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Op het hemelse scherm

HEER GOD,

Verschijnen op uw hemelse scherm
beelden van de aarde
wend U niet af
stop niet met kijken

Verschijnen op uw hemelse scherm
beelden van de aarde
ziet U de mensenkinderen
en hoort U hen verhalen van de oorlog
van ziekte, dood en eenzaamheid

laat hun lot U niet vervelen
wend U niet af
schakel niet over op iets gezelligs

maar  zie het
zie het allemaal
en hoor het
hoor het hele verhaal

van de vluchteling
van het kind dat niet weet waar z'n moeder is
van het land in oorlog
van de onmacht zichzelf te overwinnen
de haat en de angsten

Verschijnen op uw hemelse scherm
beelden van de aarde
wend U niet af
maar heb meelij en kom te hulp.

Ontferm U

Het bovenstaande gedicht komt uit een bijbelse dagkalender.



zondag 10 januari 10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot 
       Collecten: Eigen diaconie, Eredienst

zondag 17 januari 10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot en L de Wals
       Viering maaltijd van de Heer. m.m.v. de Cantorij
       Collecten:Oecumene PKN, Vorming & Toerusting
 
zondag 24 januari 10:00 uur  de Eshof  Ds M van Giezen (Zeist) 
       Collecten:JOP catechese, Onderhoud gebouw

 
zondag 31 januari 10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot
       Bevestiging ambtsdragers
       Collecten: Eigen diaconie, Cantorij 

zondag 07 februari 10:00 uur  de Eshof  Ds R Bosch (Zeist)
       Collecten: Missionair werk PKN, Eredienst 

woensdag 10 februari 19:00 uur  Pauluscentrum Ds E Boot en G.van Vilsteren
       Aswoensdag

zondag 14 februari 10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot
       m.m.v. de Cantorij, 1e van de 40-dagen-tijd
       Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd, Pastoraat

zondag 21 februari 10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot
       2e van de 40-dagen-tijd
       Collecten: Kerk in Actie Voorjaarszendingswijk,  
       Jeugd- en jongerenwerk
 

zondag 28 februari 10:00 uur  de Eshof  Ds L van Ketel (Austerlitz)
       3e van de 40-dagen-tijd
       Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd,   
       Onderhoud gebouw

 
zondag 06 maart  10:00 uur  de Eshof  Ds E Boot
       m.m.v. de Cantorij, 4e van de 40-dagen-tijd,  
       Viering maaltijd van de Heer
       Collecten: Kerk in Actie 40-dagen-tijd,   
       Vorming & Toerusting

     

Kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken
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Agenda
zondag 17 januari 11:30 uur  Wat zingen we?
maandag 18 januari 20:00 uur  Bestuursvergadering Cantorij
dinsdag 19 januari 20:00 uur  Wijkteam 6; 
   20:00 uur  Tegen de zon in kijken  Irvin Yalom

woensdag 20 januari 20:00 uur  Kinderdienstleiding
   19:30 uur  Wijkteam 4; 
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
   19:30 uur  Filmcafe: Still Alice, De Stoutenborgh 
donderdag 21 januari 20:00 uur  Kerkenraad

maandag 25 januari 20:00 uur  Duurzaam = dat je lang meegaat energie
dinsdag 26 januari 11:00 uur  ZWO
   13:30 uur  Activiteitengroep
woensdag 27 januari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 28 januari 20:00 uur  Dementie, wat overkomt me?

maandag 29 januari 20:00 uur  Wijkteam 2; 
zaterdag 30 januari 10:00 uur  ZWO Kerkbalans

maandag 01 februari 20:00 uur  Bezinningsdag voor jonge volwassenen, (eerste) Voorbereidingsavond 
dinsdag 02 februari 10:00 uur  Wijkteam 5;   
   10:00 uur  OCG;
woensdag 03 februari 20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 04 februari 20:00 uur  Pastorale Raad

dinsdag 09 februari 20:00 uur  Wat is geloven?  
woensdag 10 februari 13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 11 februari 20:00 uur  Weekend bij de Norbertijnen in Heeswijk Voorbereidingsavond 

dinsdag 16 februari 20:00 uur  Tegen de zon in kijken  Irvin Yalom
woensdag 17 februari 20:00 uur  Wijkteam 1;  
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 18 februari 20:00 uur  Moderamen

dinsdag 23 februari 13:30 uur  Activiteitengroep
woensdag 24 februari 20:00 uur  Diaconie
   20:00 uur  Repetitie Cantorij

woensdag 02 maart 20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 03 maart 20:00 uur  Inleiding op de Mattheaus Passion; Pauluscentrum  
vrijdag 04 maart  n.t.b.  Kloosterweekend  bij de Norbertijnen in Heeswijk
       

dinsdag 08 maart  20:00 uur  Pastorale Raad
woensdag 09 maart 13:30 uur  Activiteitengroep
   20:00 uur  Repetitie Cantorij
donderdag 10 maart 20:00 uur  Kerkenraad

     



Uit de gemeente
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MEELEVEN

Coralien Toom-Knoester 
(Julianalaan 43) heeft de uitslag 
gekregen van het weefsel dat van 
een van de longen is verwijderd. 
Het bleek een uitzaaiing te zijn 
van het sarcoom dat al eerder is weggehaald. Het plekje 
kon in zijn geheel worden verwijderd en ze hoeft geluk-
kig geen nabehandelingen te ondergaan.

De gezondheid van Roel Burema 
 is in de afgelopen weken ongeveer gelijk 

gebleven. Wel merkt hij wat meer vermoeidheid. Rond 
Kerstmis en Oudjaar is hij enkele keren een dag wegge-
weest uit het hospice, onder andere naar huis in 
Hoevelaken en naar dochter Annemiek en schoonzoon 
Dennis in Den Haag. Het waren vermoeiende maar ook 
mooie dagen. Binnen het hospice is hij verhuisd: hij 
heeft nu een wat grotere kamer met een eigen badka-
mer. En een eigen terras. Op een van de warme dagen in 
december heeft hij zelfs buiten gezeten.

Woutje Bos-van der Horst  heeft in 
december een darmoperatie ondergaan. Het was de 
tweede in acht weken, dus een flinke aanslag op haar 
gezondheid. Gelukkig ging alles goed en ziet het er 
gunstig uit. Wel kan het nog maanden duren voordat 
alles goed is genezen en ze zich niet meer zo moe zal 
voelen. Maar ze houdt de moed erin. Ze is blij met 
bezoek (met mate, veel tegelijk op een dag kan niet) en 
met de nabijheid en warmte van Harry en Mieke. 

Ik moet hier helaas ook een bericht toevoegen over mij-
zelf. Na turbodagen vol onderzoek blijkt dat ik borst-
kanker heb. Volgende week hoor ik welke planning me 
te wachten staat. 
Binnen zes weken zal er een borstoperatie volgen, tien 
dagen later gevolgd door de uitslag. Die zal bepalen of 
er, naast 16 bestralingen, ook chemotherapie en/of hor-
moonbehandeling zal/zullen volgen. Ook zal dan pas 
duidelijk worden of er uitzaaiingen kunnen zijn.
Ik kan nog maar moeilijk overzien wat dat zal beteke-
nen voor mijn werk of de studie. Ik hoop dat ik vóór de 
operatie nog gewoon een aantal dingen kan blijven 
doen. Maar ik zal alleen gaandeweg kunnen ervaren hoe 
en of dat gaat.

Het is fijn om op deze plaats niet veel mensen te hoeven 
noemen. Tegelijk weet ik ook dat er verschillende men-
sen zijn die te maken hebben met gezondheidsproble-
men, maar die liever niet op deze plaats genoemd willen 
worden. Ik hoop en wens dat allen, hier genoemd of niet 
genoemd, lieve mensen om zich heen hebben. Aan allen 
een goed begin van het nieuwe jaar gewenst.

IN GEDACHTENIS: 
LIEFKE VAN DE ROVAART-BAKKER

Op woensdag 16 december overleed Lies van de 
Rovaart-Bakker. Ze is 76 jaar oud geworden.
Lies leefde jarenlang met een progressieve ziekte, PSP. 
Daardoor maakte ze mee hoe haar ogen steeds slechter 
werden, hoe lopen en bewegen steeds moeilijker gingen 
en hoe slikken en spreken problematisch werden. Haar 
wereld werd steeds kleiner. En Lies werd fysiek zwak-
ker. Toch bleef ze mentaal overeind. Ik heb er grote 
bewondering voor hoe ze aanvaardde wat haar over-
kwam en ermee leerde leven. Terwijl intussen de achter-
uitgang stap voor stap voortschreed. Lies vond de kracht 
te blijven genieten van de 
dingen die er waren om van 
te genieten.
In dat hele proces stond Jan 
naast haar. Beiden zagen de 
achteruitgang onder ogen 
zonder ervoor weg te lopen. 
Ze waren voorbereid op dit 
einde. Het betekent dat er nu 
rust is voor Lies. Maar wat zal ze gemist worden. In 
haar humor; in haar lach, tot op het laatst; in hoe ze kon 
genieten.

Lies en Jan leerden elkaar kennen toen ze beiden 17 jaar 
oud waren. Ze kregen twee kinderen toevertrouwd, 
Karin en Arjan, en vijf kleinkinderen: Milo, Luuk, 
Twan, Inez en Alicia. Al vanaf het begin van hun leven 
samen had Jan een eigen onderneming en Lies had daar 
haar eigen aandeel in. Ze had een groot plichtsbesef en 
een nauwkeurige en consciëntieuze manier van werken. 
Ze legde de lat hoog voor zichzelf en ook voor anderen. 
Maar bleef daarbij beminnelijk en hield van harmonie.
Lies was sportief. Ze hield van hardlopen, tennis en 
badminton. Tot haar spijt ontstonden vanaf haar veertig-
ste jaar lichamelijke problemen. Ze kreeg last van reu-
matische aandoeningen, een periode lang ernstig. Later 
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volgden een traumatische knieoperatie en problemen 
met haar gehoor. Ze sloeg zich er zo goed mogelijk 
doorheen. Klagen deed ze niet.
Dat deed ze ook niet in de laatste jaren, toen de PSP 
steeds meer haar bewegingsvrijheid beperkte. Ze bleef 
een vechter. Op wilskracht hield ze het vol en bleef ze 
zoveel ze kon deel van het leven. Toen op het laatst 
morfine nodig was om de benauwdheid te kunnen ver-
dragen, werd daarmee haar sterke wil uitgeschakeld en 
kwam het overlijden snel. 

Op woensdag 23 december hebben we afscheid van Lies 
genomen in een dankdienst in de Eshof. Aansluitend is 
Lies begraven op de Algemene Begraafplaats aan het 
Kerkepad. Aan Jan en aan de kinderen, hun partners en 
de kleinkinderen wensen we van harte sterkte toe om te 
leren leven met dit verlies.

FELICITATIES

In december bereikten twee bruidsparen een jubileum-
datum. Het echtpaar Van Dreumel-van de Bunt 

 gedacht op 9 december 
dat het veertig jaar was getrouwd. En Truus en Piet 
Braam-van Dasler  waren op 15 decem-
ber vijftig jaar met elkaar verbonden. Bruidsparen, ook 
op deze plaats een hartelijke felicitatie en liefdevolle 
toekomst toegewenst!

STUDIE

Begin december heb ik de tweede serie van zes college-
dagen aan het Titus Brandsma Instituut afgerond. 
Gelukkig duurt het nog tot 27 januari voordat de colle-
ges weer beginnen. Dat geeft even ruimte. Tijdens de 
decembermaand kwam er van studie weinig. In januari 
hoop ik nu de twee werkstukken te schrijven die aan het 
eind van de maand ingeleverd moeten worden.

Het ene zal gaan over Augustinus. Er zijn nogal wat 
beelden van deze man: dat hij vrouwonvriendelijk zou 
zijn geweest en zo meer. Gelukkig was ik door de theo-
logiestudie niet erg belast met die (voor)oordelen. Maar 
ook van zijn eigen teksten had ik bijna niets onder ogen 
gehad. Wat ik over hem wist is onder andere dat hij in 
zijn jonge jaren een wild leven had geleid en dat hij 
later tot bezinning was gekomen. Zelf leidde ik in die 
tijd een ‘wild leven’ en had nog lang geen zin om tot 

bezinning te komen. Uit mezelf ging ik zijn geschriften 
dus niet lezen.
In de loop van de jaren ben ik af en toe citaten van 
Augustinus tegengekomen. Die spraken me vaak aan. Ik 
kwam erachter dat Huub Oosterhuis Augustinus uitge-
breid moet hebben gelezen. Het was al met al heerlijk 
om me via de colleges van het TBI iets uitgebreider in 
Augustinus te kunnen verdiepen.
Wat me daarbij heeft geholpen is de sfeer op het TBI. 
Die doet weldadig aan: een sfeer van ruimte en welwil-
lendheid, van niet-oordelen en mildheid. Ons werd aan-
geraden vanuit diezelfde openheid en ontvankelijkheid 
de teksten te lezen. Om niet in de eerste plaats kritisch 
te kijken vanuit de zelfgecentreerde vraag “ben ik het 
hier wel mee eens?”, maar om te proberen om te kijken 
met de ogen van de auteur. Om in de huid van de schrij-
ver te kruipen en om te zoeken naar zijn bedoeling met 
de tekst.
Zo heb ik geprobeerd Augustinus te lezen. En daarmee 
heb ik ontdekt wat een rijkdom er in de teksten van 
Augustinus schuilt. En wat er veel herkenning mogelijk 
is. Het verwondert me enorm dat hij in zijn tijd zo’n 
individualistische en onafhankelijke geest had. Zijn 
gedachten nu nog inspirerend en blik verruimend.

Het tweede werkstuk zal gaan over Dag Hammarskjöld. 
Dankzij Kees Both, die het afgelopen jaar de leeskring 
‘moderne mystici’ leidde, had ik al kennis met hem 
gemaakt. Een bijzondere mens. Van 1953 tot zijn dood 
was hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Een 
man die, nadat hij verongelukt was (zijn vliegtuig is op 
18 september 1961 neergestort; de oorzaak is nooit ach-
terhaald), een diep religieuze mens blijkt te zijn 
geweest. Dat blijkt uit zijn dagboekaantekeningen die na 
zijn dood werden gevonden. Ze zijn inmiddels in veel 
talen uitgegeven. Voor het werkstuk moeten we enkele 
teksten van Hammarskjöld analyseren.

Maar eerst komen er nog twee aaneengesloten studieda-
gen aan. Op 14 en 15 januari mag ik weer logeren in het 
gastenverblijf van de PKN in Utrecht. Daar denken we 
na over de rol die je hebt als geestelijk begeleider: wat 
is dat nou precies? En hoe doe je dat werk? Gelukkig 
zijn er mensen die daar, bijvoorbeeld vanuit de discipli-
ne van de psychologie, dingen over hebben opgeschre-
ven. Langzaam maar zeker krijg ik een beeld van de 
inhoud van het werk van een geestelijk begeleider. 
Daarover een andere keer meer… 

Ellie Boot
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Gastpredikanten 
in januari en februari

Een nieuw jaar en enkele nieuwe geluiden. Dat 
laatste geldt voor gastpredikanten die in dit 
jaar voor het eerst hun opwachting maken in 
‘de Eshof’, naast uiteraard de bekende gezich-
ten. 
Dat is nog niet het geval op de eerste zondag 
van het jaar: 3 januari. Op het moment dat u 
dit leest, is die zondag alweer achter de rug. 
Erik Idema is in deze dienst voorgegaan. Over 
hem vertel ik bij een volgende gelegenheid 
meer.

Op 24 januari mogen we Marian van Giezen ontmoe-
ten. Ook al een bekend gezicht. Marian heeft theologie 

gestudeerd aan de Katholieke 
Theologische Universiteit van 
Utrecht. Ze is werkzaam 
geweest als pastoraal werker in 
het parochieverband van de 
Utrechtse Heuvelrug. In 2009 
heeft Marian haar Master 
Predikantschap behaald aan de 
Protestantse Theologische 

Universiteit van Kampen. Sinds die tijd is Marian als 
predikant werkzaam in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Haar eerste parttime standplaats was 
Hoevelaken. Van 2009 tot 2011 is Marian bij ons werk-
zaam geweest. In deze periode heeft ze het verande-
ringsproces begeleid van onze gemeente met 1,5 predi-
kantsplaats naar een gemeente met één full time predi-
kantsplaats. Hoewel Marian maar kort ‘de Eshof’ heeft 
gediend, bewaren veel gemeenteleden goede herinnerin-
gen aan haar. Vanaf 2011 is Marian parttime verbonden 
aan de Wilhelminakerk te Utrecht. Daarnaast is zij 
werkzaam als uitvaartbegeleider. Ze woont met haar 
gezin in Zeist.

Op 7 februari is dr. Roel Bosch onze gast. Roel is pre-
dikant van de PKN en 
verbonden aan de 
NoorderLichtgemeente in 
Zeist en is nog niet eerder 
onze gastpredikant 
geweest. Zijn passie is, 
zoals hij zelf schrijft, ‘het 
verbinden van mensen 
en/in kerken, van taal en 
muziek, van ervaringen 
en verwoordingen, van geloof en leven’. Liturgie is 
voor Roel belangrijk en dan vooral de wisselwerking 

tussen kerkboeken, liedboeken en de mensen in de kerk. 
Hij is jarenlang eindredacteur geweest van ‘De Eerste 
Dag’, de liturgische handleiding bij het leesrooster van 
de Raad van Kerken.
Tevens heeft Roel als lid van de redactie meegewerkt 
aan het nieuwe liedboek. Van zijn hand zijn diverse tek-
sten en vertalingen van liederen die in het liedboek zijn 
opgenomen zoals de psalmen 23c en 62c en de liederen 
153, 223, 299k, 821 en 879. Zijn muzikaliteit brengt hij 
in de praktijk als tenor in het Vocaal Theologen 
Ensemble. 
In zijn vrije tijd is Roel graag in de natuur. Hij is ver-
bonden aan de Stichting ‘Het Utrechts Landschap’ en 
werkt mee aan het onderhoud van door de Stichting 
beheerde bosgebieden.

Het tweede nieuwe gezicht in een kerkdienst in de 
Eshof is Lydia van 
Ketel. Zij gaat voor in de 
dienst van 28 februari. 
Lydia is sinds 2009 als 
parttime predikant ver-
bonden aan de PG de 
Hoeksteen te Austerlitz. 
Daarvoor was ze predi-
kant in Utrecht en Epe. 
Ze hoopt in november dit 
jaar van haar emeritaat te 

gaan genieten.
Hoewel Lydia nog nooit in de Eshof is voorgegaan, is 
ze bij een aantal gemeenteleden bekend n.a.v. een 
avond van V&T in het seizoen 2014-2015. Ze heeft een 
avond geleid over de ‘verrassend veelvoudige betekenis 
van Mozarts opera ‘die Zauberflöte’.

 Frits Harmsen.



Kerkdienst en liturgie
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“HET WOORD IS AAN JOU” – OECUMENI-
SCHE VIERING OP 17 JANUARI

Dit is het thema van de ‘Week van gebed voor de een-
heid’. Deze week is van  zondag  17 tot  24  januari 
2016. Op zondag 17 januari openen wij deze week, in 
oecumenisch verband, met een kerkdienst. De dienst is 
in de Eshof en begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn 
Ellie Boot en Linda de Wals.

In deze dienst proberen we woorden te geven aan het 
thema:  “Het woord is aan jou”. Hoe dit thema vorm en 
inhoud krijgt is nog een verrassing. We hebben informa-
tiemateriaal gekregen van de Raad van Kerken. In dat 
materiaal vond ik onderstaand gebed. Voor mij een 
waardevol gebed om bij stil te staan, een gebed om bin-
nen te laten komen en te doen. En nu: het woord is aan 
jou……

Bid
….dat wij blijven dromen van
eenheid en verzoening;
…. dat onze woorden niet leeg zullen
blijken te zijn, maar dat wij in liefde
en respect naar elkaar luisteren.
 

Namens de werkgroep oecumene,
Anny Smink

ZONDAG 31 JANUARI: BEVESTIGING 
VAN AMBTSDRAGERS

Zoals het er nu uitziet zal op zondag 31 januari één 
ambtsdrager een hernieuwde verbintenis aangaan. Dat is 
Hannah Wicherink-van der Herberg. We zijn er heel blij 
mee dat ze haar ambtstermijn verlengt. Een verhaal om 
zichzelf voor te stellen hoeft ze denk ik niet te doen. 
Wel is goed van haar te horen wat maakt dat ze ouder-
ling wil blijven. Een motivatie die misschien wel aanste-
kelijk werkt:

“Waarom heb ik beslo-
ten om na vier jaar door 
te gaan als ouderling 
van wijk 5?
Omdat ik mij niet kan 
voorstellen om nu te 
stoppen. Ik heb daar een 
aantal redenen voor.
De belangrijkste reden 
is, dat ik het werk als 

ouderling erg fijn vind.
Na vier jaar durf ik ook wel te zeggen dat ik weet waar 
ik sta. Hoe ik dit werk kan en wil doen. En het gaat 
heus nog wel eens met vallen en opstaan, maar toch. Als 
ik nu zou stoppen zou ik het gevoel hebben, dat ik men-
sen in de steek laat. De contacten, die opgebouwd zijn, 
zou ik nu niet kunnen en willen loslaten; dan zou ik ook 
mijzelf tekort doen.
Ook het werken met een wijkteam vind ik erg leuk. Per 
1 februari start ik met een praktisch nieuw team; drie 
van de vijf contactpersonen zijn nieuw. Ook dat is een 
reden om door te gaan. Om samen met dit team te blij-
ven bouwen aan goed pastoraat; om met elkaar om te 
zien naar elkaar.
Wel heb ik aangegeven dat ik misschien over 2 jaar wil 
stoppen als ouderling en dan 
door wil gaan als pastoraal medewerker. Maar dat kan ik 
pas dan beslissen, omdat ik niet 
weet hoe het er tegen die tijd uitziet voor mijzelf of voor 
ons team.”

Een aantal mensen wil ik op deze plaats bedanken voor 
hun inzet. De eerste is Frans Verhagen; hem had ik in 
het kerkblad van september al moeten noemen, maar 
ben dat toen vergeten. Daarom, met mijn excuses, hier-
bij alsnog dank aan jou, Frans: voor je gedreven en 
betrouwbare inzet als penningmeester in het college van 
kerkrentmeesters.
Ook van twee contactpersonen moesten we afscheid 
nemen: van Mariska du Crocq en van Ina van Os. 
Mariska is bijna zeven jaar contactpersoon geweest, Ina 
iets korter. Heel veel dank, allebei, voor de jaren van 
inzet in respectievelijk wijk 2 en wijk 3.
Twee andere contactpersonen zullen binnenkort het 
stokje overdragen in wijk 5. Dat zijn Petra Floor en 
Geertje Zijlstra. Verschillende jaren hebben beiden het 
grote gebied van wijk 5 trouw bezocht en actief meege-
draaid in het wijkteam van Hannah Wicherink. Petra en 
Geertje, namens de Eshofgemeente heel hartelijk 
bedankt.
Liesbeth van den Heuvel, Annie Hanse en Ineke 
Aukema gaan vanaf 1 februari starten als contactper-
soon in wijk 5. Ook op deze plaats: van harte welkom 
alle drie!

ASWOENSDAG: WOENSDAG 10 FEBRUARI

De Veertigdagentijd begint dit jaar vroeg! Het weekend 
van 6 en 7 februari is het Carnaval, de woensdag daarop 
beginnen de veertig dagen voorbereiding vóór Pasen. 
Wie goed telt zal ontdekken dat het geen veertig, maar 
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zesenveertig dagen zijn van Aswoensdag tot 
Paaszondag. In deze veertig dagen van vasten tellen de 
zondagen niet mee: zondagen zijn feestdagen. Dan 
wordt er niet gevast, maar gefeest.

We zullen het begin van de Veertigdagentijd weer mar-
keren met een viering in het Pauluscentrum. Tot en met 
2015 vierden we Aswoensdag met onder andere het 
tekenen van een askruisje op het voorhoofd. Helaas mag 
laatste officieel niet, het is een handeling die alleen door 
priesters en diakens verricht mag worden. Het bisdom 
heeft een brief naar Rome gestuurd met het verzoek om 
ook leken askruisjes te laten geven, maar daar is nog 
geen antwoord op. We moeten daarom Aswoensdag dit 
jaar zonder vuur of as vieren.
We denken er nu over om de viering van Aswoensdag 
en de vespers in de Stille Week op elkaar aan te laten 
sluiten. En om daarmee één geheel te maken van deze 
veertig dagen van inkeer.

Wie wil, kan de periode bewust beleven door tijdens de 
veertig dagen op een of andere manier te vasten. Dat 
kan symbolisch: je kunt jezelf iets ontzeggen wat je nor-
maal gesproken regelmatig eet of doet. Je kunt bijvoor-
beeld chocola laten staan. Of in plaats van het avond-
uurtje hangen voor de tv een boek gaan lezen. Of geen 
vlees eten. Met uitzondering van de zondagen natuur-
lijk. Of je zou het nog grondiger kunnen doen door in 
deze periode je hele eetpatroon te veranderen.
Van oudsher wordt vasten beschouwd als een krachtig 
heelmiddel van lichaam en ziel. Het helpt je bewuster te 
gaan leven. Zo kun je jezelf gedurende de 
Veertigdagentijd bewust te binnen brengen hoe bijzon-
der het is dat je leven mag.

Ellie Boot

Zingen, zei Augustinus, is dubbel bidden.

Zingen kan altijd. Je stem heb je immers voortdurend 
bij je. Helaas wordt er in onze tijd steeds minder 
gezongen. Ook op scholen zingen kinderen vaak niet 
veel meer. Terwijl verschillende studies laten zien dat 
musiceren goed is voor de ontwikkeling.

In de kerk blijven we zingen. Iedere zondag opnieuw. 
Uit volle borst, of zacht en ingetogen. Liederen van 
honderden jaren oud of modernere muziek. Wel bij-
zonder dat dat altijd maar doorgaat. En dat we het nog 
steeds doen met plezier.

Aansluitend aan de oecumenische viering op zondag 
17 januari 2016 leiden onze musici ons weer door een 
rijk liederenland. We zullen met name liederen zingen 

die in de daaropvolgende maanden in de kerkdiensten 
gezongen gaan worden. Maar ook andere mooie liede-
ren.

Datum en tijd:
zondag 17 januari 2016, circa 11.30-12.15 uur
Plaats:  de Eshof
Leiding: Annahes Boezeman, Henk Boswijk, 
 Rudi Coppoolse, Albert Hegge

Wat zingen we?
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Huiskamerontmoetingen
Waken, dromen, op zoek naar Pasen

Al een paar jaren organiseren wij in Hoevelaken  
Huiskamerontmoetingen. Dit is een andere vorm van pastoraat, in 
kleine kring rond de eettafel praten met elkaar, niet discussiëren 
maar al luisterend elkaar willen begrijpen. 
De deelnemers van de afgelopen jaren waren enthousiast over deze vorm van ont-
moeten en gemeente-zijn, wij hopen dat u ook (weer) meedoet!

We willen dit jaar samenkomen rond het thema: ‘waken, dromen, op zoek naar 
Pasen’.  Jezus ging met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem om Pasen te gaan 
vieren. Vanuit hun traditie hadden ze daar een bepaalde verwachting over. Het 
liep heel anders dan zij gedacht hadden. 
Wat zijn onze / uw verwachtingen rond het Paasfeest?
Waarom viert u het, of viert u het niet? Zou u zonder Pasen kunnen? Leeft u naar 
Pasen toe, en hoe en waarom?
 
Rond uw en elkaars gedachten en vragen rond Pasen willen we elkaar ontmoeten, 
zoekend, verkennend.

De ontmoetingen zijn gepland in de tijd van 18 februari t/m 2 maart 2016.
 
Wij nodigen u/jou hartelijk uit om aan te sluiten bij een gedachtewisseling op één van de in de bijgesloten folder 
vermelde data. Informatie hierover is ook te vinden op de website van "de Eshof" www.pgdeeshof.nl.

Namens de werkgroep huiskamerontmoetingen de Eshof/Paulus,
Inge Pie

Op woensdag 27 januari wordt over de hele wereld de 
Holocaust herdacht in de vorm van de Holocaust 
Memorial Day. In Nijkerk voor de vijfde keer, nu in de 
Goede Herderkerk, Willem-Alexander Plein 14, naast 
het station. De aanvang is om 13.00 uur en de toegang is 
vrij. Er zijn drie sprekers.

Eén van hen is Wolfgang Kotek, in 1930 geboren in 
Wuppertal (Duitsland) als zoon van een Joodse vader en 
een niet-Joodse moeder.  Door zijn grootouders wordt hij 
in november 1938 op de trein naar Nederland gezet.  In 
het nog niet bezette Nederland komt de 8-jarige 
Wolfgang bij een gezin in Apeldoorn terecht.

Hadassa Hirschfeld komt uit een Joods gezin, waarvan 
vele familieleden in de Sjoa zijn vermoord. Haar moeder 
is als enige overgebleven van de familie Wijzenbeek. 

Haar directe familie – vader, moeder, twee zussen (een 
tweeling), een broer en een halfbroer – zijn allen in 
Auschwitz vergast 

De derde spreker is opperrabbijn Binyomin Jacobs. Meer 
over hem, Wolfgang Kotek en Hadassa Hirschfeld en de 
beide andere sprekers in de editie van Israël Aktueel die 
half januari verschijnt. 

De herdenking zal muzikaal worden omlijst door Kees 
de Vreugd (piano) de violiste Iris van der Laar, concert-
meester van het Hineni Symfonie Orkest. Zij speelt het 
bekende thema uit de film ‘Schindler’s List’. Graag aan-
melden voor deze bijeenkomst aanmelden via bijeen-
komst@christenenvoorisrael.nl of telefonisch (in kan-
toortijd):  033-2458824. 

Op 27 januari in Nijkerk  herdenking van de Holocaust
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Collecte overzicht 4e kwartaal 2015

Petra Floor en Geertje Zijlstra zijn vanaf februari geen 
contactpersoon meer van wijk 5.
 
Vanaf februari zijn er 3 nieuwe contactpersonen, nl:
 
Liesbeth van den Heuvel,

 

Annie Hanse

 
Ineke Aukema,

Nieuwe samenstelling wijk 5 per 1 februari

Datum Diaconie Kerk Diaconie Kerk
4-10-2015 PKN Kerk en Israel Vorming & Toerusting 120,20 120,60
11-10-2015 Kerk in Actie Wereldiaconaat Pastoraat 128,25 102,95
18-10-2015 Diaconaal Beraad Nijkerk Muziek en liturgie 113,30 99,55
25-10-2015 Hervormingsdag PKN Jeugd - en jongerenwerk 161,80 149,40
1-11-2015 Hospice Nijkerk Onderhoud gebouw 299,13 222,82

15-11-2015 Solidaridad Vorming en Toerusting 147,22 110,90
29-11-2015 Plaatselijk werk: Kerstattenties Jeugd - en jongerenwerk 181,67 148,15
29-11-2015 Passantenverblijf  24,98 
6-12-2015 Eigen diaconie Onderhoud gebouw 261,30 201,75
6-12-2015 Passantenverblijf  28,70 

13-12-2015 Diaconaal Beraad Nijkerk Pastoraat 138,95 123,92
13-12-2015 Passantenverblijf  26,05 
20-12-2015 Stichting Hulpdienst Hoevelaken Muziek en liturgie 187,50 132,98
20-12-2015 Passantenverblijf  37,70 
24-12-2015 Naar school in Haiti  Jeugd - en Jongerenwerk 176,82 111,11

24-12-2015 St De Hoop  Onderhoud gebouw 202,33 166,69
25-12-2015 Hospice Nijkerk Eredienst 226,85 146,02
27-12-2015 Stichting Hulpdienst Hoevelaken Landelijke kerken 164,03 111,14
31-12-2015 Eigen diaconie Vorming & Toerusting 78,25 68,45

 Totalen  2705,03 2016,43

Collectebeheerder José van Dasselaar
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Secties / Indeling wijken
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In het oktobernummer van de Rondom was een 
artikel opgenomen onder de titel:

"In welke wijk woon ik?"
Helaas bleek hier een verouderde opzet onder 
geplaatst met daarin onvolkomenheden.
Met Adri Zijlstra en de wijkouderlingen heb ik 
alles afgestemd en de lijsten gecorrigeerd.

Jan Vogel

SECTIE / WIJK  1   
Achterveld, Amersfoort, Bunschoten, Holkerveen, 
Hooglanderveen, Kolham, Nijkerk, Soesterberg, Utrecht, 
Zeist.
Amersfoortsestraat,   Beukenlaan,   Kastanjelaan,   
Kievitlaan,   Koolmeeslaan,   Leeuweriklaan, 
Kyftenbeltlaan (t/m nr. 27 en 30),   van Lijndenlaan,   
Lindenhof,   Meidoornlaan,   Mulderslaantje,
Nachtegaallaan,   Nijkerkerstraat,   Park Weldam,   
Smalle Streek,   Sportweg (m.u.v. Stoutenborgh), 
Spechtlaan,   Veenwal  nr. 1 / 21,   Weldammerlaan,   
Westerdorpsstraat (niet nr. 2 / 22),  
de Wiekslag (even nrs.),     van Zuylenlaan.

SECTIE / WIJK  2
Akkermaalshout,   Boekweitveld,   Grasmaat,   
Haverhoek,   Huijgenserf,   Kerkepad,   Koppertjesland,
Tabaksland,   Veenslagenpad,   Veenslagenweg.

SECTIE / WIJK  3
Andreaslaan,   van Dedemlaan (niet nr. 3),   Elzenlaan,    
Hemelricplaats,   Heribertlaan,
Kyftenbeltlaan (v/a nr. 32),   Laantje van Hilhorst,   
Ottoborrengoed,   Otwardplaats,   Pastoorakker,
Remvardplaats,   Twaalfmorgenland.

SECTIE / WIJK  4
Stoutenburg; “Stoutenborgh”;   Asterlaan,   Crocuslaan,   
van Dedemlaan nr. 3,   Eiberlaan,   Ibislaan, Frans 
Tromplaan (v/a  nr. 33  en v/a nr. 38) (niet nr. 45c en 
47),    Koninginneweg,   Meerveldlaan (v/a nr. 35),  
Monshouwerlaan,   Narcislaan,   Pluviersingel,   
Reigerlaan,   Resedalaan,   Ridderspoor,   
Roerdomplaan,   Vijverpad,   Stoutenburgerlaan (v/a nr. 
52).

SECTIE / WIJK  5
Adriaan Vossiuspad,   Anthonie van Leeuwenlaan,   
Beverdam,    Bijenvlucht,   Constantijngaarde, 

Cornelis Martelinglaan,   Dassenburcht,   Dirk 
Huurdemanlaan,    Evert van der Veerlaan,   
Havikshorst,    Hazeleger,   Hertenwissel,   H. van 
Hollickpad,   Horstpad,   Horstweg (even nrs.),   
Irenepad,   Jan Aertshof,    Jan Lubbertsenlaan,    
Johan Fonteinpad,   Johan Frisohof,   Julianalaan (v/a 
nr. 74 en v/a nr. 79),  
Dr. F.W. Klaarenbeeksingel,  Klaarwater,   Lenard 
Dirkslaan,   Mauritslaan,   L.P. Michonlaan,   
Middelaarseweg,   Ottersgat,   Peter v.d. Kieftlaan,    
Reeënspoor,    Regentessepad,   Seringenlaan,
Willem de Zwijgerlaan,   Wouter v.d. Glindlaan. 

SECTIE / WIJK  6
Christinapad,   Clauslaan,   Dillenburg,   Gravenhof,   
Horstweg (oneven nrs.),  Julianalaan (t/m nr. 72 en v/a 
nr. 77),   Koningshof,  Nassaulaan,   Prinsenhof,   
Stadhouderserf,   Willem Alexanderdreef.

SECTIE / WIJK  7
Nijkerk (Appel), Nijkerkerveen, Terschuur, 
Zwartebroek; 
Boersenserf,    De Deel,   Doorniksland,   de Heerd,   de 
Hilt,   Hoevelakerveenweg,   Hofweg, Hogebrinkerweg,   
Horstweg (oneven),   Huisstede,   Laakweg,   
Lagebrinkerweg,   Ons Belang,   
Oosterdorpsstraat (v/a nr. 71 en v/a  nr. 90),   
Oosterinslag,   Penningweg,   Rasterweg,   Veenlanden,
Veenwal  (v/a nr. 6),   ’t Viertel,   de Wees,   de 
Wetering.             

SECTIE / WIJK  8
Anjerlaan,   Beatrixlaan,   Bernhardlaan,   Emmalaan,   
Frans Tromplaan (t/m nr. 31 en t/m nr. 36),
Frans Tromplaan (nr. 45 t/m 47),   J.J.A. 
Gouverneurlaan,   Klaprooslaan,   Korenbloemlaan,   
Leeuwenbeklaan,     Margrietlaan,    Meerveldlaan (t/m 
nr. 30 en t/m nr. 33),   Oosterdorpsstraat  (nr. 2  t/m nr. 
88 en  nr.  11 t/m nr. 69),   Parklaan,   Prikkebeenhof,   
Rozenlaan,   Stoutenburgerlaan (t/m nr. 31 en t/m nr. 
48),    Walter Stranglaan,   Wilhelminalaan,   
Zonnebloemlaan.

SECTIE / WIJK  9
van Aalstplein,   De Brink,   De Veenslag,   De Wiekslag 
(oneven nrs.),   Gerstkamp,   Kantemarsweg, Groot 
Middendorp,      Klaverweide,   Meervelderf,    
Oosterdorpsstraat (t/m nr. 9),   Roggeakker, 
Weidelaan,   Westerdorpsstraat (t/m nr. 22). 

Secties / Indeling wijken

Op www.pgdeeshof.nl vindt u bij: "Wie zijn wij? - 
Organisatie - wijken" ook een lijst waarbij op 
straatnaam staat aangegeven welke wijk hierbij 
hoort.
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FILMCAFÉ: STILL ALICE

De films in het programma van Vorming en Toerusting 
worden vertoond in samenwerking met Sigma en de 
Bibliotheek Nijkerk & Hoevelaken. Kaartjes zijn te 
bestellen via de website http://www.bibliotheeknijkerk.
nl/pagina/45317.filmprogramma-hoevelaken.html en 
zijn op de openingstijden van de bibliotheek in 
Hoevelaken aan de balie te koop. Ook op de avond van 
de filmvertoning kunnen, mits de plaatsen nog niet zijn 
uitverkocht, kaartjes gekocht worden.
De kaartjes kosten 7,50 euro per stuk of 6 euro op ver-
toon van een bibliotheekpas en zijn inclusief koffie/thee 
vooraf en een hapje na afloop. Vanaf 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar. Drankjes na afloop van de film die-
nen afzonderlijk afgerekend te worden.
Vooraf aan de films is er een korte inleiding. De films 
worden zonder pauze vertoond. Na afloop kan er door 
wie wil nagepraat worden

De film Still Alice brengt het onderwerp dementie 
indringend dichtbij.
We vergeten allemaal wel eens iets, dus de eerste keer 
dat hoogleraar linguïstiek Alice Howland dat tijdens een 
college overkomt, maakt ze er een grap van. Had ze de 
vorige avond maar geen champagne moeten drinken. 
Korte tijd later is ze op het New Yorkse universiteitster-
rein aan het joggen en weet ze plotseling niet meer waar 
ze is. Dat lach je niet zo makkelijk weg. Een neuroloog 
bevestigt dat het om de ziekte van Alzheimer gaat. Ook 
al is ze nog maar 50 jaar. Still Alice is de verfilming van 
de gelijknamige bestseller van neurowetenschapper Lisa 
Genova en registreert de geleidelijke aftakeling van het 
titelpersonage. Alice, gelukkig getrouwd met drie vol-
wassen kinderen en een mooie wetenschappelijke car-
rière, zal langzaam verdwijnen.
Hoofdrolspeelster Julianne Moore won voor haar rol 
van Alice een Oscar voor Beste Actrice.

Deze film sluit goed aan bij de avond waarop dr. 
Marieke Idema komt vertellen over dementie.

Datum en tijd woensdag 20 januari 2016,   
  19.30 uur
Plaats  De Stoutenborgh, Sportweg 23,   
  Hoevelaken

DEMENTIE, WAT OVERKOMT ME?

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 men-
sen met dementie en dit aantal neemt de komende jaren 

toe. Veel mensen zijn bang ooit dement te worden en de 
grip op het leven te verliezen. In Nederland wordt 1 op 
de 5 mensen op enig moment dement maar betekent dat 
ook dat de angst voor dementie gegrond is? Hoe herken 
je de eerste symptomen bij jezelf of bij je partner, vader, 
moeder. Wat staat je te wachten als je dement wordt en 
wat moet je dan doen?
Marieke Idema, Specialist Ouderengeneeskunde in ver-
pleeghuis De Haven in Bunschoten werkt dagelijks met 
mensen met dementie die opgenomen zijn in het ver-
pleeghuis. Ook onderzoekt ze 
mensen thuis bij een vermoe-
den van dementie. Ze zal deze 
avond uitleg geven over de 
ziekte dementie en wat dit 
met jezelf en je omgeving 
doet maar vooral ook hoe je 
hiermee om kan gaan.

Datum en tijd donderdag 
28 januari 2016, 
  20.00-22.00 uur
Plaats  de Eshof
Leiding  Marieke Idema

BEZINNINGSDAG
 VOOR JONGE VOLWASSENEN

Soms is een maandelijkse gesprekskring niet wat je 
zoekt – maar zou je je wel eens een dag lang samen met 
anderen willen verdiepen in een thema. Voor wie dat wil 
is er in 2016 opnieuw een kans. Net als het afgelopen 
seizoen bereiden we de dag gezamenlijk voor met ieder 
die wil en kan meewerken. We zoeken een prettige loca-
tie. De catering doen we zelf. De verdeling tussen werk 
en ontspanning bepalen we met elkaar.
Het afgelopen jaar zaten we prachtig bij In De Vrolijke 
Mortier; wie weet waar we in 2016 terecht komen…?

Datum en tijd (eerste) 
voorbereidingsavond maandag 1 februari 2016,  
   20.00-22.00 uur
Plaats   de Eshof

Vorming en Toerusting
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Datum en tijd 
bezinningsdag  zaterdag 21 mei 2016,   
   10.00-18.00 uur
Plaats   nog nader te bepalen
(Bege)leiding  Ellie Boot

WAT IS GELOVEN? 

Wat zeggen we eigenlijk als we zeggen dat we geloven? 
En wat ontkennen we als we zeggen niet of niet meer te 
geloven? 

Twee vragen die makkelijk te beantwoorden lijken. Tot 
je dat probeert. Want wat is geloven? Een voor waar 
houden van een aantal uitspraken over God, de wereld 
en onszelf? Of heeft geloof te maken met mystiek, met 
het onzegbare? Voel je het sterkst wat je gelooft in de 
stilte? Of juist als er iets gezegd wordt dat je raakt? Is 
geloof iets voor voorspoed en geluk? Of juist iets voor 
tegenslag en pech? 

En als je zegt dat je niet 
gelooft, wat zeg je dan? 
Heb je het dan over het 
geloof van je jeugd dat je 
achter je gelaten hebt? Heb 
je een andere, veel persoon-
lijker vorm van geloof gevonden? Of geloof je harts-
tochtelijk in betekenisloosheid en ben je daarom zo’n 
fervent aanhanger van Darwin geworden? 

Vragen, vragen. genoeg om over door te praten. 

Datum en tijd  dinsdag 9 februari 2016,   
   20.00-22.00 uur
Plaats   de Eshof
Leiding   ds Jan Greven

WEEKEND BIJ DE NORBERTIJNEN 
IN HEESWIJK

Reeds enkele keren mochten we met een groep gebruik 
maken van de gastvrijheid van de broeders in de abdij 
van Berne in Heeswijk. En ook in 2016 zijn wij met 
zo’n tien personen van harte welkom.  
Sinds 1857 groeide de Heeswijkse pastorie ‘het Slotje’ 
uit tot de abdij zoals die nu is.
Hier verblijven momenteel meer dan 20 Norbertijnen. 
Broeders die naast het streven naar een innerlijke band 

met de Heer een sterke maatschappelijke betrokkenheid 
hebben. Met de regel van Augustinus in de hand pro-
beert men hier op eigentijdse wijze gestalte aan te 
geven.
Diverse activiteiten worden ontplooid. Het ontvangen 
van gasten is daar één van. Ook worden er themaweek-
enden, leerhuizen, lezingen en concerten gegeven en 
geeft men boeken en brochures uit voor kerk en samen-
leving.
Met de broeders zullen wij de gebedsdiensten meevieren 
en ook met hen de maaltijden gebruiken in de refter. 
Deze maaltijden gebruikt men niet in stilte zoals bij-
voorbeeld bij de Benedictijnen. Hier heeft men juist de 
gelegenheid tot communicatie met elkaar.  
In de recreatiezaal kan met de broeders koffie of thee 
worden gebruikt en ook in de ‘eigen’ gastenkamer. Er is 
ook een gesprek met de gastenbroeder Fons Boom 
mogelijk. Hij of een andere broeder is daarnaast bereid 
een rondleiding te verzorgen door de abdij.
Op het terrein bevindt zich ook een boekhandel.
Meer informatie over het klooster en het kloosterleven 
kunt u vinden op  http://www.abdijvanberne.nl/abdij-
van-berne-heeswijk

Praktische informatie:
- Het weekend is gepland van 4 t/m 6 maart 2016. We 
zijn welkom vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur we en we 
verlaten zondag de broeders weer na de middagmaaltijd.
- Het vervoer wordt onderling geregeld en de kosten 
worden gedeeld.
- Er kunnen tien personen mee. Er zijn naast éénper-
soons- ook enkele tweepersoonskamers.
- De verblijfskosten zijn 100 euro,- per persoon.

Datum en tijd
voorbereidingsavond: donderdag 11 februari   
   2016, 20.00-21.30 uur
Plaats   de Eshof
Data kloosterweekend vrijdag 4 tot en met 
   zondag  6 maart 2016
Plaats   Abdij van Berne,   
   Abdijstraat 49, 5473 AD   
   Heeswijk (NB)
Leiding   Jan en Lien Vogel

Vorming en Toerusting
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 INLEIDING OP DE MATTHÄUS PASSION

De Matthäus Passion BWV 244 van Johann Sebastian 
Bach is een van ’s werelds belangrijkste ‘toonkunstwer-
ken’. Ieder jaar trekt het in de tijd voor Pasen volle ker-
ken en concertzalen. 
Dirigent en Bach-zanger Bas Ramselaar zal tijdens de 
lezing aan de hand van muziekvoorbeelden nader ver-
klaren waarom dit meesterwerk zo tijdloos is en hoe 
Bach als geen ander vóór of ná hem de kunst verstond 
om op zijn muzikale kleurenpalet werkelijk alle midde-
len uit de retorica aan te wenden en zodoende een onge-
evenaard kunstwerk schiep. In Bachs Matthäus wordt 
het lijdensevangelie in tekst en muziek als het grote 
bewijs van Jezus’ liefde naar voren gebracht met een 
overweldigende rijkdom aan zogenaamde ‘muzikale 
woordschildering’. Bachs interpretatie van het 
Passieverhaal wordt met mystieke beeldspraak in de 
aria’s, koren en koralen versterkt, zodat de nadruk op de 
persoonlijke gevoelens van iedere gelovige komt te lig-
gen.

Wie is Bas Ramselaar?
Bas Ramselaar zong onder leiding van zijn vader al op 
zesjarige leeftijd mee in verschillende koren. Vanaf 
1981 studeerde hij solozang aan het Utrechts 
Conservatorium, gevolgd door privéstudies bij Frans 
Schouten en Aafje Heynis. Daarbij was hij tussen 1985 
en 2001 vast lid van het vermaarde Nederlands 
Kamerkoor en maakte hij jarenlang deel uit van het soli-
stenensemble van de Nederlandse Bachvereniging.

Bas Ramselaar woont in 
Amersfoort, is dirigent, zan-
ger, musicus en gekend lief-
hebber en vertolker van de 
werken van Bach.
Als concertzanger zong hij 
meer dan twintig jaar op de 
grote binnen- en buitenland-
se podia. 
De afgelopen twintig jaar 

heeft hij zich toegelegd op het dirigeren en voerde vele 
werken in alle stijlperioden uit met o.a. het Sint Joris 
Kamerkoor, Toonkunst Amersfoort, het Basilius 
College, de Bach Cantorij Baarn & Orkest en het 
Amersfoort Cantatekoor & Orkest.Naast veel uitvoeren-
de activiteiten is hij werkzaam als zangpedagoog, co-
repetitor en docent stem- en koorvorming.
Datum en tijd  donderdag 3 maart 2016,  
   20.00-22.00 uur
Plaats   Pauluscentrum
Leiding   Dhr. Bas Ramselaar

‘DUURZAAM = DAT JE LANG MEEGAAT’

Duurzaamheid, wat bedoelen we daar eigenlijk mee en 
waarom is dat belangrijk? Hoe zijn we daar mee bezig 
binnen de Eshof en de Paulusgemeenschap? Wat kunnen 
we daar nog meer aan doen: in de kerk, in ons eigen 
huishouden, in Hoevelaken? 
De eerste avond was op 28 september 2015 en gaf voor-
al uitleg (en inzicht) over "duurzaamheid": wat verstaan 
we daaronder en waarom vinden we dit belangrijk. Waar 
komt het begrip trouwens vandaan?  Wat doen we er 
binnen de Eshof / Paulusgemeenschap aan, wat houdt de 
actie: ‘Groene Kerk’ in, wat kunnen kerkleden en andere 
burgers in hun eigen leven aan duurzaamheid doen.
Op de tweede avond rond dit thema staat energie cen-
traal. Wist u dat de gemeente Nijkerk tot aan 2020 2% 
energie per jaar wil besparen en het aandeel duurzame 
energie naar 20% verhoogd wil hebben? Wat kunt u 
daaraan bijdragen? En wat levert u - en onze nazaten - 
dat op? De inleiding wordt verzorgd door de heer Danny 
Steenhorst.

Hij is mede-initiatiefnemer van 'De Windvogel'. Dit is 
een coöperatieve vereniging die het gebruik van wind-
energie stimuleert. De vereniging is daarnaast ook pro-
ducent van duurzame energie. 
De 3300 leden bezitten samen zes windmolens en twee 
zonnevelden. Het aardige is dat deze vereniging is ont-
staan tijdens het conciliair proces binnen de kerken, 
geïnspireerd door de Club van Rome. In zijn presentatie 
zal Danny Steenhorst ingaan op de vraag "waarom 
windenergie?" Daarnaast zal hij vertellen wat de 
Windvogel doet en hoe een coöperatie werkt.

Een tweede vorm van schone energie is het gebruik van 
zonne-energie. Ook daar zal aandacht voor zijn. Maar 
hoeveel leveren zonnepanelen eigenlijk op? Welke typen 
zijn er allemaal? Mag ik onbeperkt terug leveren aan het 
net? Klopt het dat stroom uit eigen zonnepanelen nu al 
goedkoper is dan stroom van de energieleverancier? 
Deze vragen, maar ook uw eigen vragen komen aan 
bod! Zie voor verdere informatie: http://www.windvo-
gel.nl
De avond wordt gehouden op maandag 25 januari 
om 20.00 uur in De Eshof  en wordt verzorgd door 
Danny Steenhorst. 

Meer informatie bij 
Evert Veldhuizen

 Vorming en Toerusting
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VRIJWILLIGER BIJ … GUUS
 
Dit keer geen verhaal van vrijwilligers die bin-
nen de Eshof actief zijn, maar een verhaal van 
iemand die graag een nieuwe activiteit wil 
beginnen. Graag ben ik de spreekbuis van Guus 
Zernitz, want hij heeft een droom. Hij wil 
graag, ondanks zijn beperking iets voor en met 
anderen doen. Het plan ligt in grote lijnen 
klaar, maar hij kan dit niet alleen. 

Guus vertel, wat is je droom?
Ik wil graag wat voor mensen om me heen betekenen én 
ik vind het leuk om te koken. Ik woon hier in de 
Stoutenborgh (al ben ik nog best jong) en ik merk dat 
veel mensen hier niet meer elke dag voor zichzelf 
koken. Daarom dacht ik, waarom kunnen we niet met 
een aantal mensen samen eten klaarmaken en daarna 
gezellig ook samen eten. Dan is het ook helemaal niet 
erg als je niet (meer)  zo goed kunt koken, want er zijn 
ook genoeg andere klusjes zoals groente schoonmaken 
of aardappels schillen, boodschappen doen of afwassen. 
Met 4 of 5 mensen samen kun je het werk verdelen en 
ben je bezig met wat je wel kan.

Klinkt goed, Guus! Maar wat houd je tegen, waarom 
ben je er nog niet mee begonnen?
Ik woon hier in de Stoutenborgh omdat ik hier een aan-
gepaste woning kon krijgen. Dat is nodig want ik 
gebruik een rolstoel. Mijn keuken is dus ook aangepast 
maar het is hier te klein om met meerdere mensen te 
koken en te eten. In de gezamelijke ruimte van de 
Stoutenborgh zou het wel kunnen, en daar mogen we 
gelukkig ook gebruik van maken.
Maar wat me tegenhoudt is dat ik wel mee wil doen met 
koken en boodschappen doen én met het eten natuurlijk, 
alleen ik kan het niet goed organiseren. Daar heb ik 
iemand anders voor nodig die mij daarbij wilt helpen.

Aah, ik begrijp het, een maatje dus. Aan wat voor 
iemand denk je? 
Eigenlijk iemand die het leuk zou vinden om dan ook 
gewoon mee te eten en ook contact houdt met de men-
sen van de Stoutenborg/Kopperhof. Iemand die kan hel-
pen mensen te vragen die mee willen doen en zo. Ik wil 
gewoon klein beginnen en dan kijken of er meer belang-
stelling voor is.
Het lijkt me zo leuk om ’s avonds met zijn allen aan 
tafel te zitten!

’s Avonds of tussen de middag?  
Oh, ik dacht eigenlijk  om een uur of 4 beginnen met 
koken, 5 uur of half zes  eten. Maar dat kan natuurlijk 
ook best tussen de middag. Dat maakt mij niet zoveel 
uit. Ik begreep wel dat het voor de zaal beneden van 4 
tot 6 uur beter uitkomt.

Guus, hoe komt dat je hier nu mee komt? Heb je hier 
niet eerder aangedacht?  
Ja, dat is een heel verhaal. Het komt eigenlijk door die 
nieuwe WMO wetgeving. Tot in 2015 hielp ik altijd bij 
dagbesteding  De Boeier met de catering. In Amersfoort.  
Vier dagen in de week. Maar doordat de WMO is veran-
derd, wordt mijn vervoer naar Amersfoort niet meer 
betaald. Saskia Turk (van Servicepunt Nijkerk) heeft 
overal in degemeente Nijkerk gezocht voor soortgelijk 
werk, maar dat lukt niet omdat ik een aangepaste keu-
ken nodig heb. Vanaf 1 januari 2016 zit ik dus thuis, en 
dat is niet leuk. Ik wil me graag nuttig maken, iets voor 
andere mensen doen. Ik zit wel in een rolstoel maar ik 
kan best wel wat doen. Zoals koken, dat vind ik erg 
leuk. Ik kook hier ook regelmatig voor andere mensen 
in het huis, dan breng ik een bakje eten bij ze. Maar leu-
ker zou ik het vinden om het eten ook samen klaar te 
maken! En dat kunnen natuurlijk mensen  buiten de 
Stoutenborgh zijn, jong of oud dat maakt niet uit. 
Iedereen is welkom!
   

Saskia Turk (Servicepunt Nijkerk) en Guus Zernitz (r)

Ben jij het maatje waar Guus naar op zoek is? 
Of wil jij niet de kar trekken maar wel graag mee-
doen? Ik geef je naam graag door, mail even naar 

Lieske Duim

 Vrijwilliger bij … 
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De Dorcas Voedselactie heeft dit jaar weer meer 
opgebracht dan vorig jaar. Dit gold zowel voor 
het aantal voedseldozen als voor de opbrengst 
in de collectebussen . 

Het overzichtje hiernaastbrengt de resultaten in 
beeld over 2014 en 2015. Een prachtige resultaat 
waarvoor we iedereen die eraan heeft meege-
werkt heel hartelijk willen bedanken. 

De voedselpakketten zijn inmiddels onderweg of 
zelfs al op de plaats van bestemming aangeko-
men: Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 

Het geld wordt o.a. gebruikt voor de voedseltransporten 
en de voedselzekerheidsprojecten, waarmee mensen in 
hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een 
opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen of 
begeleiding te ontvangen op de arbeidsmarkt.
                                                                                             

Namens de Dorcaswerkgroep Voedselactie Nijkerk,
Johan Walinga

johan.walinga@gmail.com

Opbrengst Dorcas 
voedselactie  2015

        
  2014 2015  2014 2015  
   Voedseldozen      Collectebus  
        
 AH 267 222  265,73 232,68  
 Boni WP 215 216  287,93 193,62  
 Boni CL 47 72  118,85 44,60  
 Jumbo 96 108  70,65 239,18  
 Spar 16 31  0,00 143,30  
        
 Totaal 641 649  743,16 853,38  
        

Solidaridad
daar plukken de boeren de vruchten van

Op zondag 22 november jl. kwamen de Eshof gemeente 
en de Paulusgeloofsgemeenschap tezamen om te over-
denken hoe wij de mangoboeren  in India kunnen steu-
nen in hun strijd tegen uitbuiting, armoede, onrecht, 
dwang tot het gebruik van pesticiden en chemicali-
en.......naar een eerlijke en duurzame toekomst voor vol-
wassenen en hun kinderen.

Door uw geldelijke ondersteuning bij de collecte, de 
ingeleverde Solidaridad -enveloppen en met wat extra's 
van verkochte Fair Trade producten hebben we een 
mooi saldo van  782.30  euro bij elkaar gebracht.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage !!

Namens de ZWO groep en de MOV groep
heel veel meegebrachte etenswaren vonden een plek 

in de Paulus parochie
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De diakonie wil:
Steun geven aan mensen die een steuntje nodig hebben. 
Activiteiten ontplooien en netwerk onderhouden met 
andere organisatie binnen en buiten Hoevelaken binnen 
en buiten de kerk.
Zorgen voor de collectes en kiezen van de bestemmin-
gen, de maaltijd van de Heer organiseren, doopkaarsen 
bestellen.

De diakonie zoekt
Gemeenteleden die ons team willen versterken. Dat kan 
als diaken maar ook als medewerker zonder ‘ambtelijke’ 
taken, zoals (kerkenraads)vergaderingen

Vind jij het leuk om
Een luisterend oor te zijn?
Signalen op te vangen van mensen die een steuntje 
nodig hebben, binnen en buiten de gemeente? 
Of om te organiseren, voorraden bij te houden, de boek-
houding te doen? Of gewoon mee te helpen bij de gezel-
lige kerstmiddag of bij andere activiteiten? 

Ben jij 
Één van de mensen die wij zoeken? 
Laat het ons weten! Bel, mail of schiet ons aan in de 
kerk of in het dorp.

     
Hebben wij een Match?

Henry Westein  

Jan en Wilma    
van de  Kuilen                     

Quirina Schipper                                                            

Max de Vries                                                                       

Lien Vogel                                                            

William en Anja Bouw                                         

           

Informatie bij:

Door een lid van onze gemeente wordt een complete set kantklossen aangeboden.
Deze set bevat veel materialen, o.a. boekjes, garen en veel klosjes.

Wie kent iemand die dit mooie, oude ambacht zou willen beoefenen?
Hebt u interesse of kent u iemand die hierin geïnteresseerd is, bel dan naar:

Wilma van de Kuilen

Kantklossen
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Speed, XTC, wiet en GHB zijn volop verkrijg-
baar in Hoevelaken. Jongeren in de kwetsbare 
leeftijd van 13 tot 18 jaar worden hiermee 
geconfronteerd. Hoe kunt u als ouders, groot-
ouders of andere betrokkenen, kinderen helpen 
om de risico’s van alcohol en drugs te beper-
ken?

Drugs komen via internet, 
mobiele telefoons en op het 
schoolplein op de jongeren 
af. De keuze is enorm, de 
prijzen zijn laag. Redenen 
om te experimenteren zijn 
er legio: groepsdruk, stress, 

nieuwsgierigheid, slapeloosheid enzovoort. Hoe blijf je 
als jongere aan de veilige kant? Het zou mooi zijn als 
we vooraf zouden weten wie er in de problemen komt 
en wie niet. Maar dat laat zich moeilijk voorspellen. 

Drugsgebruik speelt zich altijd af in het ‘duister’. Er 
zijn veel redenen om er niet over te praten, zeker zolang 
de gebruiker denkt de problemen met drugs zelf nog de 
baas te kunnen. Ook voor ouders lijkt het veiliger de 
vuile was niet buiten te hangen. Daardoor gaan jongeren 

en hun ouders meestal pas hulp 
zoeken als het gebruik al flink uit 
de hand gelopen is. Is iemand een-
maal afhankelijk van een middel, 
dan is dit probleem lastig op te los-
sen, voorkomen is beter dan gene-
zen. 

Hoe zorgt u als opvoeder dat kin-
deren niet in de problemen komen? 

Verbieden helpt niet altijd, de meeste middelen zijn 
immers al verboden. Maar wat helpt dan wel? Luuk 
Miedema, preventiewerker, gaat op 9 februari met u in 
gesprek. Hij bespreekt met ouders wat er te koop is op 
het gebied van drugs en alcohol, wat deze middelen met 
jongeren doen en wat ouders en jongeren samen kunnen 
doen om problemen te voorkomen.

 De voorlichtingsavond in De Stuw in Hoevelaken 
begint om 20.00 uur.

Bekijk vast het preventiefilmpje, dat Marije Huijsman in 
samenwerking met verschillende mensen in Hoevelaken 
heeft gemaakt: https://youtu.be/9bBUciR2JoQ.

Drugs in Hoevelaken, wat kunnen ouders betekenen?
Informatieavond op 9 februari

ONDER DE VIJGENBOOM: KRING : 
EEN EIGEN WEG TE GAAN.

Juist in de ouderdom is het gaan van een eigen weg een hoofdthema. Oude(re) 
mensen hebben zich het leven op verschillende manieren eigen gemaakt. In hun 
ouderdom geven zij verleden, heden en toekomst een nieuwe betekenis. Er wordt 
teruggekeken (soms in verwondering), het heden kent meer begrenzingen, en de 
toekomst is minder vanzelfsprekend. In deze kring zullen we deze thema’s nader 
verkennen. Aan de orde komen o.a.: het geheel van het leven, de innerlijke ruimte, 
balans opmaken, beamen van de ouderdom, het verband van generaties, de spiritua-
liteit van de ouderdom. We zullen beperkt gebruik maken van non-verbale werk-
vormen (schilderen en tekenen, zonder dat daarvoor artistieke bekwaamheid nodig 
is). Daarnaast lezen we enkele passages uit ons boek ‘Zin in de ouderdom’.

Wanneer: 1, 8, 15, 29 februari en 7 maart 14.00-16.00 uur in de Bergkerk
Leiding: ds. Jan van Baardwijk, ds. René Rosmolen
Bijdrage: 50 euro,- 
Opgave: Bergkerk (4617917 Bergkerk@planet.nl)) / ds R.Rosmolen (4801553 R.Rosmolen@casema.nl)
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          Amnesty International
MENSENRECHTEN: HOEVELAKEN 
SCHRIJFT MASSAAL BRIEVEN VOOR VRIJ-
LATING POLITIEKE GEVANGENEN.
 
HOEVELAKEN - 10 December jl, dag van de rechten 
van de mens, zijn in Grandcafé De Haen (Hoevelaken) 
door vrijwilligers meer dan 255 brieven geschreven voor 
de vrijlating van politieke gevangenen. 
Een mooi resultaat. 
Het initiatief daartoe ging uit van Amnesty Internationel 
Hoevelaken. 

Bij de kerstboom, onder het genot van een kop koffie en 
een stuk banketstaaf van de plaatselijke bakker werden 
brieven geschreven voor: Phyoe Phyoe Aung, leidster 
van een studentenvakbond in Myanmar. Zij werd 10 
maart 2015 opgepakt wegens onwettige samenkomst en 
relschopperij tijdens een vreed protest. In werkelijkheid 
kwam zij tijdens de protesten uit voor haar mening. 

Ook zijn brieven geschreven voor Zulkiflee Anwar 
Ulhaque, beter bekend als Zunar, een cartoonist in 

Maleisië. Hij werd opgepakt vanwege een aantal tweets 
en cartoons waarmee hij de premier Najib Razak terecht 
wees inzake de onrechtmatige gevangenstraf van 5 jaar 
van zijn politieke rivaal Ibrahim voor de verkiezingen in 
2017. Zunar wordt mogelijk veroordeeld tot 43 jaar cel. 
En voor Waleed Abu Al-Khair, advocaat in Saudi-
Arabië. Hij werd op 15 april 2014 opgepakt wegens 
ongehoorzaamheid aan de leider, beledigen van de rech-
terlijke macht en het schaden van de reputatie van het 
land. Werkelijke reden is dat hij opkwam voor de slacht-
offers van schendingen van de mensenrechten, waaron-
der Raif Badawi. Zijn straf is 15 jaar cel, 50.000 euro 
boete en een reisverbod.

De actie in Hoevelaken maakte deel uit van een landelij-
ke schrijfactie van Amnesty International.

BRUIDSPAREN:
Dhr en Mw v Dreumel   veertig jaar getrouwd
Dhr en Mw Braam     vijftig jaar getrouwd

Florance Sloesarwij     attentie

EN DE JARIGEN:
Dhr Bloklander, Dhr van den Heuvel, Mw de Wilde, Mw Engelberts, Mw Kilsdonk, Dhr Brons, Mw Schreiber, 
Dhr Post, Mw Dirksen, Mw Kalksma, Mw Schuurman Hess, Dhr Schütten, Mw Schep, Mw Fontein, Mw 
Schouten, Dhr Hulst, Dhr van Leijenhorst, Mw Timmerman-Doornekamp, Mw Bouman.

De bloemen of een zinboekje
 gingen naar
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Een fotocollage van de
doopdienst op 6 december 2015
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Korte impressie van de 
kerkenraadsvergadering 10 december 

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

De vergadering werd geopend door Ellie met een citaat 
over kiemen van spiritualiteit. Dit naar aanleiding van 
haar studie.
De belangrijkste onderwerpen van de avond:

- Kerkvisitatie:
De kerkvisitatie vindt plaats op 15 februari 2016. De 
visitatie bestaat uit een gesprek met de predikant, een 
inloopmoment voor gemeenteleden en een vergadering 
met de voltallige kerkenraad.

- Vacatures:
Hannah is aftredend per 1 januari 2016. We zijn blij dat 
ze heeft aangegeven dat ze nog 2 jaar wil doorgaan.
De vacatures van jeugdouderling zijn helaas nog steeds 
niet opgevuld.

- Het idee is ontstaan om een smoelenboek van 
de gemeente te maken. De kerkenraad heeft hier geen 
bezwaar tegen. Wel de vraag: hoe krijg je dit voor 
elkaar? 
De opzet gaat in kleine stapjes. Er kan een begin 
gemaakt worden met de kerkenraad en de taakgroepen. 
Er moet wel gezocht worden naar een aansprekender 
naam: facebook werd direct als alternatief genoemd. 

Diana gaat aan de slag voor een verdere invulling. 
Na de pauze was een bezinningsonderwerp gepland met 
al  onderwerp “ Wat betekent voor jou de maaltijd van 
de Heer?”. Het is de bedoeling om van gedachten te 
wisselen over hoe we hier mee omgaan. Er is geen goed 
en geen fout. Het gaat niet om overtuigen, maar het uit-
gangspunt is delen!  

Ellie, Mart en Herman gaven in een kort stukje hun 
gevoelens weer: drie verschillende manieren waarop de 
maaltijd van de Heer gezien en beleefd wordt. Hierna 
werd door de aanwezigen gereageerd door vragen te 
stellen, maar ook door het eigen gevoel en geloof uit te 
spreken. 
Al met al een leerzame avond waarbij we elkaar weer 
beter hebben leren kennen.

Ellie besloot de avond met het voorlezen van een  alter-
natief kerstverhaal uit de krant, waarbij met name de 
huidige (zorgwekkende) ontwikkelingen in de zorg naar 
voren kwamen. 

Nico Peer

Visitatie
In de kerkelijke regelgeving (kerkorde) is bepaald dat 
elke kerkelijke gemeente één keer in de 4 jaar bezocht 
wordt door kerkvisitatoren. Kerkvisitatie kan gezien 
worden als een soort huisbezoek namens de landelijke 
kerk aan de plaatselijke gemeente. Op 15 februari 
2016 zullen wij twee visitatoren ontvangen. Dat zijn 
Ds G.J. Krol uit Geldermalsen en de Heer A.J. Quik, 
ouderling te Hedel.

In de kerkorde is het doel van de visitatie geformu-
leerd in termen van het verkrijgen van inzicht in de 
opbouw van de gemeente voor wat betreft:
•	 het geestelijk leven van de gemeente
•	 het gehoor geven van de roeping van de gemeente  

 en
•	 het vervullen van de ambten en diensten.

In de praktijk komt het erop neer dat de kerkenraad 
met de visitatie commissie een gesprek heeft over de 
wijze waarop wij als gemeente functioneren. 

Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde komen als 
kerkdiensten, pastoraat, diaconaat, financiën, organisa-
tie, communicatie etc. Ter voorbereiding zal de visita-
tie commissie o.a. het beleidsplan, de informatiegids 
Vorming & Toerusting, liturgieën van zondagse vierin-
gen en  Rondom ontvangen.
Het gesprek is dus geen beoordeling hoe wij functio-
neren, maar wel het geven van inzicht op welke wijze 
wij in deze tijd gemeente van Christus willen zijn en 
hoe wij daar als kerkenraad leiding aan geven.

Behalve het gesprek met de kerkenraad en met Ellie 
Boot worden ook gemeenteleden in de gelegenheid 
gesteld de leden van de visitatiecommissie te spreken. 
Deze gelegenheid  zal zijn op genoemde datum van 
19.30 uur tot 20.00 uur in de consistoriekamer van de 
Eshof.

Namens de kerkenraad
Jac. van Hoeijen
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

Sandra van Valkengoed

Voor mij begon de reis al extra spannend. Ik had 
namelijk nog nooit eerder gevlogen! De hele reis 
begon bij de Eshof. Waar we met een hele grote groep 
vrienden, familie en geliefde verzamelde om 6 uur
s’ ochtends. Het laatste afscheid was op Schiphol. Dit 
was voor een aantal van ons toch nog best zwaar.

De vliegreis met KLM verliep helemaal goed! Veilig 
geland en vol goede moed liepen we weg van het 
vliegtuig. Net voor de 1e paspoortcontrole merk ik 
ineens op dat mijn jas nog in het vliegtuig ligt! Snel 
lopen Frank en ik terug, maar net te laat. We zien een 
man met mijn jas een busje instappen en wegrijden.
Door een steward van KLM worden we geholpen en 
hij brengt ons naar een kamertje waar hij aan een man 
vraagt of mijn jas hierheen gebracht kan worden. Dat 
kon, dus wij met de hele groep wachten op mijn jas. 
Alles kwam goed en we konden verder.

In de aankomsthal stond een jongeman ons op te 
wachten die ons heeft begeleid naar een auto, hij sprak 
geen woord Engels. Bij die auto kwamen we voor het 
eerst de andere groep Nederlanders tegen die ook op 
weg waren naar Moldavië. Zij gingen in Valeni werken 
aan een sportveld. We werden verdeeld over de auto en 
een groter busje. Henry, Floris, Lieuwe en ik in de 
auto en de rest met het andere team in het busje. 

Alles ging goed tot de grens. De Moldaven vonden 
Odin te jong om zomaar over de grens te mogen. Hij 
had schriftelijk toestemming nodig van zijn ouders dat 
hij Moldavië in mocht. Gelukkig werd dit probleem 
snel verholpen door de buschauffeur, hij heeft het afge-
kocht en daarna konden we allemaal met een stempel 

rijker Moldavië in.

Om 20:00 uur kwamen we aan op het project van het 
andere team. Hier werden de koffers over gezet en 
hebben we ze veel succes gewenst. Zo ging onze reis
weer verder en paste we allemaal gezellig in hetzelfde 
busje. Ons werd verteld dat de reis vanaf daar nog een 
paar uurtjes zou duren, maar we kwamen er al gauw 
achter dat we nog maar net op de helft waren.

Het reizen in Moldavië gebeurde in de knalgroene 
Lada van de pastor en de auto's van bekende Moldaven 
zoals in die van onze tolk, Michai en een rode Dacia 
van Youth for Christ. Dit gebeurde eigenlijk alleen als 
we gingen zwemmen of boodschappen gingen
doen in Stefanvoda. Ook werd de Lada wel eens 
gepakt voor ‘funritjes’ door de straat waar iedereen 
veel schik van had.

Vanwege de ontzettend lange heenreis hebben we 
ervoor gekozen om op de vrijdagavond om 24:00 uur 
te vertrekken. Weer in een busje met zijn allen. Wat 
gelijk opviel was de chauffeur. Hij had zilveren
tanden, hele losse kleding en een schedel  hand. Dit 
alles zorgde voor een vreemde eerste indruk. Hij sprak
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Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië

gebrekkig Duits, maar gelukkig hadden we Aart die 
met zijn beste Duits een beetje kon communiceren 
met deze man. De terugreis leek veel sneller te verlo-
pen dan de heenreis. Of dit lag aan de tijd waarop we 
vertrokken of de vermoeidheid na 2 weken, weet ik 
niet.

Rond 6 uur s’ ochtends kwamen we aan bij een tank-
station waar  onze reis met deze chauffeur eindigde. 
‘Ich bin fertig’: zei hij, daarna ging hij onderuitgezakt 
een beetje bijslapen. Toen kwam een ander busje en 
de auto waarmee we de heenweg ook hebben gereisd.

De indeling was weer hetzelfde als op de heenweg.
Deze nieuwe chauffeur gaste flink door en al snel 
waren we bij de grens naar Roemenië. Hier werden 
we gecheckt op drank en sigaretten. Aart werd geroe-
pen en zijn koffer moest open. Hier was niets
te vinden en we konden door. Eenmaal in Roemenië 

is me een ding opgevallen, enorm veel paard en 

wagen. Blijkbaar zaten wij er in Moldavië nog erg 
luxe bij.

De reis verliep snel en we kwamen ruim van tevoren 
aan op het vliegveld van Boekarest. Daar waren we 
allemaal vrij snel op de hoogte van de storm in  
Nederland. Terwijl wij met 35 graden aan het kaarten 
waren, was het dus noodweer. Na een tijdje kregen 
we te horen dat ons vliegtuig vertraging had vanwege 
de storm in Nederland.
Om 16.00 uur konden we inchecken en om 18.00 uur 
zou ons vliegtuig vertrekken, maar we kregen te 
horen dat we ondertussen al 1,5 uur vertraging had-
den.

Eenmaal in het vliegtuig kregen we te horen dat er 
120 mensen waren die dezelfde vlucht hadden 
geboekt, maar dat we met 40 zouden vertrekken 
omdat de rest had omgeboekt. Er was dus teveel eten 
en veel vrije plaatsen. Hier konden wij mooi gebruik 

van maken. Zo lagen we lekker languit te lezen, puz-
zelen, slapen of te lachen.

Terug in Nederland werden we enthousiast ontvangen 
door familie, vrienden en geliefde.

Het was een erg leuke reis met veel herinneringen!
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Henri Westein

Verwachting vooraf...
In de voorbereiding en gesprekken met Livingstone 
had ik de verwachting dat we op een plek zouden 
komen waar een duidelijk plan en schema van werk-
zaamheden gereed zouden liggen. Op basis van dat 
plan zouden wij dan helpen met enerzijds het kinder-
kamp en anderzijds het realiseren van een Day care 
centre. Het reisschema en het boekje wat we meekre-
gen gaf een heldere uitleg en ook dus een duidelijke 
verwachting. Wat voor mij nog onbekend was, was 
de sfeer en de mensen in Purcari.
Hoe zouden wij ontvangen worden en hoe gaan ze 
daar met elkaar om? Kunnen wij daar goed contact 
maken en staan ze open voor ons als ´westerlingen´.

Ervaring in Purcari...
Een onvergetelijke ervaring! De mensen zijn heel 
open en behandelen je als hun gast. Er werd goed 
voor ons gezorgd en als je ergens behoefte aan had, 
pindakaas of nutella bijvoorbeeld, dan werd dat gere-
geld.

Plannen en afspraken.....
In Moldavië gaan ze wel anders om met planningen 
en afspraken. Dit is in meer Zuid-Europese landen 
het geval, maar het was toch even verrassend. Zeker 
omdat het boekje van Livingstone een andere indruk 
had gewekt.
Als je in Moldavië vraagt: ‘Kunnen we morgen dit of 
dat doen?’, dan krijg je een volmondig ‘Ja’ te horen. 
Echter betekende dat geen ‘ja’, het hield meer in: ’Ik 
heb je gehoord en we zien wel’.
Zeker de 2e week kwamen we daar achter. De 
Moldaven hadden niet te hoge verwachtingen van 

ons. Gezien het feit dat wij de eerste groep waren 
was het ook moeilijk om in te schatten wat wij zou-
den kunnen doen. De eerste week was er door ons 
dus al zoveel gedaan dat het werk bijna op was. Dus 
we moesten op zoek naar
ander werk of andere activiteiten.

Kinderkamp
Het kinderkamp was een grote happening voor de 
kinderen, het is een uitje waar ze
graag gebruik van maken. Ik was verbaasd dat er 
toch wel ruim 100 kinderen in diverse leeftijdsgroe-
pen aanwezig waren en allemaal behoorlijk enthousi-
ast.

Dit wordt al een aantal jaren door Youth for Christ 
georganiseerd en strak geregeld
met een programma dat bol staat van dansjes, liedjes, 
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spelletjes en natuurlijk bijbelles.
Juist door dit kinderkamp besefte ik dat het Day Care 
Centre een welkome aanvulling zal zijn en goed op zijn 
plek in Purcari.
Het DCC (Day Care Center) is nu gebouwd in de basis en 
kan over een paar weken gebruikt worden.

Youth for Christ zorgt in de basis altijd voor een opvang 
van circa twintig kinderen.
Maar is er daarna ook plek voor de kinderen uit de omrin-

gende dorpen? De tijd zal het leren. Er is in ieder geval 
nog ruimte op het terrein van de Kerk om dat eventueel uit 
te breiden.

Tot slot....
Naast deze ervaring met de mensen uit Purcari moet ik ook 
zeggen dat ik verrast ben (positief) door de samenwerking, 
gedrevenheid en inzet van de jongeren uit Hoevelaken. Wat 
een kanjers!

Van de ZWO… 
diaconaal jongerenproject in Moldavië



Ouders en Pubers in de knel
Hoe kan ik de strijd stoppen?
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Cursus voor ouders van tieners; 5 avonden van 
1 ½ uur. Deze cursus is bedoeld voor ouders die 
met hun zoon of dochter in een patroon terecht 
gekomen zijn van toenemende escalaties en inti-
midatie. Dit roep machteloosheid op.

De cursus is gericht op de ervaring dat het mogelijk is 
voor ouders om éénzijdig, zonder medewerking van de 
jongere, de ouder-kind relatie te verbeteren en de intimi-
daties te doen stoppen.

Doelgroep:
Ouders van gezinnen waarbij de relatie tussen ouder en 
kind is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Ouders heb-
ben hun gezag verloren en er is sprake van acting out 
gedrag.

Uitgangspunt:
Wij gaan ervan uit dat iedereen kan opvoeden, maar dat 
er problemen ontstaan bij oplopende stress.
Dan kom je vaak in een cirkel van macht / strijd ver-
zeild met negatief resultaat (waardoor je met elkaar 
vastloopt). Deze training geeft handvatten om uit de 
strijd te blijven , met elkaar in dialoog te blijven 
(komen) en als opvoeder toch duidelijk en aanwezig te 
zijn

Doel:
Ouders worden bewust dat zij een krachtige positie kun-
nen innemen ten opzichte van het gedrag van hun kind, 
dat zij geweldspiralen kunnen stoppen en dat zij con-
tactherstel in gang kunnen zetten. Het doel is dat ouders 
het acting out gedrag van hun kind kunnen stoppen.
(volgens de principes van Geweldloos Verzet / Nieuwe 
Autoriteit van Chaim Omer) .

Door wie:
José Giesen: José is een ervaren systeemtherapeut en lid 
van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Gezins- en 
Relatietherapeuten).
Treidy Bosch: Treidy is een ervaren ouderbegeleider en 
preventiewerker, geregistreerd bij het SKJ.
Beiden zijn volledig opgeleid binnen de methodiek van 
Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit.

Cursusinhoud:
Kennis van puberteit: Wat zijn in deze levensfase 
belangrijke uitgangspunten voor de jongeren zelf en 
voor zijn opvoeders.
Zicht op eigen gedrag: wat doet de stress met mijn 
gedrag, hoe beïnvloed ik escalaties, hoe houd ik mijn 
eigen emoties onder controle
Vaardigheden: wat kan ik inzetten om escalaties te doen 
stoppen, acting out gedrag te beteugelen en contacther-
stel mogelijk te maken.

Datum:
De cursus wordt gegeven in 2016 op dinsdag avonden 
van 19.30 tot 21.00 uur
Serie 1 : Plaats Dorpskerk Hoevelaken
12 januari, 26 januari, 9 februari,1 maart, 15 maart
Serie 2 : Plaats: Nijkerk
19 januari, 2 februari, 16 feb, 8 maart , 22 maart

Voor meer informatie:
Treidy Bosch
Geelgorsstraat 25, 3853WN Ermelo
www.Treidybosch.nl
treidy@ptml.nl
Telefoon 0341-427752

Is uw gedicht nog niet geplaatst?
Waardoor het gekomen is weten wij niet, maar de redactie is alle emails van afgelopen december kwijt. Daar 
waren volgens ons ook nog een of twee niet geplaatste gedichten bij. 
Hebt u een gedicht ingestuurd dat nog niet geplaatst is, ilt u het dan nog een keer sturen? 
Nieuwe gedichten zijn altijd van harte welkom! 
Het adres is   rondomdeeshof@gmail.com.

Namens de redactie, Inge Pie



P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E D E  E S H O F 27

Uitnodiging voor het 
gemeente-uitje 21 april 2016

Beste mensen,
Het traditionele gemeente-uitje is altijd een gezellig dagje uit voor alle senioren (jong en oud) in 
onze gemeente en omdat er steeds een boeiend programma wordt voorgeschoteld - hoe verzinnen 
ze het - , is de belangstelling hiervoor overweldigend.                                                                                                                                   
       
Als we niet het risico willen lopen voor een volle bus te staan, is het raadzaam om tijdig te boeken, want na het 
geslaagde chocoladefeest van dit jaar gaan we op 21 april 2016 ons na de koffie verdiepen in het oude ambacht 
van tingieten bij ’t Oude Ambacht te Alphen (Betuwe). We krijgen een demonstratie en kunnen de nostalgische 
werkplaats en het winkeltje bekijken.

De lunch wordt geserveerd in restaurant  “Moeke Moren “. 
Vervolgens maken we een rondvaart door het recreatie- en natuurgebied  De Gouden Ham bij Appeltern.
Terug in Hoevelaken wordt de dag afgerond met een hapje en een drankje in De Eshof.

Datum           :  donderdag 21 april 2016
Verzamelen  :    8.30 uur bij De Eshof
Vertrek          :   8.45 uur met de bus                                                                                                             
Thuiskomst   :  ongeveer 17.00 uur
Prijs per persoon :  25,00 euro      
                                                                                                                         
Tegelijk bij opgave te voldoen op het rekeningnummer 
NL20RABO 0302206299 t.n.v. “prot.gemeente de Eshof” 
met als vermelding “gemeente-uitje”.

Opgave voor 1 maart 2016 bij 
Trix Kalksma:  of 
Annie Hanse: 
Wilt u bij boeking ook uw eigen mobiele telefoonnummer doorgeven?

Namens de voorbereidingsgroep,
Elly Rijnhout

 Beste Mensen,

3e Kerstdag ontving ik van de gemeenteleden van de Eshof, uit handen van Nelly Clement, een prachtige kaart 
ter bemoediging. Dit heeft mij erg goed gedaan. Bedankt hiervoor. Ook wil ik een ieder  bedanken die op andere 
wijze betrokken is en met mij meeleeft. 

Met vriendelijke groet,
                         Thera Doornekamp
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Kinderdienst

Het was weer erg gezellig en genieten tijdens de afgelopen 

Kinderkerstdienst! De kerk was mooi versierd met door kinderen 

gemaakte klokken en sterren. De kinderen zongen enthousiast de vele 

kerstliedjes onder leiding van Anneke Sligt en met Skip van Rooij op 

piano. Een aantal kinderen hielp Ellie geweldig met de diverse voor-

drachten en Feije Duim vertelde een eigen gemaakte variant op het 

bestaande kerstverhaal.

Speciale dank aan Petra Floor voor de facilitering van versieringen, 

voorbereidingen en het cadeautje voor alle kinderen in de kerk (een 

mooie rode kaars)! 

Graag zien we alle kinderen met hun vriendjes en vriendinnetjes weer tijdens de kinderdiensten in 2016!

Groetjes, De leiding van de Kinderdienst.

"Lieve Iris,

In november 2015 kreeg ik een tweede brief van jou. 
Daarin vroeg je: “Hoe heeft God 
de wereld gemaakt?” 
Ik ga proberen daar een antwoord 
op te schrijven.

Ik pak er de bijbel bij. Want daar 
staat het antwoord in! Het is een 
geloofs-antwoord. Een antwoord 
volgens het Joodse en ook het 
christelijke geloof.

In het eerste Bijbelboek lees ik:
“In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles 
was donker. En er waaide een hevige wind over het water.
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht.”

Dat is het dus: God zei iets! Door wat hij zegt, wordt de 
wereld gemaakt. Eerst maakt God het licht, door te zeggen 
dat er licht moet zijn. Dan maakt hij een verdeling tussen 
water en land, door te zeggen dat er een verdeling tussen 

water en land moet zijn. En zo gaat hij verder. Zes dagen 
lang.

Dat is hoe de Bijbel vertelt dat alles is gemaakt. Daarmee 
laat het verhaal zien dat alles bij God vandaan komt. En 
dat er niets bestaat buiten God om.

Als je vraagt: “Hoe is de wereld ontstaan?”, dan zijn er 
nog meer antwoorden mogelijk. Zoals het antwoord van 
de oerknal. Dat zegt dat het heelal 13,8 miljard jaar gele-
den ontstond uit een heel heet punt. Ook de wereld ont-
stond toen, een heel klein stipje in het heelal.

Welk antwoord is nou waar?
Ik denk dat ze allebei waar zijn. Het ene antwoord sluit 
het andere niet uit. Het is maar net welke bril je opzet. Zet 
je de bril op van de natuurkunde, dan zie je dat de wereld 
ontstond bij de oerknal. Zet je de bril op van het christelij-
ke geloof, dan zie je hoe de wereld gemaakt werd door 

Gods woord. Beide antwoorden 
zijn waar.

Daarbij blijft het allemaal 
onvoorstelbaar! Hoe het er uitzag 
toen de wereld ‘geboren werd’ – 
ik heb geen idee. Als ik nadenk 
over jouw vraag, besef ik weer 
goed hoe weinig ik weet.

Liefs voor jou, Iris! En tot een 
volgende vraag."

Kinderen vragen ...
Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen. De moeilijkste, 
misschien wel. Vragen die raken aan de zin van het 
bestaan.
Zijn er nog meer kinderen met vragen? Ik ben gek op 
post! Stuur ze maar op!

    Ellie Boot 
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

3 JANUARI: STICHTING HULPDIENST 
HOEVELAKEN
Een fantastische plaatselijke 
stichting: Zij staan klaar met 
vervoer, naar bijvoorbeeld 
de pedicure, dokter of zie-
kenhuis, waarbij ze u ook, 
desgewenst, bij het artsenbe-

zoek 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 
wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld worden 
voor ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers hel-
pen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar 
hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

10 JANUARI EN 31 JANUARI: 
EIGEN DIACONIE

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.

17 JANUARI: ZONDAG VOOR DE EENHEID, 
OECUMENE

Geloven ver van huis. Dat is de 
dagelijkse realiteit voor migran-
ten die in Nederland verblijven. 
Honderdduizenden christenen 
van over de hele wereld moes-
ten om allerlei redenen kort of 
lang geleden hun moederland 

verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeen-
schap waar zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen 
uiten in hun eigen taal en steun vinden bij elkaar. Ruim 
zeventig migrantenkerken en geloofsgemeenschappen, 
met ongeveer 70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN, 
Samen Kerk in Nederland. Zeker in deze tijd, nu zoveel 
vluchtelingen ons land bereiken, hebben deze kerken 
goed toegeruste leiders nodig. De pastors, oudsten en 
leiders van de migrantenkerken zetten zich met hart en 
ziel in om de migranten bij te staan. Uw bijdrage in de 
collecte is daarom zeer welkom.

24 JANUARI: CATECHESE EN EDUCATIE: 
NIEUWE VORMEN VAN LEREN!
Wie een taak op zich neemt in 
de kerk gaat een mooie uitda-
ging aan. Een verantwoordelijke 
taak waarbij het PCTE, het toe-
rustingcentrum van de 
Protestantse Kerk, meehelpt en 
zorgt voor de juiste trainingen. 
Het PCTE ondersteunt vrijwilligers zodat zij in ontmoe-
tingen en geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs 
komen. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart en 
om verdieping van kennis en vaardigheden. Er zijn pas-
torale cursussen zoals het begeleiden van rouwgroepen, 
maar ook een diaconale cursus over armoede, en cursus-
sen op het gebied van kerkbeheer, eredienst en kerkmu-
ziek. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt 
om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikke-
len. Van harte aanbevolen! 

7 FEBRUARI: MISSIONAIR WERK EN 
KERKGROEI: HELP DE NIEUWE KERK IN 
DEN HAAG
Vandaag is de collecte bestemd 
voor Missionair Werk en 
Kerkgroei van de Protestantse 
Kerk. 
Centraal staat de pioniersplek 
MarcusConnect, onderdeel van 
de Marcuskerk in de Haagse
multiculturele wijk Moerwijk. Met de pioniersplek 
MarcusConnect wil deze kerk van betekenis zijn voor de 
wijk.
Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect 
verbonden. Zij en haar team hebben gezocht
naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld 
om de Marcuskerk. Een van de pijlers is het
bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het 
bestrijden van de eenzaamheid. Via onder
meer een buurttuin, een bijbelstudiegroep en andere 
activiteiten raken steeds meer mensen betrokken bij 
MarcusConnect. Met de opbrengst van de collecte 
draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de 
wijk waarin ze staan.
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Van harte aanbevolen door de diaconie: 
De collectes van de komende weken 

OP 10 FEBRUARI ZIJN WE TE GAST IN DE 
ST. PAULUS GELOOFSGEMEENSCHAP

14 FEBRUARI: 40DAGENTIJD: KERK IN 
ACTIE: EEN VEILIG THUIS VOOR 
OEKRAÏENSE WEESKINDEREN

In Oekraïne, niet eens zo ver bij 
ons vandaan, heerst extreme 
armoede. Veel kinderen lijden hier 
ernstig onder. Ouders vertrekken 
naar de stad of naar het buitenland 
om werk te zoeken. Daarbij laten 
ze soms hun jonge kinderen ach-

ter bij oma of een oudere broer of zus. Het komt ook 
voor dat ouders verslaafd raken aan drank of drugs. Een 
aantal kerken in Oekraïne vangt deze verwaarloosde kin-
deren op, na schooltijd in hun eigen gebouw. De kinde-
ren kunnen even spelen, krijgen aandacht en een warme 
maaltijd. Ook zijn er kerken die een opvanghuis hebben, 
waar kinderen permanent wonen. Partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, Worldpartners, steunt deze kerken. De 
kinderen en de kerken in Oekraïne hebben onze steun 
hard nodig Geeft u ook?

21 FEBRUARI: KERK IN ACTIE VOORJAARS-
ZENDING; VOOR KWETSBARE VROUWEN 
IN INDIA

lemen als hun man hen verlaat of 
geweld gebruikt. 
Samen met de Indiaase kerken 
vangt het Priscillacentrum deze 
vrouwen op. De vrouwen volgen 
een vakopleiding in de kerk en 
krijgen op allerlei terreinen hulp, 

net zo lang tot ze hun leven op de rit hebben.  De 
opbrengst van de collecte is voor het Priscillacentrum in 
India, en voor andere zendingsprojecten van Kerk in 
Actie. Van harte aanbevolen.

28 FEBRUARI: 40DAGENTIJD: KERK IN 
ACTIE: EEN LACH OP HET GEZICHT VAN 
KINDEREN NEDERLAND
Onbezorgd, vrolijk en vol ver-
trouwen. Zo zijn kinderen. Toch 
leven er veel kinderen in 
Nederland die niet zo zijn. 
Kinderen in asielzoekerscentra 
bijvoorbeeld. Ze lopen rond met 
grote zorgen over hun ouders, over de toekomst en over 
het land waarvandaan ze zijn gevlucht. Stichting de 
Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse 
AZC’s elke week een plek hebben waar ze even onbe-
zorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n 
plek is ook de kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kin-
deren welkom uit gezinnen waar armoede en werkloos-
heid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel 
kunnen ze even op adem komen. Vandaag geven we in 
de collecte aan Kerk in Actie, die deze projecten onder-
steunt. Geeft u ook?

6 MAART: 40DAGENTIJD: KERK IN ACTIE: 
STEUN SYRISCHE VLUCHTELINGEN
Miljoenen Syriërs zijn op drift. 
Het land is compleet verwoest. 
De beelden komen bijna dage-
lijks onze huiskamer binnen. De 
Syrisch Orthodoxe kerk is dag en 
nacht in touw om de nood te 
lenigen. De diaconale organisatie 
van deze kerk zorgt bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang 
voor kinderen, noodpakketten en voedselhulp. De kerk 
doet dat samen met ACT Alliance, een  christelijke orga-
nisatie die ook actief  is in de vluchtelingenkampen in 
Libanon en Jordanië. ACT Alliance zorgt ervoor dat kin-
deren in de kampen naar school kunnen en dat er medi-
sche zorg is voor baby’s en zwangere vrouwen. De nood 
is heel hoog in Syrië én in de vluchtelingenkampen. We 
bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. Geeft 
u ook?
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Administratie
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INGEKOMEN:
Mevr. J.E. ter Hove       wijk 1
Dhr. G. de Gans         wijk 4
Fam. Kamphorst        wijk 8

VERHUISD:
Mevr. M.W. van Kommer    naar   wijk 6/2
Fam. Van Dommele   naar   wijk 5/1
Mevr. T. Spoelstra    naar ) wijk 7

VERTROKKEN EN OVERGESCHREVEN:
Fam. Schipper     naar    wijk 3

UITGESCHREVEN:
Fam. van Arnhem         wijk 5

OVERLEDEN:
Mevr. L. van de Rovaart-Bakker      wijk 3

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
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Inleverdata
Inleverdatum voor het maart nummer is
dinsdag 23 februari 2016
Inleverdatum voor het april nummer is
dinsdag 29 maart 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.


