond ik wel heel erg tegenval-
len, en daar is denk ik ook mijn onzekerheid een beetje
opgekomen. Ik kan niet heel goed leren, maar ik zet
me wel heel erg in voor mijn studie. Dus daardoor kan
ik wel gewoon goede cijfers halen. 
Nu zit ik in het laatste jaar van het Sportcollege van
ROC midden-Nederland, dat is een opleiding waarbij
je leert de sport over te brengen op een andere doel-
groep. Ik wil later graag fysiotherapeut worden. Dus
na dit jaar wil ik op het hbo fysiotherapie gaan stude-
ren. En daarna wil ik voor een specialisme in kinder-
of sportfysiotherapie gaan leren. Maar misschien ga ik
eerst wel even werken voordat ik daaraan begin."

NOG EEN KEER
Ik wil graag iets betekenen voor de mensen uit derde-
wereld landen. Daarnaast ben ik al eerder naar
Moldavië geweest. Dat was voor mij zo'n geweldige
rijke ervaring. Dat wil ik heel graag nog een keer mee-
maken. Ik wil graag contact hebben met de kinderen
uit het weeshuis, maar ook met Pastor John. De manier
waarop hij voor zijn geloof open staat vind ik heel

mooi. Ik zou van hem wel willen leren hoe hij met zijn
geloof omgaat en hoe hij met de kinderen in het wees-
huis is. 
Ik vind het belangrijk dat we praten over de manier
van geloven. Elke zondag gaan we naar de kerkdienst.
Dan vind ik het belangrijk dat we bespreken wat we
mooi vonden of wat ons aansprak. En eventueel of we
iets in
Nederland
ook op
zo'n
manier
kunnen
doen. In
India wil
ik graag de
kinderen
iets over
sport bij-
brengen.
Ik zou ze
graag les
willen geven. Maar ik wil ook graag meewerken aan
de mediatheek in India. Ik vind het wel belangrijk dat
die kinderen goed kunnen leren, voor ons is dat niet zo
moeilijk. Maar in India hebben ze heel weinig lesmate-
riaal. En ik wil ook graag les geven aan de kinderen.

'HET LEVEN GAAT DOOR'
"Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik over het
geloof denk. Ik vind dat iedereen elkaar moet helpen.
Je moet er niet voor jezelf staan. Soms mag je wel
voor jezelf gaan, maar je moet er voor de ander kun-
nen zijn.  En ik vind het belangrijk dat iedereen
respect voor elkaar heeft. Ik ben niet echt overtuigd,
maar ik geloof wel dat er een God bestaat. En ik
geloof ook dat als wij doodgaan, dat we dan naar de
hemel gaan. Ik denk wel dat als er iets goeds gebeurt
dat God daar wel aan heeft meegeholpen. En mocht er
iets slechts gebeuren, dan denk ik dat God wel een
positieve invloed heeft. Waardoor je toch zegt van:
"kopje op, het leven gaat weer verder." Maar zo zie ik
het vooral, andere mensen kunnen dit heel anders zien
dan ik. 
In de Eshof voel ik mij goed op mijn plek. De Eshof is
een kerk die heel erg open is, je kan er veel doen en ze
organiseren veel activiteiten voor jongeren, dat vind ik
heel leuk. Ik heb veel contact met de jongeren die
meegaan naar India. Maar met de oudere mensen niet
zoveel. Toch zijn er wel een hoop mensen die mij op
de een of andere manier kennen. Ik denk dat ik op
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Ik geloof het wel
latere leeftijd naar de Eshof zal blijven gaan. Ik zou
niet zo graag naar een strengere kerk gaan. Ik vind dat
iedereen in een kerk zijn eigen mening of belevenis
moet vast kunnen houden en dat er niet van alles moet.
Je moet wel vrijwillig naar de kerk blijven gaan. 
Ik ga niet elke week naar de kerk en eigenlijk bid ik
ook niet. Maar als er iets ergs zou gebeuren met een
familielid dan zal ik wel voor ze bidden, want mijn
familie betekent heel veel voor mij. Ook als ik niet zo
lekker in me vel zit dan denk ik wel eens aan God.
Maar ik heb het zoveel beter dan andere mensen uit

bijvoorbeeld derdewereldlanden, waardoor ik bij een
tegenslag al gauw iets heb van: "Kom op, het leven
gaat door." 
Als ik van iemand een interview zou willen lezen dan
is dat van Ellen van Beek. Ik wil graag weten hoe zij
over het geloof denkt. En zij gaat voor het eerst met
zo'n grote groep jongeren naar India. Ik zou graag wil-
len weten wat haar motivatie was om daar aan mee te
doen.

Lieve mensen,

Afgelopen jaar moesten we om organisatorische rede-
nen de inzameling van de Solidaridad-envelopjes
anders regelen; niet meer huis aan huis ophalen, maar
vertrouwen op de medewerking van onze eigen
parochianen (gemeenteleden), om geld voor dit
belangrijk doel in te zamelen.  
Opnieuw vragen we nu uw medewerking en rekenen
erop dat velen een paar minuten tijd en geld willen
geven aan een medemens. 

Dit jaar zet Solidaridad zich in voor de productie van
suikerriet met respect voor mens en milieu.
De suikercampagne: "van bittere werkelijkheid
naar zoete droom" ziet eerlijke en duurzame han-
del als beste middel om de levensstandaard van men-
sen in ontwikkelingslanden te verbeteren.
Suikerrietkappers ervaren dagelijks aan den lijve hoe
bitter het bestaan in de suiker kan zijn, maar zijn ook
trots op hun werk!
Ze hebben een droom: 'een leefbaar loon en een
menswaardige behandeling als zoete droom'!

U vindt bijgesloten in dit Rondom de Solidaridad
brochure 'Stop de bittere bijsmaak van sui-
ker'
en een envelopje. Wij vragen u deze brochure te
lezen en  de envelop zelf bij een van onder-
staande adressen in de brievenbus te doen.

Op een zichtbare plek hangt dáár een poster van
Solidaridad met als opschrift:
'Stop de bittere bijsmaak van suiker'. 

U kunt het envelopje ook zondags in de Solidaridad-
bus in de hal van onze kerk doen.

Zondag 25 november is onze gezamenlijke
Solidaridad-viering: 
de  Eshof gemeente samen met de
Paulusgeloofsgemeenschap.
Die dag zal ook de collecte voor de suikercampagne
van Solidaridad zijn.
In het belang van de suikerrietkappers rekent
Solidaridad ook dit jaar op uw 
bijdrage!

Inlever- adressen:
Willy van de Berg, Weidelaan 6
Willemien van Putten, Elzenlaan 40
Jan Baas, Havikshorst 20
Toon Ossendrijver, Stoutenburgerlaan 7
Wim van Vliet, L.Ph. Michonlaan 1

Namens de ZWO groep en de MOV groep.

Solidaridad-actie......echt belangrijk!



Kinderdienst

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E18

Het lijkt wat vroeg maar in deze Rondom
graag alvast jullie aandacht voor Advent en
Kerst!
De eerste Advent is op zondag 2 december.
We hebben in de kinderdienst tijdens
de adventstijd weer veel te vertellen
en te knutselen.

Tijdens de kerkdiensten zullen we een lantaarn zien. 

Elke zondag in de adventstijd gaat er één zijde van de
lantaarn open en komt er een profeet tevoorschijn. Hoe

meer zijden er open gaan hoe meer het
licht doorbreekt in het donker!

Op Kerstavond 24 december staat er weer een bijzon-
dere dienst voor én door de kinderen gepland. Deze
kerkdienst begint om 19.00 uur. 

Graag willen we hiervoor weer 2 zondagen gaan 
oefenen aansluitend aan de kerkdienst. Dat zal zijn 

op 16 december om 11.30 uur en 
op 23 december om 11.15 uur. 

We oefenen de liederen die we in de viering zullen zin-
gen. En we denken daar elke keer ongeveer een half uur
voor nodig te hebben. Alle kinderen mogen komen zin-
gen!
In de kerstavondviering zelf is iedereen welkom, van
jong tot oud. Met elkaar zullen we het kerstverhaal
gaan 'neerzetten'. We hopen dat jij hierbij wilt zijn!

Namens de kinderdienst, 
Jolanda van den Berg.

Vraag de Hulpdienst
Het wordt koud en glad,
U moet boodschappen,
En durft niet op pad.
Dat wordt weer glibberen,
Het lopen met de hond,
Doet u nu al bibberen.

Als het echt niet kan,
Bel de Hulpdienst dan.

U moet naar arts of pedicure,
Maar hoe kom je er,
Fietsen ga je niet verduren.

Bel dan 2537800,
Dat is de Hulpdienst telefoon,

Daar zijn ze niet verwonderd
Die vinden al die vragen,
Heel normaal en doodgewoon.

Maar u die in uw leven,
Best wat hulp kan geven
Bel dat nummer ook,
Het is fijn en voelt zo goed,
Als u dat aanmelden,
Ook werkelijk doet

Willemien van Putten
Hulpdienst Hoevelaken
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UITNODIGING

KERST
2012

Hoi, kom jij met ons meedoen?

Om een bijzondere Kerstavond te vieren willen we binnenkort met de kinderen

hiervoor gaan oefenen. De volgende zondagen zullen we gezellig met elkaar

liedjes leren en horen hoe het er deze Kerstviering uit gaat zien.

Zondag 16 december van 11.30 tot 12.00 uur 

&

Zondag 23 december van 11.15 tot 11.45 uur.

We zien je graag!
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Administratie
INGEKOMEN:
Dhr. J. Boon Frans Tromplaan 28 wijk 8
Mevr. K.M.  van Ettinger Zuiderinslag  8 wijk 3
Dhr. Kilian van Rooij Heribertlaan  6 wijk 3

VERHUISD:
Mevr. Mendi Stitselaar Ds. Hugenholtzstraat 3 naar Staartblauwtje 17 wijk 7

Nijkerk
Mevr. Dorien Beeres Pastoorakker 10 naar Nw. Boteringestr 100 a2 wijk 3

Groningen

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Mevr. Leoni van Gent Veenslagenweg  107 wijk 2
Dhr. Egbert Hollander de Wees 4 wijk 7
Dhr. Marcel Hoksbergen Nachtegaallaan  4 wijk 1
Dhr. Ewout. Spaan Dr F W Klaarenbeeksingel 71 wijk 5

UITGESCHREVEN:
Dhr. H. Zandberg Veenslagenweg  105 wijk 2
Fam. Bos de Veenslag 11 wijk 9

OVERLEDEN:
Dhr. A. Bouman Veenlanden  191 wijk 7

Dit is een aanvullend bericht over de reis naar
Israël.
Op vrijdag 30 november om 14.00 uur wordt er een
voorlichtingsmiddag gehouden over de reis naar Israël
die wij volgend jaar gaan maken. U krijgt een Power
Point presentatie te zien met alle hoogtepunten van de
Heilige plaatsen die wij gaan bezoeken. Tevens is er
gelegenheid om vragen te stellen en natuurlijk kunt u
zich alvast inschrijven voor deze mooie reis. Indien u
dat wenst, neem dan uw paspoort/identiteitsgegevens,
naam zorgverzekeraar en polisnummer mee.   

Deze middag is in de St. Jan, (het  zaaltje naast de St.
Catharina Geloofsgemeenschap)
te Nijkerk aan de Holkerstraat 36.
Wij hopen u daar te mogen begroeten.

Willie van de Brug
06.21410286
033-4951720

geloofopreis@gmail.com

St. Lucas_Bedevaarten
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Collecte overzichten

Actie kerbalans 2012
Onder het motto : ”Daar geef je voor” hebben wij
u dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u
bereid bent de Protestantse Kerk “de Eshof”dit jaar
financieel te steunen. Hiervoor hebben velen van u een
toezegging gedaan. Voor zover u deze toezegging nog
niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze
gemeente helpen door voor einde van dit jaar uw toe-
zegging voor Kerkbalans 2012 over te maken.

In de maand oktober is de begroting van onze gemeen-
te voor 2013 in de kerkenraad behandeld en daar ver-
volgens vastgesteld. Maar voordat we in januari 2013
met de actie Kerkbalans gaan beginnen willen we eerst
met uw hulp het doel voor 2012 bereiken. Dat betekent
dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in
begin van dit jaar gedane toezegging in een daadwer-
kelijke betaling omzetten. Werkt u hieraan mee?.
Bij voorbaat dank hiervoor.

De stand per 30 september 2012

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2012 is toegezegd een bedrag van EURO 119.177 hiervan is tot en met 30
september binnengekomen een bedrag van EURO 90.850 dit  is  76,2% van het toegezegde bedrag. 
In de maanden oktober tot en december 2012 moet dus nog een bedrag binnen komen van EURO  28.327.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur
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En de bloemen gingen naar ...
De bloemen of een zin-boekje gingen naar:

Bruidsparen:
Dhr en Mw van Gent Huijgenserf 13 vijfenvijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Ritmeester 't Hazeveld 57 Nijkerk vijftig jaar getrouwd
Dhr en Mw Harmsen Haverhoek 13 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Jansen Oosterdorpsstr 79 vijfenveertig jaar getrouwd

En de jarigen:
Dhr Lammers, Mw Venema, Dhr van Reijendam, Mw Schuijt, 
Mw Bos, Dhr Westerman.

Dorcas houdt zeventiende 
Dorcas Voedselactie

Ook in 2012 organiseert hulporganisatie Dorcas de
Dorcas Voedselactie. Van zaterdag 4 november tot
zondag 11 november staat Nederland in het teken van
de zeventiende Dorcas Voedselactie voor armen in met
name Oost-Europa. De Dorcas Voedselactie wordt
jaarlijks bewust georganiseerd in de week van
Dankdag. Veel kerken en gemeenten houden tijdens de
speciale diensten dan ook een voedselinzameling. 

Nog voor Kerst zullen de eerste 20.000 voedselpakket-
ten in Oost-Europa worden bezorgd. Het voedsel is

bestemd voor de allerarmsten in onder meer Oekraïne,
Roemenië, Moldavië, Bosnië, Servië, Wit-Rusland,
Albanië en Noord-Ossetië (Rusland). 

Giften voor de transport- en distributiekosten zijn van
harte welkom en kunnen worden overgemaakt op giro
2500 van Dorcas Hulp Nederland, o.v.v. DVA 2012.
Van dit geld wordt deels ook in de landen zelf voedsel
gekocht.

Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl   of
neem contact op met Dorcas, tel. 0228 595900.

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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Oppasrooster
4 november Myriam Zandberg en Femke van de Poll
11 november (doopdienst) Hanne Blaas, Wieteke Blaas en Nine Kloppenburg
18 november Hester Beukers en Coen van Dunschoten
25 november (9.30!) Sierou de Vries en Ina van Os

2 december Anneke Waslander en Tim Floor
9 december Judith van Hoeijen en Nadia Ochoa Saif
16 december Judith van de Kamp en Nine Kloppenburg
23 december Linda Timmermans en Marit van Looijengoed

25 december Anne-Marie Veldhuijzen, Anja Bouw en Anje Boswijk
30 december Hanne Blaas en Wieteke Blaas

23

Rooster oud papier BAK 
03 november W.Kraaikamp A.Lekkerkerker
10 november R.J.W.v.Bloemendaal W.J.E.Heining
17 november M.A.v.Beek F.v.d.Veer
24 novvember J.Roos J.v.Beek

01 december R.v.d. Burg J.Haverkamp
08 december J.Zwart H.H.Luth
15 december G.de Gans H.Boswijk
22 december G.J.Wassink R.Burema
29 december T.Toom R.S.Hulst

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. 

Contact: rondomdeeshof@gmail.com

Redactie  
Hoofdredactie: Fokke Kooistra 
Eindredactie:  Inge Pie
Redactieleden: Jan v/d Kuilen, Elske den Uijl, Inge Pie
Distributie: H. van Reijendam  tel 2580664.            

email: hcvreyendam@hotmail.com

Inleverdata
Inleverdatum voor het december nummer is 
dinsdag 27 nov.
Inleverdatum voor het gecombineerde jan/feb. nummer  is
dinsdag 31 dec.  Kopij inleveren bij:
rondomdeeshof@gmail.com of Gerstkamp 3.
Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij (jpeg of
tiff).


