
Gedicht

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

Vannacht komen alle eeuwen
één ogenblik bij U aan.

Eeuwen van eeuwen geleden,
en die te gebeuren staan.

Vannacht komen alle levens
één ogenblik bij U aan.
Leven allang gegeven

en leven van nu af aan.

Zij komen ontelbaar velen
op muildieren of per trein.
In rijtuigen, op kamelen,

per autobus, luchtvaartlijn.

Zij komen langs alle wegen
en gaan in ‘t eind te voet.

En lopen, de tijd ontstegen,
Uw ogen-blik tegemoet.

En vragen Uw kleine zegen.
Gij glimlacht, en alles is goed.

Gedicht van Harriet Laurey
Kerst 2008

Kerstnacht

Dit gedicht heb ik gekregen van het bestuur van de toenmalige wereldwinkel en 
heb het bewaard om het nu met jullie te delen.

Wilma



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 Leiding van de 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 

Dinsdag 25 december 10.00 uur Ds. D. Soeteman, Doorn. Met medewerking van de Cantorij. 
Collecten: Eigen diaconie; Vorming & Toerusting

Zondag 30 december 10.00 uur Ds. M.C. van Giezen, Zeist
Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken; 
Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

Maandag 31 december 19.00 uur Ds. G.M. Rosbergen
Collecten: Hospice Nijkerk; Kerkblad Rondom 

Zondag 6 januari 10.00 uur Dr. H. Vreekamp, Epe
Collecten: Eigen diaconie; Jeugd- en jongerenwerk

Zondag 13 januari 10.00 uur Ds. E. Boot; in samenwerking met 
de diaconaal projectgroep Grace Home
Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken; Instandhouding Eredienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Ds. E. Boot, bevestiging ambtsdragers
Collecten: Eigen diaconie; Onderhoud/exploitatie Kerkgebouw

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
WEEK 50
Maandag 10 december 20.00 uur In de Kring 4, plaats nog onbekend

19.30 uur Het lied van de liefde - Hooglied (3), Pauluscentrum

Dinsdag 11 december 20.00 uur Scheppingsverhaal, de Eshof

Donderdag 13 december 20.00 uur Kerkenraad, de Eshof

Vrijdag 14 december 20.00 uur Generale repetitie Grace Home koor, de Eshof
21.00 uur Projectoverleg Grace Home, de Eshof

Zaterdag 15 december 19.30 uur Kerstsamenzang, Intres

WEEK 51
Maandag 17 december 19.00 uur Diaconie, de Eshof

20.00 uur Instructie voor gespreksleiders huiskamergesprekken, de Eshof

Dinsdag 18 december v.a. 15.30 uur Kerstmiddag voor genodigden, de Eshof
20.00 uur Wijkteam 8, Ds. Hugenholtzstraat 3 Nijkerkerveen

Vrijdag 21 december 05.00 uur Vertrek Diaconaal Projectgroep vanaf de Eshof

WEEK 2

Maandag 7 januari 20.00 uur Studiekring (4), Grasmaat 4

Dinsdag 8 januari 20.00 uur Liturgisch WerkOverleg, Clauslaan 16

Woensdag 9 januari 20.00 uur Wijkteam 1, Kastanjelaan 3

Donderdag 10 januari 20.00 uurf Moderamen, de Eshof

WEEK 3
Maandag 14 januari 20.00 uur In de Kring (5)

19.30 uur Het lied van de liefde - Hooglied (4), Pauluscentrum

Woensdag 16 januari 20.00 uur Wijkteam 5, Van Dedemlaan 9

Donderdag 17 januari 20.00 uur Brede Pastorale Raad, de Eshof



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Henk Bloklander (Lindenhof 20) was de afgelopen
maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege een
maagbloeding. Anderhalve week was hij opgenomen
en mocht toen naar huis om daar met hulp van de
thuiszorg verder te herstellen. Intussen tobt Rie met
pijnlijke rugklachten, waardoor bewegen erg moeilijk
is.

Berry van den Hoorn (Veenlanden 24) lag korte tijd in
het ziekenhuis vanwege een longvliesontsteking.
Daarna moest hij nog eens een paar dagen terug van-
wege trombose en een longembolie. Intussen is hij
thuis om daar verder aan te sterken.

Celine Jumelet (De Heerd 15) kreeg in oktober
opnieuw een epileptische aanval. Heel vervelend, want
ze was juist lang genoeg zonder aanval geweest om
haar rijbewijs terug te krijgn. Een EEG wees gelukkig
geen verkeerde dingen uit. De medicijndosering is aan-
gepast, het is nu weer afwachten voor haar of hiermee
een goede balans wordt bereikt.

Sierou de Vries-van der Weide (Meerveldlaan 4) maakt
zware weken door. Begin november werd ze geveld
door een hernia, een oude die opnieuw de kop opstak.
Pijnbehandeling in het ziekenhuis geeft nog niet het
gehoopte resultaat. Het gevolg is dat ze bijna alleen
kan liggen en afwachten. Gelukkig springen ouders en
schoonouders in om haar en Tijmen op te vangen. En
houdt Sierou zelf de moed erin.

Wil van Reijendam-Segijn (Ottoborrengoed 25) heeft
een moeilijke maand achter de rug van achteruitgaande
gezondheid. Ze moest weer een nieuw middel slikken
tegen de longtumoren. Het medicijn kan echter enige
tijd nodig hebben om positief effect te bewerken. Ze
houdt het daarom dapper vol in de hoop dat ze er over
een week of drie beter aan toe zal zijn.

Janny van Veluw-van de Beerenkamp
(Oosterdorpsstraat 102) had opnieuw hartproblemen.
Dankzij medicijnen is ze er ook deze keer weer boven-
op gekomen. Haar gezondheid blijft kwetsbaar. Maar
ze hoopt nog een tijdje te mogen leven.

Barbara Westein-Riemersma (Andreaslaan 8) stuurde
dezer dagen voor het eerst zelf een bericht rond over

hoe het met haar gaat. In november is ze opnieuw in
het ziekenhuis geweest vanwege een infectie aan een
long, maar mocht gelukkig met antibiotica naar huis.
De artsen zoeken nog naar de oorzaak van haar ziekte.
Ze zeggen dat Barbara moet rekenen op een lange weg
van herstel.
Zelf wil ze graag iedereen bedanken voor alle warme
aandacht en attenties in de afgelopen weken, die haar
bijzonder goed hebben gedaan.

Er zijn meer mensen dan degenen die ik hier noem, die
kampen met ziekte. Soms al heel lang, soms zijn de
aandoeningen chronisch. Anderen merken dat met het
ouder worden de wereld steeds verder inkrimpt. Dat
wordt nog eens versterkt doordat het met het donkere
en natte weer van deze weken soms niet mogelijk is
om naar buiten te gaan.
Aan iedereen van harte liefde en aandacht toegewenst
in deze decembermaand. Laten we elkaar niet verge-
ten.

FELICITATIES

De afgelopen maand waren Jan en Liesbeth van den
Heuvel-van Leijenhorst (Klaprooslaan 36) vijfentwin-
tig jaar getrouwd. Jan en Liesbeth, namens ons allen
van harte gefeliciteerd en voor de toekomst veel goede
jaren met elkaar en jullie kinderen toegewenst!

AFWEZIGHEID

Van 21 december tot en met 5 januari zal ik niet aan-
wezig zijn: met de groep van het diaconaal jongeren-
project verblijf ik dan in India. In deze weken zal ds
Siebe Hiemstra (Voorthuizen) beschikbaar zijn voor
noodsituaties. Ook ds Marian van Giezen (Zeist) kan
gevraagd worden. Het telefoonnummer van Siebe is
0342 472786. Het nummer van Marian is 030 6995699
of 06 13678780. Wilt u ook Frits Harmsen inlichten
wanneer u contact met hen wilt zoeken? Zijn telefoon-
nummer en e-mailadres staan achterin dit kerkblad.

Ellie Boot
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De magie van december
December is een donkere maand. Denk je eind novem-
ber dat het nu niet erger meer kan, wordt het in decem-
ber nóg donkerder. Nog kortere dagen. Soms zelfs nog
minder zon.
Wij weten dat 21 december de dag is van de zonne-
wende. Dat na die datum de dagen weer langer zullen
worden. We kunnen zelfs berekenen hoe laat de
omslag plaatsvindt waarop het noordelijk halfrond van
de aarde zich weer dichter naar de zon toe beweegt: dit
jaar is dat 21 december 11.11 uur.
Maar als je dit niet weet, wat denk je dan? Dan hoop
je ieder jaar weer op diezelfde magie, die op een zeker
moment middenin de koude tijd een minieme verande-
ring aanbrengt. Je hebt het jarenlang zo meegemaakt,
hopelijk gebeurt het dit jaar weer. Hoe dan ook is het
reden voor een feest. Een lichtfeest om het donker mee
te verjagen.

Waarschijnlijk heeft ons Sinterklaasfeest oude wortels
in dit lichtfeest, het 'Joelfeest' dat rond het begin van
de jaartelling door de Germanen werd gevierd. Er wer-
den dan dieren en koeken geofferd aan de oppergod
Wodan. Wodans heilige dieren waren de bok en het
varken; misschien komt hier wel de traditie van het
marsepeinen varken vandaan. Wodan reed op zijn witte
schimmel Sleipnir door de lucht, gevolgd door zijn
Wilde Jacht - een stoet van andere goden en veel
doden (later door de kerk benoemd als een demonenle-
ger - 'zwarte wezens', die overigens niets met de tijd 

van de slavernij te maken hebben). Hij zegende intus-
sen de akkers, zodat ze vruchtbaar zouden zijn. In

sommige streken liet men na de oogst één korenschoof
op het veld staan voor het paard van Wodan. Kinderen
steken nog altijd gras en wortels in hun schoen voor
het paard van de Sint.
Er is een sage rond de figuur van Wodan die vertelt dat
hij een boer een beloning geeft door zijn laarzen met
het bloed van een pas geschoten hert te vullen. 

Wanneer de boer thuis komt met zijn laarzen, blijkt het
bloed in goud te zijn veranderd. Zou daar de gewoonte
vandaan komen om een schoen te zetten?
Zeker weten doen we het niet. Maar de overeenkomst
is wel opvallend. Net zoals het opvallend is dat deze
gewoonte nog altijd bestaat. We weten heel wat meer
over de zonnewende dan de Germanen, en toch houden
we graag iets van de magie rond het vroegere midwin-
terfeest in stand.

'Joel' betekent 'wiel'. Daarmee wordt het zonnerad
bedoeld, één van de belangrijkste Germaanse symbo-
len. We zien het rad terug in de Adventskrans. Iedere
volgende Adventszondag wordt er een nieuwe kaars op
de krans aangestoken, in de hoop en het vertrouwen
dat het licht het donker zal gaan verdrijven.
Ook de kerstboom heeft alles met de oude riten te
maken. Bomen hebben vanouds veel betekenis.
Boeddha werd geboren onder de satijnboom. Joden en
Assyriërs kennen de boom van goed en kwaad.
Grieken wijdden bomen aan een godheid: Zeus kreeg
de beuk, Dionysius de vijgenboom. De Germanen von-
den het hele bos heilig.
Wat hebben die bomen dan voor bijzonders?
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De magie van december
De boom heeft iets magisch. De boom dringt door in
de drie sferen: de hemel (van de goden), de aarde (van
de mensen) en de onderwereld (van de doden). De

boom is de verbinding tussen deze drie. Uit alle werel-
den krijgt hij voedsel. Uit eerbied werd hij versierd
met attributen van de goden en werd hij het centrum
van het Joelfeest - en later van het Kerstfeest.

Dat wonderlijke van de zonnewende, de magie van het
licht dat terugkomt, is in het Kerstfeest terug te vinden.
Wonderbaarlijkheid en 'magie' die we zelf zoeken en
die we koesteren. Onder andere daarom gaan we naar
de Kerstnachtdienst of de Kerstmorgendienst. Vanwege
het mysterie.

Ons leven is doorgaans doortrokken van begrijpen, van
ontleden, van analyse. Maar waar het om godsdienst
gaat, is er altijd iets wat niet te begrijpen valt; is er
altijd iets van afstand. Dat beseften de Germanen heel

goed. En nu is het niet anders. De joodse tempel had 
het heilige der heiligen, waar een gordijn voor hing:
God openbaart zich door zich te verhullen. Met Kerst
zingen we hoe we Gods licht zien, "omsluierd, verhuld
in 't vlees".
Scheppende kracht heeft iets mysterieus. Scheppende
kracht heeft afstand nodig.
Is het niet net zo met onze eigen creativiteit, ons
scheppende vermogen? Een oplossing op een moeilijk
probleem bedenk je meestal niet terwijl je er middenin
zit en je er met diepe rimpels het hoofd over breekt.
Die komt onverklaarbaar in je op als je de bladeren bij
elkaar harkt of met de kinderen speelt.

Veel mensen ervaren het mysterieuze in de
Kerstnachtdienst. Daarom komen ze daar naartoe, lie-
ver dan naar andere kerkdiensten. Natuurlijk ook van-
wege de sfeer, het licht, de liederen. Maar waarom
doen die sfeer en die liederen hen zoveel? Dat heeft
alles met het mysterie te maken. Met God die zich
toont in het verborgene. Met een ster die de weg wijst.

Met zingende engelen. En met het onverklaarbare
gevoel van verbondenheid en vrede, dat daarmee
gepaard kan gaan.
In de Kerstnacht blijft het gordijn voor het heilige der
heiligen dicht. Het sluit daarmee het alledaagse en
banale af en onthult het geheim van onze menselijk-
heid - het mysterie dat God genoemd wordt..

Van harte wens ik u allen, ook en vooral wanneer u
verwacht dat de decembermaand een zware maand zal
zijn, de beleving van dit mysterie toe.

Ellie Boot



Kerkdienst en liturgie
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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 hele-
maal'. Ze spreken van wat komt, van belofte en toe-
komst. 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.

UITZENDDIENST OP 16 DECEMBER

Op 16 december zullen alle jongeren die deelnemen
aan de diaconale reis naar India in de kerkdienst aan-
wezig zijn. Het is de laatste kerkdienst voor het vertrek
op 21 december. De leden van de groep zullen enkele
liederen zingen die onder leiding van Annahes
Boezeman in de afgelopen weken zijn ingestudeerd.
Die zullen nog van pas komen: in Grace Home maken
we minstens vier maal een kerkdienst of kerstviering
mee. En dan kunnen we natuurlijk niet achterblijven,
maar moeten iets laten horen!
We vieren in deze kerkdienst de Maaltijd van de Heer.
Een symbool dat ons samenbrengt en dat teken van
eenheid is, en dat juist op dit moment betekenisvol is
om te vieren. Want als groep van vijfentwintig jonge-
ren en vier begeleiders staan we niet alleen: we gaan

naar Grace Home dankzij de morele en financiële
steun van heel veel mensen om ons heen. Mensen bin-
nen en buiten de Eshofgemeente en de
Paulusgemeenschap. We zijn daar niet zomaar namens
onszelf, maar namens hen allen. En samen delen we
een geloof met de medewerkers en kinderen van Grace
Home: dat we allen kinderen zijn van één God die zich
kennen laat in Jezus Christus.

KERKDIENSTEN ROND KERST 
EN OUDJAAR

Voor alle India-gangers zullen Kerst en Oudjaar er dit
jaar anders uitzien dan andere jaren. Dat geldt ook
voor hun familieleden thuis. En zelfs een beetje voor
alle gemeenteleden en anderen die in deze dagen een
kerkdienst bezoeken doordat de voorgangers in de
kerkdiensten gasten zullen zijn, 
hoewel allen zeer bekende.
De kerstavondviering van 19.00 uur is in handen van
de leiding van de kinderdienst. Met alle kinderen die
mee willen zingen studeren ze op 9, 16 en 23 decem-
ber liederen in. Dat zal steeds na afloop van de kerk-
dienst gebeuren en duurt telkens ongeveer een half uur.
Alle kinderen die mee willen doen zijn van harte 
uitgenodigd.
In de kerstnachtdienst zal ds Marian van Giezen voor-
gaan. Gospelkoor Free zal aan deze viering 
meewerken.
Op kerstmorgen is ds Dio Soeteman voorganger en
zorgt de cantorij voor ondersteuning van de 
gemeentezang.
Predikant in de viering van oudejaarsavond zal 
ds Gerard Rosbergen zijn.

Ellie Boot

Bedankt
Langs deze weg bedank ik allen voor de kaart die ik
mocht ontvangen..Bekenden en onbekenden, het heeft
mij goed gedaan.
Ik wens u een gezegend kerstfeest.

mevrouw Jansma
Rusthuis Arkhemeen Nijkerk

Correctie
Abuisievelijk is vorige maand bij het gedicht 

"Deïsme" 
de naam van de inzender niet vermeld.
De inzender van het gedicht was: John Kalksma.

Redactie Rondom
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VAN DE KERKENRAAD ……………
IMPRESSIE VAN DE VERGADERING VAN DE

KERKENRAAD 
VAN 1 NOVEMBER.

Zoals de trouwe lezer nog wel weet heeft de kerken-
raad in 2009 besloten om  na het emeritaat van Gerard
Rosbergen de predikantsformatie terug te brengen van
1,5 naar 1. Tevens heeft de kerkenraad destijds beslo-
ten om de tijd te nemen de organisatie van 'de Eshof'
zodanig aan te passen dat het voor Ellie Boot, als enige
full time predikant, 'behapbaar' blijft.
Onder leiding van Marjan van Giezen is een rapport
opgesteld waarin aanbevelingen zijn gedaan om dat te
bereiken. Tevens zijn aanbevelingen opgenomen hoe
wij ons als kerkelijke gemeenschap kunnen voorberei-
den op de toekomst. Deze aanbevelingen zijn vertaald
in tien speerpunten die door een stuurgroep zijn aange-
pakt. In deze stuurgroep hadden zitting Janny
Dammingh, Hans Jonker, Arjan de Vries en Roel
Burema. Tijdens deze kerkenraad is in aanwezigheid
van enkele stuurgroepleden de aanpak en de voortgang
van de speerpunten besproken. 
Zonder in deze impressie alle details te vermelden kan
geconstateerd worden dat op een aantal terreinen veel
voortgang is geboekt. De ondersteuning van Ellie in de
persoon van Kees van Rietschoten krijgt steeds meer
vorm en ook de ontwikkelingen in de pastorale organi-
satie en uitvoering zijn toekomstgericht en spelen in op
wat op pastoraal gebied van 'de Eshof' verwacht mag
worden, zoals u regelmatig in dit blad kunt lezen. 
Een knelpunt vormt de vrijwilligerscoördinatie. Hoe
stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. Op welke
wijze krijgen we inzicht in het verborgen potentieel
van Eshof leden. Om die vragen te beantwoorden is
iemand (een vrijwilligerscoördinator) nodig die de
gemeente goed kent en weet welke 'soort' vrijwilligers
nodig zijn. Naar deze persoon zijn we nog steeds naar-
stig op zoek. 
De kerkenraad kon, na beantwoording van vele vragen,
instemmen met de uitvoering van de speerpunten.

Een apart hoofdstuk vormt de communicatie. Hiervoor
was Esther Duine aanwezig. Roel Burema en Esther
hebben een communicatieplan voor 'de Eshof' opge-
steld met ondersteuning van de redactie van Rondom,
de webmaster en enkele leden van het moderamen.
Zonder 'de Eshof' in hokjes te verdelen, want juist in
een kerkelijke gemeenschap is iedereen gelijk, is het
toch wel handig om in voorkomende situaties het com-
municatiemiddel af te stemmen op de groep die bereikt
moet worden. Daarin voorziet het communicatieplan.

Aangezien wij een 'open' gemeente willen zijn met de
blik naar buiten, vormt de externe communicatie ook
een onderdeel van het plan. Dat wil overigens niet zeg-
gen dat het gelijk zo werkt. Het plan moet uitgewerkt
worden in een praktisch werkbare toepassing. Het
moderamen gaat zich hierover buigen. Het vervolg
vindt plaats in de kerkenraad van 13 december.

De begroting 2013 van 'de Eshof' is vastgesteld. In tij-
den van economische tegenspoed is het altijd onzeker
hoe de vrijwillige bijdragen zich zullen ontwikkelen.
Het college van kerkrentmeesters is uitgegaan van het-
zelfde niveau van vrijwillige bijdragen. Hopelijk wilt u
als gemeente helpen deze ambitie waar te maken. Met
een strakke kostenbeheersing, waarbij gelukkig wel
ruimte is voor de opleiding van pastorale medewerkers
en de aanschaf van nieuwe liedboeken, kon ook voor
volgend jaar een begroting worden aangeboden met
een klein positief saldo. 
Dit was de laatste begroting die mede is opgesteld
door onze penningmeester Hans Nobels. Na 10 jaar
trouwe dienst zal Hans begin januari het stokje over-
dragen aan Frans Verhagen. De kerkenraad heeft Frans
als kerkrentmeester benoemd. De kerkenraad is blij dat
Frans Schimmel bereid is gevonden de financiële
administratie te blijven voeren.

Behalve een penningmeester heeft de kerkenraad Skip
van Rooy als organist benoemd. Skip zal gemiddeld
één keer per maand de gemeentezang begeleiden. De
overige zondagen worden door Rudi Coppoolse inge-
vuld. Daarnaast zal Nico van Wageningen nog enkele
keren als organist/pianist optreden. Vanwege gezond-
heidsredenen heeft Nico aangegeven zijn bijdragen als
organist/pianist sterk te willen beperken.

Als slot van de vergadering hebben we afscheid geno-
men van Willemien van Putten. Willemien heeft gedu-
rende 6 jaar de diaconie met hart en ziel gediend. Ze
heeft haar werk als hulpverlener in de anonimiteit en
als ambtsdrager in de openbaarheid altijd met verve
verricht. Als kerkenraad en als gemeente zijn we haar
zeer dankbaar. Geheel in haar stijl heeft Willemien op
indrukwekkende wijze en in dichtvorm haar werk als
diaken samengevat. Elders in dit blad kunt dat lezen.
Het was een waardige afsluiting van deze vergadering.

Frits Harmsen.



Aanbod Vorming en Toerusting
December 2012
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HET LIED VAN DE LIEFDE - HOOGLIED

Is zes bijeenkomsten zal aandacht worden besteed het
boek Hooglied. De derde bijeenkomst vindt plaats in
december. 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 eye-openerr en verwerkingsvorm. Naast
een inleiding werken we interactief om te komen tot
verdieping van eigen leven en geloven.

Data en tijd: Maandag 10 december; 19.30 - 
22.00 uur

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

FILOSOFIE VAN HET SCHEPPINGSVER-
HAAL

Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een
zelfstandige, theologische tekst. Maar wat valt er van
dit verhaal te leren, als we het lezen als een filosofi-
sche inleiding op de Thora? Welke kijk op de wereld
en de mens reikt het verhaal ons dan aan? In een
lezing legt wiskundige en theoloog dr. Peter van 't Riet
het eerste hoofd van het bijbelboek Genesis uit, niet als
een historisch of theologisch maar als een filosofische
tekst. 

Data en tijd: 11 december 2012; 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: dr. Peter van 't Riet

KARIN AMSTRONG 'COMPASSIE'

Karin Amstrong is een van de bekendste theologen van
dit moment. Ze gaat er vanuit dat ieder mens behept is
met het vermogen tot compassie. Maar ze is van
mening dat dat niet genoeg is. Iedereen zou dat vermo-
gen ook moeten koesteren en ontwikkelen. In het boek
'Compassie' schetst Karin Amstrong een programma
hoe we een medemenselijker leven kunnen lijden. Ze
gaat daarbij in op thema's als eigenliefde, bedacht-
zaamheid, gedeelde vreugde en mededogen. 

In een leeskring bespreken we het boek met elkaar. In
het oorspronkelijke programma voor Vorming &
Toerusting voor 2012-2013 waren de data nog niet
vastgesteld. Ze zijn nu wel bekend. Op 12 en 26 febru-
ari 2013 gaan we met het boek aan de slag.
We doen dat in de Eshof, van 20.00 tot 22.00 uur
o.l.v. Gert de Gans. U kunt zich nog opgeven.
Graag een email naar gert.de.gans@gmail.com of 
tel. 030-2536278. 

Hulpdienst Hoevelaken

Vervoert u naar arts
Pedicure, ziekenhuis,
Op de tijd die u wil,

En brengt u weer thuis
Zorgt voor de lichtknop,

De buitenlamp,
De kraan zonderstop,

Bel de Hulpdienst maar,
Op nummer 2537800.

Wij helpen u wel,
Al vragen er ook honderd



De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de

op zondag 6 januari 2013 in aansluiting op de kerkdienst..

We kunnen elkaar en misschien wel de zojuist teruggekeerde jongeren en begeleiders uit India veel 
heil en zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

Er is koffie met toebehoren en aansluitend brengen we een 
toast uit met een glas wijn, frisdrank of limonade.

We hopen op uw aller aanwezigheid!

Namens de kerkenraad
Frits Harmsen. 
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Van de Pastorale Raad 
Impressie van de vergadering 

van 15 november 

ROUWGROEP
Eerder dit jaar is informatie gegeven over het opzetten
van een rouwgroep. Lenie van der Laan is contactper-
soon tussen de rouwgroep en de Pastorale Raad. Zij en
Ria Kooistra en Anna Brasser zijn gestart met deze
groep. Ria en Anna  hebben een aantal mensen gebeld
om de behoeften te peilen.  Er is gestart met een
groepje van 4 mensen en er is al een avond met elkaar
gesproken.  Een tweede gesprek komt nog voor de
Kerstdagen.  

HUISKAMERONTMOETINGEN 
Dit jaar is er gestart met de huiskamerontmoetingen en
er is besloten om in 2013 te komen met een tiental
nieuwe ontmoetingen.
In de tweede helft van januari a.s. wordt daarmee
begonnen.                         Na het thema ''Liefde'' in
2012 vinden de ontmoetingen in 2013 plaats rond het
thema "geloven". Belangstellenden kunnen zich
inschrijven via de uitnodiging die in de Rondom van
november was bijgevoegd.

GEMEENTE-UITJE
Er is voortvarend gewerkt, want de invulling van die
dag ligt nu al klaar.            Op 19 april wordt er om
9.15 uur vertrokken naar Museum Sjoel in Elburg. Dit
museum toont de geschiedenis van het joodse leven in

de provincie.      's Middags is er gelegenheid om
Elburg van dichtbij te bekijken.               
Rond 16.00 uur worden de deelnemers weer in

Hoevelaken verwacht. De uitnodigingen worden tijdig
verspreid en de inschrijving sluit op 1 maart. 

BREDE PASTORALE RAAD
Dit seizoen wordt er één bijeenkomst gehouden van de
Brede Pastorale Raad en wel op 17 januari a.s. De
avond is bestemd voor de ouderlingen, de diakenen en
de contactpersonen van alle wijken en natuurlijk de
predikant. Het onderwerp van die avond is "Troost".
Natuurlijk komt er t.z.t.  een verslag van in de
Rondom.

PASTORALE CURSUS
In 2012 is er een begin gemaakt met de pastorale cur-
sus. Na de zomer van 2013 is er de mogelijkheid deze
cursus weer te volgen. Voor mensen die interesse heb-
ben in deze cursus komt er in het januarinummer van
Rondom een profiel te staan, zodat men weet wat er
van de deelnemers verwacht wordt.  Daarna is inschrij-
ving mogelijk.

Kees van Rietschoten

NIEUWJAARSBEGROETING



Uitnodiging voor het gemeente
uitje 2013.
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BESTE MENSEN,

In het voorjaar van 2013 is het weer zo ver…… het
jaarlijkse gemeente uitje, voor alle ouderen in onze
gemeente.

Dit keer gaan we naar de Sjoel in Elburg, wat nu een
Joods museum is.
Een verhalen museum over het (on)gewone dagelijkse
leven van twaalf joodse families die vanaf 1700 in
Elburg hebben gewoond.

PROGRAMMA:
¢ We maken eerst een tussenstop voor Koffie 

met gebak bij restaurant AC 't Harde.
¢ Aangekomen in Elburg gaan we het museum 

bekijken .
¢ Daarna volgt er een lunch.
¢ Tenslotte gaan we met een gids een rondwan

deling maken door het joodse Elburg.
¢ Bij terugkomst in de Eshof zullen we de dag 

afsluiten met een hapje en een drankje.

DATUM: DONDERDAG 18 APRIL 2013.

Verzamelen: 09.15 uur bij "de Eshof".
Vertrek: 09.30 uur met de bus.
Thuiskomst: ongeveer 17.00 uur.
Prijs per persoon: � 20,--

Opgave voor 1 maart 2013 bij:
Trix Kalksma : tel: 033-2534145 mail: johnkalks-
ma@zonnet.nl
Trudy Julsing : tel: 033-2537820 mail: trudy.jul-
sing@live.nl

Graag willen wij U vragen om bij opgave gelijk het
bedrag over te maken op het volgende rekeningnum-
mer : 63.58.17.470  SKG bank tnv : Prot.
Gemeente "de Eshof"

En….. zoals iedereen inmiddels wel weet, is dat er
maximaal 50 mensen met de bus meekunnen.
Met vriendelijke groeten,

Trix Kalksma, Trudy Julsing en Elly Rijnhout.

VAN DE REDACTIE
De laatste weken van het jaar schijnen altijd sneller te gaan dan de andere. Voor we het weten is ook 2012 alweer
voorbij en zullen we de eerste dingen ervaren die ons democratisch gekozen parlement voor ons in petto heeft.
Immers het kabinet kan doen wat hen goed dunkt, het parlement heeft het laatste woord. Toch is een klein beetje
minder luxe voor iedereen wel op te brengen denken we. Immers we zijn niet voor niets besmet met een besef
van rentmeesterschap en duurzaamheid. Als we het vanuit dat perspectief zien, moet het een uitdaging zijn. Toch?
Allemaal feestdagen gewenst zoals u ze zich voorstelt en  een goed begin in 2013

Fokke Kooistra
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Doosje.
Ik zou u willen vragen,
Om met me mee te doen,
Met het vlechten, van een doosje,
Dat makkelijk is te dragen
En dat we boordevol gaan maken,
Met allerhande, mooie zaken.
We nemen eerst wat materiaal,
Voor 't vlechten van het doosje.
Het beste, wat je kunt gebruiken,
Zijn strengetjes, "begrip".
Die zijn er, echt in elke kleur.
En 't is, zulk handig materiaal,
Licht en soepel, taai en sterk,
Voor beginners ideaal!
En het houdt zijn frisse geur...
Omdat het simpel is te buigen,
Krijg je daardoor keurig werk.
We gaan een stevig doosje maken.
En ook nog eens, behoorlijk sterk.
Want het moet, geheel gevuld,
Met mooie zakjes eerlijkheid,
Veel tubes met geduld.
Geborgenheid... en vrijheid
En ook een schouderklopje...  
Of..... dat heb je goed gedaan!!
Zou in zo'n prachtig doosje,
Zeker niet misstaan!
O ja, en aandacht voor elkaar...
Ook een pak verdraagzaamheid,
Maakt de doos, echt niet te zwaar.!
Vergeven, moet er ook nog in,
Want als je die vergeten bent,
Heeft zo'n doos, totaal geen zin.
Vergeet vooral, de humor niet,

Want daarvan....  Integendeel,
Heeft een mens, echt nooit teveel.!

En met een flinke lepel vol,
Bij een dagelijks gebruik,
Hou je alles blijer vol.
Het helpt ook bij verdriet.
Of zware somberheid.
Vergeet vooral dus...humor niet!!
Nog even voelen naar 't gewicht...
Want, er moet nog liefde bij.
Maar liefde is, zo mooi, zo licht,
Zo makkelijk, en kneedbaar.
Met zelfs een hele berg ervan,
Kan de doos, nog steeds, goed dicht.
Ik vergeet nog haast de schep,
Die die nare ouwe koeien,
Moet begraven in een sloot
Waar ze nooit meer kunnen loeien.
Maak dus allemaal zo'n doosje,
Of,.... maak er maar een paar.
Dan heeft ieder na een poosje,
Zo'n prachtig doosje klaar.
Geef dat kleurig, mooie doosje,
Dan gewoon aan iemand weg.
Aan iemand om je heen,
Of, aan de mens.... met stomme pech!!!

Willemien van Putten

dit mooie gedicht heeft Willemien
voorgedragen op haar afscheidsavond
van de kerkenraad

Tegen 20 uur kwam er op maandag 12 november weer
een grote groep mensen richting de Eshof om de musi-
calworkshop Dans te volgen. Allereerst liet Evelien
Kars ons de avond starten door op de maat van de
muziek mee te bewegen en ons door de ruimte te bege-
ven. 
Na het laten horen van het lied "Wat doe jij" begonnen
we al snel met de eerste danspassen. Vanwege de grote
groep was er assistentie van Xandra van den Brom.
Stapsgewijs werden de passen aangeleerd en konden
we het lied extra dimensie en kracht geven door ons op

de vloer te bewegen en met het lichaam de emotie van
de tekst te benadrukken.
Na de pauze vervolgden we de avond met nieuwe
danspassen en nu op het lied: "Hou het deksel op de
pot". Waar we in de vorige workshop de kracht van het
lied uit onze stem leerden halen, werd dit op deze
avond gecombineerd met de dans. 
Ik ben benieuwd wat de dramaworkshop van volgende
week ons weer gaat brengen.... vast weer net zo'n
leuke avond! 

Krista Kempers

Workshop Dans
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Van harte aanbevolen door
de diaconie:

Van harte aanbevolen door de diaconie: De
collectes van december 2012

OP 9 DECEMBER SOLIDARIDAD
Volgens Solidaridad - vernieuwer in armoedebestrij-
ding - is eerlijke en duurzame handel het beste middel

om de levensstandaard
van mensen in ontwikke-
lingslanden blijvend te
verbeteren. Solidaridad
werkt intensief samen
met mensen in het
Zuiden. Hun hoop op

verandering vormt het uitgangspunt. Solidaridad steunt
boeren en arbeiders bij hun streven naar een mens-
waardig bestaan. Met onze steun kan Solidaridad men-
sen daadwerkelijk helpen. 

16 DECEMBER
PLAATSELIJK
WERK;
KERSTPAKKETTEN
Elk jaar brengt uw diaco-
nie bij een aantal adres-
sen kerstpakketten, waar
die zeer welkom zijn. Om deze mensen tijdens de
feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen geven,
vragen wij uw bijdrage.

ONZE EIGEN DIACONIE OP 23 DECEMBER
EN OP KERSTAVOND OM 22.00 UUR

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. 

24 DECEMBER KERSTAVOND 19.30 UUR:
KERK IN ACTIE; KINDEREN IN DE KNEL
In deze kerstcollecte staat
het project Dwelling
Places in Uganda centraal,
een organisatie die straat-
kinderen opvangt in de
hoofdstad Kampala. Hier
leven duizenden kinderen zonder thuis. Ze komen uit

de regio Karamoja, waar ze de onveiligheid, droogte
en honger zijn ontvlucht. Nu zwerven ze dag in dag uit
door de straten, op zoek naar eten. 's Avonds slapen ze
in portieken of leegstaande huizen. In de stad zijn ze
echter slechter af dan waar ze vandaan komen.
Dwelling Places biedt aan deze kinderen een thuis: een
veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te
gaan. 

1E KERSTDAG; DE HOOP PVANGCENTRUM
VOOR DRUGSVERSLAAFDEN

De visie van De Hoop op ver-
slaving en de verslaafde ont-
leent het aan de christelijke
visie op de mens, zoals de
Bijbel daarover spreekt: de
mens is een uniek schepsel van

God. Een verslaafde is iemand die is vastgelopen op
vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psychisch,
sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is dat hij
moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoeken.Dat
kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij welkom! 

30 DECEMBER STICHTING HULPDIENST
HOEVELAKEN:
Een fantastische plaat-
selijke stichting: Zij
staan klaar met vervoer,
naar bijvoorbeeld de
pedicure, dokter of zie-
kenhuis, waarbij ze u
ook, desgewenst, bij het
artsenbezoek willen
begeleiden. Hulp bij het boodschappen doen of hulp
om uw betalingen op een rijtje te houden. Maar ook
als mensen in de laatste fase van hun leven thuis wen-
sen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld worden voor
ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers helpen
vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar heb-
ben.
Op de leestafel in de hal van De Eshof vindt u de fol-
der van deze stichting. 
Onze steun wordt enorm gewaardeerd.
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HOSPICE NIJKERK OP OUDEJAARSAVOND:
Het hospice Nijkerk heeft een
regionale functie  maar ook men-
sen van "buiten" zijn welkom. De
doelgroep gasten bestaat uit men-
sen vanaf 18 jaar bij wie door de
arts of specialist is vastgesteld dat
er sprake is van een palliatieve
terminale fase met een levensver-
wachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage
is zeer welkom.

BIJ DE VESPERS OP 9, 16 EN 23 DECEMBER
HET PASSANTENVERBLIJF
Vooral in deze donkere koude dagen erg belangrijk.
Iedereen van 16 jaar of ouder die(langdurig) dak- of
thuisloos is, kan 's nachts terecht in het
Passantenverblijf aan de Arnhemseweg in Amerfoort.
Daar krijgt hij/zij een bed, een douche, een warme
maaltijd en ontbijt. We kunnen door onze bijdrage
ervoor zorgen dat deze mensen in een feestelijke
decembermaand, zowel letterlijk als figuurlijk, niet in
de kou hoeven te staan.

Van harte aanbevolen door
de diaconie:

Kerstmiddag 
De kerstmiddag wordt ook dit jaar weer door de bezoekgroep van de Sint Paulus Geloofsgemeenschap en 
de diaconie van de Eshof georganiseerd. 

De middag zal plaatsvinden op:

Dinsdag 18 december om 15.30 uur in de Eshof.

Na het welkom zal in de grote kerkzaal de Kerstviering plaatsvinden,    
waarna de middag afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en alle ouderen hebben inmid-
dels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u toch geen uitnodi-
ging  hebben ontvangen, dan kunt u zich alsnog opgeven bij één van de 
hieronder genoemde diakenen.

Namens de voorbereidingscommissie,                               
Annie Hansen,            tel.nr.2535288  
Wilma van de Kuilen, tel.nr. 2536077  

PRIETPRAAT  VÓÓR DE DOOPDIENST 

Moeder tegen zoontje: 
Je gaat nu bij de kindjes spelen en straks mag je weer bij papa en mama zitten. 
Mag ik dan ook zingen met het orgel?
Ja, dat mag je wel hoor. 
Of moet ik dat eerst aan die mevrouw vragen.
Welke mevrouw bedoel je?  
Nou, die mevrouw die altijd water op je hoofd gooit !
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De Eshof 25 jaar geleden
In de laatste beide nummers van de rondom 1987,
lezen we onder meer het volgende.
Ds. .Dirk Monshouwer zegt in zijn verslag van de laat-
ste kerk raadsvergadering oude stijl, dat het een wat
weemoedige bijeenkomst was.
Er is een grens gepasseerd waarop geen terugkeer
mogelijk is. Dirk vervolgt met de opmerking dat dat
gevoel nog eens wordt versterkt door het vertrek van
een aantal kerkeraadsleden "die het allemaal hebben
meegemaakt". 
Van gereformeerde zijde vertrekt mevr. Dinie Volbeda,
van hervormde kant Joke v/d Pol en Ans Jellema en
Nico van Rootselaar en Cor de Rijke.
In de nieuwe kerkenraad is ds. Moshouwer voorlopig
voorzitter, Pim van Tent scriba en Guus Jellema notu-
list. 
Er blijken nog veel bureaucratische hobbels te moeten
worden genomen voor dat de federatie een officieel feit
is. "Dat niemand ons daar op geattendeerd heeft" ver-
zucht Dirk.

John Kalksma legt uit wie en wat de Petri Nicolai
Gemeinde in Freiberg is. men oppert een aantal moge-
lijkheden om de contacten te intensiveren.

De Rondom van december is iets dikker dan gewoon-
lijk en natuurlijk is kerst 1987 het hoofdonderwerp.
Kinderkerstfeest, kerstmiddag voor onze ouderen en
voor een ieder de kerstnachtdienst. Deze staat, en zo

hoort het in de jaren tachtig,  in het teken van onze
medemens elders op deze wereld onder het motto
:Gaven delen wereld wijd". In de kerstnachtdienst fun-
geren beide predikanten (Moshouwer en van Reenen.
Ook de cantorij onder leiding van Tom Douwe van
Troostwijk verleent assistentie bij de introductie van
wat nieuwe (kerst) liederen .Dit alles verwoord door
diaken Jac van Hoeijen.

Verder een verslag van ouderling (wijlen) Tjiddie
Kaper van een groot huisbezoek van wijk 5, de oproep
van Dirk voor de bemensing van de bak die elk jaar
5000 gulden oplevert, 100 ton afval bespaart en een
fiks aantal bomen.

Tenslotte de vaste rubriek van de heer Arie van den
Burg alias Dwazeman.
Hij vertelt over een reis naar Kreta en het bezoek aan
een historische kerk aldaar. Voor een nuchtere prote-
stant als ik is het moeilijk om begrip op te brengen
voor al die relikwieën die er zijn tentoongesteld. Maar
enige bescheidenheid is wel gepast als je beseft dat de
Kretenzers Pinksterevangelie worden genoemd 
aldus Dwazeman.
Op de laatste pagina wenst de redactie van de Rondom
alle Eshofleden een bijzonder goed 1988 toe.

Fokke Kooistra

Op dinsdagavond 30 oktober stond de eerste
musicalworkshop op het programma met het
onderdeel zang. 
Onder leiding van Gerard van Amstel zijn we ook
daadwerkelijk aan de slag geweest met vocale technie-
ken, meerstemmige zang en muzikaal onderwijs, zoals
in de uitnodiging omschreven stond.
Vooraf kregen we het 'huiswerk' netjes doorgestuurd:
bladmuziek en de muziekbestanden van de musicals-
ongs "Wat doe jij" en "Hou het deksel".
Daar het voor mij een eerste keer was om in een koor
mee te zingen, heb ik de songs een aantal keer goed
beluisterd en geoefend. 

Maar wat is het anders, maar bovenal fantastisch om
met een groot aantal mensen te zingen. Vooral de uit-
leg, op ongedwongen wijze, van Gerard van Amstel
maakte veel enthousiasme los! 
Voordat ik het doorhad, was het alweer tijd voor een
pauze waarbij er kennis gemaakt werd met elkaar of
juist weer werd bijgepraat onder het genot van een
kopje koffie of thee. 
Ook tijdens het tweede gedeelte van de avond hebben
we heerlijk gezongen. 
Ik heb enorm genoten van de avond en kijk uit naar de
volgende twee workshops in november! 

Krista Kempers

Workshop zang 
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Kerstsamenzang zaterdag 15
december 2012

GELEGENHEIDS KOOR.
Een gelegenheidskoor zal gevormd door koorleden van Pauluskoor, De Lofstem , Midweekkoor, Eshof-cantorij
,Gospelgroep Free.

ORKEST.
Een gelegenheidsorkest van vrijwilligers uit Hoevelaken en omstreken zorgt voor de instrumentale begeleiding.. 
Het orkest staat, evenals het koor, onder leiding van Henk Boswijk. 

FREE.
Gospelgroep Free o.l.v. Marianne van Manen zal met een eigen programma meewerken aan deze kerstsamen-
zang.

KINDERKOOR.
Ook dit jaar zal een  kinderkoor deelnemen onder leiding van Annahes Boezeman en 
Dicky van der Veer..

Verder werken mee: Skip van Rooij-
piano, Saskia Verhoeven-soliste en
Michael Blaas als lector.

De toegang tot de samenzang is gratis. 
Bij de uitgang wordt een collecte gehou-
den waarvan de opbrengst bestemd is
voor het project: Gracehome India

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

In het gebouw van Euretco (voorheen Intres) aan de Koninginneweg 1 te Hoevelaken zal op
zaterdag 15 december a.s. weer de jaarlijkse Kerstsamenzang worden georganiseerd.
Wij nodigen U van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.
Het programma bestaat uit samenzang van kerstliederen, afgewisseld met enkele lezingen.
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Van de ZWO…..
Wij vergaderen maandelijks en op onze laatste verga-
dering dinsdag 13 november hadden we weer genoeg
te bespreken.
Wim van Vliet praat ons bij over Grace Home, waar-
voor hij als ZWO-lid vertegenwoordiger is in het pro-
jectteam. Alle voorbereidingen voor de reis van de jon-
geren, b.v. de vaccinaties etc. verlopen volgens plan.
Op de startzondag bleek dat voor de volwassenen-reis
veel belangstelling bestaat. Op 3 oktober werden de
eerste plannen gemaakt. Hoe het verder loopt, krijgen
we zeker te horen via de berichtgeving van Grace
Home. Ook de kinderen worden voldoende bijgepraat,
daar zorgt Bianca wel voor.
Nelly vertelt over de plannen van Amnesty
International. Op 8 december (de dag van de opening
van ons station) zullen in het dorp folders uitgedeeld
worden vanwege de 10de december, "de dag van de
mensenrechten".
Jan zal zorgen, dat we een plaats krijgen op de website
van de Eshof. Hij heeft een ontwerptekst gemaakt,
waar we een tijdje over praten. Enkele foto's zullen we
bijvoegen en het is de bedoeling dat u ook op die
manier op de hoogte blijft van de werkzaamheden van
de ZWO. 

Tineke Wassink is erg druk geweest met de voorberei
ding van Solidaridad. Het is meer dan jammer dat het
niet meer loopt via de officiële kanalen van de katho-
lieke kerk, maar Tineke, namens de ZWO en de MOV-
werkgroep van de St.Paulusgeloofsgemeenschap ver-
zorgen het geheel. In Rondom en het Dialoogje zal een

brief, een envelop en een suikerzakje worden toege-
voegd. Zondag 25 november is de viering, waarin de
actie Solidaridad centraal staat. Tot woensdag 28
november kunnen de zakjes ingeleverd worden op de 5
genoemde adressen.  De sluitingsdatum van Rondom
is 27 november, maar na afloop van de dienst hebben
we het tot nu toe gegeven geld geteld en we komen zo
rond de 600 euro.
Vanaf zondag 2 december na de dienst zullen de
bekende zendingskalenders verkocht worden. Ze kos-
ten 8 euro, maar als je ze niet via de kerk koopt, kos-
ten ze 12 euro. Het is trouwens de laatste keer dat de
PKN deze kalenders uitgeeft.
We zijn al voorzichtig aan de gang gegaan met de
voorbereiding van de actie Kerkbalans in november.
We hebben nog een achterstand van de toegezegde gel-
den en we zullen de mensen die het betreft een brief
bezorgen en we weten zeker dat het dan goed komt.
Willemien vertelt ons het een en ander over de laatste
kerkenraadsvergadering, waarin zij afscheid genomen
heeft. Ze blijft gelukkig wel bij de ZWO.
Onze volgende vergadering is woensdagmorgen 12
december om 9.30 uur.

De ZWO-werkgroep
Nelly Clement, Willemien van

Putten, Tineke Wassink, Jan van
de Kuilen (namens de diaconie)
Wim van Vliet, Jan Baas 
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Grace Home Nieuws
Grace Home here we come! Nog twee weken
en dan is het zover. Op vrijdag 21 december
start de reis naar Grace Home. Het team is
allerlei activiteiten aan het voorbereiden die
we in Grace Home gaan doen. We gaan lesge-
ven aan de kinderen, knutselen, zingen en
dansen. Er is veel ruimte voor sport en spel.
Velen van ons staan te popelen om de mouwen
op te stropen. Wij mogen ons storten op de
inrichting van de tweede verdieping en media-
lokaal/bibliotheek. Daarvoor zijn we nog
steeds op zoek naar afgeschreven laptops van
een goede kwaliteit! 

Persoonlijk zie ik ernaar uit om pastor John weer te
zien. Nu kunnen we
eindelijk met eigen
ogen zien dat mede met
onze steun de ruwbouw
van de tweede verdie-
ping gereed is, er een
dertigtal stapelbedden
zijn aangeschaft en dat
Sumit en Parmita als
leraar en lerares zijn
aangesteld. Het is fijn
om deze resultaten met
het team in India te
kunnen delen. We heb-
ben regelmatig contact
via Skype en dat is
super luxe en erg handig natuurlijk, maar elkaar twee
weken intensief ontmoeten is toch anders. 

Uitzenddienst
We hebben de reis goed voorbereid en zien uit naar
onze tijd samen met het team en de kinderen van
Grace Home. Pastor John zei laatst nog tegen mij: "We
plan our way, but God decides our way to go". We
hopen dan ook op twee goede weken waarin we Gods
leiding mogen ervaren en dat iedereen weer veilig
thuis mag komen. Hieraan zullen we aandacht beste-
den in de uitzenddienst op zondag 16 december om
10.00 uur in 'de Eshof.' Het idee achter de uitzend-
dienst is dat we uitgezonden worden en ons gedragen
voelen, door God en de gemeente rondom onze groep.
Het is een waardevol symbolisch moment waarin we
met elkaar verdieping zoeken naar het waarom we op
reis gaan en waartoe het ons kan inspireren. We zullen
onze opgedane ervaringen in India ook delen tijdens en
na de 'welkom' dienst op zondag 13 januari 2013.

Nieuwjaar
Iedereen krijgt de kans om al tijdens onze reis al semi-
live iets mee te krijgen van onze ervaringen. Op zon-
dag 1 januari om 16.30 uur organiseren we een Skype
sessie in 'de Eshof'. Het is een mooi moment om
elkaar de nieuwjaarswens over te brengen vanuit India
en Nederland. Alle belangstellenden zijn van harte
welkom om even mee te kijken. 

Volwassenenreis
Dinsdag 20 november heeft de tweede bijeenkomst
plaatsgevonden voor potentiële reizigers, die belang-
stelling hebben om naar Grace Home te gaan in het
najaar van 2013. Er is een voorlopig dagprogramma

opgesteld en er is
nagedacht over de
voorbereidingstijd.
Welke activiteiten
willen we vooraf
in Nederland doen
om goed voorbe-
reid op weg te
gaan? Daarvoor
willen de potentië-
le deelnemers
meer informatie
over wat een reis
naar Grace Home
voor hen betekent.

Om hier verder
invulling aan te geven wordt op zondag 16 december
na de uitzenddienst een informatiebijeenkomst gehou-
den door Remco en Bianca van de Burg die afgelopen
zomer een maand in Grace Home zijn geweest. Ook is
op zondag 13 januari 2013 na de 'welkom' dienst de
mogelijkheid om verse informatie te verkrijgen van het
project en de situatie ter plaatse. Aansluitend is op 29
januari de derde bijeenkomst gepland om concreet een
programma vast te stellen voor het voorbereidingstra-
ject in Nederland en de daginvulling in Grace Home.
De eerste twee bijeenkomsten zijn een ideaal moment
voor iedereen die betrokken is bij Grace Home om
zich bij te laten praten. Wil je mee op reis? Dan kun je
nog steeds aanhaken.

Namens het projectteam Grace Home en het diaconale
projectteam 2012, Gerwin Duine

p.s.: Volg onze belevenissen actief op www.graceho-
me.nl, kopje 'Blog'

Diaconaal projectteam Grace Home 2012



Kinderdienst
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We hebben voor de komende zondagen weer
mooie kinderdiensten gepland! 

We gaan de komende zondagen tot aan 16
december tijdens de kinderdiensten kaarten
maken voor de kinderen van Grace Home. 
Alle kinderen in het weeshuis krijgen ieder persoonlijk
een kaart! We willen de kaarten versieren met tekenin-
gen en wensen. Je mag zelf weten hoe je de kaart eruit
wilt laten zien, en natuurlijk mag jou naam er ook op. 
Kom je ons meehelpen?

Op zondag 16 december willen we de kaarten overhan-
digen aan de jongeren die naar Grace Home gaan. Dan
kunnen zij de kaarten op hun reis meenemen en daar
in het weeshuis uitdelen. Later, als de groep weer thuis
is kunnen we hiervan foto's bekijken in de Eshof, en
misschien zie jij dan wel waar jouw kaart terecht geko-
men is!

Verder is het goed te weten dat we nog een keer extra
willen oefenen met de kinderen die mee willen zingen
op kerstavond! Dit is gepland op zondag 9 decem-
ber. We beginnen dan om 11.15 uur in de
ruimte van de kinderoppas. Daarnaast oefenen
we ook zondag 16 en zondag 23 december zoals in de
Rondom van november al stond aangegeven.

Kerstavond:
De kerstviering wordt ook dit jaar weer heel bijzonder.
De dienst begint op 19.00 uur en dit jaar zal Feije
Duim een raamvertelling gaan doen. In deze raamver-
telling zal het kerstspel uitgevoerd worden door de kin-
deren. Ook zullen we weer kerstliedjes gaan oefenen
met de kinderen en die zullen we tijdens de kerstvie-
ring zingen. Een van deze liedjes die avond is midden
in de winternacht, wat veel van jullie al zullen kennen.
Hieronder de tekst van het hele lied.

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!

Kom gezellig meezingen, vieren en kaarten maken
deze zondagen, dan maken we er samen mooie en
gezellige zondagen van!

Namens de kinderdienst, Jolanda van den Berg.
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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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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 15 november 2012

Aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2012 is toege-
zegd een bedrag van EURO 119.177 hiervan is 
tot en met 15 november binnengekomen 
een bedrag van EURO 101.734 dit  is  85,4% van het
toegezegde bedrag. 
In de maanden november (vanaf 15 november) tot en
december 2012 moet dus nog een bedrag binnen
komen van EURO  17.443.

Namens het College van kerkrentmeesters
Frans Schimmel, administrateur

Actie Kerkbalans 2012

Actie Kerkbalans 
13 januari tot 27 januari 2013

Zo aan het einde van het jaar is het weer het moment
om aan de financiering van 'de Eshof' in 2013 te gaan
denken. In een gezamenlijke actie met andere kerken
maken we daarbij gebruik van de landelijke actie
Kerkbalans. 

In de folder die u begin januari ontvangt wordt het
jaarthema van de PKN: 'Geloof, Hoop en Liefde'
gebruikt om uw steun te vragen.
We praten dan over het fundament van waaruit we
kerk willen zijn en alle activiteiten vorm proberen te
geven. Voor de een is het de essentie van het leven,
voor de ander meer een algemeen fundament waar je
altijd op terug kunt vallen. Ondanks verschillen zijn
we samen 'de Eshof' en proberen we allemaal invulling

te geven aan deze 'drie-eenheid'. Daarmee willen wij in
2013 ook samen weer op pad gaan.

Gelukkig zorgt u er als gemeenschap steeds voor dat
we financieel rondkomen en alle kosten gedekt worden
door uw bijdragen. En daar zijn we heel blij mee.
In dat vertrouwen roepen we u als kerkenraad van
harte op om ook voor 2013 weer ruimhartig aan de
actie Kerkbalans deel te nemen.
Wij rekenen op u!

Namens de kerkenraad,
Roel Burema
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Begroting  2013
Leden van de Protestantse Gemeente "de Eshof"

Onderstaand vindt u de begroting voor 2013 van de Protestantse Gemeente "de Eshof te Hoevelaken. 
Deze begroting is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 1 november 2012.
Deze begroting is gebaseerd op één fulltime predikant.

De begroting is in verkorte vorm weergegeven, de uitgebreide versie ligt ter inzage bij de penningmeester
H.L.Nobels, Penningweg 4a en bij de administrateur F.Schimmel Westerdorpsstraat 58a.

Namens het College van Kerkrentmeesters
H.L.Nobels, penningmeester
F.Schimmel, administrateur

Uitgaven:
Predikantsplaatsen en gastpredikanten
Exploitatie kerkcentrum, groot onderhoud
Quotum landelijke organen
Solidariteitskas, generale collecten
Jeugdwerk, OCG, kerkblad, Vorming en Toerusting
Kosten eredienst inclusief musici
Kerkelijke administratie, informatie, contributies

Inkomsten:
Collecten en giften
Verhuur en buffetinkomsten
Solidatiteitskas, bijdrage leden
Kerkblad rondom, bijdrage leden
Bloemenfonds
Bijdrage BAK
Renten
Vrijwillige bijdragen

Over/Tekort

Begroting  
2013

84.200
40.200
6.050
2.300

12.000
9.300

15.450
--------------

169.500

7.500
23.000
4.500
7.000
3.300
6.000
5.300

120.000
--------------

176.600
---------------

7.100
=========

Begroting
2012

84.500
39.700
5.850
3.600

10.500
8.450

13.655
---------------

166.255

8.100
21.000
5.850
7.000
3.300
6.000
5.000

120.000
--------------

176.250
---------------

9.995
=========



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

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

P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E22

En de bloemen gingen naar ...
De bloemen of een zinboekje gingen naar:

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw Heining Sportweg 14 veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw van den Heuvel Klaprooslaan 36 vijfentwintig jaar
getrouwd

Mw Bouman Veenlanden 191   attentie
Mw Oerlemans Stoutenburgerlaan 4c   ziekte
Celine Jumelet De Heerd 15   attentie

DE JARIGEN:
Mw Hartman, Mw van der Burg en Dhr Soetens.

Administratie
Ingekomen:
Mevr. M.M. Moor Veenlanden 49 wijk 7

Verhuisd:
Mevr. de Langen-Philippo Roerdomplaan  5 naar de Brink 36 wijk 4/9
Tara Hilda Jongma Bijenvlucht 14 naar buitenland wijk 5

Uitgeschreven:
A. Van der Werff Julianalaan 60 wijk 6

Uw oude laptop
voor medialokaal
Grace Home?
Het zou mooi zijn  wanneer we nog wat extra lap-
tops mee zouden kunnen nemen om in Grace Home
een medialokaal in te kunnen richten. 
We hebben er nu vier, via een bedrijf dat op nieuwe
overging. 
Het hoeft uiteraard geen nieuw apparaat te zijn. Een
oude laptop waar iemand niets meer mee doet is
zeer welkom. 
Heeft iemand er een, dan kan dat worden doorgege-
ven aan 
Arjan de Vries, tel. 2534669, 
e-mail gjtdevries@gmail.com.



D E  E S H O F

Oppasrooster
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 
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

05 januari H.Blijderveen J.Vogel
12 januari E.C.Wernsen R.M.Bos
19 januari H.C. v. Reijendam F.Duim
26 januari G.P. v. Dijk         H.B.H. Beukers

Colofon
‘Rondom de Eshof’ is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken. 
‘De Rondom’ verschijnt 10 keer per jaar (januari/ febru-
ari 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 plat-
form 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 jan/feb nummer is 
dinsdag 1 januari.
Inleverdatum voor het gecombineerde maart nummer  is
dinsdag 26 feb.  
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com of
Gerstkamp 3.                 
Tel: 033-7850671 
Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij (jpeg of
tiff).

Gemiste kerkdienst beluisteren?
www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken

De bijbehorende liturgie vindt u op de website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.opweb.nl
Hiervoor moet u wel eerst inloggen met uw gebruikernaam en wachtwoord.


