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  Het kaarsje

ik weet niet goed hoe ik moet bidden...
ik weet niet goed wat ik moet zeggen...

ik heb niet veel tijd...

 Daarom, 
 het kaarsje dat ik aansteek
 is een stukje van mijn welzijn

 het kaarsje  dat ik aansteek
 is een stukje van mijn tijd

 het kaarsje  dat ik aansteek
 is een stukje van mijzelf

 dat ik neerleg
 voor god

  dit helder schijnende kaarsje 
  symboliseert mijn gebed
  zodat ik kan doorgaan 
  op mijn  weg

[vrij vertaald]

Gelezen onderweg in een kerk in Frankrijk

Anneke van der Herberg-Bison



zondag 12 juni   10:00 uur  Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst  

    
zondag 19 juni   10:00 uur   Ds R van Riezen (de Glind)
     Collecten: Diaconie, Vorming & Toerusting  

    
zondag 26 juni   10:00 uur   Pauluscentrum        
     Ds E Boot
     Feest Petrus en Paulus  

    
zondag 03 juli   10:30 uur   Ds E Boot 
     Inloop brunchdienst. Om 11.00 uur begint de kerkdienst die uitloopt in  
     de brunchdienst. Viering maaltijd van de Heer   
     Collecten: Eigen diaconie, Pastoraat  

    
zondag 10 juli   10:00 uur   Ds R Klein Kranenburg (Amersfoort)
     Collecten: JOP Jeugdwerk zomer, Eredienst  

    
zondag 17 juli   10:00 uur Ds J Greven (Blaricum)
     Collecten: Passantenverblijf, Pastoraat  

    
zondag 24 juli   10:00 uur Ds D Soeteman (Doorn)
     Collecten: Stg. Hulpdienst Hoevelaken, Cantorij  

    
zondag 31 juli   10:00 uur  Ds M Dijkstra (Ede)
     Viering maaltijd van de Heer
     Collecten: Eigen diaconie, Jeugd- en jongerenwerk 
 
    
zondag 07 augustus  10:00 uur Ds R Rosmolen (Hoogland)
     Collecten: Eigen diaconie, Onderhoud gebouw  

    
zondag 14 augustus 10:00 uur Ds E Boot
     Collecten: Kerk in Actie Zomerzending, Muziek en liturgie  
    

zondag 21 augustus  10:00 uur Ds E Boot
     Collecten: Eigen diaconie, Eredienst 

     * Tenzij anders vermeld zijn de diensten in "de Eshof"

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
donderdag 09 juni  20:00 uur   Kerkenraad
  
    
vrijdag 10 juni   9:30 uur   Vergadering ZWO
  
    
dinsdag 14 juni   13:30 uur  Activiteitengroep
  
    
woensdag 22 juni  20:00 uur   Diaconie
  
    20:00 uur  Infoavond nieuwe groep catechisanten
  
   20:00 uur    Wijkteam 5
  
    
donderdag 23 juni  20:00 uur  Moderamen
  
    
woensdag 29 juni  13:30 uur  Activiteitengroep
  
    
donderdag 30 juni  18:30 uur   Wijkteam 8
  
    
maandag 04 juli   20:00 uur   Wijkteam 2
  
    
dinsdag 05 juli   20:00 uur   Wijkteam 6
  
    
dinsdag 12 juli   13:30 uur Activiteitengroep       
     feestelijke bijeenkomst i.v.m. laatste act.middag
  
    
woensdag 24 augustus  20:00 uur College van Kerkrentmeesters 

maandag 05 september  13:30 uur  Wijkteam 3

  
    

     * Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in "de Eshof"



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Ellie Boot herstelt goed. De 
Arboarts heeft haar het fiat gege-
ven om voorlopig voor 30% aan 
het werk te gaan. Ze merkt dat het 
moeilijk is zich daaraan te houden, 
maar ook dat het goed is dat er nog geen full time druk 
op staat. Na haar vakantie mag ze voor 50% het werk 
oppakken. Begin september is er weer een overleg met 
de Arboarts over het vervolg.

Jannie Venema is eind april thuis uit-
gegleden en heeft daarbij een knie gebroken. Na een 
paar uur is ze gevonden door de thuishulp en naar het 
Meander gebracht. Zij zit daar alweer 5 weken met haar 
been in het gips. Er is hoop dat het vanzelf geneest, 
maar gezien haar leeftijd en langzamer genezingsproces 
kan men nog niet uitsluiten om toch haar knie te opere-
ren. Het blijft voor haar spannend en nog onbekend 
wanneer Jannie ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Anneke de Booy-Vermeer  moest 25 mei 
terugkomen voor controle en daarbij bleek dat de rand 
van het aangebrachte weefsel geen goede doorbloeding 
heeft.
Eind augustus moet ze terugkomen en wordt er een 
afspraak gemaakt voor een nieuwe operatie. Na één 
“overnachting” mag ze daarna weer naar huis.   

Jantien Fontein-Vierbergen  is hard aan 
het werk om te revalideren in De Hoogstraat. Het gaat 
steeds wat beter met haar. Daarbij helpt de positieve 
sfeer die heerst in de revalidatiekliniek. Tot eind juni 
mag ze daar blijven en als de vooruitgang voortzet, kan 
ze het verblijf verder verlengen.   

Met Jannie van der Veen  gaat het goed.  
Zij heeft nog wat hulp nodig van stok of rollator en 
bezoekt twee keer per week de fysiotherapeut . Zij 
wordt 10 juni voor controle bij de specialist verwacht en 
hoopt dat ze dan weer zelf mag autorijden.
Joop van der Veen is al vóór de operatie van Jannie ver-
huisd naar het Van Randwijckhuis in Amersfoort. Dit 
tijdelijke adres wordt op 9 juni verlaten en krijgt hij een 
kamer in St. Joseph in Achterveld. Eerst leek hij alles 
goed te vinden, nu heeft hij het heel moeilijk.

Sjoerd Peters  is enkele weken 
geleden naar het Martini ziekenhuis in Groningen 

gebracht om aan een ontsteking op zijn voet geopereerd 
te worden. Na een paar dagen mocht hij weer naar huis 
en werd de wond twee keer per dag gespoeld. Dat is 
intussen veranderd in één keer per dag en langzamer-
hand komt hij weer op de been. 

Rie de Langen-Philippo is al enige weken 
geleden opgenomen in het Meander ziekenhuis. Ze is 
erg verward en het is nog steeds niet duidelijk waar die 
verwardheid vandaan komt. Dit wordt de komende tijd 
verder onderzocht. Hopelijk komt er snel duidelijkheid 
in deze moeilijke situatie. 

Odin van den Heuvel  is op maandag 
30 mei geopereerd aan zijn rechter wijsvinger: door een 
ongelukje met een boor was die beschadigd geraakt. 
Nu is een gewricht vastgezet, waarna hij hopelijk wel 
weer zijn vinger grotendeels kan gaan leren gebruiken.
De operatie is een kwestie van een dag, de revalidatie is 
er één van maanden. Na de zomer wil hij een opleiding 
tot meubelmaker gaan volgen; hopelijk heeft hij dan het 
eerste deel van de revalidatie er met goed gevolg op
zitten.

Mieke Kleber wil graag zelf een stukje inbrengen over 
haar man Ton:

“ Beste mensen van de Eshof,  Ik wil je laten weten dat 
Ton vanaf 25 februari 2016 verblijft in Verpleeghuis  De 
Pol,  groep  Argusvlinder 
Vanaf mei 2015 t/m feb. 2016  bezocht Ton 2 keer per 
week  speciale dag opvang .
Na een longontsteking in oktober 2015  nam zijn zorg-
vraag ( met behulp van zeer goede thuiszorg ) de laatste 
maanden zeer snel toe en werd zo intensief op geestelijk 
en lichamelijk gebied, dat het niet meer was vol te hou-
den in onze thuis situatie.
In de periode dat Ton nu in Nijkerk verblijft, neemt het 
proces van vasculaire dementie en daarmede  zijn zorg-
behoefte zeer snel toe. Ook lopen gaat bijna niet meer.
  .....   Zo kunnen dingen gaan in het leven.... We probe-
ren deze levensfase voor hem zo goed mogelijk te bege-
leiden.  Aan Desiree heb ik verteld dat papa nu in een 
groot huis is waar hij eet en slaapt en zijn tabletje krijgt. 
(anders denkt ze dat papa in een ziekenhuis is en dat wil 
ik niet). Van mij is zeker de laatste anderhalf jaar zeer 
veel energie gevraagd en ik probeer nu weer tot rust te 
komen, iets wat zeker een tijd nodig zal hebben. 
Hartelijke groet van Mieke Kleber”



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E4

Uit de gemeente
FELICITATIES

Op 2 mei waren er bloemen en een kaart voor het 55 
jarig huwelijk van Mieke en Ton Kleber.

  Mieke schrijft zelf een bedankje in de Rondom. 
Op 7 mei vierden Harry en Wouda Bakker-Beitler 

 hun Robijn huwelijk en 
dat staat voor 40 jaar. Bruidspaar Luijer-Uiterwijk 

 had op 16 mei met 25 jaar een 
Zilveren huwelijksfeest. Joke en Aalt Brons-Goverse 

 vierden 19 mei dat ze 55 jaar gele-
den getrouwd waren en dat is goed voor Smaragd. Rob 
Harmsen en Marieke Vreekamp-Harmsen 

 waren op 27 mei met hun 12,5 jarig 
huwelijk, een Koperen bruidspaar.  Pim en Etta van 
Tent-Frouws sluiten de feestelijk-
heden af op 28 mei met Saffier en dat betekent 45 
huwelijksjaren.
Lieve bruidsparen, namens de Eshofgemeente een harte-
lijke felicitatie en liefdevolle toekomst gewenst.

Er zijn nog andere felicitaties:
Op 20 mei is Luca Julian Roersen 

geboren. De trotse ouders zijn Brent en
 Carola Roersen-Veldhuizen. 
Op 26 februari is Liz Sam Buitink 

 geboren. Zij is een tweede dochter van 
Bas en Marjanka Buitink-de Boer en een zusje van Ivy.
Op 31 mei is Tuur van Rootselaar 
geboren. Tuur is een zoontje van Heidi en Kristiaan van 
Rootselaar-van Dusschoten en een broertje van 
Milou en Catoo. 
Ouders van Luca Julian, ouders & zusje van Liz Sam en 
ouders en zusjes van Tuur, van harte gefeliciteerd met 
dit wonder van nieuw leven!

IN MEMORIAM CEES VAN DEN BERG

Op vrijdag 13 mei overleed Cornelis Reinirus van den 
Berg, 80 jaar oud. De laatste weken van zijn leven 
bracht hij door in het hospice van Nijkerk. Cees was al 
enige tijd ziek. Aan de tumor in zijn ingewanden kon 
niets gedaan worden. Nadat de diagnose was gesteld, 
leefde Cees zo gewoon mogelijk door. In maart ging dat 
op zeker moment niet meer. Gelukkig vond hij in het 
hospice de rust en veiligheid die hij in zijn eentje thuis 
niet meer had.
Cees was een oecumenische mens in hart en ziel. Toen 
zijn echtgenote Ria nog leefde, maar niet meer naar de 
kerk kon, kwam hij al vaak in de Eshof. Hij koos de 
kerkdienst uit die het vroegst begon, zodat hij daarna bij 
Ria thuis kon zijn – of die nou plaatsvond in het 
Pauluscentrum of in de Eshof, dat maakte hem niet uit. 

Ook na Ria’s overlijden in 2010 ging hij hiermee door.
Hij was een harde werker en een getalenteerd wielren-
ner. Al jong kwam aan dat laatste een einde toen zijn 
vader overleed en Cees thuis voor het inkomen moest 
gaan zorgen. In zijn latere leven pakte hij de passie weer 
op.

Cees was een familiemens. Veel van zijn en Ria’s fami-
lie woonde in Canada. Samen hebben ook zij daarom 
geprobeerd er te wortelen, maar Cees voelde zich in 
Canada niet voldoende thuis. Het gezin kwam weer 
terug naar Hoevelaken, maar bleef de familie regelmatig 
opzoeken. In zijn werk vond Cees tot zijn voldoening 
een situatie die wel een beetje op een familie leek. Hij is 
het familiebedrijf AGU zijn hele werkzame leven trouw 
gebleven.
Toen Cees 61 jaar oud was, kon hij stoppen met werken. 
Hij had er toen 44 werkzame jaren opzitten. Na zo’n tijd 
kan het moeilijk zijn om levensvulling te vinden buiten 
het werken om, maar Cees leek er geen moeite mee te 
hebben. Energiek pakte hij allerlei vrijwilligerswerk op.
Cees was eigenwijs en ging zijn eigen gang. Hij had een 
groot gevoel voor rechtvaardigheid. En hij was iemand 
die graag bezig was. Met mensen die er vooral op 
gericht zijn dingen te doen is het soms niet eenvoudig te 
praten over wat er vanbinnen in hen omgaat. Maar in de 
periodes waarin hij zich kwetsbaar voelde, ging hij 
open. Dat gebeurde met name in de eerste maanden na 
het overlijden van Ria. En in zijn laatste levensmaanden. 
In die laatste tijd liet hij zich kennen als een mens die 
vooral dankbaar was. Dankbaar voor het leven dat hij 
gekregen had; voor Ria; voor de kinderen, Paul en 
Marja; voor hun gezinnen. Cees was dankbaar voor alles 
waar hij van had mogen genieten.
Op zaterdag 21 mei hebben we in een dankdienst in het 
Pauluscentrum afscheid genomen van Cees. Daarna heb-
ben de kinderen en hun gezinnen Cees naar crematori-
um Amersfoort begeleid.
Aan Paul en Marja en hun gezinnen en aan allen die 
Cees missen van harte goede herinneringen toegewenst 
die tot troost kunnen zijn in de leegte.
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IN MEMORIAM ROEL BUREMA

Op woensdag 25 mei overleed Roelof Burema in het 
hospice van Nijkerk. Roel is 68 jaar oud geworden.
Het is nu 22 maanden  geleden dat Roel zijn ambt van 
voorzitter van het college van kerkrentmeesters neerleg-
de. Bij hem was een hersentumor geconstateerd. Hij zou 
behandelingen krijgen, maar die zouden hem geen kans 
op genezing bieden, enkel op levensverlenging. De 
schok was groot. Roel was een stabiele, betrokken en 
bedachtzame bestuurder, uiterst betrouwbaar, een steun-
pilaar in het kerkelijke werk. Dat deze tumor hem op zo 
jonge leeftijd trof, was moeilijk te bevatten.
De afgelopen tijd is met ups en downs voorbij gegaan. 
Er waren onverwachte en moeilijke situaties. En er 
waren tegelijk veel momenten om van te genieten. Ook 
de laatste zeven maanden in het hospice hadden hun 
intense en mooie momenten. Roel reageerde zelf op een 
nuchtere manier op de ziekte die hem was overkomen: 
het is niet anders, ik moet het ermee doen. Maar er was 
bij die nuchterheid ook verdriet. Hij had het heel graag 
anders gewild. Hij vond het moeilijk afscheid te nemen 
van het leven.

Roel heeft al jong verdriet in zijn leven meegemaakt: 
toen hij zeven jaar was, overleed zijn vader. Voor hem, 
zijn moeder en zijn zus Evelien waren het moeilijke 
jaren. In het begin was er zelfs geen weduwepensioen.
Roel besloot al jong om te gaan werken, omdat hij zich 
voor hen verantwoordelijk voelde. Het zorgen voor 
anderen is sindsdien een rode draad in zijn leven geble-
ven. Roel was een zorgzame man.
Toen Agnes in zijn leven kwam, was zij voor Roel een 
troost. Ze verminderde zijn eenzaamheid en de band 
tussen beiden was sterk. Samen kregen ze twee doch-
ters: Annemiek en Jiske. Het gezin woonde in die jaren 
in Amersfoort, waar met de buren een nauw contact ont-
stond en waar men over en weer elkaar hielp. Met som-
migen van hen bleven Roel en Agnes, ook nadat ze op 
zeker moment verhuisden, hun hele leven lang contact 
houden.

Van jongs af aan was Roel betrokken bij de kerk en was 
hij een gelovig mens. Hij was van huis uit Christelijk 
Gereformeerd. Het contact met Agnes, die Rooms-
katholiek was, maakte dat beiden hun geloof moesten 
herijken. Voor Roel gingen veel zekerheden onderuit. 
Uiteindelijk behield hij het geloof dat God een werk-
woord is: God moet je doen. Gerechtigheid is een 
opdracht in ons leven. Hij voelde zich daarom aange-
sproken door de poëzie van Huub Oosterhuis.
Op woensdag 1 juni hebben we afscheid van Roel geno-
men in een dankdienst in de Eshof. Daarna is hij begra-
ven in het graf bij zijn ouders op begraafplaats Rusthof 
in Amersfoort.
Aan Agnes, de dochters en hun partners en de kleinkin-
deren wensen we van harte toe dat ze troost vinden in 
de herinneringen aan Roel.

AFWEZIGHEID
Op 4 juli begint de vakantie van Ellie. Die zal tot en met 
31 juli duren. In deze weken zal Kees van Rietschoten 
aanspreekpunt zijn voor noodsituaties. 

 Mocht 
Kees niet bereikbaar zijn, dan is onze scriba Nico Peer 
het tweede aanspreekpunt:
Kees en Nico zijn op de hoogte van predikanten die in 
de zomerperiode beschikbaar zijn.
Aan ieder van harte een goede zomerperiode toege-
wenst!
 

Ellie Boot   
Kees van Rietschoten

   

Uit de gemeente

BEDANKJE

Op 17 mei schreef Mieke: “Lieve mensen van de 
Eshof, heel  hartelijke dank voor de kaart met lieve 
gedachten bij ons 55 jarig huwelijk.
Heel erg dank voor de mooie bloemen uit de dienst 
van 1 mei, de vaas met het boeket staat er thans nog,-
- o.a. crème gerbera’s die destijds deel uitmaakten 
van mijn trouwboeket.--  Het doet je zeer goed dat zo 
vele mensen aan je denken en meeleven.
Dank aan allen en veel groeten, ook namens Ton, 
Mieke Kleber.”



Kerkdienst en liturgie
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OECUMENISCHE VIERING IN HET 
PAULUSCENTRUM OP 26 JUNI

Op zondag 26 juni om 10.00 uur zijn we te gast in het 
Pauluscentrum. We vieren de gedenkdag van Petrus en 
Paulus – waarbij het grootste aanknopingspunt voor ons 
natuurlijk Paulus is. Alweer een jaar of twintig geleden 
nodigde de Paulusgemeenschap ons voor het eerst uit 
om deze dag met de parochianen te komen vieren. We 
zetten de traditie met genoegen elk jaar voort.

De naam Petrus betekent ‘rots’. Jezus zegt in de evange-
liën dat hij op deze rots, Petrus, zijn kerk zal bouwen. 
Daarom wordt Petrus vaak beschouwd als de grootste 
apostel. Voor de Rooms-katholieken geldt hij als de eer-
ste paus. 
Volgens de overlevering is Petrus tijdens de eerste chris-
tenvervolging onder Nero (circa 64 na Christus) gekrui-
sigd. Op zijn eigen verzoek werd hij ondersteboven 
gekruisigd omdat hij zich niet waardig achtte op dezelf-
de manier te sterven als Jezus.
Paulus wordt de ‘apostel der heidenen’ genoemd. 
Oorspronkelijk heette hij Saulus. Opgevoed als joods 
wetgeleerde vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar 
kwam door een visioen tot bekering. Daarna noemde hij 
zich met zijn Romeinse naam Paulus (= klein). Hij reis-
de daarna door het Romeinse Rijk en stichtte een groot 
aantal gemeenten. Uiteindelijk kwam hij als gevangene 
in Rome terecht. Tijdens de vervolging door Nero zou 
ook hij gedood zijn. Paulus onderging niet dezelfde ver-
nederende dood als Petrus, omdat hij een Romeins bur-
ger was. Hij werd door het zwaard onthoofd.
De exacte sterfdatum van hen beiden weten we niet; er 

is de datum 29 juni voor gekozen. Een feest vieren op 
iemands sterfdag? Ja – want dat is immers de dag waar-
op je, volgens de traditie, in Gods heerlijkheid opnieuw 
geboren wordt.

BRUNCHDIENST OP ZONDAG 3 JULI

Op zondag 3 juli vieren we een bijzondere kerkdienst. 
Elders in dit kerkblad staat er meer over te lezen. Hier 
wil ik vooral ingaan op de inhoud van de viering.
Die zal beginnen om 11 uur, nádat we vanaf half 11 kof-
fie en thee en limonade hebben gedronken. Het wordt 
een viering van ongeveer een half uur waaraan kinderen 
mee zullen werken. De ‘preek’ zal dan ook voor hen 
verstaanbaar zijn – en hopelijk ook voor iedereen die 
ouder is dan twaalf jaar. 

We vieren in deze viering de maaltijd van de Heer. En 
we doen dat op een bijzondere manier: zoals de eerste 
christenen dat gewend waren te doen. Wat wij gewoon-
lijk doen met de repen witbrood en de wijn of het drui-
vensap is een symbolische weergave van hoe de maal-
tijd eigenlijk bedoeld is: als teken van het delen met 
elkaar van wat je hebt en van je hele zelf. Net zoals 
Jezus het deed in zijn woorden en daden.  Ieder nam 
daarom iets te eten en te drinken mee, al naar gelang 
wat hij of zij kon missen, en alles werd gedeeld.
Later heeft de vroege kerk er de instellingswoorden bij-
geschreven: 'dit is mijn lichaam... dit is mijn bloed... 
blijf dit doen om mij te gedenken.' Voor Jezus stond 
delen immers voorop. En men heeft zich herinnerd hoe 
vaak Jezus zelf aan tafel ging. Niet met een uitverkoren 
groepje, maar met iedereen. Daaruit is al heel vroeg het 
gebruik ontstaan om eenmaal per week samen te eten, 
waarbij ieder meenam wat hij wilde toevoegen en kon 
missen. Het eten verbond hen met elkaar en met de
herinnering aan Jezus. 
Voor deze viering van de maaltijd van de Heer vragen 
we dan ook iedereen om iets te eten mee te brengen. 
Alle beetjes worden bij elkaar gelegd en gedeeld. Zo 
doen we wat in de eerste 
christengemeenten gebeur-
de. We gaan als het ware 
terug naar de basis. 
We vieren dan dus niet de 
maaltijd met de symbolen 
van repen witbrood en wijn 
of druivensap. De symbolische maaltijdviering is, uit 
praktische overwegingen, in de plaats gekomen van de 
echte maaltijd. Maar wanneer je écht met elkaar het 
eten deelt, heb je dat symbool niet nodig.

We hopen dat er heel veel mensen komen meevieren. U 
bent van harte uitgenodigd!

Ellie Boot
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De Katholieke hervorming

DE KATHOLIEKE HERVORMING
In al het reformatorische geweld zouden we bijna verge-
ten dat de katholieke moederkerk ook niet stil zat.
Eigenlijk waren er al vernieuwende krachten bezig 
voordat de naam van Maarten Luther bekend werd.
Heel de 16e eeuw waren er al mannen en vrouwen die 
overtuigd waren beter  Christus te zoeken in het zuivere 
beleven van het evangelie dan in plaats daarvan  de 
reformatoren te bestrijden.
Wel erkenden velen, ook geestelijken, dat de grote plaag 
was dat de kerk zo verwereldlijkt was geworden.
In 1494 werd door de franciscaan Bernadino Da Feltre, 
het Oratorium van de Goddelijke Liefde  opgericht. 

Paus Alexander de 
zesde steunde dit pro-
ject van harte omdat 
uitgerekend hij 
inmiddels had gecon-
stateerd dat de schan-

de van het pausdom niet meer  kon worden ontkend.
Het hiervoor genoemde Oratorium was een broeder-
schap van leken en geestelijken die gezamenlijk nadruk 
wilden leggen op Christelijke charitas en positief 
apostolaat.
Concreet: het opbouwen van een Christelijke 
maatschappij.
Een prominente en diep menselijke priester was 
Philippus Neri. Hij was een liefhebber van alles wat 
mooi en heel was. Volgens hem waren alle mensen kin-
deren van God en hadden alle een eigen geschiedenis. 
Daarom, zo vond hij, had een ieder een persoonlijke 
begeleiding nodig. Van een strakke binding met de ker-
kelijke structuren verwachtte hij weinig.
Philippus had een grote belangstelling voor de kerk 
geschiedenis van Rome. Hij organiseerde reeksen van 
voordrachten. De levensvorm van het Oratorium zou 
later in Frankrijk en Engeland een nieuwe bloei kennen.
In Spanje vond de nieuwe orden totaal geen voedings-
bodem, Spanje ontwikkelde zich juist in die tijd tot een 
wereldmacht. De universiteiten van Salamanca en 
Alcala waren zeer bekend en in trek. Letterkunde en 
schilderkunst kwamen tot grote hoogte. Maar bij dit 
alles bleef Spanje een Rooms-katholieke rots in de 
Europese branding”

ORDE DER JEZUÏETEN.
Een markante persoon was Ignatius van Loyale  die de 
Jezuïeten orde oprichtte. Deze opvliegende Bask werd 
tijdens een beleg door de Fransen door een kogel in zijn 
been geraakt.
Tijdens zijn herstel periode  maakte hij een opmerkelij-
ke ommekeer mee, hij zocht naar het wezenlijke van het 
geloof en werd van een opvliegende natuur een bedaar-
de man. Intellectueel was hij geen hoogvlieger maar wel 
een doorzetter.
Hij vergaarde in de lage landen met name in 
Vlaanderen, gelden van welgestelden en tenslotte haalde 
hij op de Sorbonne de “magister artium”
master of Arts).

Logisch dat zo’n sterke persoonlijkheid anderen aan-
trok. Een aantal studenten sloot zich bij Ignatius aan. 
Onder hen was maar een priester Pierre Lefevre (Petrus 
Faber). Een volgeling die Francesco de Xaver heette, 
werd later een enthousiaste missionaris in het 
Verre oosten.
Na een gebedsoefening te hebben gehouden in Mont 
Martre te Parijs wilden ze naar het heilige land om de 
moslims te bekeren. Mocht dat niet lukken zo overleg-
den ze, dan ging de reis naar Rome om zich beschikbaar 
te stellen aan de kerk. Ook werd een begin gemaakt met 
de missie in gebieden over zee. Vooral vanuit Spanje en 
Portugal gingen priesters mee met de ontdekkingsreizi-
gers. Het deerde hen niet in het minst dat volkeren die 
ze ontmoetten met een heel andere cultuur met geweld 
werden gekerstend. Althans pogingen daartoe.
Al spoedig stonden thuisgebleven priesters op om tegen 
dit onrecht te protesteren 

In 511 hekelde Antonio de Montesino vanaf de kansel 
de wijze waarop de Indianen  werden behandeld.

Maar de grote verdediger 
van de rechten van de 
Indianen was de domini-
caan Bartolomeo de las 
Casas, de eerste bisschop 
van Ciappa (Mexico).

Fokke Kooistra



    Er gaat een dominee voorbij 
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STRAATNAAM VERNOEMD NAAR 
DIRK MONSHOUWER

Op woensdag 1 juni 2016 onthulde burgemees-
ter Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk 
in Hoevelaken de straatnaam Monshouwerlaan, 
met als toevoeding Dr. Dirk Monshouwer, pre-
dikant te Hoevelaken van 1975-2000. Eerder al 
werd uit respect voor ‘bijbelwetenschapper’ 
Dirk Monshouwer de Dirk Monshouwer 
Stichting opgericht, met een bijzondere leer-
stoel Bijbelse Theologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Nu leeft ‘onze Dirk’ ook voor 
door een straatnaam. Ter gelegenheid van
 de onthulling gaf de Prostestantse Gemeente
De Eshof het boekje ‘Er gaat een dominee voor-
bij’ uit. Wilma Feringa, de echtgenote van Dirk 
Monshouwer, ontving het eerste exemplaar.

Er zijn slechts enkele dorpelingen die we tot in lengte 
van jaren in onze navigatieapparatuur in kunnen tikken. 
Dirk Monshouwer is er één van. 
Via de Monshouwerlaan is de naam van de predikant 
die 25 jaar ‘herder en leraar’ was in de Protestantse 
Gemeente De Eshof, aan de vergetelheid onttrokken.
Dirk Monshouwer was predikant én bijbelwetenschap-
per. Twee pijlers die voor hem onlosmakelijk met elkaar 
verbonden waren. Alle wetenschappelijke publicaties 
van Monshouwer zijn geworteld in zijn dagelijkse werk 
in onze gemeente. Het een kon in zijn ogen niet zonder 
het ander. Je kunt je als wetenschapper buigen over de 
vertaling van een grondtekst, maar die komt pas echt tot 
leven tijdens de eredienst in de kerk. Of, zoals hij het 
zelf verwoordde: ‘Je kunt je als dominee verdiepen in 
de zegeningen van een leesrooster, omdat je de meer-
waarde onderkent van de Schriften die in hun eigen orde 
moeten worden gelezen, maar dat heeft alleen zin met 
een levende gemeente die meedoet. Wat ik wetenschap-
pelijk doe, moet ik ook aan de gemeente kunnen vertel-
len, en wat ik niet aan de gemeente kan vertellen, deugt 
wetenschappelijk niet.’

DIRK MONSHOUWER STICHTING
Op 20 maart 1987 promoveerde Dirk Monshouwer aan 
de Katholieke Hogeschool Amsterdam op zijn onder-
zoek ‘Markus en de Torah’, een onderzoek naar de rela-
tie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de 
eerste eeuw. Ook schreef hij diverse publicaties en boe-
ken en zette hij zich onder andere in voor het leesrooster 
van De Eerste Dag, de Nederlandse 
Zondagschoolvereniging (NZV) en de Dr. K.H. 
Miskotte Stichting. Uit respect voor zijn belang als 

wetenschapper is na zijn dood in 2001 de Dirk 
Monshouwer Stichting opgericht. Deze stichting stelt 
zich ten doel ‘bijbelvertalingen te doen vervaardigen ten 
dienste van eredienst en leerhuis’. Via een interactieve 
website kunnen theologen en andere geïnteresseerden 
bijvoorbeeld bronnen induiken en inspiratie opdoen 
voor de preek op zondag. Uit naam van de Dirk 
Monshouwer Stichting is een leerstoel Bijbelse 
Theologie gevestigd aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. De eerste hoogleraar die deze leerstoel 
bezette was prof. dr. Karel Deurloo (2003-2007).

BOEKJE OVER DIRK MONSHOUWER
Om bewoners aan de kersverse Monshouwerlaan en 
andere belangstellenden te vertellen wie Dirk 
Monshouwer was, heeft de Protestantse Gemeente De 
Eshof ter gelegenheid van de onthulling van de nieuwe 
straatnaam een handzaam boekje uitgegeven, met als 
titel ‘Er gaat een dominee voorbij.’ Wilma Feringa, echt-
genote van Dirk Monshouwer, ontving uit handen van 
Jac van Hoeijen, voorzitter van de kerkenraad, het eerste 
exemplaar. 
Dit professioneel gemaakte boekwerkje vertelt wie 
‘onze Dirk’ was, als bijbelwetenschapper, als predikant 
en als mens. Ben de Graaf van tekstbureau Ben 
Tekstschrijver schreef de teksten en deed eindredactie, 
Wendy de Kruijff van Studio Frisk zorgde voor de 
vormgeving. 

BEKIJKEN EN BESTELLEN
Een deel van het boekje is in te zien via
 www.bentekstschrijver.nl/monshouwerlaan.
 Voor slechts 5 euro is ‘Er gaat een dominee voorbij’ 
hier ook te bestellen. De oplage is beperkt, het boekje is 
daarom nu al een collectors item, wees er snel bij!
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Gastpredikant(en)
GASTPREDIKANT IN JUNI.

Het is lang geleden dat in één maand maar één gast-
voorganger geïntroduceerd behoeft te worden. Op 19 
juni gaat Roel van Riezen uit de Glind voor. Roel is de 
partner van Mieke Groen, de predikant van de Glind. 
Mieke ontmoeten we in de Eshof in het najaar.

Roel heeft een econo-
mische en juridische 
achtergrond. Hij heeft 
in de jaren negentig 
een studie aan de 
HEAO afgerond en is 
vanaf 1995 tot heden 
werkzaam bij de vak-
bond CNV. 

Roel is breed georiënteerd; hij onderhandelt over 
arbeidsvoorwaarden, pensioenafspraken en reorganisa-
ties maar is ook actief in de individuele belangenbehar-
tiging en het opzetten en begeleiden van ondernemings-
raden.

Voorafgaande aan zijn HEAO studie heeft Roel theolo-
gie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met als 
hoofdvak godsdienstfilosofie. Het leerde hem helder te 
formuleren wat geloven en de bijbehorende geloofsvra-
gen voor hemzelf inhouden. Pas in een later stadium 
heeft hij aan de Protestantse Theologische Universiteit 
zijn opleiding tot predikant afgerond. Roel is thans pro-
ponent d.w.z. een beroepbare predikant.

Frits Harmsen.

Elk jaar is het toch weer afwachten. Je weet 
nooit wie er allemaal komen helpen en je 
weet al helemaal niet welke rommel dit jaar 
de kerk in gesleept wordt. Tot op het laatste 
moment blijft het spannend of de rommel-
markt wederom een succes zal worden. En 
dat was het! Met een opbrengst van 2157 
euro kunnen wij terugkijken op een hele 
gezellige rommelmarkt met een schitterend 
resultaat.

Dit jaar ging niet alles zoals wij gewild hebben. Door 
de kermis op het manifestatieveld werden wij nogal 
overschaduwd. En dit jaar moest de organisatie het 
met drie leden minder doen, daarvoor in de plaats 
kwam Rinus Bos ons team gelukkig versterken. 
Samen hebben wij de kar getrokken van de rommel-
markt. Maar dit was allemaal niet mogelijk geweest 
ware het niet voor alle betrokken, enthousiaste vrij-
willigers, onze gulle gevers en taartenbakkers. 

Dit jaar werd er niet zo veel ingebracht als voorgaan-
de jaren, maar er stonden wel veel mooie spullen tus-
sen. Ook bijzondere spullen,  zo vond Annie 

Schuurman het schilderij dat ze haar zoon cadeau had 
gedaan tussen de spullen op de rommelmarkt. Dit 
heeft ze natuurlijk terug gekocht. 

De  rommelmarkt verliep, na een tumulteuze start, 
tamelijk rustig. Dat zorgde ervoor dat de ochtend 
voor iedereen ontspannen verliep. Zowel voor de ver-
kopers en de cateraars, maar ook voor de koopjesja-
ger. Het is mooi om altijd weer te zien hoe alles op 
een hele informele manier goed verloopt, zonder pro-
blemen. Dat hebben wij vooral te danken aan de inzet 
en het initiatief van alle vrijwilligers.

De opbrengst wordt in vieren gedeeld en gaat naar 
Home of Hope 4 All, De Spreng, de diaconie en de 
kerk krijgt een bijdrage voor de installatie van een 
zonsverduistering. Wij horen graag van u of u tips of 
ideeën heeft voor ons bij de volgende rommelmarkt. 
En mocht u het leuk vinden om ons team te komen 
versterken, dan bent u meer dan welkom! 

Nogmaals namens de organisatie van de rom-
melmarkt

Bedankt!

De rommelmarkt was top!
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Reis Georgië en Armenië.
Besneeuwde bergtoppen,
snel stromende riviertjes,
romantische bergdorpjes,
adembenemende vergezichten,
lentegroene dalen
oude cultuur,
dat waren de ingrediënten voor een onvergete-
lijke reis!

Met 22 mensen maakten we deze reis door Georgië en 
Armenië in een ruime bus en met een uitstekende chauf-
feur en Gerard als reisleider. Hij woont al 16 jaar in 
Armenië, spreekt de taal en weet heel veel over de beide 
landen.
Het was boeiend te zien hoe deze kleine landen, eigen-
zinnig naast het grote Rusland, hun eigen zelfstandig-
heid en cultuur in stand weten te houden.

Legende:
Toen God de aarde schiep, verdeelde hij het land over 
de volkeren.
Natuurlijk hadden de Georgiërs die dag, zoals zo vaak, 
weer eens een feestje met veel wijn. Ze sliepen uit en 
kwamen te laat voor de verdeling. Maar God had met 
hen te doen en schonk hen het mooiste stuk land wat hij 
voor zichzelf had bestemd! 

Elke twee dagen reden we verder en onderweg bezoch-
ten we vele eeuwenoude kerken, kloosters en burchten, 
met wandschilderingen en iconen.
De kerken stonden altijd open, de dames moesten het 
hoofd bedekken en ook vaak iets van een rok om doen, 
dit leverde soms komische taferelen!

We maakten vaak lange wandelingen want de bus kon 
lang niet altijd vlakbij een kerk komen. De wegen 
waren soms heel slecht met veel kuilen en gaten, dan 
reed de bus stapvoets.  

Het weer was wisselend, vaak mooi zonnig, hoog in de 
bergen heel koud en het regende ook regelmatig, soms 
met flinke buien, vooral in de avond.

Het eten in de beide landen was lekker en gevarieerd. 
Gerard koos voor leuke lokale restaurantjes, we aten 
ook een keer bij iemand thuis. Of broodjes in een park. 



D E  E S H O F 11

Het monument voor de omgekomen Armeniërs, nog altijd 
ontkend door Turkije, was buitengewoon indrukwekkend. 
Het staat even buiten Jerevan, de hoofdstad van Armenië, 
vandaar zagen we ook de besneeuwde top van de berg 
Ararat, alleen zichtbaar bij helder weer, dus we troffen 
het.

De deelnemers vormden een fijne groep, heel sociaal en 
behulpzaam, en we waren ook altijd op tijd, behalve die 
ene keer:
Bij een bezoek aan een kerk, gelegen in een idyllisch 
dorpje, waar je niet kon verdwalen, want er waren maar 
een paar weggetjes, met één pleintje en één bus.
Maar toen we verder wilden, ontbraken 3 mensen, toete-
ren hielp niet dus maar wachten. Een kwartier te laat 
zagen we hen komen. Wat was er gebeurd?
Iemand had hen thuis uitgenodigd. Ze kregen allerlei lek-
kers aangeboden en ondanks dat ze elke keer naar een  
horloge wezen, moesten ze toch nog uitgebreid koffie 
drinken.
Kortom: een voorbeeld van gastvrijheid!!

Was op deze reis alles o.k.?
Nee, 
Vermoeiende lange busreizen, 
verblijven met veel trappen zonder liften, 
slecht werkende en lekkende douches, 
vergeten fototoestel ( en weer gevonden!) 
een veel te hard bed, dus stretcher (arme Lenie!) 
verstuikte voet, hoofdpijn, maag van streek, 
iemand verdwaald, 
en dan de hurk wc’s! Een verhaal apart!

Maar:
De sfeer bleef uitstekend!  iedereen paste zich aan.

De terugreis ging anders dan verwacht:

Ondanks bevestiging een dag voor vertrek, konden maar 9 
van de 22 op zaterdag met het vliegtuig mee terug. 
Overboekt!
Dat hoorden we pas na wachten in de rij en de paspoort-
controle.
Frits zat een uur lang aan de telefoon.

Resultaat: de overige 13 personen blijven nog een nacht 
op kosten van de KLM.
Nu dat was dolle pret: een lux hotel binnen in de stad 
Tbilisi.
2x een maaltijd, bonnetjes van elk kopje koffie bewaren.
De volgende morgen om 2 uur op, dus midden in de 
nacht! En naar het vliegveld.
6 personen zouden via Istanbul vliegen en 7 via 
Warschau.
In Warschau hadden we maar 20 minuten om over te stap-
pen, maar we werden speciaal begeleid en het vliegtuig 
wachtte op ons, ook de bagage kon nog mee.
Toen we vlot op Schiphol aankwamen, bleek de andere 
groep net vertrokken uit Istanbul. Natuurlijk wachtten we 
hen op, het werd een vrolijk weerzien.
Uiteindelijk allen in de trein en een afscheid op het stati-
on in Hoevelaken.

Einde van een fantastische reis!
Dankjewel Hetty, Ellie en Frits!

       
  Nelly Clement

Reis Georgië en Armenië.
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Heb je ooit de basiscatechese gevolgd - nog 
maar net of al een paar jaar - kom dan op 3 juli 
naar de kerk. We beginnen pas om 11 uur. We 
eten samen in de kerk. Daarna is er een pro-
gramma voor de tieners met muziek. Aart de 
Gier zet de toon, dus dat belooft wat. 

Na afloop van de dienst willen we nog met jullie iets 
doen. Wat is nog een verrassing, maar leuk wordt het 
zeker en je bent aan het eind van de middag weer thuis.
Vind je het leuk om op één of andere manier aan de 
brunchdienst mee te werken (gebed of een tekst lezen of 
iets anders), mail dan even naar lieskeduim@kpnmail.nl 
en schrijf: ik wil wel wat doen.

Groetjes en tot 3 juli,
Lieske en Feije Duim

Tieners

Op zondag 3 juli om 11 uur houden we in de 
Eshof een laagdrempelige kerkdienst met een 
vlot programma. Vóór de dienst drinken we 
(vanaf half 11) koffie en limonade. Iedereen is 
welkom. Het is een dienst voor jong en oud 
waar gezinnen met kinderen zich gemakkelijk 
thuis zullen voelen. We noemen het "zome-
ren", omdat het bedoeld is als een inleiding op 
de zomer; lekker luchtig en vrolijk.

Je  moet wel zelf broodjes en fruit meenemen. Neem 
ongeveer zoveel broodjes en fruit mee, als je zelf graag 
wilt eten. Het eten zullen we delen, dus je weet nooit 
of je eet wat je zelf hebt klaargemaakt. Waarschijnlijk 
niet. Voor drinken zorgen wij. 

Voor jonge gezinnen is de dienst een aanrader: ze 
begint wat later op de dag  en is ontspannen van karak-
ter, met veel plezier en muziek. Over de maaltijd kun 
je lezen in het stuk van Ellie Boot in de rubriek ‘kerk-
dienst en liturgie’. Na de viering (inclusief de brunch) 
is er een apart programma voor de kinderen, een apart 
programma voor de jonge tieners en één voor de vol-
wassenen. Muziek zet de toon. We hopen om 13.00 na 
een leuke sluiting de ochtend af te ronden.

De brunchdienst "Zomeren" staat in het teken van 
"Delen". We delen met elkaar onze meegebrachte 
etenswaar. We zingen van "Delen" met elkaar en vie-
ren het ook. We vinden het fijn dat de diaconie de col-
lecte daarom bestemd heeft voor de hongersnood in 
Afrika (o.a. Ethiopië). De droogte door El Niño 
bedreigt op dit moment het leven van honderdduizen-
den (google op "Kerk in Actie Ethiopië"). 
Verschillende christelijke organisaties uit Nederland 
sloegen de handen ineen om de nood te lenigen. Ook 
dat hoort bij "Delen". 

Na afloop van de Brunchdienst willen we nog iets 
doen met de tieners. Wat is nog een verrassing, maar 
ze komen aan het eind van de middag (enthousiast? 
Vast!) weer thuis. Zie daarover het berichtje elders in 
deze Rondom.

Namens de werkgroep "zomeren", 
Feije Duim

Brunchdienst "Zomeren" op 3 juli
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De ladder
    

Zoals een boom zijn takken uitstrekt

  de hoogte in op zoek naar Licht
       zo zoek ik naar een glimp van boven.-

 
Dit waren de woorden behorend bij de ladder in de Veertigdagentijd.
Deze heeft een plek gekregen in de tuin van Skip en Ingrid van Rooij

 
Prachtig om te zien dat de ladder zicht geeft op nieuw leven

De duif heeft een goede plek gevonden…..
 

 
Kinderdienst
De vorige keer in de Rondom kon je lezen over de kin-
derdiensten in de Eshof.
Soms zijn er ook speciale kerkdiensten, zoals een doop 
of de viering van de Maaltijd van de Heer.

Wanneer er kinderen gedoopt worden, wordt er altijd 
een cadeau vanuit de kinderdienst aan de ouders van het 
doopkindje aangeboden. Dit cadeau wordt van te voren 
door de kinderen in de kinderdienst gemaakt. Met z'n 
allen knutselen we iets en schrijven onze namen er vaak 
bij.

Als het kindje dan gedoopt wordt, mag je ook voorin de 
kerk staan of zitten, zodat je het goed kunt zien.
Ook als er de viering van de Maaltijd van de Heer is, 
wordt vooraf uitleg gegeven over deze viering.

Tot ziens bij de kinderdienst!
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Als middelbare scholier in Nijkerk heb je in klas 2 of 3 
een Maatschappelijke Stage, voor kenners ‘MAS’. Je 
loopt gedurende het schooljaar minimaal 30 uur mee 
met vrijwilligers in een organisatie die je zelf mag kie-
zen. Enkele jaren geleden koos Daniëlle van Soeren de 
Eshof uit. Vorig jaar deed Tim Floor een gedeelte van 
zijn MAS bij de Eshof. Dit jaar was Levi Boswijk zo 
slim om voor de Eshof te kiezen. Hieronder een kort 
interview met deze MAS-er.

Waarom is je keus gevallen op ‘de Eshof’? 

Lekker makkelijk, mijn moeder werkt daar en ik doe toch 
al oppas en zo.

Wat voor soort activiteiten heb je gedaan?

Bij de oppas natuurlijk 
en geholpen bij de oude-
renmiddag met Kerst en 
bij de BAK (het oud 
papier inzamelen), bij 
kinderactiviteiten en pas 
bij de rommelmarkt. 

Oja, ik was ook jeugdli-
turg een paar keer, en  ik
heb ook nog liturgieën 
gevouwen.

Wat vond je het leuks om te doen?

Eh… ik denk… de 
ouderenmiddag. Rond 
gaan met de koffie 
enzo. Ja dat vond ik 
wel erg leuk.

Als iemand van school 
erover denkt om vol-
gend jaar bij de Eshof 
MAS te  doen, en jou 
vraagt hoe het was. 
Wat zou jij dan zeg-
gen?
Ik ben wel niet gelo-
vig maar het is mensen helpen en dat soort activiteiten. 
Ze helpen je daar erg goed. Het is een aanradertje!!
Levi, hartstikke bedankt, voor dit interview maar vooral 
ook voor al het werk dat je deed! Wij vonden het erg leuk 
en hopen je nog vaak te zien 

 Lieske Duim

Vrijwilliger in de Eshof als 
maatschappelijke Stage 
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

5 JUNI: KERK IN ACTIE; 
WERELDDIACONAAT. HULP AAN SLACHT-

OFFERS SEKSUEEL GEWELD
In Guatemala wordt ieder uur een 
meisje slachtoffer van seksueel 
geweld. De meeste daders worden 
nooit opgespoord of gestraft. De 
organisatie Refugio wil het toene-
mende huiselijk en seksueel geweld 
een halt toe roepen.  De organisatie 
biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridi-
sche hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)
onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer mini-
maal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.

12 JUNI EN 19 JUNI: EIGEN DIACONIE
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het financieel moeilijk heb-
ben. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verlo-
ren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waar-
door mensen of gezinnen aan het einde van de maand 

hun vaste lasten niet kunnen beta-
len. Voor deze mensen staat de 
Diaconie hen bij en probeert ze 
verder te helpen. Niet alleen finan-
cieel maar ook om ze wegwijs te 
maken in de mogelijkheden van 

hulp die geboden kan worden door stichtingen en 
instanties zoals schuldhulpmaatje . Uw bijdrage hier-
voor is zeer gewenst en soms zelfs hard nodig! 

OP 26 JUNI ZIJN WE TE GAST IN DE ST. 
PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP

3 JULI: BRUNCHDIENST;
 NOODHULP AAN ETHIOPIË

Tijdens de Brunchdienst is het thema “delen”. Daarom 
willen we dit thema ook doorzetten naar de eerste col-
lecte tijdens de dienst op 3 juli. Door 
Klimaatverandering is de situatie in Ethiopië op dit 

moment nijpend, miljoenen 
mensen lijden onder de 
voedseltekorten ontstaan 
door El Niño. El Niño treft 
op dit moment ruim 8 mil-
joen mensen in Ethiopië.
ICCO en Kerk in Actie 

bieden noodhulp en maken deel uit van een consortium 
van elf Nederlandse organisaties, die met financiële 
steun van de Nederlandse overheid, de krachten bunde-
len. Middels de Ethiopië Joint Response willen de orga-
nisaties het komende half jaar 392.000 mensen helpen 
op het gebied van voedselzekerheid en schoon drinkwa-
ter. De Ethiopische overheid verleent op dit moment al 
noodhulp. De Nederlandse organisaties ondersteunen 
haar en verstrekken voedsel, water, vee en droogte-
bestendige zaden. Wij willen dit graag ondersteunen. 
Uw bijdrage is daarom van harte welkom.
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De bloemen of een zinboekje 
gingen naar

De uitvaart van Roel Burema

BRUISPAREN:
Ton en Mieke Kleber    vijfenvijftig jaar getrouwd
Harry en Wouda Bakker   veertig jaar getrouwd

Ellie Boot     attentie

EN DE JARIGEN:
Mw Verhagen, Mw Doornekamp, Mw Dekker, Mw vd Boogaard, Mw Noest, 
Dhr Zadelhof, Mw vd Heuvel, Dhr Kous, Mw Smidt, Dhr Woltman,
Mw vd Veen, Dhr Fehling, Mw vd Heuvel, Mw Merrick, Mw Hollestelle,
Mw vd Kleut.

BLOEMENGIFTEN:

We zijn altijd benieuwd hoeveel geld er verzameld is met de enveloppen.
Vorig jaar was het 2406 euro, het jaar daarvoor 2171 euro,

   nu 2510 euro!!!

Heel hartelijk bedankt, ook degene die de enveloppen hebben opgehaald!
We kunnen weer veel mensen blij maken met bloemen of een zinboekje.
      
      Het bloemenfonds:
     Lies Lekkerkerker, Joke van der Klok, Nelly Clement

Beste mensen,
 
Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen, mooie kaarten en lieve woorden, die ik mocht ontvangen toen ik 
thuiskwam van de heupoperatie. Tevens ook dank voor alle felicitaties n.a.v. mijn verjaardag. Ik ben nu nog aan 
het revalideren, maar het gaat heel goed. Ondanks dat het allemaal best moeilijk is.
 

Lieve groetjes,
Jannie van de Veen

Iemand heeft zondag 8 mei mijn liedboek per abuis mee naar huis genomen; het is de daaropvolgende zondagen 
ook niet terug gekomen. Het is rood liedboek met harde kaft en op één van de eerste pagina’s zit een sticker met 
mijn naam en adresgegevens. Leg hem terug op de leestafel als u blieft, dan vind ik het vanzelf wel weer
 
Dank bij voorbaat.

Nico van Rootselaar
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Administratie

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

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

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

Contact: rondomdeeshof@gmail.com
Redactie  
Jan v/d Kuilen, Ad Ritmeester, en Inge Pie
          
Distributie: 
Annie en Frans Hanse  

    
                
Inleverdata
Inleverdatum voor het juli/augustus nummer is
dinsdag 28 juni 2016
Inleverdatum voor het september nummer is
dinsdag 30 augustus 2016 
Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com 

Foto’s en plaatjes apart aanleveren bij de kopij  

Gemiste kerkdienst beluisteren?
Ga naar de nieuwe website van ‘de Eshof’: www.pgdeeshof.nl 
Kijk bij "Diensten en Internet" (linkerkolom) of het tabblad "Liturgie".
U kunt ook kijken bij www.kerkdienstgemist.nl  of
http://kerkdienstgemist.nl/assest/632832-Prot-Gem-de-Eshof-te-Hoevelaken.

Ingekomen:
Dhr. S.C. Krijt       wijk 5
Fam.  Emmens        wijk 4.
Mevr. A. Meijer                    wijk 7
Dhr. P.G. van Wee        wijk 6
Mevr. A. de Meijer       wijk 8
Dhr. K.A. van Rooij        wijk 3
Mevr. F. Hoorntje                   wijk 4

Verhuisd:
Mevr. E.P. Beving    wijk 5/5
Mevr. B. van Heiningen    wijk 2/2
Fam. Floor     wijk 4/1
 
Vertrokken en overgeschreven:
Mevr. A. van Tamelen     wijk 1
Mevr. S. van Overhagen                 wijk 1
 
Uitgeschreven:
Fam. Schuiteman                  wijk 5

Overleden:
Dhr. R. Burema         wijk 7


